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НАПРЯМ 1. ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ 

МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ 
 
 
 

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК МЕТОД 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ 

 

Алієва З. С. 

студентка III курсу медичного факультету 

Панчук О. В. 

кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології 

Кравчук М. Г. 

кандидат медичних наук, доцент, 

доцент кафедри біології 

Національний медичний університет 

імені О. О. Богомольця 

м. Київ, Україна 
 
Основна мета, яка стоїть перед кожним студентом у вищому 

медичному навчальному закладі – це отримання фундаментальних 
фахових знань та вмінь для подальшої професійної діяльності. Для 
досягнення мети майбутньому лікарю потрібно володіти низкою 
особистісних характеристик та якостей, серед яких є здатність 
особистості до самостійного навчання та саморозвитку протягом своєї 
професійної діяльності. 

Навчання у вищих медичних навчальних закладах має свої 
особливості: великий обсяг навчальної інформації, який студент-медик 
повинен запам’ятовувати; складність навчального матеріалу; загальна 
тривалість навчання у медичному університеті, високий рівнь 
інформаційного та психічного навантаження; вимогливість викладачів; 
велика кількість часу, яка потрібна для самопідготовки до практичних 
занять, іспитів, заліків. Все це вимагає від студента-медика вміння 
правильно планувати навчання та організовувати особистий час, тобто 
володіти технологіями «тайм-менеджменту». 

Тайм-менеджмент (англ. time management) це технологія організації 
і підвищення ефективності використання часу. Управління часом – це 
дія або процес тренування свідомого контролю над кількістю часу, 
витраченого на конкретні види діяльності, при якому спеціально 
збільшуються ефективність і продуктивність [1, с. 176]. 

Основний сенс, який закладається у цей термін в даному контексті – 
це самодисципліна. Це придбана якість особистості, що проявляється в 
самоорганізації, самоконтролі, прояві відповідальності і здатності 
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вибудовувати власну діяльність відповідно до встановленого плану. 
Допомогти досягнути цього результату можуть різні педагогічні 
технології, а саме – тайм-менеджмент, тобто – методика керування 
часом, технологія організації часу, спрямована на ефективне його 
використання [2, с. 286]. Під тайм-менеджментом розуміють таку 
технологію, яка допомагає здійснювати діяльність продуктивно та 
ефективно з найменшою кількістю витраченого часу [1, с. 174–181]. 

Навчальний матеріал, який студенти-медики повинні опанувати на 
фундаментальних та клінічних кафедрах в медичному університеті є 
об’ємним та складним. Саме тому важливе розуміння необхідності 
впровадження у навчальний процес різних педагогічних технологій для 
спрощення та полегшення вивчення великого об’єму матеріалу. 
Здобуваючи вищу медичну освіту, необхідно розуміти, що навчання в 
медичному університеті потребує високої самовіддачі, напруженої 
складної роботи до якої студенти першого курсу ще не готові і шкільні 
стереотипи вже не працюють. Більша частина першокурсників вищих 
медичних закладів потребує адаптації до нових умов навчання. 

У зв’язку з цим для успішного опанування навчального матеріалу та 
вчасної здачі іспитів та заліків потрібно оволодіти технікою основ 
тайм-менеджменту. Серед яких можна виділити такі як: обирати 
найоптимальніші місця для навчання, що дасть можливість 
сконцентрувати свою увагу на процесі навчання: раціонально 
використовувати час, шляхом контролю та обмеження перебування 
студентів у соціальних мережах; по можливості навчатися разом з 
іншими студентами, поскільки робота в групі мотивує студента-медика 
на навчання, налаштовує на продуктивний лад; планувати свій час та 
складати чіткий план навчального процесу [3, с. 10–12]. Студент-медик 
повинен скласти чіткий план навчальної роботи на семестр, тиждень, 
день, враховуючи дати складання іспитів, заліків, тестування, аби не 
забувати про дедлайн та робити все вчасно. Виділення пріоритетних 
завдань та вирішення їх у черзі за ступнем важливості. 

Таким чином, з метою підвищення ефективності навчальної діяльності 
та уникнення стресу, раціонального використання часу студента-медика 
під час навчання необхідно застосовувати «тайм-менеджмент» технології у 
навчанні, які допоможуть аналізувати, співставляти великий обсяг 
навчальної інформації, активізувати процеси мислення, уваги. 

Кінцевою метою підготовки майбутнього фахівця є не лише набуття 
ним конкретних професійних знань, вмінь, навичок, а й здатності до 
постійного самовдосконалення, самоосвіти та раціональної організації 
розумової праці. 

 

Література: 

1. Яценко В. В. Тайм-менеджмент в організації навчальної 
діяльності студентів закладів вищої освіти. Наукові записки кафедри 
педагогіки. Випуск 42, 2018. – Харків: С. 174–181. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 

Гарачук Т. В. 

кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри педагогіки 

та технологій неперервної освіти 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» 

м. Одеса, Україна 
 
У Державному стандарті початкової освіти наголошено, що метою 

початкової освіти є всебічний та ґрунтовний розвиток дитини, її 
здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до 
вікових, індивідуальних та психофізіологічних особливостей й потреб, 
формування цінностей, розвиток самостійності, допитливості та 
творчості [1]. Відтак, процесу формування предметних й ключових 
компетентностей та наскрізних умінь учня Нової української школи 
відводиться провідна роль. 

Варто зазначити, що сучасна освіта побудована на компетентнісно-
інтегративному підході, який передбачає розвиток міжпредметних 
компетентностей, що формуються впродовж усього освітнього процесу 
та можуть бути застосовані до освітніх галузей, в цілому, та навчальних 
предметів, зокрема. 

Як наслідок, у початковій школі почалося широке застосування 
міжпредметної інтеграції, яка, зазвичай, здійснюється через розробку та 
створення інтегрованих курсів, організацію тематичних тижнів, 
проведення інтегрованих уроків, упровадження проєктної діяльності та 
проведення уроків з використанням міжпредметних зв’язків. 

Нашою метою є висвітлити роль та показати ефективність 
застосування міжпредметних зв’язків в освітньому процесі початкової 
школи. 

Звертаючись до дефініції поняття «міжпредметні зв’язки», зазна-
чимо, що М. Пристінська та І. Большакова розуміють його як «дидак-
тичний засіб, який передбачає комплексний підхід до формування й 
засвоєння змісту освіти, що дає можливість здійснювати зв’язки між 
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предметами для поглибленого, всебічного розгляду найважливіших 
понять, явищ» [2, с. 125], а О. Савченко вважає, що системне 
використання міжпредметних зв’язків – це важливий ресурс, що має 
суттєво поповнити сучасні методики формування ключових та 
предметних компетентностей учнів початкової школи [3, с. 49]. 

Здійснення міжпредметних зв’язків передбачає цілеспрямоване 
використання всього арсеналу форм, методів, прийомів, що допомагає 
виявити нові можливості кожного учня, а також визначити схоже і 
специфічне в застосуванні їх у різних навчальних предметах. Від цього, 
значною мірою, залежить активізація розумової діяльності молодших 
школярів під час розв’язання навчальних і практичних завдань. 

Ефективність здійснення міжпредметних зв’язків, часто, залежить 
від свідомої настанови в навчальній діяльності школярів. Учитель має 
пояснити, що знання людей про навколишній світ у своєму розвитку 
поступово розчленувалися на різні науки для того, щоб повніше, 
докладніше, конкретніше дослідити, вивчити окремі сторони життєвих 
явищ, процесів, предметів. У цілому ж наука єдина, як єдиний 
матеріальний світ, тому між окремими її галузями постійно існують 
багатосторонні й різноманітні зв’язки. 

Відтак, користь міжпредметних зв’язків буде належною в тому 
випадку, якщо зв’язки встановлюватимуться по всіх напрямах роботи. 
Успішно здійснювати міжпредметні зв’язки вчитель зможе лише за 
умови відповіді на наступні питання: «Який обсяг знань з даної 
проблеми одержали учні на уроці?», «Який матеріал з відповідної 
проблеми слід використати в кожному конкретному випадку на уроках 
і якими новими відомостями є можливість його доповнити?», «Які 
прийоми розумової діяльності, освоєні учнями, доцільно застосову-
вати?», «Які практичні вміння й навички, набуті школярами на уроках з 
інших предметів, можуть бути використані?», «Які світоглядні 
висновки будуть зроблені учнями в результаті завершення роботи над 
проблемою?» тощо. 

В освітньому процесі існує багато видів міжпредметних зв’язків, які 
визначаються як наявністю різних предметних циклів, так і складною 
структурою кожного навчального предмету. У цілому міжпредметні 
зв’язки в освітньому процесі продукують систему знань про світ, 
інакше кажучи, в учнів закладається основа для формування умінь 
комплексного бачення проблем реальності, різнопланових підходів до 
їх розв’язання. 

Кожний навчальний предмет – це дидактично перероблена система 
наукових знань, яка включає загальнонаукові та конкретні поняття, факти 
й відомості, об’єднує інформацію із суміжних областей. Тому, щоб 
оволодіти методикою реалізації міжпредметних зв’язків, вчителю важливо 
не тільки розуміти їх значення в навчанні, але перш за все необхідно 
вивчити зміст суміжних навчальних предметів. Цьому може сприяти 
вміння розрізняти окремі види знань і види міжпредметних зв’язків. 
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На думку В. Федорової, міжпредметні зв’язки можна класифікувати 
по таких критеріях: хронологічному критерію, який відображає 
послідовність за часом; інформаційний критерій, який зумовлений 
змістом дисциплін тощо [4]. 

Більш глибшу і точну класифікацію міжпредметних зв’язків дає, на 
нашу думку, В. Максимова. Види міжпредметних зв’язків вона 
об’єднує у такі групи: 

1) за часом вивчення матеріалу з інших предметів; 
2) за характером навчального матеріалу, з яким встановлюється 

зв’язок; 
3) за характером умінь [5]. 
За часом вивчення матеріалу з інших навчальних предметів, на 

думку В. Федорової, а також В. Максимової, міжпредметні зв’язки 
можна поділити на такі види: попередні, супутні, перспективні. 

Попередні міжпредметні зв’язки – знання і вміння учнів здобуті на 
минулих уроках з інших предметів, які використовуються для 
поглиблення і систематизації знань учнів. 

Супутні міжпредметні зв’язки – знання і вміння учнів з інших 
предметів, здобуті на попередньому уроці, які використовуються для 
поглиблення та систематизації знань учнів, а також для удосконалення 
самих знань і вмінь, одержаних на попередньому уроці, та їх 
повторного закріплення. 

Перспективні міжпредметні зв’язки – знання, які будуть здобуті 
учнями на майбутніх уроках. 

Цей хронологічний фактор впливає на можливість здійснення 
міжпредметних зв’язків на будь-якому уроці. Навчальний матеріал, з 
яким встановлюється зв’язок, повинен бути попередньо вивчений. 
Тільки при такій умові діти зможуть встановлювати міжпредметні 
зв’язки самостійно чи за допомогою вчителя. 

За характером навчального матеріалу, з яким встановлюється 
зв’язок В. Максимова дає таке визначення міжпредметним зв’язкам: 

– фактичні міжпредметні зв’язки – між навчальними предметами на 
рівні фактів, їх аналіз з метою узагальнення знань про окремі явища і 
об’єкти природи. Цей вид міжпредметних зв’язків активно 
використовується в практиці навчання, особливо в молодших та 
середніх класах. Перевага фактичних зв’язків визначена навчальним 
матеріалом, що вивчається, в яких значне місце відводиться фактичним 
даним; 

– понятійні міжпредметні зв’язки направлені на формування понять. 
Понятійні міжпредметні зв’язки – це розширення і поглиблення ознак 
предметних понять і формування спільних понять споріднених 
предметів [5]. Ці зв’язки у молодших класах використовують рідко. 
Частіше їх використовують в середніх та старших класах для 
формування спільних понять споріднених предметів (біологія, 
анатомія, фізика, хімія тощо); 
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– теоретичні міжпредметні зв’язки – це розвиток основних 
положень, загальнонаукових теорій і законів, які вивчаються на уроках 
з суміжних предметів з метою засвоєння учнями цілісної теорії [5]. 

На думку В. Максимової, теоретичні міжпредметні зв’язки можна 
використовувати уже з 5 класу, де діти вивчають загальноприйняті теорії. 
Наприклад: початкове уявлення про будову речовин учні одержують в 
курсі фізики 5 класу. Вони засвоюють поняття про молекулу, як найменшу 
частину речовини, про її масу, розміри, рух. При цьому варто опиратися на 
знання, які вони одержали в курсі природознавства початкової школи про 
температуру тіла і способи вимірювання об’єму тіл при нагріванні і 
охолодженні, про властивості повітря і води тощо. 

Таким чином, в початковій школі ми використовуємо такі види 
міжпредметних зв’язків за характером навчального матеріалу, як 
фактичні та понятійні. 

За характером умінь, на думку В. Максимової міжпредметні зв’язки 
можна поділити на такі підвиди: розрахунково-вимірювальні, графічні, 
експериментально-практичні, т. б. їх особливість полягає у 
практичному застосуванні вмінь з суміжних предметів. 

Спираючись на предмет нашого дослідження, ми виокремили такі 
особливості застосування міжпредметних зв’язків в освітньому процесі 
початкової школи: чітке та точне розуміння мети кожного навчального 
предмета; покращання навичок системного мислення; розвинене уміння 
бачити взаємозв’язки та взаємозалежності всіх сторін життя; глибоке та 
ґрунтовне розуміння будь-якої теми, завдяки її всебічному дослідженню; 
усвідомлення комплексного підходу, через який явища, події предмети, 
погляди, ідеї тісно пов’язані із реальним життям тощо [2, с. 84]. 

Отже, вчителю необхідно володіти методикою встановлення 
міжпредметних зв’язків, щоб сформувати в молодших школярів уміння 
встановлювати логічні зв’язки, тому використання міжпредметних 
зв’язків має велике значення в освітньому просторі початкової школи. 
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4. Федорова В. Кирюшкин Д. Межпредметные святи. М., 1972. 
149 с. 

5. Максимова В. Межпредметные связи в учебно-воспита-
тельном процессе современной школы. М. : Просвещение, 1987. 160 с. 
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЕЛЕМЕНТІВ ГРАМОТИ 

 

Гузюк Х. В. 

студентка III курсу 

факультету соціально-педагогічної освіти та мистецтв 

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія 

імені Тараса Шевченка 

м. Кременець, Тернопільська область, Україна 

 
Педагогічна професія сучасного вихователя дітей раннього та 

дошкільного віку вимагає особливої чутливості до постійно 
оновлюваних тенденцій суспільного буття, здатності до адекватного 
сприйняття потреб суспільства і відповідної корекції освітньо-виховної 
діяльності, зокрема використання інноваційних технологій та методик 
навчання елементів грамоти дітей дошкільного віку. Зазначимо, що 
навчання елементів грамоти передбачає оволодіння буквами – 
зоровими символами звуків, із яких складаються слова звукової мови. 
Щоб навчитися читати, дитина повинна навчитися чути і виділяти 
окремі звуки в слові, засвоїти графічне зображення звуків, називати 
букви, складати з них слова, читати їх. До такої складної діяльності 
дітей дошкільного віку слід підготувати, використовуючи певні 
методики навчання. 

Інноваційними методиками навчання грамоти дошкільнят вважають 
методику сім’ї Нікітіних, В. Ліщука, М. Зайцева, Л. Шелестової, в 
основу яких покладена активна творча діяльність дитини в процесі 
вивчення нею букв тощо. Охарактеризуємо кожну із них. За словами 
Б. Нікітіних, навчання грамоти дітей на першому і другому роках життя 
спочатку має відбуватися стихійно: рекомендують знайомити дітей 
двох – трьохрічного віку з буквами, цифрами, читанням, письмом, 
лічбою в ігровій формі. Задля цього потрібно створити для дитини 
відповідну обстановку, в якій би читання, письмо, лічба, розглядання 
геометричних карт, таблиць, креслень, планів, глобуса, користування 
годинником, термометром були для дітей такими самими звичними, як 
катання з гірки чи ігри з м’ячем. Автори книги зазначають, що діти 
вільно оперували буквами, цифрами, навіть, не підозрюючи, що вони 
чимось відрізняються від інших речей. За словами Б. Нікітіна, букви 
цифри, читання і письмо засвоюються так само легко і просто без будь-
яких уроків [1; 2]. 

Так, В. Ліщук вважав, що раннє навчання елементів грамоти, а 
саме – читати, можливе і в першій молодшій групі закладу дошкільної 
освіти із двох років. У своїй книзі «Материнська школа» В. Ліщук 
ділиться власним досвідом навчання читати своїх 5 дітей і 7 онуків. 
Автор виокремлює три етапи (сходинки, за його словами) формування 
читацьких умінь у дітей раннього віку: перший етап – ознайомлення 
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дітей з буквами і словами; другий етап – читання слів і 
словосполучень; третій етап – читання книжок. На першому етапі 
(сходинці) дитину знайомлять з іграшками-буквами, випеченими з 
прісного тіста (6-7 см) та з буквами, написаними на картці яскравим 
фломастером. Так, автор інноваційної методики зауважує, що 
новонароджені діти сприймають образи окремих літер та слів як 
звичайні предмети чи іграшки, а тому їм доцільно показувати картки і 
читати слова без поділу на склади. Водночас у процесі щоденних 
занять доцільно показувати та читати дитині склади. На другому етапі 
роботи дитину ознайомлюють зі словосполученнями, що позначають 
кольори, або абстрактні поняття, дії, слова-антоніми. Третій етап – 
читання книжок. Шрифт для дітей збільшується, з цією метою 
виготовляють першу книгу самостійно, з дотриманням певних правил: 

1. тексти та ілюстрації повинні подобатися дітям; 
2. на перших сторінках книги повинно бути лише одне речення; 
3. малюнок чи вирізана картинка повинні бути зі зворотного боку 

сторінки; 
4. величина шрифту повинна відповідати віку дитини; для 

трирічних дітей – не менше 1 см, а для молодших – більшою [1, с. 221]. 
Автор вважає, що раннє навчання читати можна здійснювати також 

у закладах дошкільної освіти. При цьому увагу дітей звертають на 
сприйняття слів поскладово і цілком, закріплюючи читання цих слів без 
поділу на склади. Усі заняття з дітьми повинні проводитись у вигляді 
цікавої, захоплюючої гри з використанням поезії, музики. Автор 
зауважує, куди б не заходили діти (ігрова, спільна кімната, їдальня), їх 
повинна привітати буква, з якою вони будуть у цей день знайомитися. 

Отже, В. Ліщук закликає вже з першого року життя знайомити дитину 
в ігровій формі з буквами, словами. Акцент робиться на цілісному 
(образному) сприйнятті слова, поетапній побудові занять. Основні етапи 
переходять у гру, що готує дитину до сприйняття себе часткою колективу. 
Вважаємо, що практичний досвід В. Ліщука є яскравим свідченням 
реальності відомої в науці ідеї раннього розвитку дітей засобами 
родинного виховання. На нашу думку, це ефективний і водночас 
захоплюючий метод ознайомлення дітей з довкіллям і водночас раннього 
навчання читати дітей в умовах сім’ї, який може бути використаний за 
бажанням батьків, обізнаних з методикою В. Ліщука. Висновок може бути 
однозначний: таке навчання в ігровій формі не нашкодить дитині, воно не 
вимагає від неї розумових зусиль і напруження свідомості. 

Щодо використання методики В. Ліщука в закладах дошкільної 
освіти, то тут можна порадити вихователям використовувати в роботі: 
на третьому-четвертому роках життя (перша і друга молодші групи) – 
ознайомлення дітей з буквами, складами, читання слів за погодженням 
із директором закладу дошкільної освіти та за бажанням батьків. 

Так, М. Зайцевим розроблено оригінальну методику раннього 
навчання дітей читати за безбукварним методом. Його метод одержав 
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назву «Кубики Зайцева», які набули широкого впровадження в 
практиці роботи закладів дошкільної освіти. 

Гра-посібник »Кубики Зайцева» містить 52 картонки, які можна 
легко скласти в кубики, три таблиці, а також методичні коментарі. 
Кубики поділяються за різними критеріями: 

1. за об’ємом кубики поділяються на великі і маленькі, великі 
подвійні, (склеєні один з одним); 

2. за кольоровими ознаками. За кольором кубики розпізнають, 
послуговуючись такою схемою: «золотий» – жовтий, «залізний» ‒ 
сірий, «дерев’яно ‒ золотий», «залізо ‒ дерев’яний»; 

3. за звучанням наповнювача (кубики Зайцева, що звучать), 
відсутність звуку; 

4. за вібрацією наповнювача, яка сприймається пальцями руки, що 
тримає кубик; 

5. за вагою; 
6. за поєднаннями ознак [1, с. 228]. 
Навчання читанню за кубиками М. Зайцева відбувається у три 

етапи: 
1. Ознайомлення з кубиками і таблицями, вивчення складів. Його 

метою є ознайомлення дітей з кубиками і таблицями, навчання 
розрізняти їх за кольорами і звучанням, називати склади на кубиках, 
знаходити і називати склади в таблицях. Після роботи з кубиками діти 
за допомогою указки відшукують у таблицях потрібні 
словосполучення. На цьому етапі діти виконують такі ігрові вправи: 
«Вгадай, який кубик звучить», «Підбери до маленького великий 
кубик», «Побудуй башточку чи паровоз», «Знайди на своєму кубику 
букву золотого кубика і назви склад», «Знайди кубик, який я назвала», 
«Якого кубика не стало?», «Що змінилось?». Коли називають «ім’я» та 
«прізвище» кубика, склади промовляють: хором; дитина, до якої 
апелює педагог; по черзі (наприклад, Л ‒ ЛА ‒ ЛО ‒ ЛУ ‒ ЛИ ‒ ЛЕ). 

Після цього переходимо до ігор: «Знайди на картках слово, складене 
з кубиків»; «Склади з кубиків слово, написане на картці»; «Знайди своє 
ім’я на картці серед інших»; «Склади з кубиків назву до картинки; 
«Складове лото» (з використанням картинок із зображенням тварин і 
неповним підписом на картинці та картинок із складом, якого не 
вистачає). На таблицях зображені ті самі кубики, але в розгорнутому 
вигляді. Вихователь дітей раннього та дошкільного віку указкою 
показує слова, а діти порівнюють їх із тим словом, що вже викладене 
кубиками. З опорою на такі таблиці трирічний малюк легко вивчає до 
сотні складів та складових пісеньок. Таке проспівування є чудовою 
«гімнастикою для розуму» і сприяє коригуванню звуковимови. Дітям 
подобається супроводжувати пісеньки грайливими рухами рук, 
плесканням у долоні, притупуваннями, за сигналом вихователя робити 
паузи, співати тихіше чи голосніше, швидше чи повільніше. Дуже 
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важливо, щоб діти проспівували всі склади, які є в українській мові. Це 
допомагає зробити для них читання легким і зрозумілим. 

2. Читання одного слова. Дітям, які вже вміють викладати з кубиків 
різні слова, пропонують так звані складові картки (написані яскравим 
великим шрифтом). На цьому етапі ускладнюються й ігри. Вони вже 
потребують не тільки зацікавленості дітей, а й їх самоорганізації. 
Граючи в ігри «Здогадайся, де твоє ім’я», «Назви іграшку по-іншому», 
«Знайди слово навпаки» тощо, діти самостійно викладають прості 
речення, визначають та ставлять наголос у словах, розділові знаки. 
Читання слів з карток супроводжується спеціальними завданнями, 
спрямованими на розвиток мовлення, пам’яті та кмітливості. Причому 
діти швидко навчаються читати цілими словами. 

3. Читання тексту, ігри-тексти з кубиками. Цей етап передбачає 
закріплення вміння дітей впевнено читати окремі слова, читати слова у 
реченнях і відтворювати суть прочитаного. Дітям пропонують ігри з 
картками, ігри-головоломки з кубиками і роботу з текстом: «Підбери 
потрібний колір», «Підбери потрібне слово», «Який предмет я 
загадала?», «Знайди продовження слова» та ін. [3, с. 20-21]. 

Отже, інноваційні методики навчання дошкільнят грамоти, 
розроблені вченими, сприяють розвитку інтелектуальних здібностей 
дітей в закладах дошкільної освіти, формують у них необхідні знання 
та уміння, що складовими мовленнєвої компетенції дошкільника. 
Розглянуті інноваційні технології вимагають від дорослого 
наполегливості, чіткої організації роботи, дотримання розроблених 
авторських методичних рекомендацій. Задля досягнення поставленої 
мети – навчити дитину дошкільного віку елементам грамоти – слід 
організувати цілісний процес реалізації обраної методики, виготовити 
або придбати необхідні дидактичні матеріали, систематично та 
послідовно реалізувати етапи оволодіння елементами грамоти, що 
передбачає методика. 
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Для вдосконалення та активізації навчального процесу у вищій 

школі велике значення має знання і врахування тих особливостей 
вузівського навчання, які зумовлюють необхідність перебудови у 
студентів сформованих в школі стереотипів навчальної роботи і 
озброєння їх новими вміннями і навичками навчально-пізнавальної 
діяльності. Таким чином, вибір теми обумовлено потребою у 
дослідженні цієї проблематики з метою розробки нових підходів щодо 
викладання правових дисциплін, і на цій основі виявлення та 
поширення позитивного досвіду організації та розвитку наукової 
школи у сучасному вищому навчальному закладі. 

Формування активного навчання студентів – один із засобів 
розвитку пізнавальної діяльності. Застосування на практиці 
проблемного і розвиваючого навчання призвело до виникнення 
методів, що одержали назву «активні». Свій вклад в розвиток активних 
методів навчання внесли А. Астахова, Л. Гурч, І. Дичківська, Лернер 
М. Леві, В. Гузєєв, А. Гін, О. Пометун, Л. Пироженко, А. Фасоля. 

Різновидом активного навчання є інтерактивне навчання. Існують 
різні підходи до визначення інтерактивного навчання, проаналізувавши 
які можна зробити висновок, що інтерактивне навчання – це така 
організація навчального процесу, за якої неможлива пасивність 
студента у колективному процесі навчального пізнання, заснованому 
на взаємодії всіх його учасників: або кожен зі студентів має конкретне 
завдання, за яке він повинен публічно прозвітуватись, або від його 
діяльності залежить якість виконання поставленого перед малою 
групою та перед всією академічною завдання, а також специфічна 
форма організації пізнавальної діяльності, яка має передбачувану мету 
– створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває 
свою успішність, інтелектуальну спроможність. 

Зупинимось на деяких інтерактивних методах навчання, які , на 
нашу думку, є ефективними і використовуються під час проведення 
практичних занять з Правознавства. 

Робота в малих группах: допомагає студентам набути навичок 
спілкування й співпраці. Це один із найбільш ефективних методів, адже 
за організації групової роботи відбувається обмін думками, 
результатом якого є оптимальне спільне вирішення поставленої 
проблеми. 
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Рольова гра, мета якої – визначити ставлення студентів до 
конкретної життєвої ситуації, допомогти їм набути досвіду за 
допомогою гри, навчатися на основі досвіду та почуттів. Розігрування 
конкретної життєвої ситуації за ролями сприяє розвитку уяви і навичок 
критичного мислення, формує спроможність знаходити і розглядати 
альтернативні варіанти дій, допомагає уявляти себе в тій чи іншій 
соціальній ролі, співчувати іншим тощо. У ході рольової гри учасники 
розігрують у ролях визначену викладачем проблему або ситуацію. 
Прикладом рольових ігор може бути проведення судових засідань. 

Метод «Навчаючи – вчуся» надає студентам можливість взяти 
участь у навчанні, тобто поясненні нового одногрупникам. Наприклад, 
вивчення теми «Спадкове право» можна організувати на основі цього 
методу: студентам пропонуються кольорові картки із вказаними на них 
чергами спадкоємців для прочитання й запам’ятовування упродовж 2-
3 хвилин, а після цього вони мають ознайомити з цією інформацією 
одногрупників. 

Імітаційні ігри розвивають у студентів уяву, навички критичного 
мислення, сприяють застосуванню на практиці вмінь, стимулюють 
прояви самостійності, їхні творчі можливості. Наприклад, під час 
вивчення теми «Сімейне право» можна імітувати умови укладання 
шлюбу та умови, що перешкоджають вступу в шлюб, а теми 
«Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в 
Україні. Верховна Рада» – пленарне засідання Верховної Ради. 

«Мозковий штурм» – це ефективний метод колективного 
обговорення, пошук рішень, що спонукає студентів проявляти уяву та 
творчість, що досягається на основі вільного вираження думок усіх 
учасників і допомагає знаходити кілька рішень з конкретної теми. 
Наприклад, під час вивчення теми «Правопорядок і правопорушення» 
варто запропонувати студентам запитання: «Якими є основні причини 
правопорушень у нашій державі?». На дошці записуються всі варіанти 
ідей доти, доки всі присутні не вважатимуть кількість достатньою. 
Після цього ідеї аналізуються, групуються й узагальнюються. 

Технології навчання у дискусії є важливим засобом пізнавальної 
діяльності студентів у процесі навчання, так як дискусія – широке 
публічне обговорення спірного питання. Дискусія сприяє розвитку 
критичного мислення, дає змогу визначити власну позицію, формує 
навички відстоювання своєї особистої думки, поглиблює знання з даної 
проблеми. Такі технології є досить цікавими в процесі викладання 
правових дисциплін. 

«Круглий стіл» – це одна з організаційних форм пізнавальної 
діяльності студентів, що дозволяє закріпити отримані раніше знання, 
заповнити відсутню інформацію, сформувати вміння розв’язувати 
проблеми, зміцнити позиції, навчитися культурі ведення дискусії. 
Характерною рисою «круглого столу» є поєднання тематичної дискусії 
з груповою консультацією. Поряд з активним обміном знаннями, у 
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студентів виробляються професійні вміння викладати думки, 
аргументувати свої міркування, обґрунтовувати запропоновані рішення 
і відстоювати свої переконання. 

Метод моделювання конкретних ситуацій дозволяє обговорювати 
проблеми, пов’язані з майбутньою спеціальністю. Даний метод 
забезпечує реалізацію наступних цілей: застосування отриманих 
студентами на заняттях знань та вмінь, розвиток особистих та 
професійних якостей, формування умінь професійної діяльності 
майбутніх фахівців, здатних адекватно приймати рішення в різних 
ситуаціях професійної діяльності. 

Отже, за умови вмілого провадження, інтерактивні методи навчання 
дозволяють залучити до роботи всіх студентів, сприяють їх залученню 
до вирішення проблем, максимально наближених до реальних 
виробничих ситуацій, розширюють і поглиблюють професійні знання, 
розвивають практичні навички та вміння; сприяють активізації 
навчального процесу, спонукають студентів до творчої участі в ньому і 
забезпечують розвиток і саморозвиток особистості студента на основі 
виявлення його індивідуальних особливостей і здібностей, сприяють 
розвитку вміння рефлексувати, що допомагає студентам знайти 
індивідуальний стиль професійної діяльності, дозволяє досягти 
адекватної професійно-особистісної самооцінки, прогнозувати й 
аналізувати результати своєї діяльності, підвищує рівень 
самоорганізації. 

На нашу думку, особлива цінність інтерактивного навчання в тому, 
що студенти навчаються ефективній роботі в колективі. На жаль, навіть 
старшокласники часто не мають цих навиків. Учні не здатні, 
оскільки не вміють, а не вміють тому, що їх не навчили співпрацювати. 
А саме ці навички будуть корисними і постійно застосовуваними в 
дорослому житті. При правильному, спланованому і систематичному 
застосуванні інтерактивних методів цю проблему можна розв’язати. 

Водночас створюється та реалізується модель творчої особистості, 
яка не лише володіє навичками спілкування, розуміє історичний процес 
і правові явища, а й вміє самостійно працювати над розвитком власного 
інтелекту, культури й моралі, виявляє свій творчий потенціал, що є 
основою успішного подальшого професійного становлення 
особистості. 
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Визначившись в окрему сферу педагогічних наук, а саме у загальну 

теорію освіти у вищій школі, дидактика, в подальшу розвивається та 
має здобутки у вигляді методик окремих дисциплін, яка повинна 
складати основу формування професійної компетентності майбутніх 
менеджерів фізичної культури і спорту. Оновлення та розширення 
освітянського здобутку потребує створення інноваційних технологій 
спеціальної підготовки цих фахівців, спрямованих на підвищення їх 
фахової компетентності та конкурентоспроможності на ринку праці. 

Вітчизняні науковці Р. Гуріна, З. Курлянд, Т. Осипова та інші 
вважають, що oдним з найважливіших пріоритетів в реалізації завдань 
формування професійної компетентності майбутніх фахівців є 
створення умов для впровадження у навчальний процес системи 
ефективних методів педагогічного впливу та відповідних технологій 
навчання, а саме: збагачення традиційних форм та методів навчання, 
використання в навчальному процесі проблемних, діалогічних, 
дискусійних, проектних та інших методів активного навчання; перегляд 
та вдосконалення змісту фахових предметів, організація та 
забезпечення наступності всіх видів практик; забезпечення взаємодії 
між науково-педагогічними працівниками та студентами тощо [1]. 

Як стверджують науковці Н. Лебідь та Ю. Бреус, «мета фасилітації 
– вирішити конкретні питання, проаналізувати проблемне поле і знайти 
вирішення конкретних проблемних зон. Методи фасилітації при цьому 
дозволяють зібрати ідеї, уточнити завдання, спланувати дії. 
Результатом фасилітаційної сесії має бути прийняття конкретного 
рішення і пропозицій» [2, с. 7]. До методів фасилітації можна віднести 
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ділові та рольові ігри, case-study, метод зворотного зв’язку, опитування 
по колу, «світове кафе», «мозковий штурм», сторітелінг тощо. 

Універсальний метод для активності навчального процесу та 
ефективного засвоєння знань майбутніх менеджерів фізичної культури 
і спорту з окремих предметів є ділові та рольові ігри. Як зазначає 
Ж. Яворська, цей метод допомагає розвивати ділові якості студентів і 
сформувати у них комплекс необхідних знань й умінь, який 
забезпечуватиме набуття навичок креативного застосування ними 
теоретичних знань для рішення визначених професійних ситуацій 
[3, с. 243]. Основною особливістю ділових та рольових ігор, на нашу 
думку, є те, що магістранту дається можливість самостійно та вільно 
діяти, приймати рішення в штучно створеній складній ситуації і, тим 
самим, отримати досвід, виявити своє незнання або досягнути 
розуміння. 

Одним із методів інтерактивного навчання, як ми зазначали, є case-
study, який належить до методів ситуаційного навчання та 
розглядається як безупинний процес, спрямований на цілеспрямований 
опис, аналіз об’єктів реальної дійсності. На думку науковців 
І. Грінченко, А. Попова, О. Чуприна та Ю. Чорного, основна 
відмінність кейс-метода від традиційних методів у тому, що кожен 
студент є рівноправним при отриманні знань, з іншими студентами та 
науково-педагогічним працівником упродовж обговорення визначеної 
проблеми [4, с. 20]. Метою використання case-study є здобуття 
магістрантами навичок роботи в визначеній ситуації, концентрації всіх 
отриманих знань для вирішення конкретної професійної проблеми, яка 
є складовою ситуаційної задачі. Отже, майбутні менеджери фізичної 
культури і спорту навчаються аналізувати інформацію, виявляти 
проблеми та вміти їх вирішувати. 

Важливим, як для науково-педагогічних працівників, так і для 
магістрантів є використання методу зворотного зв’язку. Даний метод 
дає розуміння для науково-педагогічного працівника, чи інформація 
сприйнята магістрантом, чи потрібно її додатково транслювати у більш 
доступній формі. Ми погоджуємося з думкою науковців Т. Божук та 
Л. Малик, що «це є дуже важливо, адже відразу з першого заняття 
робить прозорими стосунки між викладачем і студентами, знімає 
психологічне напруження і орієнтує студентів на певний стиль роботи» 
[5, с. 95] Тому, на початку лекції ми проводили бліц-опитування 
магістрантів щодо теми заняття, що давало нам розуміння на які 
питання потрібно розставити акценти. Характерними типами 
зворотного зв’язку, які ми використовували це критика, похвала, 
позитивний (визначаються дії, які були успішними, та пояснюється 
завдяки чому вони вдалися) та коригувальний (встановлюються 
неефективні дії та в чому їх невдача). Для нас важливо збалансовано 
підходити до позитивного та коригувального зворотного зв’язку. Отже, 
за допомогою зворотного зв’язку майбутні менеджері фізичної 
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культури і спорту підвищують мотивацію до пізнавальної діяльності та 
виявляють зони свого розвитку. 

Метод опитування по колу дає можливість кожному учаснику за 
короткий проміжок часу висловити свою думку щодо теми, яка 
обговорюється в групі. Цей метод нам дозволяє долучити до дискусії 
усіх учасників, навіть тих, кому зазвичай важко наважитися долучитися 
до розмови. Визначені правила не дають розпочатися суперечкам, 
відповіді мають бути структурованими, та обмежені за часом, щоб була 
можливість кожному висловити свої думки і почуття. Даний метод 
сприяє майбутнім менеджерам формувати такі компетентності, як 
сміливість, аналітичне та критичне мислення, ораторське мистецтво, 
уміння слухати тощо. 

Метод «Світове кафе» («The World Cafe») – це метод, який дозволяє 
організувати жваве обговорення для створення спільного бачення 
певної проблеми. Він сприяє залученню в розмову кожного з учасників, 
формуючи невимушену атмосферу відкритості та психологічної 
безпеки, коли всі рівні. Як стверджує Г. Волошко, що «Основна ідея 
«world cafe» полягає в упевненості, що учасники знають рішення 
навчальної проблеми краще, ніж вони передбачають. Тільки в ході 
довірливого стилю спілкування і співробітництва можна відкрити нові 
знання» [6, с. 103]. Мета методу полягає у зібрані, як найбільше 
інформації, обміні думками великої кількості людей. За допомогою 
даного методу ми налагоджували співробітництво з магістрантами, а 
також магістранти співпрацювали між собою, що сприяло розвитку 
ініціативності, творчості, креативним здібностям, задоволення від 
навчального процесу збільшувало мотивацію до навчальної та 
професійної діяльності тощо. 

Важливим методом навчання майбутніх менеджерів фізичної 
культури і спорту є метод проведення мозкового штурму (англ. – 
brainstorming), який завбачає колективний пошук нестандартних 
шляхів вирішення проблем, як дидактичних (предметних), так і 
психологічних, професійних, соціальних тощо. Реалізація методу 
мозкового штурму нам допомагала розвивати динамічність мислен-
нєвих процесів у майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту, 
формувати вміння акцентувати увагу на конкретній актуальній задачі 
та раціонально її розв’язувати за визначений час. Ключовим підсумком 
мозкового штурму є розуміння, висловлювання та об’єктивність. 

На думку О. Гайа та Є. Захарової, саме основним методом, який 
підвищує ефективність заняття є «мозковий штурм» [7]. Успіх методу 
залежав насамперед від дотримання головних двох принципів. Суть 
першого полягає у тому, що групова робота учасників продукуватиме 
найбільш якісні ідеї, аніж одноосібна робота тих же магістрантів. Ідеї, 
які пропонуються при колективній роботі уточняються, доповнюються, 
втілюються на практиці, як опрацьовані групою. Щодо до другого 
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принципу, то він передбачає створення комфортних і демократичних 
умов, які сприятливі для генерування ідей. 

Вважаємо, що методи фасилітації (ділові та рольові ігри, case-study, 
зворотного зв’язку, опитування по колу, «світове кафе» та «мозковий 
штурм») у нашій професійній діяльності сприяють становленню 
магістрантів, як особистостей, розвитку пізнавальної діяльності, уміння 
формувати думку, генерувати ідеї, брати відповідальність за прийняті 
рішення, розвитку креативності дій, швидкому прийняттю рішень, 
умінні співпрацювати в команді тощо. 
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Фольклор – одна з тих складових частин духовної культури, в якій 

найповніше виявлені її національні елементи, притаманні певному 
народові риси характеру. Народні ігри створені народом так само, як 
казки, приказки, загадки, вони передаються з покоління в покоління. 
В їх змісті відбито національну психологію кожного народу: «У всіх 
народів існує чималий запас ігор, котрі якоюсь мірою відбивають побут 
народу». 

Ігри та забави становлять чималий розділ народної дидактики й 
охоплюють найрізноманітніші її аспекти: народознавчий, мовленнєвий, 
математичний, природничий, пізнавальний, розважальний, оздоровчий 
тощо. Народні ігри супроводжують свята та національні обряди, у їх 
змісті відбиті сезонні явища, звичаї, пов’язані з хліборобською та 
землеробською працею. 

Народна гра – це не тільки активний рух і весела розвага. Це змога 
для кожного малюка реалізувати власне «Я» і заразом відчути себе 
учасником спільних дій. 

Народні ігри мають оздоровче, освітнє, виховне значення. 
Оздоровче: сприяють гармонійному росту організму дитини; 

формують правильну поставу; загартовують організм; підвищують 
працездатність; зміцнюють здоров’я. Дійсний оздоровчий ефект має 
проведення народних ігор на свіжому повітрі незалежно від пори року. 
Це зміцнює мускулатуру, покращує діяльність дихальної, серцево-
судинної системи, збільшує рухливість суглобів, міцність зв’язок, 
стимулює обмінні процеси, позитивно впливає на нервову систему, 
підвищує опірність організму до простудних захворювань. 

Освітнє: формують рухові вміння та навички з бігу, стрибків, 
метання тощо; розвивають фізичні якості – швидкість, силу, 
спритність, гнучкість, витривалість; дають основи знань з фізичної 
культури і спорту, валеології, народознавства, історії рідного краю 
тощо. 

Виховне: виховують моральні та вольові якості дітей; любов до 
рідного краю, звичаїв і традицій українського народу; любов до 
щоденних і систематичних занять фізичними вправами. 
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Не виконавцем, а саме активним учасником! Тому педагог має бути 
особливо уважним до того, що саме цікавить дітей, які вони 
висловлюють зауваження та пропозиції. Нехай малі веселяться та 
граються так, як їм любо. Тому нам усім треба по крупинці зібрати цей 
безцінний скарб, щоб разом скласти веселу азбуку дитинства. Розвиток 
духовності неможливо уявити без відчуття себе частинкою свого 
народу, його культури. Українська музична педагогіка вважає народне 
музичне мистецтво однією з важливих основ системи музичного 
виховання і навчання. Через творчість свого народу діти краще 
розуміють мистецтво інших народів, гостріше сприймають і відчувають 
загальнолюдське. Із захопленням діти виконують твори дитячого 
фольклору: колискові, заклички, забавлянки, скоромовки. Оволодіти 
рідною мовою з її барвистими відтінками допомагають дітям народні 
ігри. Їх проведення супроводжується вживанням різноманітної 
лексики, багатої на слова, які діти засвоюють у процесі ознайомлення з 
довкіллям. А до того ж, гру можна добирати відповідно до теми 
заняття. Наприклад, тему «Праця дорослих» доповнять ігри – пісні: 
«А ми просо сіяли» і «Шевчик», «Соловейку, сватку, сватку»; до теми 
«Народні обряди та традиції» лучитимуться «Подоляночка», 
«Горобейко». 

Народні ігри можна класифікувати за такими групами: 
– дидактичні; 
– рухливі з обмеженим мовленнєвим текстом; 
– рухливі хороводні ігри; 
– ігри мовленнєвої спрямованості; 
– обрядові та звичаєві ігри; 
– ігри історичної спрямованості; 
– ігри з відображенням трудових процесів та побуту народу. 
Особливість педагогіки мистецтва в тому, що творчості навчити не 

можна. Можна лише створити умови для пробудження, активізації в 
дітей творчих імпульсів, для пізнання радості творення. Чим раніше 
розпочати таку роботу з дітьми, тим більше шансів, що творчі 
можливості дітей не згаснуть, а розвинуться, щоб виявитися згодом у 
всіх сферах діяльності. Саме в дошкільному дитинстві закладаються 
основи музичного виховання, естетичного відношення до життя, 
основна навичка культури слухання, яка формується в цей віковий 
період. Слухання музики в повній тиші від початку до кінця є дуже 
важливим для розвитку особистості. На відміну від інших видів 
мистецтва: графіки, живопису, скульптури, архітектури – музика має 
часовий характер, адже подібно до мистецтва слова вона розгортається 
в часі. Повноцінне сприймання є необхідною передумовою виховання у 
дітей любові та зацікавленості в музиці, формування у них музичного 
смаку. Воно збагачує їхні музичні враження, досвід. Адже діти здатні 
сприймати й складніші музичні твори, які поки що не можуть ні 
проспівати, ні зіграти на інструменті, ні передати рухами. Отже, 
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збереження надбань українського – народу, його звичаїв, обрядів, 
фольклору, зокрема дитячого: колисанок, казок, лічилок – і їх 
використання в роботі з дітьми привчатиме дітей до української мови, 
її мелодійності, ритму, співучості і неповторності. 
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Одне з головних педагогічних завдань розвитку дитини на уроках 

музичного мистецтва засобами українського музичного фольклору є 
освоєння багатства та культурно-історичного досвіду народу, що 
формувалися протягом довгих років. Саме в мистецтві за допомогою 
українського музичного фольклору учні розвивають свої творчі 
здібності, набувають досвіду творчої діяльності, формують свою 
індивідуальність. У зв’язку актуалізацією та новим баченням 
української культури в руслі сучасної мистецької освіти виникає 
особлива необхідність пошуку нових методичних підходів та 
переосмислення значення цього феномену. 

Метою статті є теоретично обґрунтувати основні етапи розвитку та 
педагогічне значення українського музичного фольклору. 

Відомі дослідники у галузі музичної педагогіки та виконавства 
А. Авдієвський, А. Болгарський, А. Козир, Г. Падалка, В. Федоришин, 
О. Хоружа, О. Щолокова, Л. Куненко, А. Іваницький та ін. вважають 
українську народну пісенність одним із головних засобів формування 
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духовної культури підростаючого покоління на уроках музичного 
мистецтва. 

Історична ситуація, в якій перебувала наша країна, призвела до того, 
що довий час український фольклор не посідав свого місця в руслі 
світової культури. Педагогів спрямовували розглядати український 
фольклор як один із видів мистецтва, але фольклор, насправді, є одним 
із найголовніших джерел пізнання минулого, історії народу, його 
культури, його традицій та обрядів. 

Український музичний фольклор є одним з найдавніших форм 
етнічної культури українців, що формувався довгі роки. Необхідність 
використання українського музичного фольклору для формування 
вокально-хорових навичок у молодших підлітків зумовлена прагненням 
розвинути творчі здібності дітей та збагатити їх знання про історичні 
традиції нашого народу. Діти досить добре сприймають твори на 
фольклорній основі завдяки тому, що вони мають м’який гумор, 
ненав’язливий дидактизм та знайомі життєві ситуації. 

Поняття «фольклор» в сучасній науці використовується у досить 
широкому значенні в якості комплексу словених, словесно-музичних, 
музично-хореографічних, ігрових і драматичних різновидів народної 
творчості, звичаїв, обрядів, традицій, поглядів. У вузькому значенні як 
мистецтво слова, у просторі якого реалізовується філологічна 
зацікавленість дослідників. Фольклор був явищем змінюваним та 
динамічним. В процесі еволюції набув нових особливостей та ознак, що 
в певній мірі залежало від змін духовної культури. 

В історії розвитку українського музичного фольклору виділяються 
такі етапи: синкретичний, постсинкретичний і урбанізаційний. 

Синкретичний етап характеризується існуванням фольклорних 
форм як частини комплексів, із яких пізніше виокремилися обряди, 
вірування, міфи, пісні тощо. 

На постсинкретичному етапі відбувався поступовий перехід від 
однорідної монофольклорності до паралельного існування фольклору 
та професійної творчості. Усередині фольклорної системи відбувалася 
жанрова диференціація: виокремлювалися жанри з домінантною 
естетичною функцією (казка, епічна пісня, лірична пісня) і жанри, які 
зберігали свою синкретичну природу, тісний зв’язок з побутом і 
продовжували виконувати неестетичні функції (замовляння, 
календарно – й родинно-обрядові пісні тощо). 

Урбанізаційний етап розвитку фольклору пов’язаний з 
домінуванням у суспільстві міських цінностей, звуженням соціального 
ареалу фольклорних зразків. На цьому етапі не фольклорні, а 
професійні форми через книгу, пресу, радіо, телебачення, інтернет та 
інші засоби технічної комунікації тотально входять у повсякденне 
життя народу. 

Теоретичні дослідження внесли цінний внесок до розвитку 
практичного вивчення фольклору в середній школі (М. Ахметзянов, 
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М. Бакієв, Н. Вербовая, Н. Павлюк та ін.). Фольклор українського 
народу своєрідний і унікальний. Його походження, форма, мова 
побутування, зміст, художні засоби, система цінностей мають свою 
національну своєрідність та неповторну специфіку. 

Важливе місце у теорії і практиці мистецького навчання займає 
музично-пісенна творчість українського народу. Безпосередньо 
впливаючи на почуття і настрої, українська народна пісня відіграє 
неабияку роль у розвитку національної свідомості особистості в її 
ставленні до навколишнього світу. 

Твори українського народного мистецтва через особливу форму 
виразу відношення до сприйнятої дійсності, через багату тематику, 
зміст різнобічно впливають на дитину та допомагають формувати 
повноцінну особистість. 

Під впливом різноманітних жанрів народної пісенності відбувається 
етично-естетичний розвиток дітей: формуються різноманітні етичні 
якості, поняття про норми поведінки в сім’ї, суспільстві (С. Газієва, 
Н. Карпінська, О. Соловйова, Х. Салімханова), здійснюється процес 
формування основ для розвитку у школярів патріотичних відчуттів 
(Н. Голубицька, Н. Самсонюк, Р. Халікова, О. Хоружа). Виявлені 
можливості формування творчих умінь в процесі освоєння художніх 
мовних образів творів фольклору (Н. Голубицька, Л. Куненко, 
Н. Павлюк, О. Сомкова). 

Існує широкий діапазон досліджень з проблем виховання і освіти 
присвячених українському музичному фольклору. У теорії шкільного 
виховання питання сприйняття фольклору в різних аспектах 
розглядалися педагогами-теоретиками й практиками (Г. Виноградов, 
Н. Голубицька, Г. Гучене, О. Капіца, М. Новіцька, Н. Павлюк, 
Н. Самсонюк, К. Ушинський, Е. Флеріна, А. Шибіцька та ін.). 
Дослідники відзначають значний інтерес дітей до творів українського 
музичного фольклору. 

Дослідженню української народної музичної творчості присвячено 
чимало не тільки сучасних науково-методичних та нотних видань, але й 
праці таких видатних знавців української наукової думки й мистецтва, 
як Г. Сковорода, Т. Шевченко, І. Франко, І. Огієнко, М. Леонтович, 
Ф. Колесса, О. Потебня та ін., які визначили виховні особливості 
української народної творчості. 

Теоретико-методологічні аспекти також досить широко розробля-
лися у XX столітті зарубіжними дослідниками К. Орфом, Б. Бартоком, 
З. Кодаєм, Б. Трічковим. Вони підкреслювали важливість використання 
народної музики в загальній системі гармонійного розвитку 
особистості людини. Використовуючи в музичній освіті дітей творче 
музикування, формуючи в них музичний слух, як основу музичної 
освіти, на класичній, сучасній та народній музиці різних країн і 
континентів, вони прагнули включити народну музику до загальної 
системи гармонійного розвитку особистості людини. 
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В мистецькому навчанні найбільш значне місце треба відводити 
вивченню української народної пісні. Пошук шляхів ефективного 
розвитку здібностей у дітей спонукає звернутися до народної 
педагогіки, до музичного фольклору, який є чудовим засобом 
залучення дітей до прекрасного, увібравши моральний та естетичний 
світоглядний досвід багатьох педагогів. Українські педагоги, 
композитори, письменники зверталися до народної пісні, музичного 
фольклору. 

Дослідження особливостей та педагогічних можливостей 
українського музичного фольклору доводить, що він має важливе 
значення в сучасній педагогічній практиці. Український музичний 
фольклор є багатогранним та невичерпаним матеріалом у виховній 
роботі з дітьми в закладах загальної середньої освіти. Музичне 
виховання, застосоване на використанні фольклорних матеріалів, має 
універсальний характер і ефективне при застосуванні в роботі з дітьми 
різного віку та ступеню їх розвитку. Простий, цікавий та доступний для 
сприймання, український музичний фольклор є унікальним засобом 
формування основ музичної культури школярів. Тому в педагогічні 
діяльності використання українського музичного фольклору має бути 
одним із найголовніших засобів інтелектуального та духовного 
виховання дітей. 
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Англійська мова стає все більш важливою. Світ сприймає її як 

безпосередню форму суспільства. Але, незважаючи на те, що 
англійська є іноземною мовою номер один в світі, насправді вона є 
особливо складною у вивченні. Так чому деякі люди більш успішні в 
цьому, ніж інші? 

Ті, що вивчають англійську, як другу мову зустрічаються з багатьма 
труднощами, головним чином через негативний вплив рідної мови і 
культурних відмінностей. Мовний переклад означає втручання рідної 
мови у вивчення іноземної. Студенти застосовують знання своєї рідної 
мови (L1) для вивчення другої мови (L2). Хоч це може допомогти в 
розумінні і використанні цільової мови, це також може привести до 
помилок синтаксису і лексики наступним чином: 

– неправильне відображення граматичних форм, що виникає через 
синтаксичні відмінності між L1 і L2; 

– неправильна вимова певних звуків через відмінностей у 
фонологічних системах. 

Вивчити іноземну мову означає навчитися говорити на ній і 
розуміти її. Для досягнення прагматичної і соціолінгвістичної 
компетенції, студенти повинні робити правильні припущення про те, 
про що говорять співрозмовники. Коли культури L1 і L2 мають подібні 
риси, зроблені припущення сприяють навчанню. Однак, коли обидві 
культури відрізняються в багатьох аспектах, навчання наражається на 
ризик. 

Викладачі повинні приймати до уваги стратегії, які студенти 
використовують для вивчення другої мови: 

– студенти, як правило, використовують лінгвістичні знання рідної 
мови (або знання інших мов, які вони вивчали). 

– студенти намагаються передати свої культурні знання, щоб 
зробити припущення при спілкуванні на цільовій мові. 

Знання джерела помилок може надати велику допомогу в ухваленні 
рішення про те, як вирішити проблему [1, с. 42]. 

Слід пам’ятати, що переклад не працює, поки студенти не досягнуть 
рівнів CEFR, C1 чи хоча б В2. Треба заохочувати студентів активно 
слухати і відповідати без перекладу. Також нереально очікувати 
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«бездоганної англійської» від НЕ носіїв мови, особливо якщо їх 
англійська нижче рівня Intermediate [2, с. 127]. 

Багато людей відвідують мовні курси, а деякі віддають перевагу 
поїздкам в англомовні країни. Це відмінний спосіб занурення в мову і в 
культуру. Це означає, що ви повинні жити, дихати, говорити, думати 
по-англійськи. 

Чому занурення спрацьовує? Відповідь проста: ви повинні думати і 
говорити іншою мовою, щоб ніхто не допомагав вам перекладати. 
Англійське занурення творить чудеса. Але навіть якщо ви не можете 
вивчати англійську мову за кордоном і не знаєте людей, які говорять 
англійською мовою, ви повинні відкрити для себе якомога більше 
англомовного середовища, скористатися Інтернетом, дивитися фільми і 
читати книги. Всі ці заняття допоможуть вам побачити, як граматика 
англійської мови працює на естетичному рівні, а також вивчити багато 
нових слів і виразів. 

Англійська мова не повина викладатися як предмет, відокремлений 
від реального світу студентів (або бажань); замість цього вона має бути 
інтегрована в предметну область, важливу для студентів. Наприклад, 
охоплювати предмети, що варіюються від бухгалтерського обліку або 
інформатики до туризму та управління бізнесом. 

Також, значну увагу слід приділити цілям навчання. Насправді, як 
правило, однаково практикують всі чотири мовні навички: читання, 
мовлення, слухання та письмо. На нашу думку, слід визначити, які 
мовні навички найбільш потрібні студентам і відповідно до цього 
розробити програму. Наприклад, підкреслити розвиток навичок 
читання у студентів, які готуються до роботи в області управління 
бізнесом; або сприяти розвитку розмовних навичок у студентів, які 
вивчають англійську мову, щоб стати туроператорами. 

Також слід поєднувати спеціальність і навчання англійської мови. 
Така комбінація дуже мотивує, тому що студенти можуть застосовувати 
те, що вони вивчають на заняттях англійської мови, у свої основні сфери 
навчання, будь то бухгалтерський облік, управління бізнесом, економіка, 
інформатика або туризм. Можливість використовувати словниковий 
запас і структури, які студенти вивчають у змістовному контексті, 
підкріплює те, що вони вивчають, і підвищує їх мотивацію. 

Необхідно оцінювати потреби та інтегрувати мотивацію, предмет і 
зміст для викладання відповідних навичок. Викладач, який вже має 
досвід викладання англійської мови як другої мови (ESL), повиннен 
визначити, яким чином його навички викладання можуть бути 
адаптовані для викладання англійської мови для конкретних цілей. 
Більше того, йому потрібно буде шукати спеціалістів з контенту для 
допомоги у розробці відповідних занять з предметної галузі, яку він 
викладає. 

Якщо викладач хоче, щоб його студенти вільно розмовляли 
англійською, він повинен впроваджувати різноманітні види діяльності. 
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Він може організувати курси чи speaking club; встановити цілі 
навчання, відповідно до рівнів студентів; створити позитивне 
навчальне середовище в групі та оцінити прогрес студентів. 

Встановлення цілей та завдань 
Ви організовуєте умови для навчання в групі та встановлюєте 

довгострокові цілі та короткострокові цілі для досягнення студентів. 
Ваше знання потенціалу студентів має ключове значення у розробці 
навчального плану з реалістичними цілями, які враховують 
стурбованість студентів у навчальній ситуації. 

Створення навчального середовища 
Ваші навички спілкування та посередництва створюють атмосферу 

в класі. Студенти засвоюють мову тільки тоді, коли вони мають 
можливість використовувати її в взаємодії з іншими ораторами. 
Викладач можете бути єдиною особою, що володіє англійською мовою, 
доступною для студентів, і хоча ваш час обмежений, ви можете 
структурувати ефективні навички спілкування в групі. Для того, щоб 
зробити це, при взаємодії зі студентами намагайтеся уважно 
прислухатися до того, що вони говорять, і дайте своє розуміння або 
нерозуміння у відповідях. Студенти повинні бути впевнені в собі, щоб 
спілкуватися, і ви несете відповідальність за те, щоб допомогти їм 
відчути впевненість під час вивчення мови. 

Оцінка студентів 
Викладач – це ресурс, який допомагає студентам визначити свої 

проблеми з вивчення мови та знайти рішення для них, з’ясувати 
навички, на яких вони повинні зосередитися, і взяти на себе 
відповідальність за вибір, який визначає, що і як вчитися. 

Відповідальність студента 
У чому полягає роль студента і яке його завдання? Студенти, які 

хочуть володіти мовою, приходять з особливим інтересом до навчання, 
певним знанням предмета та добре побудованими стратегіями 
навчання. Вони відповідають за розвиток навичок англійської мови, 
щоб відобразити знання та навички рідної мови. 

Інтерес до навчання 
Люди вивчають мови, коли вони мають можливість розуміти і 

працювати з мовами в контексті, який вони розуміють і знаходять 
цікавими. Студенти вивчають англійську мову, оскільки працюють з 
матеріалами, які вони вважають цікавими та актуальними, і які вони 
можуть використовувати у своїй професійній роботі або подальших 
дослідженнях. Англійська мова повинна бути представлена не як 
предмет, який можна вивчати в ізоляції від реального використання, ані 
як механічний навик або звичка, яку потрібно розвивати. Навпаки, 
англійська мова повинна бути представлена в автентичних контекстах, 
щоб ознайомити студентів з конкретними способами та функціями, які 
вони зможуть використовувати в своїй спеціальності або на робочих 
місцях [3, с. 145]. 
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Тематичні знання 
Студенти загалом знають про цілі, для яких їм потрібно 

використовувати англійську мову. Орієнтувавши свою освіту на певну 
галузь, вони бачать свою англійську підготовку як доповнення до цієї 
орієнтації. Знання предметної області дає змогу студентам визначити 
реальний контекст для лексики та структур програми. Таким чином, 
студенти можуть скористатися тим, що вони вже знають про вивчення 
англійської мови. 

Стратегії навчання 
Дорослі повинні працювати важче, ніж діти, для того, щоб вивчити 

нову мову, але навички навчання, які вони мають, дозволяють їм 
вчитися швидше і ефективніше. Навички, які вони вже розробили, 
використовуючи рідну мову, полегшать вивчення англійської мови. 
Хоча ви будете працювати зі студентами, чия англійська мова, 
ймовірно, буде досить обмеженою, здібності до вивчення мови 
дорослих потенційно величезні. Освічені дорослі постійно вивчають 
нову мовну поведінку рідною мовою, оскільки вивчення мови 
продовжується природно протягом всього життя. Вони постійно 
розширюють лексику, стають більш вільними у своїх галузях і 
пристосовують свою мовну поведінку до нових ситуацій або нових 
ролей. Студенти також можуть використовувати ці вроджені 
компетенції у вивченні англійської мови. 

 

Література: 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ 

КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 

 

Цицюра К. В. 

аспірант 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

м. Київ, Україна 

викладач англійської мови, 

іноземний експерт інституту іноземних мов 

Цзясінський університет (Jiaxing University) 

м. Цзясін, Китай 

 
Новим трендом ХХІ століття є робота у стилі «цифрові кочівники» 

(з англ. digital nomads – категорія людей, які використовують всі 
переваги сучасних технологій для виконання своєї роботи та 
професійних обов’язків та ведуть мобільний спосіб життя). Це люди, 
які покинули свої офіси, мандрують світом та не залежать від місця 
проживання, адже заробляють за допомогою комп’ютера в будь-якій 
точці планети, де є доступ до мережі Інтернет. 

Сучасна освіта має дуже багато ознак роботи цифрових кочівників. 
У нашому глобалізованому світі існує потреба отримання вищої освіти 
дистанційно, що викликано необхідністю навчатися без відриву від 
виробництва, отримання освіти людьми з обмеженими можливостями 
та тими, які перебувають за кордоном або у місцях позбавлення волі. 
Дистанційна освіта є корисною новацією, яка водночас вже має свої 
традиції у закордонних закладах вищої освіти. Вона має багато переваг 
у порівнянні з традиційним навчанням: сучасні освітні технології, 
широка доступність джерел інформації, індивідуалізація навчання, 
зручна система онлайн-консультування, реалізація педагогіки партнер-
ства у відношеннях між студентом і викладачем [2]. 

В Україну така форма навчання прийшла нещодавно, але все більше 
закладів освіти впроваджує таку форму навчання Міністерство освіти 
та науки України визначає дистанційну освіту як можливість навчатися 
та отримувати необхідні знання віддалено від навчального закладу в 
будь який зручний час [1]. Положення про дистанційне навчання в 
Україні [5] регулює права та обов’язки учасників навчального процесу. 

Дистанційне навчання набуло поширення у багатьох країнах світу і 
з кожним роком його популярність стрімко зростає. Китай є цікавим 
прикладом стрімкої, але планомірної та якісної організації дистанцій-
ного навчання учнів та студентів закладів вищої освіти. 

Дистанційні заняття в закладах вищої освіти Китайської народної 
республіки проводять за допомогою мобільних технологій, які 
дозволяють створити всі умови для повноцінної роботи в сфері освіти. 
Таким чином, однією з першочергових задач Китаю стає пошук нових 
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методів та способів організації навчального процесу, створення 
спеціальних навчальних матеріалів і технологій, які б використову-
валися у мобільних пристроях. Заняття у закладах вищої освіти Китаю 
здебільшого проходять за допомогою використання програмного 
забезпечення із функціями відео-конференцій, запису відео з екрану 
(Zoom, DingDing Talk) [6], а також обміну аудіо-, відео-матеріалами та 
текстовими повідомленнями (QQ, WeChat) [3; 4]. Деякі університети 
запровадили використання складніших інформаційних систем, де 
студенти мають зареєструватись у спеціальній базі даних, після чого 
вони можуть отримати доступ до лекційних та практичних занять. 
Кожна кафедра закладу вищої освіти розробляє освітньо-професійну 
програму дистанційного навчання з урахуванням потреб студентів, 
можливостей викладачів та функціоналу програмного забезпечення, 
яке буде використано для реалізації процесу навчання. Викладачі 
самостійно записують відео-лекції за допомогою згаданого вище 
програмного забезпечення та надсилають їх студентам із подальшими 
завданнями або використовують програми відео-конференцій для 
проведення лекції зі студентами у режимі онлайн. Для стимулювання 
інтерактивної діяльності та взаємодії між викладачем та студентом 
після просмотру відео-лекції або прослуховування матеріалу в режимі 
онлайн відео-конференції викладачі використовують завдання, які 
мають бути виконані та відправлені викладачеві у програмах-
месенджерах як результат вивчення матеріалу. 

Зважаючи на викладене вище, ми можемо спрогнозувати, що 
розвиток дистанційного навчання буде продовжуватися і вдосконалю-
ватися із розвитком інтернет-технологій і вдосконалення методів 
дистанційного навчання [5]. В результаті отримання досвіду 
викладання в умовах дистанційного навчання китайські викладачі 
переконують, що в стандартній класичній освітній моделі може бути 
вдало використані елементи дистанційного навчання. Доцільним 
вважають інтегрувати ІКТ у навчальний процес дистанційної освіти, 
збільшити кількість дистанційних курсів у вільному доступі, розробити 
додаткові програми дистанційного навчання. Моніторинг досягнень 
закладів вищої освіти не лише в межах нашої країни, а і в усьому світі, і 
подальше використання корисного досвіду дистанційного навчання є 
дуже важливою запорукою забезпечення розвитку вищої освіти 
України та реалізації принципу сучасної «економіки знань» – навчання 
протягом життя. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ МЕТОДИКИ У ВТНЗ 

 

Ярошенко О. Л. 

викладач кафедри англійської мови технічного спрямування № 2 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

 
В умовах модернізації системи освіти проектування є досить 

затребуваним. Педагоги розробляють і реалізують проекти націлені на 
зміну організації освітнього процесу, змісту освіти, запровадження у 
практику ВТНЗ форм і методів навчання і т. д. Останнім часом стало 
прийнятим називати проектування як вид діяльності, що викорис-
товується для забезпечення змін в організації освітнього процесу, 
«педагогічним проектуванням». 

Метод проектів виробляється в процесі його виконання. Студенти 
вивчають не тільки засоби, але і способи конкретної діяльності. Метод 
проектів дозволяє найменш витратним способом створити належні 
умови діяльності для формування компетентностей студентів. Під час 
роботи над проектами з’являється виняткова можливість формування у 
студентів компетентності у вирішенні проблем, оскільки обов’язковою 
умовою реалізації методу проектів у ВТНЗ є вирішення власних 
проблем засобами проекту, а також освоєння способів діяльності, що 
становлять комунікативну та інформаційну компетентність. 

Вивчення змісту педагогічного процесу і методів його організації 
через метод проектів спирається на дослідження сутності і розвитку 
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особистості у процесі навчання методу проектів, що проводяться 
В.В. Рубцевим, Н.Н. Нечаєвим, Г.Л. Ільїним, П.Р. Атутовим, 
Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко, М.Б. Павловою, К.Ю. Хотунцевим [1; 5]. 

Досвід використання методу проектів підтверджує ефективність 
цього інноваційного підходу в удосконаленні освітнього процесу. 
Проектне навчання підвищує мотивацію студентів до пізнавальної 
діяльності, сприяє розвитку їх особистісних якостей і здібностей, 
створює умови для творчої самореалізації у перетворювальну 
діяльність. Виконуючи проекти, студенти активно оволодівають 
основами проектування та технологіями комунікації та рефлексії, 
вчаться самостійно здобувати нові знання та вміння, інтегрувати їх і 
використовувати в практичній діяльності для вирішення реальних 
проблем. 

Дуже важливо, щоб проектний підхід був провідним у викладанні, а 
навчальне проектування мало системний характер. Оскільки, якщо 
студенти виконують один проект за навчальний рік, а в діяльності 
викладача переважають елементи репродуктивного навчання, то 
потенційні можливості методу проектів реалізуються в малій мірі [4]. 

Метод проектів передбачає розв’язання певної проблеми 
використовуючи сукупність методів та засобів навчання, знань і умінь з 
різних галузей науки. 

Метод проектів розглядається як навчально-пізнавальний 
експеримент, що зв’язує дві дуже важливі сторони процесу пізнання. 
В одному випадку він є методом навчання, а в іншому – засобом 
практичного застосування засвоєних знань і умінь. 

Таким чином, метод проектів є сполучною ланкою між теорією і 
практикою в освітньому процесі. Мотивація проектної діяльності 
спонукає учнів більш усвідомлено вивчати основи наук. Ведення 
занять методом творчих проектів дозволяє виявити і розвинути творчі 
можливості та здібності учнів, навчити вирішувати нові завдання, 
виявити ділові якості працівника нового типу. 

Метод проектів вимагає більш прогресивних методів оцінки, де 
студенти можуть розглядати навчання як процес і використовувати 
стратегії вирішення проблем у відповідності очікуванням. Метою 
рубрики і оцінювання є контроль і коригування процесу, а не тільки 
оцінка кінцевого результату. 

Рубрики і бланки для оцінювання надають наступні переваги у 
якості навчання: 

– робота студентів покращується, коли вони ясно показують, як їх 
робота оцінюється, і що очікується; 

– студенти починають краще судити про якість власної роботи; 
– студенти отримують більш інформативний відгук про своїх 

сильних сторонах та сторони, які потребують поліпшення; 
– студенти дізнаються про критерії, які використовуються для 

організації зворотного взаємної зв’язку. 
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– критерії визначаються у спеціальних термінах; 
– оцінювання є більш об’єктивним і послідовним; 
– загальний час, витрачений на оцінку студентських робіт 

скорочується; 
– прогрес вимірюється і документально підтверджується. 
Як інструмент моніторингу процесу розвитку методу проектів, 

рубрики і бланки оцінювання можуть бути корисними засобами, що 
допомагають студентам зберегти увагу на цілях навчання. 

Виконання проекту створює позитивну мотивацію для самоосвіти. 
Пошук навчально-методичних матеріалів передбачає систематичну 
роботу з довідковою літературою. Теорія і практика виконання проекту 
забезпечує цілісність педагогічного процесу, дозволяє здійснювати 
розвиток, навчання і виховання учнів, а також сприяє інтеграції 
природничих і суспільно-гуманітарних предметів та диференціації 
навчання. 
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кандидат філологічних наук, 
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м. Львів, Україна 

 
Одним із перспективних напрямів сучасної педагогічної науки є 

гендерний підхід до навчання й викладання, адже, за М. Воровкою, 
«освіта є засобом трансляції, збереження та відтворення суспільних 
цінностей – у тому числі цінностей гендерної егалітарної культури» 
[1, с. 54]. Мова йде не лише про рівні можливості у здобуванні знань, а 
й одинакові шанси представників двох статей/ гендерів у реалізації 
свого професійного й творчого потенціалу. На думку Н. Самойленко, 
«гендерний підхід в освіті є одним із складових особистісно-
орієнтованого підходу до навчання і виховання особистості» [6, с. 460]. 

Зародження цього підходу відбулося як опір сексизму і 
дискримінації в освіті, у межах критичної педагогіки 50-х рр. ХХ ст., 
що була покликана розвінчати міфи про расу, клас і стать, які 
визначають світовий освітній порядок. Ідеї П. Фрейре та його 
прибічників стали основою для ревізії освітньої системи, яка повинна 
залишатися відкритою, сприяти соціалізації суб’єктів різних рас, класів 
і статей. Цей підхід має свою ґенезу розвитку (О. Ільченко) [4] та стійку 
традицію вивчення у науково-педагогічній думці (Л. Бут, С. Вихор, 
М. Воровка, В. Гайденко, О. Горошко, Т. Дороніна, О. Ільченко, 
О. Кікінеджі, Л. Ковальчук, В. Кравець, Н. Кутова, О. Луценко, 
І. Мунтян, О. Петренко, І. Предборська, Н. Приходькіна, О. Плахотник, 
Н. Сабат, Л. Смоляр, О. Цокур та ін.). 

Гендерна освіта намагається подолати асиметрію в навчальному та 
виховному процесах, формувати неупереджене гендерне мислення, а 
також закласти фундаментальні основи гендерно чутливого освітнього 
діалогу й полілогу, де кожен/кожна має бути почут(-им/-ою) і 
прийнят(-им/-ою). Гармонійна взаємодія обох статей, спілкування, що 
позбавлене мови ворожнечі й стереотипних формулювань, відчуття 
свободи власного самовираження – це ті важелі впливу, за 
посередництвом яких може формуватися вільне громадянське 
суспільство, у якому панують демократія і толерантність. 
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Статева (пізніше – гендерна) ідентичність розвивається в дитинстві, 
переживає становлення у дошкільному віці, у початковій школі вона 
підкріплюється багатьма зовнішніми чинниками, на підлітковому етапі 
може зазнавати різних трансформацій. Гендерне виховання 
супроводжує дитину, вчить її бачити й розуміти, шукати життєві 
орієнтири і цінувати свободу поведінки та вибору – свою і тих, хто 
поруч. Як зауважує Н. Горук, «впровадження гендерного підходу в 
освіту слід розглядати як розширення життєвого простору для розвитку 
індивідуальних здібностей і задатків кожної особистості, вивільнення 
мислення педагогів від статево-рольових стереотипів. Це також 
просвітницька діяльність у напрямі спростування гендерних 
стереотипів, формування нового способу мислення і чутливості до 
відмінностей (статевих, расових, класових, вікових)» [3, с. 318]. 

Коли ми говоримо про гендерні підходи у багатьох сферах 
гумані(тари)стики, то традиційно апелюємо до проблем і потреб 
«другої статі» (за С. де Бовуар), яка упродовж багатьох століть була 
невидимою і в історико-суспільно-політичному житті, і в освітньо-
науково-культурному. Навіть таке просте право як здобуття 
елементарної освіти, навчання з усіма, для дівчаток століттями було 
лише примарною мрією. Адже, доступ до сфер впливу (чи до влади, за 
М. Фуко) починався з доступу до знань, відстоювання своїх позиції – з 
умінь і навичок самостійного мислення. Українська етнопедагогіка є 
показовим аргументом того, як міст виховання дівчинки визначався з 
моменту її народження, саме тоді відбувалося, за М. Ярушак, 
«символічне кодування її ґендеру» [7, с. 253], та й навіть через ігри 
«дівчатка моделювали основні заняття майбутніх жінок» [7, с. 255], 
відтак часу й можливостей на інтелектуальний розвиток було обмаль. 
Вже пізніше створювалися жіночі школи й гімназії, де в особливо 
імперативний спосіб культивувалися «приличіє (пристойність) і 
гідність, як підстави до опанування своїми почуттями та пристрастями» 
[5, с. 174]. З плином часу освіта для дівчат стала обов’язковою. Нині 
жінкам годі й уявити, як це – не вчитися, не працювати, залишаючись у 
замкненості «трьох K», у рамках патріархальних стереотипів. 

Цікавими є міркування Н. Горук про гендерні пріоритети сучасної 
вищої школи, адже, «жінки часто не усвідомлюють відмінностей між 
вимогами навчання у вузі й сімейними обов’язками, тому залишаються 
заручниками двох соціальних інститутів і не в змозі відповідати в 
повному обсязі вимогам жодного з них» [3, с. 319]. Потреба обирати 
між сім’єю і навчанням, а згодом – кар’єрою і материнством веде до 
внутрішніх конфліктів, бар’єрів на шляху до самореалізації. Існує 
навіть поняття «бігова доріжка для матерів» (за М. Кіммелом), що 
означає шлях уповільненого професійного зростання молодих мам, які 
левову частку свого часу присвячують догляду за дітьми. Дослідниця 
В. Брайсон переконує, що існує певна «жіноча часова бідність», коли 
жінка змушена розділяти непропорційно свій часовий ресурс на 
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домашні справи й материнство. У цьому контексті важливим є 
дослідження О. Стрельник «Турбота як робота: материнство у фокусі 
соціології» (2017). І те, з чим стикається жінка у своєму кар’єрному 
зростанні («скляний підвал», «скляна стеля», критика і знецінення, 
менша оплата праці тощо), формується зовнішніми чинниками, 
формується у колі родини, у структурі навчальних закладів, які 
«перетворюють дітей у дівчат і хлопців», абсолютизуючи освіту як 
«дисциплінування генерованих тіл» [2, с. 142]. 

Освіта є ген(д)ерованим полем самоусвідомлень, адже «освітній 
простір сам по собі не є гендерно нейтральним» [2, с. 142], себто варто 
не лише відповісти на питання – «чи мають класи й аудиторії стать?» 
[2, с. 141], а й звернути увагу на те, як «шкільна форма, дисципліна, 
шкільний простір та шкільні підручники, шкільні свята, вчительки і 
вчителі – разом вони формують те, що називають прихованим 
навчальним планом» [2, с. 146]. Саме тому важливо позбуватися 
освітніх гендерних стереотипів, які віками насаджувалися нам як 
єдиноправильні: про те, що і як мають одягати хлопці й дівчата, як 
треба поводитися у шкільному коридорі чи в університетській 
аудиторії, які ролі виконувати у шкільних постановках чи на 
студентських вечорах, які професії обирати, які якості розвивати у собі, 
щоби бути «правильними» з погляду оточення. Важливим явищем нині 
є гендерна експертиза навчальних підручників і навчальних курсів на 
елементи дискримінації, мізогінії, сексизму. Таке уважне вчитування і 
вдивляння у твори і світлини, тексти й малюнки-таблиці має на меті 
виявити, чи не містять вони у собі видимого або латентного гендерного 
упередження, чи не є «токсичними» для формування дитячого або 
підліткового світогляду, чи не деформують ідею рівності й 
повноцінності кожної/кожного. 

Освіта починається з того, що «ховається за палітуркою 
підручника» [2, с. 145], як про це розповідає вчитель чи викладач, які 
цінності для педагога є основними. За беллою хукс, освіта має стати 
практикою свободи, а не інструментом утвердження влади, не 
площиною показу чиєїсь вищості або важливості. Розробка гендерного 
підходу в освіті має сприяти демократизації суспільної свідомості, 
утвердженню толерантності у міжособистісній взаємодії. 
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«Нове – це добре забуте старе» – говорить народна мудрість. Творці 

«Нової української школи» (далі – НУШ), пропагуючи ряд новаторських 
принципів та напрямів роботи з дітьми, мусили спиратися на апробовану 
століттями стару добру класику світової педагогічної думки, щоб їх 
концепція була життєздатною та дієвою. Оскільки в основу НУШ 
покладено збереження цінностей дитинства, необхідність гуманізації 
навчання, особистісного підходу [порадник вчителя, с. 8], є підстави 
говорити про зв’язок гуманістичних принципів новітньої української 
освітньої концепції, зокрема, з реформаторською педагогікою кінця 
ХІХ – початку ХХ століть. Попри те, що понад століття розділяє ці 
освітні парадигми, їх об’єднує хоча б задеклароване в назвах прагнення 
реформувати, змінити, оновити систему навчання й виховання 
підростаючого покоління, а також безумовний дитиноцентризм – 
постулат про особистісну орієнтованість будь-якої просвітницької 
діяльності, проголошений у праці Еллен Кей – шведської громадської 
діячки, письменниці, однієї з творців реформаторської педагогіки у 
Європі, – «Століття дитини» (1900), яку М. Левковський слушно називає 
«своєрідним маніфестом» теорії вільного виховання [левк, с. 52]. 
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Дитиноцентризм як особливий підхід до виховання дитини, як пише 
В. Сидоренко, був розроблений засновником нової прогресивної 
педагогічної системи Я.А. Коменським [сид., с. 13]. У його працях це 
поняття охоплювало перш за все принципи природовідповідності та 
раціонального застосування методів навчання, які відповідають природі 
дитини. Протягом наступних століть дитиноцентризм перетворився на 
одне з фундаментальних понять педагогіки; він залишається пріоритет-
ним принципом системи освіти й у наш час, хоча називається частіше 
«особистісно-орієнтованим навчанням». О. Квас, аналізуючи зміст 
поняття дитиноцентризму та його вплив на визначення соціально-
правового статусу дітей у ХХ ст., відзначає, що саме книга «Століття 
дитини» Е. Кей спричинила «зміни в суспільній свідомості», які уможли-
вили перехід освіти на особистісно-орієнтовану модель [квас, с. 10]. 
Дослідниця пропонує сучасне трактування терміну, на її думку, 
дитиноцентризм можна розуміти як «особистісно-орієнтовану модель 
виховання дитини, призначення якої розширення її можливого життєвого 
шляху та саморозвитку на засадах гуманізації реального буття дитини, 
посилення уваги до системи її цінностей та інтересів задля формування в 
неї основ життєвої компетентності» [квас, с. 10]. 

У «Концептуальних засадах реформування середньої освіти» (2016), 
прийнятих МОН України, чітко прописано, що «Нова українська школа 
буде працювати на засадах особистісно-орієнтованої моделі освіти. 
У рамках цієї моделі школа максимально враховує права дитини, її 
здібності, потреби та інтереси, на практиці реалізуючи принцип 
дитиноцентризму» [конц. засади, с. 17]. Це твердження суголосне з 
наведеним вище визначенням О. Квас. 

Порівняймо засадничі складові дитиноцентризму, відображені у 
книзі Еллен Кей «Століття дитини» (1900) та представлені в концепції 
«Нової української школи» (2016–2018). 

 

«Cтоліття дитини» Еллен Кей 
Концепція НУШ 
[порадник, с. 18] 

1 2 

«… дитячі душі заслуговують 
більшої уваги та поваги, ніж які б 
то не були шкільні плани» [с. 183] 

відсутність адміністративного 
контролю, який обмежує сво-
боду педагогічної творчості; 

«Потім викладання повинно бути 
так розподілене, щоб так зване 
живе, самостійне вивчення пред-
мету під наглядом вчителя було 
звичайною справою, а лекція вчи-
теля, навпаки – незвичайним, свят-
ковою, а не повсякденною їжею» 
[с. 187] 

активність учнів у навчаль-
ному процесі, орієнтація на 
інтереси та досвід учнів, ство-
рення навчального середо-
вища, яке б перетворило нав-
чання на яскравий елемент 
життя дитини; 
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Продовження таблиці  

1 2 

«Навчаються для життя, а не для 
школи» [с. 184] 

практична спрямованість 
навчальної діяльності, 
взаємозв’язок особистого 
розвитку дитини з її 
практичним досвідом; 

«Коли подібного роду гуманність 
вкорениться в школі, коли на 
учнів перестануть дивитись, як на 
прості одиниці класу, тоді школа, 
нарешті, виконає одну з 
численних умов, необхідних для 
того, щоб дати юнацтву справжню 
їжу і тим самим сприяти його 
розвитку і щастю» [с. 186]  

відмова від орієнтації 
навчально-виховного процесу 
на середнього школяра і 
обов’язкове врахування 
інтересів кожної дитини; 

«В подібній школі повинен 
господарювати той самий 
принцип, який в інших областях 
зробив звичаї і закони більш 

гуманними,  право на повну 
повагу до всякого роду 
індивідуальності, так, щоб 
особиста свобода зустрічала 
якомога менше перепон … . 
Обмеження особистої свободи 
повинно існувати тільки за тією 
межею, де починаються права 
іншої особистості, і цю межу 
потрібно не тільки зберегти, а й 
розсунути у всіляких напрямках» 
[c. 186].  

виховання вільної незалежної 
особистості; 

 «Подібна школа перш за все 
почала б прагнути до того, щоб 
якомога раніше відкрити в учня 
особливі здібності і направити їх 
на спеціальне вивчення 
відповідних предметів. Потім 
вона б постаралась для тих, хто не 
вирізняється яскраво вираженими 
здібностями і нахилами, 
встановить такий вид викладання, 
який розвиває індивідуальність» 
[с. 186] 

забезпечення свободи і права 
дитини в усіх проявах її 
діяльності, урахування її 
вікових та індивідуальних 
особливостей, забезпечення 
морально-психологічного 
комфорту дитини; 
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Закінчення таблиці  

«Давати можливість самому 
учневі ставити досліди; самому 
знаходити помилки; самому 
вигадувати предмети для вико-
нання; взагалі не виправляти його 
помилки в дрібницях, … давати 
можливість самостійно, шляхом 
досвіду знаходити правильний, 
найбільш досконалий спосіб 
роботи та спосіб висловлення 
думки – ось в чому полягає і 
виховання, і освіта!» [с. 225] 

впровадження шкільного само-
врядування, яке під свободою і 
самостійністю дитини перед-
бачає виховання гуманістич-
них та демократичних ідей і 
світогляду, необхідних сучас-
ному суспільству.  

 
Як бачимо, особистісно-орієнтована модель навчання та виховання, 

репрезентована у концепції НУШ, корелює з ідеями дитиноцентризму, 
проголошеними Еллен Кей більш ніж століття тому. Її визначальні 
складові – це свобода педагогічної творчості вчителя та пізнавальної 
діяльності учня, створення комфортних умов навчання, практичне 
спрямування, зв’язок із життям та інтересами дітей, індивідуальний 
підхід, дотримання прав і свобод дитини, орієнтація на соціальні 
чинники формування особистості. 

Отже, концепція Нової української школи, концентруючись на 
засадах дитиноцентризму, ґрунтується на ідеї вільного виховання, 
запропонованій Еллен Кей на початку минулого століття. Саме так у 
новітній освітній моделі, розробленій українським педагогами, 
реалізуються гуманістичні принципи європейської педагогіки. Це 
підсилює методологічну базу НУШ та визначає її місце у просторі 
водночас глибоко традиційної та заразом революційної у своїй 
винятковій орієнтації на потреби дитини парадигми освіти ХХІ 
століття. 
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Виховання громадянина, патріота слід розпочинати з періоду 

дошкільного дитинства, коли відбувається пізнання та прийняття 
дитиною багатогранності навколишнього світу, закладаються основи 
особистісної культури й духовності. Шляхи національного виховання 
дошкільників у сучасних умовах мають проходити через збагачення 
їхнього світогляду певними знаннями, через формування уявлення про 
суспільні явища і події, накопичення соціального досвіду життя у 
найближчому оточенні, через залучення до його культури, родинних 
традицій, виховання любові до Батьківщини і рідного дому [6, с. 5]. 

Зміст Базового компонента дошкільної освіти та чинних освітніх 
програм передбачає організацію системної, планомірної роботи з 
національного виховання дітей уже з молодшого віку, що спрямована 
на виховання в них любові до України, шанобливого ставлення до 
родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної 
мов, національних цінностей українського народу. 

Особливе місце серед засобів національного виховання дітей 
дошкільного віку посідає мистецтво живопису, яке є специфічною 
формою суспільної свідомості й займає одну з головних позицій з-
поміж інших мистецтв. М. Євшан проголосив важливу тезу – 
«найбільша місія» українського мистецтва – національно-патріотичне 
виховання «одиниць і цілих поколінь» [4]. 

На особливій місії українського образотворчого мистецтва наголо-
шують С. Зубченко та С. Горохов. Науковці зазначають, що історія 
української національної ідеї невіддільна від історії української 
образотворчості. Саме тому українська образотворчість є однією зі 
смислових проекцій української національної ідеї. Українська 
образотворчість як репрезентант національної ідеї оберігала «смис-
ловий світ» та ціннісне ядро національної культури, «стояла на 
сторожі» українських культурно-мистецьких традицій. Таким чином, 
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українська образотворчість може виступати адекватним виразником 
української національної ідеї в системі національного виховання 
підростаючих поколінь [5]. 

Вплив живопису на особистість є дуже різноманітним як в 
інтелектуальному, так і в духовному плані. Спілкування з мистецтвом 
зумовлене духовною потребою людини. Ця потреба індивіда не є 
вродженою, – вона формується в ході його соціалізації, естетично 
направленого виховання, прилучення до культури [3]. 

Підкреслюючи виховне значення українського живопису у процесі 
національного виховання дітей, В. Волкова та І. Батарейна наголо-
шують, що однією з центральних фігур національного буття 
залишається особистість із її здатністю репрезентувати загально-
людські цінності та ціннісний зміст своєї національної культури. 
Особистістю людина не народжується, а формується від дитинства у 
процесі засвоєння нормативно-звичаєвих, знаково-символічних та 
ціннісно-смислових систем, витворених конкретною нацією. У зв’язку 
з цим і нація, і особистість існують та діють у просторі й часі завдяки 
постійній підтримці, збереженню і відтворенню найважливіших 
буттєвих засад. Одним із засобів подібного підтримання, збереження і 
відтворення буттєвих засад як нації, так і особистості є живопис [2]. 
Тому прилучення підростаючої особистості, якою є дитина, до світу 
національної культури у цілому та українського живопису зокрема, 
засвоєння нею культурно-історичного досвіду українського народу, у 
тому числі й через осягнення творів живопису, є важливими засадами 
соціалізації особистості та національного виховання. 

Виховний потенціал живопису міститься в його сутності й 
пояснюється тим, що емоційний чинник, естетичні ідеали особистості є 
первинними відносно інтелекту у формуванні духовних інтересів, 
ставлення до світу взагалі [1]. Засобом відображення дійсності у 
мистецтві є художній образ – специфічна форма пізнання світу, 
типізація дійсності, її узагальнення з позицій певного естетичного 
ідеалу художника у живій, конкретно-чуттєвій формі, яка безпосе-
редньо сприймається. Завдяки художнім образам, що несуть у собі 
найбільш узагальнені, яскраві, типові риси навколишнього, мистецтво 
проникає в суть об’єктивної дійсності, суспільних процесів, аналізує і 
розкриває їх значення для особистості, допомагає людині образно 
відтворити у свідомості життєву реальність, духовно осмислити й 
оцінити її, а, отже, допомагає формувати людину: стимулює почуття, 
спрямовує думки, розкриває складний внутрішній світ особисті, 
задовольняє потребу в красі [7, с. 271]. 

Відображення в образотворчому мистецтві кращих зразків націо-
нальної культури, представників українського народу – виразників 
національних інтересів, образів національного побуту й традицій, задає 
певну ціннісно-смислову планку для духовного зростання особистості. 
А при загальному духовно-світоглядному спрямуванні більшої частини 
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таких творів образотворчого мистецтва відбувається стійка фіксація 
основних смислових образів, ідей та цінностей, що знаходить адекватне 
відображення у світогляді підростаючої особистості. Отже, український 
живопис, що справедливо може вважатися виразником національної 
ідеї, має стати ефективним засобом національного виховання 
особистості [5]. 

Жанри українського живопису містять у собі величезний потенціал 
у здійсненні національного виховання дітей дошкільного віку. Так, 
історичний жанр збагачує знаннями про історію країни та народу; 
демонструє дітям приклади шляхетних вчинків, які здійснили герої 
минулих століть; вчить розмірковувати, бачити історичні корені 
сучасних явиш; сприяє формуванню національної самосвідомості. 
Батальний жанр показує приклади військової честі й звитяги 
попередніх поколінь, розкриває патріотичний зміст визвольної 
боротьби народу. Побутовий – відображає повсякденне життя народу в 
усій його різноманітності, спонукає до роздумів та переживань, 
пов’язаних зі змістом певної картини, сприяє формуванню соціальних 
цінностей. Портрет розкриває духовну суть зображеної людини певної 
історичної епохи чи сучасності, формує чи поглиблює уявлення про 
глибину людських почуттів у діалектичній єдності індивідуальних і 
типових рис, що відтворюють епоху, соціальне середовище, 
національність тощо. Пейзаж, завдяки емоційності та ідейній 
насиченості змісту, справляє значний вплив на свідомість дитини, 
відображає природну красу різних регіонів України, формує дбайливе 
ставлення до природи, відповідальність за її збереження. Натюрморт 
дає уявлення про різноманітність предметного світу в контексті 
національної культури, форм, кольорів, барв цього світу; розширює 
знання дітей про оточуючі предмети живої та неживої природи. 
Анімалістичний жанр формує дбайливе ставлення до природи, 
відповідальність за її збереження. 

Отже, український живопис містить у собі результати сукупної 
творчої діяльності вітчизняних художників, що показує широкий 
спектр художніх образів: це картини, які відображують історичне 
минуле народу, його символи, обряди, традиції, природу мальовничої 
України, її сьогодення. Однак, найбільші можливості у в контексті 
виконання завдань національного виховання дітей дошкільного віку, 
мають історичний та побутовий жанри живопису, що й обумовлює їх 
широке використання в освітньому процесі закладу дошкільної освіти. 

До арсеналу творів живопису, які використовуються в закладі 
дошкільної освіти, належать такі: 

 картини М. Івасюка «В’їзд Богдана Хмельницького в Київ», 
«Богун під Берестечком», «Кубанські козаки у Львові», «Битва під 
Хотином»; 

 картини, написані за мотивами українських народних пісень 
(«Весна», «Біля криниці», «Вечір»); 
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 картини К. Трутовського, які зображують українські народні 
звичаї, обряди: «Колядки на Україні», «Сорочинський ярмарок»; 

 картини С. Світославського, присвячені рідній природі («Ніч», 
«Дніпровські пороги», «Річка», «Напровесні», «Розлив Дніпра на 
Оболоні», «Вечір у степу», «Вітряк», «Воли на оранці», «Миргород», 
«Паром на Дніпрі»); 

 картини Т. Яблонської «Хліб», «В українському дитячому 
садку», «Слухаючи казку»; 

 картини С. Шишка «Київська сюїта», «Осінь» та інші. 
Отже, з огляду на оновлення підходів до виховання дитини, 

формування в неї основ патріотизму, важливим напрямом роботи є 
ознайомлення дітей дошкільного віку з творами українського 
живопису. У реалізації завдань щодо ознайомлення дітей з історичним 
минулим та сьогоденням українського народу дієву роль відіграє 
художня картина, яка навчає дитину бачити й відчувати навколишній 
світ не тільки з власної позиції, але й «очима художника». 
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Образотворча діяльність має першочергове значення для всебічного 

розвитку підростаючого покоління. Саме підчас створення зображення 
в дитини формуються естетичне сприйняття, спостережливість, 
художній смак, розвиваються творчі здібності. Образотворча діяльність 
допомагає загальнодоступними засобами дитині виразити свій 
емоційний стан, її ставлення до навколишнього, створювати самостійно 
прекрасне та помічати його у творах мистецтва. 

Видатні педагоги минулого Я. Коменський, Ф. Фребель, Й. Песта-
лоцці приділяли велике значення дитячому малюванню. Навчання дітей 
малюванню визначалося як підготовка руки і ока до письма, як перша 
сходинка загальної системи навчання образотворчості. 

Наукові дослідження В. Давидова, О. Запорожця, М. Поддьякова 
доводять, що дошкільники спроможні підчас предметної чуттєвої 
діяльності, у тому числі малюванні, виокремлювати істотні властивості 
предметів і явищ, встановлювати зв’язок між ними і відтворювати їх в 
образній формі. 

Питаннями вдосконалення процесу ознайомлення та навчання дітей 
образотворчого мистецтва займаються такі відомі вітчизняні педагоги, 
як: М. Дубовик, К. Демчик [3], Н. Кириченко [5], В. Котляр [6], 
Т. Науменко [5], Г. Підкурганна, Н. Сакуліна, Л. Сірченко [7] та ін. 
Розробка особистісно-розвивальних технологій малювання становить 
мету і предмет багатьох сучасних, вітчизняних і зарубіжних наукових 
досліджень. 

Власне це знайшло відображення і у сфері «Культура» Базового 
компоненту дошкільної освіти в Україні, де наголошується на 
необхідності введення дитини у світ практичної та духовної діяльності 
людини, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей, 
навчання отримувати задоволення від процесу та результатів своєї 
діяльності, вправляння в умінні цінувати рукотворні вироби, 
культивувати інтерес до надбань національної та світової культур. 
Кожна з виділених змістових ліній ‒ «Предметний світ», «Світ гри» та 
«Світ мистецтва» ‒ акцентує увагу на змісті та структурі практичної, 
ігрової і мистецької активності як важливих складових особистісної 
культури дитини [7, с. 8]. 
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При організації образотворчої діяльності важливо також звернути 
увагу на змістову лінію «Світ мистецтва», яка передбачає естетичне 
ставлення до реального світу та світу мистецтва: ознайомлення з творами 
образотворчого мистецтва, художній образ мовою образотворчого 
мистецтва, художньо-практичну діяльність та дитячу творчість. 

При організації образотворчої діяльності педагог закладу 
дошкільної освіти керується освітніми завданнями та показниками 
компетентності чинних програм пам’ятаючи про те, що основним 
завданням образотворчої діяльності дітей є емпіричне та чуттєве 
пізнання світу. У процесі образотворчої діяльності, організованої 
педагогом, дитина залучається до джерел народної культури, 
мистецтва, бачення світу природи в колористичному багатстві, 
перенесення своїх вражень у живописні картини, навчання створювати 
фігури у паперовій пластиці та ліпленні, оволодіння прийомами 
фітодизайну та клаптикової аплікації тощо [4, с. 14]. 

У ракурсі змісту оновленого Базового компонента дошкільної 
освіти сучасна особистісно-орієнтована методика образотворчої 
діяльності суттєво збагачується методами музейної педагогіки 
(мистецтвознавчі подорожі, екскурсії, метод соціальних ролей тощо) та 
арт-терапії (малюнкова терапія, терапія кольором, терапія творчим 
самовираженням). Адже відомо, що на емоційний стан дитини, роботу 
її мозку та загальне оздоровлення активно впливають такі методи та 
прийоми образотворчої діяльності: 

– розгляд творів мистецтва з використанням прийому милування, 
«входження в картину», «оживлення картини», ідентифікації картини 
та її творця тощо; 

– робота з природніми матеріалами (глина, пісок, крупи, борошно, 
папір, тканина, листя древ та квіти, солома, кора дерев тощо); 

– проведення фасилітованої бесіди (виключення простих навідних 
запитань, які позбавляють дитину творчої уяви, формування 
естетичних смаків, прояву рефлексії у практичній роботі) [1, с. 45–46]. 

Для збагачення змісту навчання та виховання, розвитку в 
дошкільників креативності важлива інтеграція видів образотворчої 
діяльності: малювання ‒ аплікація, ліплення ‒ малювання, 
конструювання ‒ малювання, ліплення ‒ аплікація тощо. Це допомагає 
дитині цілісно передавати почуття, відтворювати образи, предмети та 
явища у своїх роботах. Поєднуючи завдання, спрямовані на розвиток 
креативності, образного мислення, уяви, фантазії, сприйнятливості до 
краси в навколишньому, на формування бажання зберігати й творити 
красу, педагог дошкільного навчального закладу розвиватиме не лише 
креативне, логічне мислення вихованців, а й їхні моральні 
почуття [3, с. 54]. 

Дуже важливо простежити, як втілюються дитячі враження, 
отримані під час спостережень, сприймання явищ та предметів у 
процесі виконання дітьми наочно-образних і наочно-дійових видів 
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творчих завдань, у самих результатах їхньої творчості. Змістом 
організованих спостережень є навколишня дійсність: світ природи, 
людей, предметів. Почуття, образи, уявлення, переживання, які 
виникають у дошкільника під час спостережень, акумулюються в його 
пам’яті, стають основними джерелом для створення художнього 
образу. Під час практичної діяльності увагу дітей важливо здебільшого 
зосереджувати на відтворенні форм «на око», а живописно-колоритне 
вирішення вчити передавати «за відчуттям» [2, с. 29]. 

Під час організації занять з образотворчої діяльності в закладі 
дошкільної освіти педагог повинен пам’ятати, що спокійна, 
доброзичлива атмосфера позитивно впливає на дитину. Враховуючи це, 
заняття з формування художніх умінь мають бути спочатку 
індивідуальними, парними, а потім підгруповими (з 5–6 дітьми). Міні-
заняття краще проводити з малою групою вихованців (віч-на-віч, з 4–
5 дітьми) тривалістю від 10 до 15 хвилин, при цьому важливо дати 
кожній дитині можливість закінчити свою практичну роботу [6, с. 28]. 

Ефективним є те, щоб під час групових занять з образотворчої 
діяльності звучали музичні та літературні твори відповідної тематики. 
Комплексні, колективні, підсумкові заняття можуть тривати від 
30 хвилин до години, залежно від зацікавленості, бажання, самопочуття 
кожної дитини. Дитина сама повинна визначити тривалість своєї 
зайнятості образотворчою діяльністю. 

Отже, зображувальна діяльність – це характерологічне образне 
пізнання дійсності, яке позитивно впливає на сенсорне виховання, 
сприяє розвитку наочно-образного мислення та розвитку креативності 
у дошкільників. До компетенції та обов’язку педагога при організації 
образотворчої діяльності в закладі дошкільної освіти відповідно до 
оновленого змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні 
входить: створення емоційно-позитивних умов для заняття малюван-
ням, ліпленням, аплікативною чи конструктивно-моделювальною 
діяльністю як улюбленою справою у будь-який зручний для дитини 
час; навчання її закінчувати розпочату роботу; врахування інтересів 
дитини та її однолітків. 
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Серед різноманітних напрямів виховної роботи закладів дошкільної 

освіти з кожним роком усе більшої актуальності набуває екологічне 
виховання. Це обумовлено складною екологічною ситуацією, сформо-
ваною за останні десятиліття в усьому світі і, зокрема, в Україні. 
Забруднені повітря, ґрунти та водойми, значною мірою вичерпані 
природні ресурси, змінені внаслідок людського втручання у природні 
ландшафти, скорочення видової різноманітності флори та фауни – риси 
екологічної кризи, яка значно поглибилась у зв’язку з аварією на 
Чорнобильській АЕС. 

Вберегти нашу планету від екологічної кризи можливо лише за 
умови зміни поведінки людини, її ціннісних орієнтирів, формування 
особливого екологічного мислення, яке передбачає розуміння єдності 
таких взаємозв’язків, як «природа –людина – суспільство», усвідом-
лення власної відповідальності за збереження природних ресурсів. 

У системі екологічного виховання важливе місце займає перша 
освітня ланка – дошкілля. Саме цей період у житті дітей є найбільш 
сензитивним для усвідомлення себе невід’ємною частиною живої 
природи, своєї значущості у збереженні й примноженні її багатств. Це 
враховано у змісті Базового компонента дошкільної освіти, зокрема у 
сфері «Природа», де акцентується на важливості створення оптималь-
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них умов для формування у дошкільників зачатків екологічної 
культури, елементів природоцілісного світогляду, ціннісно-змістової 
спрямованості на екологічну й природодоцільну діяльність й поведінку 
у довкіллі [1]. 

Кінцевим результатом екологічного виховання, як зазначає 
Г. Пустовіт, є екологічно вихована особистість. Екологічну вихованість 
науковець розглядає як один з основних показників індивідуальності, 
що характеризує поведінку і дії особистості в різноманітних ситуаціях 
міжособистісної взаємодії у процесі вивчення й охорони довкілля, в 
умінні і бажанні адекватної оцінки і самооцінки результатів власної й 
колективної діяльності, спрямованої на збереження природи [8, с. 60]. 
Л. Різник називає екологічною вихованістю особливу властивість, яка 
характеризується міцними переконаннями в необхідності охорони 
природи, умінням цілеспрямовано використовувати екологічні знання в 
повсякденні [9]. Л. Іщенко розглядає рівень екологічної вихованості 
особистості як ступінь розвитку її екологічних знань, умінь, ставлення, 
практичної діяльності [4]. 

Зауважимо, що серед завдань екологічного виховання дітей 
дошкільного віку дослідники виокремлюють формування початкових 
екологічних знань та уявлень. Знання дошкільників про природу є 
дидактичною основою екологічного виховання [6, с. 36]. Як стверджує 
З. Плохій, в екологічному вихованні дошкільників знання повинні бути 
не самоціллю, а необхідною умовою формування особистісного 
ставлення до довкілля: «…чим вищий рівень знань дітей про природу, 
тим більше вони виявляють пізнавальний інтерес до неї, орієнтуючись 
на стан і благополуччя самого об’єкту, а не на оцінювання його 
дорослими» [7, с. 13]. 

У закладі дошкільної освіти дітей ознайомлюють з природою на 
трьома основними напрямами: біологічна екологія (живі та неживі 
об’єкти природи; багатоманітність форм життя; різноманітність 
середовищ існування, угруповань; біотичні й абіотичні зв’язки в 
природі; циклічність природних явищ); прикладна екологія (Червона 
книга України; природоохоронні дії дорослих; правила поведінки в 
природному довкіллі; раціональне використання природних ресурсів; 
участь у посильних природоохоронних діях разом з дорослими); 
соціальна екологія (я і природа; мій організм і його функції; моє 
здоров’я і природа; моя екологічна безпека; моя поведінка у 
природному довкіллі) [5, с. 17]. 

Так, діти старшого дошкільного віку розрізняють стани та якості 
повітря, води, ґрунту; встановлюють зв’язок між змінами температури 
повітря, станом води, ґрунту, рослин, поведінкою тварин; з дозволу 
дорослого експериментують з природними об’єктами, роблять 
самостійні відкриття; створюють екологічні моделі, доцільність яких 
зумовлена розмаїттям природних явищ, змінністю й циклічністю 
сезонних ознак, прихованістю причинних зв’язків. 
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Можливості дитини самостійно цілісно сприймати природу поясню-
ються ще й тим, що у старших дошкільників інтенсивно формуються 
здібності до узагальнень, аналізу, абстрактного мислення. У своїх 
судженнях, міркуваннях діти зіставляють об’єкти, виокремлюють їх 
спільні й відмінні ознаки, розкривають їх властивості й відношення. 
Вони починають розгадувати приховані причини тих чи інших явищ, 
замислюються над внутрішньою природою об’єкта чи явища. 

У старшому дошкільному віці у дітей формуються уявлення про 
умови (повітря, воду, світло, тепло, поживні речовини тощо), необхідні 
рослинам і тваринам для життя; елементарні уявлення про залежність 
здоров’я людини від стану довкілля, розкриваються зв’язки між 
неживою та живою природою (без води рослина засихає, менше світить 
сонце – змінює колір листя, стає холодно – опадає листя); рослинами та 
тваринами (засохли рослини – зникли комахи; зникли комахи – 
відлетіли перелітні птахи). 

Отож, діти отримують інформацію про природу, що має 
індивідуальну значущість для них, оскільки пізнають природне 
довкілля своєї місцевості: повітря, воду, ґрунт (їх властивості, якості, 
стани), явища природи (сезонні, природні), рослини (будова, 
багатоманітність, умови зростання), тварини (будова багатоманітність, 
спосіб життя), люди (будова тіла, призначення та дія органів 
(аналізаторів), вплив екологічного стану довкілля на здоров’я). Під час 
цілеспрямованих спостережень у довкіллі дошкільники ознайомлю-
ються із загальними закономірностями функціонування природи 
(повторюваністю та періодичністю процесів). 

Вважаємо, що ефективному формуванню у старших дошкільників 
цілісного сприйняття природи сприятиме цілеспрямована й система-
тична робота у цьому напрямі: 

– наявність природного (куточок природи в групі, екологічні 
стежини, квітники, городні та садові ділянки тощо) та предметного 
(обладнані місця для спостережень, проведення елементарних дослідів, 
дидактичних ігор тощо) середовищ; 

– можливість екологізації різних видів діяльності дітей – пізна-
вальної, ігрової, образотворчої, мовленнєвої, театралізованої, музичної, 
трудової та ін. 

– організація цільових прогулянок, екскурсій, короткочасних та 
довготривалих спостережень у довкіллі, елементарної дослідницької 
діяльності; 

– щоденне спілкування з батьками та їх залучення до виховного 
процесу. 

Цікавими формами роботи для дошкільників можуть бути заняття-
вистави природознавчого спрямування «Цілюще зілля», «Дідусь 
Лісовичок», акторами в яких виступають діти; робота дитячих гуртків, 
студій «Зелена аптека», «Природа і фантазія», «Зелений патруль», 
«Юні дослідники природи»; перегляд кінофільмів, діафільмів, 
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діапозитивів на природничу тематику; збирання лікарських рослин; 
оповідання казок, легенд, складання загадок, вивчення народних 
прикмет, обрядів та свят [2, с. 94]. 

Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей 
старшого дошкільного віку неможливе без інтеграції роботи 
вихователів закладу дошкільної освіти та сім’ї. Погоджуємося із 
твердженням М. Грицан та М. Курик, що сім’я – важливий життєвий 
ланцюжок, у якому екологічні знання, набуті дитиною в дитячому 
садку, її перші уявлення про природу поєднуються з практикою 
повсякденного життя [3, с. 7]. Типовою для закладів дошкільної освіти 
є організація пізнавальної діяльності дітей у співпраці з батьками 
(запитай у батьків або разом з ними почитай енциклопедію). 

Одним із шляхів покращення освітньо-виховної роботи у цьому 
напрямі вважаємо проведення індивідуальних та групових бесід з 
батьками, батьківських зборів, консультацій з питань екологічного 
виховання дошкільників, ділові ігри. Наприклад, бесіда на тему «Як 
ознайомлювати дітей із природою» проводиться з метою підвищення 
рівня компетентності батьків у питаннях формування у дітей цілісного 
сприйняття природи; формування знань про засоби, що можуть 
використовуються в роботі з ознайомлення з природою, про роль творів 
природознавчого характеру у процесі екологічного виховання. Можна 
також запропонувати батькам скласти правила поведінки у природі, 
організувати прогулянку в ліс, провести спостереження за природою й 
записати певні прикмети; разом з дітьми прочитати казку про якогось 
мешканця лісу, знайти його у природі, порівняти опис у казці з його 
зовнішнім виглядом у реальному житті тощо. 

Підсумовуючи, зазначимо, що природні властивості старших 
дошкільників забезпечують умови для самостійного цілісного 
сприйняття ними природи, формування первинних екологічних 
уявлень, основ екологічної компетентності та позитивного емоційно-
ціннісного ставлення дітей до природи. Завдання вихователів та 
батьків – допомогти маленьким дослідникам розібратись у розмаїтті 
об’єктів і явищ природного середовища, викликати інтерес до нього, 
виховувати любов до всього живого, бажання охороняти й 
примножувати його багатства. Усе це у комплексі сприятиме 
створенню еколого-розвивального середовища, повноцінній 
життєдіяльності дітей. 
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Одним із провідних завдань реалізації сучасної особистісної 

парадигми дошкільної освіти є плекання індивідуальності кожної 
дитини, підтримка її прагнення виявляти самостійність, об’єктивувати 
потребу в самовизначенні, самореалізації. У цьому контексті все 
більшої актуальності набуває розвиток якостей мовлення дітей як 
одного із засобів самовираження, особливо з огляду на сенситивність 
дошкільного віку щодо розвитку мовлення й характерну для цього 
періоду природну емоційність і мовленнєву чутливість дітей. 

Надзвичайний художньо-естетичний потенціал щодо збагачення й 
активізації мовлення дітей має образотворча діяльність, у якій 
мовленнєві дії можуть підпорядковуватися меті й змісту зображення чи 
навпаки, спрямовувати, стимулювати його (Н. Карпинська, Т. Кома-
рова, Г. Люблінська, С. Макаренко та ін.). За таких умов і слово, і 
зображення одночасно виявляються для дошкільників найкращими 
засобами вираження внутрішнього світу, почуттів, оригінальності, 
самостійної думки в художньому образі (Н. Гавриш, О. Дронова, 
Т. Постоян, Ю. Руденко та ін.). 

Образотворча діяльність дітей організується і функціонує як 
специфічне образне пізнання дитиною світу та себе в ньому, як 
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середовище оволодіння образотворчістю, що надає їй можливість 
урізноманітнювати форми взаємодії із соціумом, моделювати «картину 
світу», передавати особистісні враження за допомогою різноманітних 
технік і матеріалів, «проживати» красу, успіх, радість, відкривати 
власну свободу образотворчості. 

Так, основою образотворчої та мовленнєвої діяльності є художній 
образ – специфічний для мистецтва спосіб відображення й узагаль-
нення дійсності з позицій певного естетичного ідеалу в конкретно-
чуттєвій формі. Довкілля сприймається дитиною в наочно-чуттєвій 
формі за допомогою спеціальних зображувальних матеріалів, засобів 
(наприклад, у малюнку – це колір, лінія, форма, розмір, композиція). 
Словесний образ, як зазначає Н. Карпинська, також містить у собі 
елементи наочності й, на думку дослідниці, не просто повідомляє про 
певні події, явища життя, а зображує їх, малюючи словами; з усією 
чуттєвою переконливістю примушує «бачити» притаманний йому 
зміст [2]. 

Без словесного позначення намальованого, тобто без участі 
мовлення, діти не можуть навчитися розуміти зображене. І лише коли 
дитина зуміє «прочитати» малюнок, вона намагатиметься передати свої 
враження на папері. Отже, з одного боку, мовлення дитини впливає на 
її образотворчість, з іншого – образотворчість сприяє збагаченню 
словника, розвитку дитячого мовлення. 

А. Богуш вказує на взаємопроникнення образотворчої й мовлен-
нєвої діяльності з метою ефективного впливу на емоційну сферу 
дитини, розвитку її фантазії й уяви у творенні власних образів; 
інтеграцію в образотворчо-мовленнєву діяльність, у якій мовленнєві дії 
підпорядковуються меті й змісту образотворчої діяльності дитини 
задля її збагачення, спрямування й стимулювання [1, с. 51]. 

Образи, створені засобами кольору, лінії, форми, композиції стають 
яскравішими, якщо супроводжуються мовленням. Те, чого немає в 
дитячому малюнку, легко й природно «домальовується» за допомогою 
слова. І навпаки: невміння дитини дібрати із свого лексикону потрібні 
слова, що передають її естетичні переживання, спричинює їх заміну 
олівцями, фарбами, глиною, рухами тощо. 

Зазначимо, що вербалізовані образи предметів, явищ довкілля, 
творів образотворчого мистецтва, які дитина отримує в процесі сприй-
мання, впливають на оригінальність створюваних нею зображувальних 
образів, а також емоційну виразність та образність мовлення під час 
образотворчості. Важливим у процесі сприймання є й певне чуттєве 
забарвлення, відкриття краси для себе, власної свободи творчості. 

Більш глибоко опанувати образ, передати свої враження від нього 
дитині допомагає художнє слово, яке стимулює до пошуку зобра-
жувальних засобів утілення образних характеристик предмета у своїй 
роботі, дає змогу виразніше розповісти про зображене, оцінити свою 
роботу, а також роботу однолітків. При цьому вміння дитини позначати 
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словом ознаки предметів сприяє правильності й точності зображення 
нею кожної лінії, штриха. 

Вихователь також, навчаючи або спільно з дітьми з’ясовуючи новий 
прийом, спосіб зображення, постійно супроводжує свої дії словами, 
оскільки формування навичок на основі словесних впливів підвищує 
швидкість і якість їх засвоєння, сприяє формуванню зображувальної 
компетентності дитини. Проте словесна інструкція може викликати 
правильну систему відповідних дій тільки в разі, якщо її слова 
зрозумілі дітям. З огляду на це важливо збагачувати мовлення дітей 
відповідною лексикою, термінологією (назви форм, кольорів, 
просторових понять, прийомів зображення тощо). 

Як показує практика, існує тісний взаємозв’язок між рівнем 
розвитку мовлення дітей, багатством їхнього словника й увиразненням 
дитячих малюнків, їх коментуванням. Так, мовленнєвий розвиток 
дошкільників у процесі образотворчої діяльності відбувається шляхом 
поступового переходу від організації вербалізованого супроводу 
процесу сприймання предметів, явищ, об’єктів довкілля; художньо-
мовленнєвого коментування їх особливостей під час зображення – до 
словесного презентування дітьми своїх робіт (малювання, ліплення, 
аплікації, конструювання). Це сприяє закріпленню й активізації 
нововведеної лексики (спеціальних термінів образотворчого мистец-
тва), індивідуальності та виразності образотворчих робіт, а також їх 
словесної характеристики [4]. 

Зауважимо, що найчастіше коментування дітьми своєї роботи 
спостерігається у молодших дошкільників – вони або шепочуть, або 
голосно розмовляють, чи вдаються до звуконаслідування, рухів. Проте 
поступово у процесі оволодіння зображувальною технікою, роль слова 
в образотворчій діяльності дитини змінюється. Її малюнок стає все 
більш зрозумілим, тому менше потребує спеціального словесного 
опису. 

Науковці виокремлюють два типи «малювальників»: тих, що 
полюбляють зображувати окремі предмети (у них переважно 
розвивається здатність зображення) і тих, які схильні до розповідання, 
розгортання сюжету (у них зображення сюжету в малюнку 
доповнюється мовленням і набуває ігрового характеру). Перші –
зосереджуються на самому малюнку, піклуються про його якість, 
декорування зображення, не звертають увагу на оточення; процес 
малювання других завжди включений у гру, спілкування. Діти, що 
схильні до сюжетно-ігрового типу малювання, вирізняються творчою 
уявою, активністю мовленнєвих виявів. Їхнє мовлення настільки 
виразне й багате, що малюнок стає лише опорою для розгортання 
розповіді [3, с. 74]. 

Важливим структурним компонентом образотворчої діяльності є 
обговорення й аналіз дитячих робіт, що за умов правильної організації 
педагогом сприяє позитивній мотивації на подальший розвиток 
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образотворчості дітей, збагачення їхнього мовлення. Також зразком для 
висловлювань дітей є пояснення вихователя під час сприймання 
об’єкту; запитання, що спрямовують увагу дітей на найбільш виразне 
втілення образу (розмір зображення, характерна форма та пропорції, 
характер ліній та зафарбовування, колір зображеного, композиція 
зображення – заповнення простору аркуша); оригінальність роботи; 
нетрадиційність виконання; якість та акуратність. 

Отож, аналіз наукової літератури дозволяє зробити висновок про 
міцний взаємозв’язок між мовленнєвою та образотворчою діяльністю 
дітей. Вербалізовані образи предметів, явищ довкілля, творів образо-
творчого мистецтва, які дитина отримує в процесі сприймання, впли-
вають на оригінальність створюваних нею зображуваних образів, а 
також точність, яскравість, образність мовлення під час образотво-
рення. 

Нами визначено організаційно-педагогічні умови, реалізація яких 
сприятиме успішному мовленнєвому розвитку дітей засобом образо-
творчої діяльності: відповідність методів збагачення й активізації 
мовлення дітей основним етапам організації образотворчої діяльності 
(цілеспрямоване сприймання – обговорення змісту малюнка – 
малювання – художнє коментування у процесі зображення – словесна 
оцінка малюнка); емоційна насиченість образотворчої діяльності 
шляхом урізноманітнення засобів втілення образу; поступове введення 
до словника дітей спеціальних термінів образотворчої діяльності. 
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Освітній процес у сучасному закладі дошкільної освіти неможливий 

без інноваційного оновлення, що передбачає залучення нових 
технологій, їх апробацію та адаптацію до сучасних вимог нового 
змісту. 

Оновлення освітнього процесу вимагає від педагогів – вихователів, 
керівника, методиста закладу дошкільної освіти високого рівня 
компетентності в такій сфері діяльності, як оволодіння навичками 
пошукової діяльності, готовності до впровадження інновацій на 
робочому місці, високого рівня психолого-педагогічної та методичної 
компетентності для здійснення диференціації й індивідуалізації 
освітнього процесу. Професіоналізація педагогічного колективу 
закладу дошкільної освіти і перебудову його діяльності в інновацій-
ному напрямі неможливі без творчого самовизначення, в якому 
провідну роль відіграють інноваційні педагогічні технології. 

Освітні інновації передбачають оновлення змісту освіти, методів, 
форм навчання і виховання, розроблення й упровадження нових і 
поширення наявних педагогічних систем. Вони спрямовані на зміни й 
оновлення усіх компонентів освіти і мають системний характер [5]. 

Інноваційна діяльність у закладі дошкільної освіти здійснюється за 
такими основними напрямами: 

1. Розробка нового змісту освіти. 
2. Упровадження нових систем, методик, технологій, методів, 

прийомів, засобів навчання і виховання дітей. 
3. Створення закладів дошкільної освіти із пріоритетними 

напрямами розвитку. 
4. Застосування оптимальних механізмів управління закладами 

дошкільної освіти тощо. 
Саме втілення нових ідей є ознакою, за якою відрізняють інновації 

від новацій: якщо педагог відкриває принципово нове, то він новатор, 
якщо трансформує наукову ідею у практику, то він інноватор. 

Основу і зміст інноваційних освітніх процесів становить іннова-
ційна діяльність, сутність якої полягає в оновленні педагогічного 
процесу, внесенні новоутворень у традиційну систему, що передбачає 
найвищий ступінь педагогічної творчості [2]. 
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Інноваційною діяльністю в сучасних закладах займаються творчі 
педагоги, серед яких умовно можна виокремити три групи: 

1) педагоги-винахідники, які приходять до нового внаслідок 
власних пошуків; 

2) педагоги-модернізатори, що вдосконалюють і по-новому 
використовують елементи створених систем для позитивного 
результату; 

3) педагоги-майстри, які швидко сприймають і досконало 
використовують як традиційні, так і нові підходи та методи [4]. 

Упровадження інновацій у педагогічний процес закладу дошкільної 
освіти має забезпечити підвищення якості навчання й виховання дітей 
дошкільного віку, зменшити витрати на досягнення результатів освіти. 
Тобто, метою будь-якого нововведення є підвищення ефективності 
педагогічного процесу. 

Набуття педагогами закладів дошкільної освіти вмінь застосування 
інноваційного педагогічного проектування є однією з умов розвитку 
освітнього простору закладу дошкільної освіти, а створення педагогами 
педагогічних інноваційних проектів є одним із показників 
продуктивності процесу в системі дошкільної освіти. 

Основна увага в цьому процесі приділяється встановленню зв’язків 
між освоєнням педагогами техніки інноваційного педагогічного 
проектування та тими педагогічними об’єктами, які належать до 
об’єктів безпосередньої функціональної відповідальності педагога 
закладу дошкільної освіти, поєднання особистісного та професіонально 
значущого. 

Отже, відмінною ознакою сучасності є залучення до інноваційного 
процесу вже не тільки окремих педагогів, а й педагогічних колективів 
закладів дошкільної освіти. Це спонукає працівників закладів 
дошкільної освіти до пошуку оптимальних шляхів моделювання й 
ефективного запровадження інноваційних технологій, спрямованих на 
оновлення теорії, практики освіти, удосконалення освітнього процесу, 
управління діяльністю навчального закладу. 

Для успішного управління інноваційною діяльністю адміністрація 
закладів дошкільної освіти (директор, вихователь-методист) повинна: 

1. Створити у закладі творчу атмосферу та сформувати усвідом-
лення всього педагогічного колективу щодо необхідності змін та 
необхідності впровадження нововведень. 

2. Здійснити моніторинг якості освітніх процесів у закладі 
дошкільної освіти й оприлюднити їх кількісні та якісні показники, 
виявити суперечності, що існують у закладі. 

3. Актуалізувати нові ідеї, виявити коло проблем, організовувати 
обговорення їх у колективі та з науковцями; з метою розроблення та 
оформлення ідеї у відповідний проект чи програму, створити творчу 
групу. 
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4. Здійснити керівництво проектуванням нововведення творчою 
групою. 

5. Здійснити управління інноваційною діяльністю. 
6. Вибрати стиль управління в нових умовах: вміння презентувати 

ідею, оцінювати і контролювати проміжні результати, делегувати 
повноваження, налагодити зовнішню комунікацію. 

7. Провести роботу з подолання опору та психологічного 
дискомфорту, впровадження педагогічних нововведень у закладі 
дошкільної освіти, які виникають через зміну режиму роботи, 
додаткових витрат, необхідність постійного навчання тощо. 

8. Оприлюднити результати інноваційної педагогічної діяльності 
(інноваційного продукту) через проведення семінарів-презентацій, 
публічних конференцій для батьків, керівників закладів дошкільної 
освіти, виступи в засобах масової інформації тощо [1]. 

Сукупність зазначених умов забезпечить успіх запровадження 
інноваційних досліджень при врахування управлінських функцій. 

У закладі дошкільної освіти наявність тих чи інших умов, їх 
вагомість для педагогічного колективу може бути різною. Кожен 
заклад дошкільної освіти визначає свої специфічні умови. Перш ніж 
розпочати діяльність, керівник закладу дошкільної освіти повинен 
обов’язково виявити та проаналізувати всі умови, які впливають на 
якість роботи. 

Організація інноваційної діяльності в закладі дошкільної освіти 
передбачає: оновлення змісту освіти, форм і методів навчання та 
виховання дітей дошкільного віку; розроблення та впровадження нових 
педагогічних методик та технологій з поширенням наявних. Реалізація 
інноваційної діяльності на практиці повинна бути пов’язана з 
мінімальними негативними наслідками. Тому упровадження 
інноваційної діяльності в заклади дошкільної освіти та управління 
інноваційною діяльністю в закладах дошкільної освіти завжди 
припускає підготовчий етап, що включає моделювання, експертні 
оцінки, подальшу доробку і співвідношення з останніми науковими 
досягненнями в області освіти [3]. 

Отже, з огляду на масштабність і різноплановість завдань освітньої 
діяльності та розвитку сучасного закладу дошкільної освіти, управління 
інноваційною діяльністю має охоплювати стратегічні й оперативні 
аспекти. Важливим, як ми вважаємо, є розроблення механізму 
стимулювання творчого пошуку, винахідництва, ініціювання 
дослідницьких освітніх проектів щодо перспективних напрямів 
діяльності закладу дошкільної освіти. 
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Підвищення якості освіти є одним з актуальних завдань не тільки 

для України, але і для всього світового співтовариства. Вирішення 
цього питання пов’язано з модернізацією змісту освіти, оптимізацією 
способів і технологій організації освітнього процесу і, звичайно, 
переосмисленням мети та результату освіти. Відповідно і мета освіти 
стала співвідноситися з формуванням ключових компетенцій та 
компетентностей майбутнього фахівця [3]. 

Педагогічна професія є одночасно перетворюючої і керуючої. А для 
того щоб управляти розвитком особистості, потрібно бути компе-
тентним. Поняття професійної компетентності майбутнього педагога 
містить єдність його теоретичної і практичної готовності до здійснення 
педагогічної діяльності і характеризує його професіоналізм [1]. 

Зміст теоретичної готовності майбутнього вчителя нерідко 
розуміється лише як певна сукупність психолого-педагогічних і 
спеціальних знань. Але формування знань не є самоціллю. Знання, не 
будучи зведеними в систему, залишаються нікому не потрібним 
надбанням. Ось чому необхідно звернення до форм прояву теоретичної 
готовності. Такою є теоретична діяльність, яка виявляється в 
узагальненому вмінні педагогічно мислити, яке передбачає наявність у 
вчителя аналітичних, прогностичних, проективних, а також 
рефлексивних умінь. 

Аналітичні вміння складаються з ряду часткових умінь: 
розчленовувати педагогічні явища на складові елементи (умови, 
причини, мотиви, стимули, засоби, форми прояву та ін.); осмислювати 
кожну частину у зв’язку з цілим і у взаємодії з провідними сторонами; 
знаходити в теорії навчання і виховання ідеї, висновки, закономірності, 
адекватні логіці даного явища; правильно діагностувати педагогічне 
явище; знаходити основне педагогічне завдання і способи його 
оптимального рішення. 
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Прогностичні вміння. Управління соціальними процесами, яким є і 
освітній, завжди передбачає орієнтацію на чітко представлений у 
свідомості суб’єкта управління кінцевий результат (передбачення 
мети). 

Склад прогностичних умінь можна подати так: висунення 
педагогічних цілей і завдань, відбір способів досягнення педагогічних 
цілей, передбачення результату, можливих відхилень і небажаних 
явищ, визначення етапів (або стадій) педагогічного процесу, розподіл 
часу, планування спільно з учнями життєдіяльності. 

Залежно від об’єкта прогнозування прогностичні уміння можна 
об’єднати в три групи: прогнозування розвитку колективу: динаміки 
його структури, системи взаємин, зміни положення активу і окремих 
учнів у системі взаємовідносин та ін.; прогнозування розвитку 
особистості: її особистісно-ділових якостей, почуттів, волі і поведінки, 
можливих відхилень у розвитку, труднощів у встановленні взаємин з 
однолітками та ін.; прогнозування педагогічного процесу: освітніх, 
виховних і розвиваючих можливостей навчального матеріалу, 
труднощів учнів у навчанні та інших видах діяльності; результатів 
застосування тих чи інших методів, прийомів, засобів навчання і 
виховання тощо. 

Проєктивні вміння. Тріада «аналіз – прогноз – проєкт» передбачає 
виділення спеціальної групи умінь, що проявляються в матеріалізації 
результатів педагогічного прогнозування в конкретні плани навчання і 
виховання. 

Проєктивні вміння включають: спрямування цілі і змісту освіти та 
виховання в конкретні педагогічні завдання; урахування при 
визначенні педагогічних завдань і відборі змісту діяльності учнів їхніх 
потреб та інтересів, можливостей матеріальної бази, свого досвіду і 
особистісних якостей; визначення комплексу домінуючих і 
другорядних завдань для кожного етапу педагогічного процесу; відбір 
видів діяльності, адекватних поставленим завданням, планування 
системи спільних творчих справ; планування індивідуальної роботи з 
учнями з метою подолання наявних недоліків у розвитку їхніх 
здібностей, творчих сил і дарувань; відбір змісту, форм, методів і 
засобів педагогічного процесу в їх оптимальному поєднанні; 
планування системи прийомів стимулювання активності школярів та 
стримування негативних проявів у їхній поведінці; планування 
розвитку виховного середовища і зв’язків з батьками та громадськістю. 

Рефлексивні вміння. Визнання рефлексії як специфічної форми 
теоретичної діяльності, спрямованої на осмислення своїх власних дій, 
дозволяє говорити про особливу групу педагогічних умінь – 
рефлексивних. Їх виділення обумовлено рядом причин. Аналіз 
результатів педагогічної діяльності без ретельного аналізу умов їх 
отримання не може вважатися нормою. Добре відомо, що високі 
результати у педагогічній діяльності можуть бути отримані як за 
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рахунок істотного збільшення часу на вирішення освітньо-виховних 
завдань, так і за рахунок перевантаження учнів і вчителів. Це так звані 
екстенсивні шляхи підвищення ефективності діяльності вчителя. Але 
негативні результати також можуть мати різні причини. Для педагога 
завжди дуже важливо встановити, якою мірою як позитивні, так і 
негативні результати є наслідком його діяльності. Звідси і необхідність 
в аналізі власної діяльності. Рефлексія – це не просто знання чи 
розуміння суб’єктом педагогічної діяльності самого себе, а й 
з’ясування того, наскільки і як інші (учні, колеги, батьки) знають і 
розуміють того, хто рефлексує, його особистісні особливості, емоційні 
реакції і когнітивні уявлення. 

Зміст практичної готовності виражається у зовнішніх (предметних) 
уміннях, тобто в діях, які можна спостерігати. До них відносяться 
організаторські та комунікативні вміння [2]. 

Організаторська діяльність педагога забезпечує включення учнів у 
різні види діяльності та організацію діяльності колективу, що пере-
творює його з об’єкта в суб’єкт виховання. Особливе значення 
організаторська діяльність набуває у виховній роботі. До органі-
заторських умінь відносять мобілізаційні, інформаційні, розвиваючі і 
орієнтаційні. 

Мобілізаційні уміння пов’язані із залученням уваги учнів і 
розвитком у них стійких інтересів до навчання, праці та інших видів 
діяльності; формуванням потреби у знаннях і озброєнням учнів 
навичками освітньої роботи, основам наукової організації праці; 
стимулюванням актуалізації знань і життєвого досвіду школярів з 
метою формування у них активного, самостійного і творчого ставлення 
до явищ навколишньої дійсності; створенням спеціальних ситуацій для 
прояву учнями моральних поступків; розумним використанням методів 
заохочення і покарання, створенням атмосфери спільного переживання 
тощо. 

Інформаційні вміння. Це вміння та навички роботи з печатними, 
електронними джерелами, вміння здобувати інформацію з інших 
джерел і дидактично її перетворювати, тобто вміння інтерпретувати й 
адаптувати інформацію до завдань навчання і виховання. 

Розвиваючі вміння передбачають визначення «зони найближчого 
розвитку» (Л. Виготський) окремих учнів, класу в цілому; створення 
проблемних ситуацій і інших умов для розвитку пізнавальних процесів, 
почуттів і волі учнів; стимулювання пізнавальної самостійності і 
творчого мислення, потреби у встановленні логічних і функціональних 
відносин; формування і постановку питань, що вимагають застосування 
засвоєних раніше знань; створення умов для розвитку індивідуальних 
особливостей, здійснення з цією метою індивідуального підходу до 
учнів. 

Орієнтаційні вміння спрямовані на формування морально-ціннісних 
установок дітей і наукового світогляду, прищеплення стійкого інтересу 
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до освітньої діяльності та науці, до виробництва і професійної 
діяльності, відповідної їх особистим нахилам і можливостям; 
організацію спільної творчої діяльності, що має за мету розвиток 
соціально значущих якостей особистості. 

Отже, педагогічна діяльність виступає тим конструктивним 
аспектом, за якого особистісне зростання набуває якості неодмінної 
умови досягнення професіоналізму. Процес формування професійної 
компетентності у педагогічному процесі закладу вищої освіти 
передбачає застосування новітніх інтегративних педагогічних 
технологій, розширення сфери міжпредметних зв’язків, урахування 
потенційних і ресурсних можливостей особистості майбутнього 
вчителя, його знань і досвіду, активізацію та залучення здобувачів до 
самостійної роботи та розвитку їхньої відповідальності за отримання 
результату власної освітньої діяльності. 
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Вивченню проблеми музично-творчого розвитку молодших 

школярів присвячено праці О. Борисової, В. Барко, Є. Єлагіної, 
Н. Вітковської, І. Гадалової, Н. Гурець, Д. Джоли, А. Тютюнникова, 
А. Щербо та інших. Особливого значення самодіяльній дитячій 
театральній творчості як засобу різнобічного розвитку особистості 
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надавали Я. Коменський, А. Макаренко, В. Сухомлинський. Роль 
театральної діяльності в гармонійному розвитку школярів, виховання в 
них гуманності висвітлюють О. Комаровська, Л. Масол, Н. Миро-
польська, А. Єршов В. Ширяєва, Є. Сазонов. Питання про значення 
дитячого дидактичного театру в навчально-виховному процесі 
обговорюються у працях К. Пратта («ігрова школа»), В. Шахрай. 
Розвитку творчої активності молодших школярів засобами театральної 
самодіяльності присвячено дослідження Г. Костюшка [3, с. 15]. 
Водночас слід зазначити, що проблема виховання молодших школярів 
засобами музично-театральної діяльності до сьогоднішнього часу не 
була предметом спеціального дослідження. Науковцями гідною мірою 
не висвітлено можливості дитячого театру як виховної технології 
залучення учнів до гуманістичних цінностей, недостатньо розкрито 
взаємодію освітніх закладів і сім’ї у процесі виховання дитини 
засобами музично-театральної діяльності, не визначено напрями 
застосування виховного досвіду українського самодіяльного театру в 
сучасному педагогічному процесі. 

Аналіз наукової літератури дозволив дійти висновку, що розвиток 
музично-творчої активності людини як динамічний процес має свої 
особливості, оскільки готовність особистості до творчої активної 
діяльності інтегрується в різні види діяльності: у навчання, громадську 
чи культурологічну діяльність тощо. Розглядаючи психофізіологічні 
особливості дітей, можна стверджувати, що кожна вікова група має всі 
передумови для ефективних занять сценічним мистецтвом. У цьому 
плані особливо перспективним є молодший шкільний вік, який 
характеризується безпосередністю, емоційним відгуком на красу в 
будь-яких її проявах, розвитком фантазії, творчої уяви. Зокрема, 
психологи виділяють такі основні мотиви інтересу молодших школярів 
до театру: 1) пізнавальний («У театрі щоразу пізнаєш багато нового»); 
2) мотив-»актор» («Я люблю ходити в театр, там виступають актори»); 
3) мотив-»декорації» («Там живі люди і гарні декорації») [1, с. 56]. 

Близькістю до дошкільного віку, в якому провідним типом 
діяльності є гра, можна пояснити прагнення молодших школярів 
відображати життя на сцені. Причому у процесі гри, через гру 
відбувається усвідомлення ними важливих специфічних елементів 
мови театрального мистецтва. Тому музично-театральна діяльність 
допомагає учням початкової школи органічно перейти від ігрової 
діяльності до навчальної, де зберігаються елементи ігрового плану. 

Важливо також звернути увагу на двоплановість гри, що присутня і 
в театральному мистецтві. Перш за все, дитина, що грає, задіяна у 
реальних подіях, а це вимагає від неї виконання дій, розв’язання 
конкретних, нестандартних задач, пов’язаних з цим процесом. У той же 
час ця діяльність носить умовний характер, оскільки стосується 
виконання рольової поведінки персонажа художнього твору, що 
дозволяє дитині абстрагуватися від реального життя і позбавляє її 
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відповідальності за вчинки героя в різноманітних обставинах. Це знімає 
напругу й дає їй можливість проявляти й розвивати уяву, варіативність 
мислення, що є важливим у виховному процесі. Треба також підкрес-
лити, що молодший шкільний вік вважається найсприятливішим для 
закладення «чуття театру». Синтетичність театрального мистецтва 
дозволяє вирішувати цілу низку виховних завдань, причому 
вирішувати їх комплексно – і в самодіяльності школярів, і в організації 
сприйняття ними вистав, і у процесі набуття знань про театр [4, с. 38]. 
Музично-театральну творчість дітей можна успішно організовувати в 
різних типах освітньо-виховних закладів та різних соціокультурних 
сферах (сім’я, дозвілля з ровесниками тощо). Самодіяльна театральна 
творчість активно сприяє розвиткові емоційної сфери дітей, створює 
умовну реальність, в якій молодший школяр вчиться визначати і 
розвивати свої потреби, інтереси. Причому за допомогою механізмів 
перевтілення в образи героїв п’єси відбувається невимушене, 
мимовільне засвоєння моральних норм, розвиток духовних почуттів, 
творчих здібностей [4, с. 72]. 

Мистецтво створює своєрідний баланс між вимогами життя та 
психологічними, фізіологічними й соціальними можливостями людини. 
Успішне виховання засобами театрального мистецтва сприяє 
розширенню діапазону життєвих можливостей дітей. Воно передбачає 
оволодіння більш широким спектром соціальних репертуарів, оскільки 
мистецтво здатне виступати засобом інтерналізації певних норм, 
позицій і ролей. Музично-театральне мистецтво може розвивати 
здібність дитини до ідентифікації, здатність розрізнювати й розпіз-
навати емоції й почуття іншого, зіставляти їх з еталоном нормативної 
поведінки. Тому залучення до мистецтва (особливо театрального) 
можна вважати своєрідним практикумом, тренажером перед 
самостійним виходом людини на «життєву сцену». 

Виховання молодших школярів засобами музично-театральної 
діяльності передбачає формування в них знань і умінь використовувати 
у проблемних ситуаціях елементи театрального мистецтва, щоб 
комфортно себе почувати, впевнено й адекватно діяти. У процесі гри, 
через гру відбувається також усвідомлення ними важливих специфіч-
них елементів мови театрального мистецтва. Причому для посилення 
виховної функції театру доцільно поєднувати театральну діяльність з 
вивченням певних навчальних дисциплін: музики, хореографії, 
ораторського (мовного) мистецтва, образотворчого мистецтва (сцено-
графії) тощо [2, с. 26]. 

Організація діяльності театру як виховної технології спрямована на 
розвиток у дитини структурних компонентів її ціннісних орієнтацій 
(когнітивного, емоційно-смислового, мотиваційного-діяльнісного) в їх 
гармонійній єдності. Причому розвиток емоційно-смислового компо-
нента в музично-театральної діяльності передбачає вироблення у 
молодших школярів позитивного емоційного сприйняття цінностей та 
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їх осмислення як особистісно значущих. Для розвитку емоційно-
смислового компонента науковці Л. Виготський, Г. Костюшко, 
Н. Миропольска пропонують використовувати насамперед такі методи: 
1) створення виховуючих ситуацій; 2) приклад (вчинки, дії позитивних 
героїв,особистий приклад педагога); 3) навіювання; 4) заохочення 
(підтримка, схвалення дитини; 5) створення та розігрування етюдів, 
тематика яких пов’язана з проблемами особистого життя та життя 
рідного народу; 6) усний опис подій чи героїв, малювання; 7) дискусії, 
обмін думками щодо сприйняття подій, вчинків героїв спектаклів тощо 
[1, с. 56]. 

З метою виховання молодших школярів засобами театральної 
діяльності кожному педагогу треба пам’ятати, що в організації 
театральної творчості школярів слід запобігати порушення цілісного 
естетичного ставлення до вистави як синтезу мистецтв. Така небезпека 
має об’єктивні підстави: різна природа мистецтв зумовлює різну 
природу сприймання і як наслідок – різну міру естетичного осягнення 
їх особистістю. Адже всі діти різні, в них неоднаковий тип художніх 
здібностей – музичних, літературних, драматичних, пластичних, 
образотворчих, а також індивідуальний досвід, набутий під час занять 
конкретним видом художньої творчості. Зацікавлюючи молодших 
школярів театром, залучаючи їх до конкретного різновиду сценічної 
творчості, необхідно враховувати специфічні особливості естетичного 
ставлення дітей цього віку до музично-театрального мистецтва. А воно, 
як правило, не збігається в жанрових уподобаннях дітей-глядачів та 
дітей-творців, що має об’єктивні витоки – у природі сприймання, 
природі виконавської творчості, фізичних та психологічних 
виконавських можливостей школярів. Зокрема, молодший школяр-
глядач вважає найпривабливішим для себе лялькову та драматичну 
вистави, далі – мюзикл та оперу [2, с. 67]. 

Доцільно також більш ретельно дослідити виховні можливості 
такого важливого родинно-педагогічного засобу залучення дітей до 
гуманістичних цінностей, розвитку їх творчого потенціалу, 
самореалізації членів родини, як домашній театр, в якому може 
відбуватися театралізація свят народного календаря, Нового року, Дня 
матері тощо. Оптимізації співпраці освітніх закладів та сім’ї сприяє 
також розширення сфер діяльності дитячого театру – проведення 
театралізованих дійств у дні народних свят (Різдво, Купала, 
Великдень), організація народних драматичних ігор, що збагачує й 
урізноманітнює пасивне малозмістовне дозвілля дітей, пробуджує 
соціальну активність особистості. Важливо також відзначити, що 
заняття дітей мистецтвом – це не тільки задоволення, але і праця, яка 
пов’язана з необхідністю оволодіння ними новими знаннями й 
уміннями. Театральні заняття мають виховувати у школярів суспільну 
активність, прагнення й потребу у творчій віддачі отриманих знань і 
вмінь. 
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Останніми роками поняття «інновація» як продуктивний результат 

науково-технічного прогресу набуло широкого вжитку в різних галузях 
знань та видах людської діяльності і по суті стало оціночною 
характеристикою ефективності функціонування структур, колективів і 
органів управління різного призначення. Адже саме інновації 
становлять динаміку соціально-економічного, технологічного, оборон-
ного, інтелектуального та культурного розвитку країн, можливості їх 
інтеграції у найбільш розвинуту частину світового співтовариства 
[1, с. 6]. 

Ефективною складовою інноваційного руху України є саме освіта, 
що представляє собою систему підготовки фахівців, накопичення 
знань, досвіду, продукування нових знань та технологій і в значній мірі 
сприяє формуванню її інвестиційного потенціалу. Невіддільною 
частиною загальнодержавної освіти є військова освіта, яка на даному 
етапі розвитку виступає як потенційно могутній фактор, головний 
двигун соціально-економічного, науково-технічного, оборонного та 
культурного розвитку будь-якої цивілізації. Вона по своїй суті є 
невід’ємною складовою соціуму, несе відповідальність за виховання 
підростаючого покоління, розвиток людини, підготовку кваліфікованих 
кадрів для всіх сфер життєдіяльності держави, її безпеки та 
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обороноздатності. Освіта має стати важливим фактором створення 
інвестиційної системи держави на основі знань, корінних змін в 
психологічних і моральних якостях людей, в їх освіченості і культурі, 
без чого неможливий суспільний прогрес, ставить під загрозу саме 
існування світової цивілізації. Паралельно з тим, в світі розкривається і 
починає відображатися новий статус освіти – не тільки як генератора 
його розвитку, а й домінуючого фактора в формуванні динамічного, 
інтегрованого, всебічно захищеного, соціокультурного середовища, в 
якому живе людина [2, с. 68-74]. 

Актуальність дослідження проблем інновацій у військовій освітній 
сфері зумовлена наступними чинниками: 

 введенням в дію низки нормативно-правових документів з 
питань безпеки, оборони держави, захисту її суверенітету та 
територіальної цілісності [3, електр ресурс]. 

 прийняттям Закону України «Про вищу освіту», необхідністю 
імплементації його положень практику військово-освітнього процесу 
[4, с. 2]. 

 розробленням нового покоління стандартів вищої військової 
освіти. 

 пошуком шляхів підвищення якості освітньої, наукової, науково-
технічної діяльності та якості освіти з урахуванням досвіду проведення 
антитерористичної операції на сході країни, досвіду провідних країн 
НАТО з ведення збройної боротьби [5, с. 198-210]. 

 необхідністю пріоритетного фінансування системи військової 
освіти, модернізації та оновлення її матеріально–технічної бази. 

Проблеми національної інноваційної політики та діяльності 
знайшли ґрунтовне висвітлення в наукових публікаціях та монографіях 
Андрущенка В.П., Беха І.Д., Зазюна І.А., Ніколаєнка С.М., Лугового 
В.І., Сірого Є.Ф. та ін.. До їх творчого доробку слід віднести 
дослідження стану модернізації змісту, форм і методів навчання та 
виховання молоді; управління освітніми закладами інноваційного типу; 
визначення термінів «інновація», «інноваційна-педагогічна діяльність» 
тощо. 

Саме поняття «інновація», «інноваційна діяльність» походить від 
латинського «оновлення, новизна, зміна». Брансуік Ф. визначає 
інновацію як нову ідею або дію, або адаптовану ідею, або таку, для якої 
настав час реалізації [6, с. 254]. 

Наявність інновацій пов’язана з інноваційною діяльністю, яка в 
освіті України стала тим процесом, коли в традиційну систему 
підготовки фахівців вносяться якісно нові ідеї спрямовані на докорінне 
покращення освітніх процесів. Під цим видом діяльності Слободчиков 
В. І. розуміє «діяльність, яка спрямована на вирішення комплексної 
проблеми, що виникла внаслідок зіткнення норм практики або 
невідповідності традиційних норм новим соціальним очікуванням» 
[7, с. 800]. 
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Інноваційний розвиток військової освіти має відповідати загальним 
принципам, на підставі яких повинні відбутися системні зміни: 
прогнозованого та випереджаючого розвитку, проектування 
інноваційного розвитку; пріоритетності людського фактору; 
неперервності освіти; морального та матеріального стимулювання. На 
системі цих принципів має вибудовуватися система пріоритетних 
напрямів інноваційної діяльності в сфері військової освіти. 

До основних функцій військово-освітньої діяльності можна віднести 
інноваційні підходи до формування таких складових як: місія, цілі, 
зміст військової освіти, форми, методи, технології підготовки 
військових фахівців, засоби навчання, наукова діяльність та ін.. 

Сучасна методика викладання військових дисциплін має багатий 
арсенал різноманітних способів, прийомів і засобів навчання, як 
загально дидактичних так і галузеводидактичних. Безумовно, такими є 
інноваційні технології навчання, серед яких найбільш значимими у 
застосуванні є активні та інтерактивні методи навчання. Технологія 
активного навчання спрямована на застосування таких методів, які 
орієнтовані на особистість курсанта. 

Під постійною взаємодією учасників освітнього процесу 
відбувається інтерактивне навчання. Це взаємонавчання (колективне, 
групове, навчання у співпраці), де і студент, і викладач є рівноправ-
ними учасниками освітнього процесу. Інтерактивне навчання базується 
на моделюванні різноманітних життєвих ситуацій, вирішенні завдань 
викладача на основі аналізу проблеми, використання рольових ігор та 
інших інноваційних методів навчання. 

Звісно, що така інноваційна співпраця постає перед викладачем та 
курсантами, яка здатна змінити їхні взаємовідносини. Якщо у 
традиційному навчанні простежується підсистема «суб’єкт», «об’єкт», 
у якій студенту відводиться пасивна та залежна роль, то при 
інноваційному навчанні курсант перетворюється у важливий освітній 
суб’єкт, залучений до активної та творчої співпраці з викладачем. 

Існує певна поняттєва розбіжність щодо розрізнення форм, методів, 
технологій навчання. У статті 50 Закону України «Про вищу освіту» 
форми організації навчального процесу визначаються як навчальні 
заняття: самостійна робота, практична підготовка, основними видами 
навчальних занять вважаються лекції, лабораторні, практичні, 
семінарські, індивідуальні заняття та консультації. Та все ж основною 
формою навчання у військових закладах залишається лекція, хоча нині 
традиційні інформативні лекції не завжди задовольняють попит 
студентів. 

Отже, інновації у змісті освіти як лекційного, так і практичного 
курсів, мають доповнюватися та реалізовуватися через оволодіння та 
впровадження професорсько-викладацьким складом інноваційних 
методів та форм навчання (діалогових, діагностичних, активних, 
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інтерактивних, дистанційних, комп’ютерних, мультимедійних, тренін-
гових, проектних) та ін. 

Високу ефективність щодо якості знань, умінь та навичок 
військового фахівця на кафедрах військової підготовки вищого закладу 
освіти застосування таких інноваційних методів, форм і прийомів 
навчальної роботи, як метод конкретних ситуацій (МКС), або кейс-
метод; проблемний метод, моделювання, тренінги (індивідуальні та 
групові), метод роботи в малих групах, аудіовізуальний метод 
навчання, ділова (рольова) гра «займи позицію»: коментування, оцінка 
дій учасників, майстер-класи, метод аналізу і діагностики ситуації, 
публічний виступ тощо [8]. 

Метод конкретних ситуацій, або кейс метод («case study» – 
вивчення ситуації) передбачає прийняття студентами конкретного 
рішення у запропонованій ситуації. 

Проблемний метод. У процесі роботи з використанням даного 
методу застосовуються такі прийоми навчання, як створення 
проблемних ситуацій, організація колективного обговорення можливих 
підходів до їх вирішення. 

Моделювання – метод вивчення та дослідження об’єктів та явищ на 
їхніх аналогах (моделях). Сюди належить технологія імітаційного 
моделювання, яка сприяє формуванню професійних якостей майбутніх 
фахівців через занурення у конкретну ситуацію. 

PRES-формула (від англ. Position (позиція) – Reason (пояснення) – 
Explanation or Example (наприклад) – Summary (підсумок) – метод 
навчання, який спрямований на зворотний зв’язок викладач-студент. 
Метод полягає у застосуванні формули відповіді (позиція-пояснення 
(обґрунтування) – приклад-підсумок (висновки) на задане питання. 

Тренінги (індивідуальні та групові). Це ефективний для викладання 
метод, що підвищує інтенсивність навчання. 

Метод проектів. Це педагогічна технологія, спрямована не на 
інтерпретацію та узагальнення набутих студентом знань, а на їх 
практичне застосування та на здобування нових знань різними 
шляхами і самоосвітою. 

Системне впровадження інноваційних технологій в усі форми 
навчання, як по вертикалі навчального плану (навчальні дисципліни), так 
і по його горизонталі (види освітнього процесу: лекції, лабораторні, 
практичні, семінарські, воєнна гра, заліки, іспити, поточний контроль, 
самоконтроль, семестровий, модульний, підсумковий), за всіма спеціаль-
ностями та напрямами навчання, дасть можливість за рахунок інтенси-
фікації аудиторного навантаження збільшити час на самостійне вивчення 
та поглиблення знань з окремих тем кожної з навчальних дисциплін. 
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Гуманістична спрямованість розвитку сучасної освіти ініціює нові 

специфічні задачі, які потребують створення культурно-творчої 
атмосфери в процесі формування особистості, спрямованості 
педагогічної науки і практики до культурних, загальнолюдських 
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цінностей, актуалізовані проблеми духовно-морального виховання 
особистості студента. 

Актуальними проблемами в освіті сьогодення поряд з засвоєнням 
молоддю новітніх знань і упровадження новітніх технологій постає 
питання забезпечення всебічного розвитку і виховання молоді у 
процесі навчання, насамперед виховання її здібностей та задатків на 
засадах української музичної культури. 

Аналіз сучасних досліджень дозволяє прослідкувати виховання у 
студентів здібностей до творчої самореалізації, соціальну самореалі-
зацію особистості, мотивацію саморозкриття особистості у юнацькому 
віці, самовизначення студента в діяльності комплексного навчального 
виховного закладу. 

В умовах державного відродження України особливо гостро постає 
проблема виховання творчої особистості, активний потенціал якої 
необхідний для подальшого розвитку, освоєння та використання 
досягнень в галузі педагогічних наук. Її вирішення пов’язане з 
гуманітарними та художньо-естетичними аспектами інтелектуального 
суспільства. У зв’язку з цим педагогіка музичної освіти ставить перед 
собою мету всебічного розвитку динамічно активної особистості, 
формування художніх інтересів та естетичних потреб, становлення 
спроможності творчо мислити. Тому, вирішення основного завдання – 
творчість як виховний момент – повинно, на нашу думку, відбуватися 
через мистецтво. 

Ми вважаємо, що саме на заняттях музики у вищому навчальному 
закладі існує можливість доцільної взаємодії різних видів мистецтв, 
тобто використання поетичного слова, творів живопису, можливість 
зосередити увагу студентів на змістовному сенсі музики. 

Пошуки шляхів удосконалення професійної підготовки вчителя 
музики у ВНЗ привели нас до висновку про взаємозв’язок педагогічної 
та естетичної культури. Процес підготовки майбутнього музиканта-
педагога перебуває у руслі проблем, які розв’язує загальна теорія 
педагогіки і практика вищої школи. 

Метою даної публікації є висвітлення проблеми професійної 
підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти, яка передбачає 
в умовах сьогодення особливі підходи до організації навчально-вихов-
ного процесу. Практична реалізація їх пов’язана з гуманітаризацією 
змісту освіту, пошуком нових форм, методів та прийомів навчання 
студентів. Сучасний навчально-виховний процес у вищій школі 
впливатиме на духовний потенціал майбутнього фахівця лише за умови 
гуманізації всіх форм навчання та виховання, які, по суті, полягають у 
формуванні особливої форми розвитку духовного потенціалу 
музикантів-педагогів та власної позиції щодо цього. 

Відповідно до професійного призначення музикантів-педагогів, 
згідно з державними стандартами вищої освіти передбачається: 
1) впровадження у суспільне життя України стратегічних ідей в галузі 
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освіти і культури; 2) формування духовних цінностей у молоді; 
3) використання основ педагогічної майстерності та сучасних 
технологій в роботі з творчими колективами (оркестр народних 
інструментів, інструментальний ансамбль). Майбутні музиканти-
педагоги покликані збагачувати духовний потенціал українського 
народу, зберігати і примножувати традиції національної культури в 
загальнолюдському контексті. 

Проблема виховання молоді на цінностях музичної культури 
набуває особливого значення у підготовці музикантів фахівців, зокрема 
вчителів музики, чия особиста система художніх цінностей та вміння 
формувати її у майбутніх вихованцях багато в чому зумовлює рівень 
естетичного розвитку підростаючого покоління взагалі. 

Як відомо, музика – найбільш емоційний вид мистецтва, що 
знаходить тісні контакти зі сферою чуттєвої культури й емоційним 
досвідом молоді. Але характер засвоєння музичних цінностей залежить 
не лише від чуттєвих переживань, а й від рівня сформованості 
соціального досвіду молодих людей і чим ширше і багатший цей 
досвід, тим усвідомленіше естетичні потреби, інтереси й ідеали, тим 
має бути вищім рівень орієнтацій студентства у справжніх цінностях 
музичної культури. 

Сьогодні, коли Україна є краєм вільним, суверенним і 
демократичним, особливу роль набуває завдання педагога виховувати 
молодь в дусі національної свідомості. Для цього ми включаємо в 
програми зі спеціального, додаткового, обов’язкового інструмента 
(баян, акордеон) більше творів української народної музики, які 
підкреслюють красу і багатство музичної культури рідного краю. 

Формування духовного потенціалу особистості майбутнього 
фахівця характеризуються деякими особливостями. 

Найціннішим першоджерелом у вихованні культури почуттів 
музиканта є глибоке вивчення історії і культури свого народу. Адже 
високі гуманістичні ідеї, що складають основу загальнолюдської 
культури, властиві нашому народу і разом з тим є спільним для всіх 
надбанням. Вони відображені в його правдивій історії, поезії, 
літературі, живопису, музиці. 

Відчути душу народу, його мрії, надії, переживання в різні періоди 
історії неможливо без вивчення пісенного етносу в усій повноті його 
поетичної змістовності. Необхідно накопичувати знання з фольклору 
шляхом запам’ятовування та виконання якомога більшої кількості 
народних пісень, інструментальних творів українських композиторів, 
обробок народних пісень та танців, а в зразках інструментального 
фольклору – прийомів імпровізації, характерних ритмоінтонаційних 
зворотів, підголоскової поліфонії тощо. 

Народна пісня – джерело духовності музичного мистецтва, вона 
несе додаткову інформацію для поглибленого вивчення життя, побуту, 
важливих історичних подій, культурної спадщини, сповненої 
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гуманістичних ідей, історії боротьби народу за краще майбуття. З її 
допомогою виховується справжня культура почуттів музиканта. Треба 
підкреслити, що музичні заняття поступово випрацьовують у студентів 
такі риси, як творчі здібності, фантазію, самостійність, а водночас 
навички поведінки у сучасному середовищі. 

У сфері величезного і різноманітного багатства культури кожної 
нації музична культура займає одне з провідних місць. Музика, як 
мистецтво взагалі, є для українців джерелом віри і натхнення. 

Впроваджуючи у навчальні програми студентів твори народної 
музики ми обумовлюємо розвиток у них національної свідомості, 
відчуття емоційного переживання, історичного осмислення та 
розуміння минулого свого народу, усвідомлення своєї причетності до 
цього загального історичного процесу. Знання фольклору також 
розкриває молодій людині можливості для різнобічних уявлень про 
буття й історичне минуле своїх близьких, що створює умови для 
різнобічних духовних контактів з жителями інших країн, співіснування 
з ними на ґрунті взаєморозуміння і взаємоповаги. Вивчення ж 
національної специфіки музичного фольклору важливе тому, що лише 
конкретне її з’ясування допоможе зрозуміти риси загальнолюдських 
цінностей, складні процеси переходу національного на рівень 
міжнаціонального. 

Фольклор – одна з тих складових частин духовної культури, в якій 
найповніше виявлені її національні елементи, притаманні тому чи 
іншому народові риси національного характеру. Разом з тим фольклор 
кожного народу, зокрема музичний, розвивався не відособлено, а в 
постійних творчих зв’язках з іншими інонаціональними музичними 
культурами і йому, більшою чи меншою мірою, властиве 
загальнолюдське, яке, в свою чергу, також не безнаціональне. 

Важливим завданням сьогодення є постійний пошук актуалізації 
творів минулого, переведення їх з потенційних в актуально діючі 
цінності. Такі твори зберігаються, розшукуються, тиражуються, а з 
цією суто дослідницькою діяльністю безпосередньо контактує 
виконавське мистецтво, що відроджує для сучасного слухача музичні 
зразки минулих епох. Будь-яке використання музичних творів 
минулого в сучасне художнє життя виявляється тим чи іншим 
тлумаченням цих творів з сучасної точки зору. 

Класична музика також дає людині уявлення про духовні 
досягнення людства, які зображені в звуках, про багатство людських 
переживань і засобів її вираження у різних епохах і різними авторами. 
А оскільки емоційне переживання, що виникає у процесі спілкування з 
твором мистецтва, неподільно пов’язане з естетичною цінністю, з тим, 
що композитор виступає за добро і красу, то естетичні відчуття, які 
виникають при прослуховуванні творів класики, дають уявлення 
слухачеві про характер і зміст духовних пошуків орієнтацій людей 
минулих поколінь. 
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Отже, музичне виховання є процесом і педагогічною тактикою, які 
ставлять собі за мету пізнання прекрасного. Слухання музики, 
співпереживання з виконавцями вимагає великого емоційно-
інтелектуального напруження і підготовленості. Розуміння великих 
інструментальних та вокально-інструментальних творів не приходить 
саме собою. Сьогодні в Україні проводиться велика робота з молоддю 
щодо виховання її в дусі патріотизму і почуття своєї приналежності до 
народної культури. Ведуться запеклі дискусії про створення кращих 
матеріальних можливостей для молодого покоління з метою ширшого 
доступу до скарбниць народного мистецтва. Сперечаються діячі 
культури, незадоволені забрудненням ефіру далеко не кращими 
творами західної поп-культури. 

Звернення до народних джерел сьогодні зумовлене не тільки 
одвічною потребою культури, але й небезпекою, щоб у великій гонитві 
за культурою Європи і Америки не втрати своєї національної 
специфіки, не згубити того прекрасного, що віками створювалось і 
залишилось в традиціях народу. 
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Оволодіння професійною діяльністю супроводжується впливом на 

особистість величезної кількості чинників. 
Оскільки процес формування особистості є результатом безлічі 

взаємозв’язків і взаємодій, її внутрішніх сфер і зовнішніх обставин, то 
спостерігається прояв і різноманіття чинників. Розрізняються чинники 
зовнішні (об’єктивні) і внутрішні (суб’єктивні), основні (провідні) і 
неосновні (приватні), прямі і непрямі, тимчасові і постійні, керовані і 
некеровані, контрольовані і неконтрольовані тощо. 

Формування правової культури особистості ‒ цілеспрямований, 
багатогранний, суперечливий і в той же час цілісний процес, 
обумовлений сукупністю зовнішніх ‒ соціальних і внутрішніх ‒ 
особистісних факторів і причинно-наслідкових зв’язків. 

Дослідження факторів, що становлять структуру правової культури 
особистості, шляхом об’єднання однорідних ознак, дозволило умовно 
виділити 5 груп чинників, що впливають на формування правової 
культури майбутнього вчителя (Т. Бачинський [1], А. Гаврилюк [2], 
Є. Мороз [3], М. Целуйко [4]). 

Розвиток і становлення особистості як і формування її правової 
культури можливо лише в соціумі. Серед різних формальних і 
неформальних дитячих, шкільних, студентських, молодіжних та інших 
об’єднань, в яких відбувається розвиток і становлення особистості, 
провідне місце відводиться класу і навчальній групі, що є первинним 
колективом, тим соціальним осередком, у якому школярі та студенти 
проводять більше половини свого часу. Клас, навчальна група ‒ це 
своєрідний «полігон», де відбувається навчально-пізнавальна, науково-
дослідницька, трудова, моральна, художньо-естетична та інші види 
діяльності, які посилюють взаємний психологічний вплив один на 
одного і створюють міцну основу для групової згуртованості. Важливу 
роль у створенні такого згуртованого колективу відіграє думка, що 
виступає як засіб прямого і опосередкованого впливу на особистість, 
яка виконує функції регулятора, каталізатора, контролера і 
організатора. 

Отже, колектив і колективні форми навчання мають значні 
потенційні можливості в професійному і соціальному формуванні 
особистості. На жаль, наявні можливості колективу, як свідчить 
практика, з різних причин реалізуються далеко не повністю, а зміст 
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його діяльності не відрізняється багатством і різнобічністю і, як 
правило, основна увага зосереджена на питаннях успішності і 
відвідуваності. За межами впливу залишаються громадська діяльність, 
організація спільного дозвілля, участь в різних об’єднаннях і клубах 
тощо. 

У сукупності чинників, що впливають на формування правової 
культури, підвищують соціальну активність особистості певна роль 
належить моральним традиціям як стійко сформованим і позитивно 
зарекомендували себе формам діяльності. Вони вирішують завдання 
формування правової культури студентів, сприяють становленню їх 
активній соціальній і професійній позиції. 

Важливу роль у формуванні правової культури відіграє 
організаційно-методичний чинник. Він містить все різноманіття впливів 
на особистість. У ньому відображена сукупність принципів побудови 
внутрішнього життя класу, навчальної групи, а також система заходів, 
методів і форм організації навчальної та позанавчальної діяльності з 
метою досягнення поставлених цілей. Структуру організаційно-
методичного фактора складають такі змінні: організація навчальних 
занять і позанавчальної виховної роботи, організація виробничої і 
педагогічної практики, розподіл громадських доручень і контроль за їх 
виконанням, агітаційно-пропагандистська робота, система морального і 
матеріального стимулювання, організація групових зборах тощо. 

Складовою навчального процесу є цілі і завдання форми та методи, 
що впливають на процес передачі і засвоєння знань, умінь і навичок, 
чітко злагоджена робота викладача щодо використання прогресивних 
методів навчання. Удосконалення системи контролю і оцінки правової 
підготовленості, знань і умінь в учнів і студентів, врахування їх 
соціально-демографічних характеристик, індивідуальних особливостей 
та інтересів дозволяють удосконалювати їх навчальну діяльність, 
зробити її найбільш керованою і ефективною. Зміст навчальних занять 
з правового виховання особистості має в повній мірі вирішувати 
освітньо-виховні завдання, а в закладах вищої освіти мати ще й чітко 
виражену професійну спрямованість. 

Психолого-педагогічний чинник охоплює зміст, якість і рівень 
проведення навчальних занять: професійну спрямованість, врахування 
індивідуально-психологічних особливостей, бажань та інтересів, 
різноманітності, новизни, емоційності та ін., а також особистості 
викладача, його загальнокультурного рівня, ерудиції, наукової і 
методичної підготовки, відповідальності, працьовитості, впевненості, 
розумної вимогливості, принциповості, педагогічної майстерності 
тощо. Особистий приклад викладача за своєю значимістю у багато 
разів перевершує декларативні форми закликів і переконань. 

У структуру особистісно-духовного чинника, що є основним у 
формуванні соціальної активності та правової культури особистості, ми 
відносимо: потреби, інтереси, мотиви, цілі, ціннісні орієнтації; вибір 



85 

професії та задоволеність нею, а також громадською роботою, рівнем 
викладання, обізнаність про майбутні виховні завдання; усвідомленість 
необхідності наявності знань, умінь і навичок; ставлення індивіда до 
права, до недоліків в групі, психологічну та методичну готовність до 
організації правової роботи з учнями і самооцінку цієї підготовленості; 
єдність суспільних і особистих інтересів та ін. 

Усвідомлення потреби в удосконаленні правової культури, 
наявність необхідних знань, умінь і навичок формує мету, яку ставить 
перед собою людина в процесі самовиховання. У свою чергу, мета 
передбачає вибір способів і засобів, використовуючи які, індивід 
управляє собою, своїм самовихованням. 

Певну роль у формуванні правової культури відіграють соціально-
демографічні та етнічні чинники, складовими змінними яких є вік, 
стать, сімейний стан, національні традиції тощо. 

Аналіз масиву чинників формування правової культури, дозволив 
визначити пріоритетні, до яких віднесено: соціальні, організаційно-
методичні, особистісні, духовні, демографічні, біологічні і 
психофізіологічні. 

Певний інтерес має вивчення чинників, що негативно впливають на 
процес формування правової культури, отриманих автором в результаті 
аналізу наукових публікацій: припинення навчання, життєві труднощі 
(матеріальні), соціальні проблеми, сімейно побутові проблеми, 
психологічні (страх, тривога, переживання), професійні проблеми, 
купірування, групова скупченість, внутрішні конфлікти, дитячі та 
юнацькі стреси, дезадаптація. 

Найбільшим за значимістю, що негативно впливає на процес 
формування правової культури є чинник припинення навчання, це 
пов’язано з тим, що тільки в процесі цілеспрямованого, систематичного 
та довготривалого методично правильно організованого процесу 
можливе успішне і повноцінне її формування. В рамках освітнього 
процесу інтерес представляють такі чинники: соціальні, сімейно-
побутові та професійні проблеми. 

Зміст дезорганізаційних чинників є своєрідний відбитком 
психолого-педагогічних і соціальних труднощів процесу формування 
правової культури вчителя. 

Це дозволило встановити ряд принципово важливих положень і 
зокрема довести, що структурною одиницею процесу формування 
правової культури є чинник. Сукупність внутрішніх і зовнішніх 
чинників має властивість рефлексії, трансформації та вибірковості 
адресного впливу, визначає траєкторію руху за освітніми рівнями, 
динаміку і темп включеності особистості в процес формування 
правової культури. 

Отже, знаючи умови і характер взаємодії зовнішніх і внутрішніх 
чинників, ступінь впливу їх на формування правової культури, можна 
забезпечити ефективне управління цим процесом шляхом підбору 
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адекватних засобів, форм і методів, що дозволяють залучати майбутніх 
вчителів до активної діяльності з правового виховання і самовихо-
вання. Крім того, з огляду на чинники дезорганізації процесу 
формування правової культури, можливо знайти більш оптимальні 
шляхи їх усунення і корекції, цілеспрямовано надавати педагогічні 
впливи на процес формування особистості в цілому, та сприяти 
професійному становленню особистості майбутнього учителя. 
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Рівень розвитку сучасного суспільства та його функціонування 

залежить від готовності до вирішення завдань у професійній сфері 
діяльності, від ступеня набуття професійно значущих якостей та рівня 
адаптації до вимог професії та умов праці. Саме тому важливого 
значення набуває належна професійна підготовка майбутніх фахівців 
на початковому етапі їхнього професійного становлення, а саме, у 
середній та старшій школі, де відбувається професійне самовизначення, 
яке є вагомою складовою професійної самосвідомості вцілому. 
Професійну самосвідомість можна розглядати як частину більш 
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широкого, всеосяжного і цілісного явища, яке називається свідомістю. 
Вона є одним із найважливіших компонентів самосвідомості людини як 
суб’єкта діяльності. На відміну від самосвідомості особистості, 
професійна самосвідомість більш специфічна за своїм змістом – вона 
безпосередньо пов’язана з усвідомленням себе у професійній діяльності 
і ставленням до себе як до суб’єкта цієї діяльності. 

На відміну від самосвідомості в цілому, професійна самосвідомість 
більш специфічна за своїм змістом. Узагальнення теоретичних 
досліджень професійної самосвідомості дає можливість стверджувати, 
що складовими професійної самосвідомості виступають усвідомлення 
людиною норм, правил, моделей поведінки своєї майбутньої професії, 
усвідомлення своїх професійно значущих особистісних якостей, 
розуміння себе як професіонала, що висуває перед собою певне 
завдання щодо самореалізації та самовдосконалення, має певний рівень 
упевненості в собі. 

Отже, професійну самосвідомість можна аналізувати з двох позицій. 
З одного боку, ми визначаємо її як процес, складовими якого є 
самооцінка, саморегуляція, самопізнання та самоаналіз. З іншого боку, 
професійна самосвідомість – результат процесу діяльності, до якого 
входять сформоване уявлення про себе, самоставлення, настанови 
відносно себе та ціннісно-смислові структури. 

Пріорітетним завданням учителя у середній та старшій школі, 
особливо при викладанні профільних предметів, повинно стати 
створення таких умов для учнів, у яких відбувалося б успішне 
формування та розвиток професійної самосвідомості ще до вступу у 
заклад вищої освіти. Першочерговою передумовою та відправним 
пунктом такої діяльності педагога є визначення наявного рівня 
розвитку професійної самосвідомості учнів на кожному наступному 
етапі. Цей рівень можна визначити за інформаційно-пізнавальним, 
мотиваційно-ціннісним та діяльнісно-практичним критерієм. 

Інформаційно-пізнавальний критерій розкривається у наступних 
показниках: 

1. Знання про напрями реалізації особистої професійної 
перспективи, яка є намірами і мріями, пов’язаними з навчально-
професійною сферою. Ознакою професійної перспективи є 
взаємозв’язок життєвих і професійних очікувань, ціннісних орієнтацій 
та життєвої мети з професійними планами, вміння пов’язувати їх з 
актуальною життєвою ситуацією [5]. 

2. Ставлення до себе як до суб’єкта професійної діяльності, коли 
індивід розуміється як носій бажання, готовності та вміння виконувати 
певні професійні завдання, як особистість, яка відповідає за виконання 
професійних функцій і може бути здатна до творчості у професійні 
галузі. Складовими процесу формування суб’єкта професійної 
діяльності є усвідомлення майбутнім фахівцем тих мотивів, що 
відповідають цілям професійної діяльності, здатність до самостійного 
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формування мети професійної діяльності, оволодіння засобами 
контролю й оцінки якості своєї професійної діяльності. 

3. Усвідомлення власних професійних інтересів і нахилів. 
Професійний інтерес може бути стимульований творчою діяльністю, 
завдяки чому згодом виникають стійкі професійні наміри, які в процесі 
навчання сприяють формуванню професійної самосвідомості 
особистості. В залежності від того, які за змістом інтереси переважають 
у людини, наскільки вони є суспільно важливими, можна говорити і 
про спрямованість особистості. Важливу роль у її характеристиці 
відіграє також широта інтересів, поєднання певного центрального 
інтересу, що ним передусім живе особистість, з іншими її інтересами, а 
також глибина, стійкість і дієвість її інтересів [1]. 

4. Уявлення про ідеал професіонала та власну відповідність йому. 
Професійний ідеал є відправною точкою прагнень майбутнього фахівця до 
самовдосконалення, у ньому конкретизується бачення учнем себе як 
справжнього професіонала. Розвиток якостей, що складають професійний 
ідеал, обумовлює перспективи професійного вдосконалення. 

5. Знання про власні професійно-ціннісні особистісні якості. 
Оскільки переважна більшість випускників даних навчальних закладів 
обирає професії технічної спрямованості, можна стверджувати, що для 
їх успішної майбутньої професійної діяльності необхідною є наявність 
таких особистісних якостей як схильність до роботи з технікою; 
здатність приймати нестандартні і швидкі рішення, ініціативність; 
здатність до концентрації уваги; високий рівень розвитку 
конструктивного і логічного мислення; відповідальність; великий обсяг 
уваги і здатність до його розподілу; емоційна стійкість; здатність до 
роботи з великими обсягами інформації; активність, участь в різних 
олімпіадах, конкурсах тощо. 

Показниками мотиваційно-ціннісного критерію є: 
1. Самооцінка, що визначає взаємини людини з тими, хто її 

оточуює, її ставлення до власних успіхів і невдач. Тим самим 
самооцінка впливає на ефективність діяльності людини, її особистий і 
професійний розвиток. Адекватна самооцінка дозволяє людині 
правильно співвідносити свої сили з завданнями різного ступеня 
складності і з вимогами оточуючого середовища. Неадекватна 
(завищена або занижена) самооцінка деформує внутрішній світ 
особистості, спотворює її мотиваційну і емоційно-вольову сфери і тим 
самим перешкоджає гармонійному розвитку [6]. Професійна 
самооцінка як механізм саморегуляції, задіяна у всіх сферах 
професійної діяльності. Вона не лише регулює внутрішнє 
функціонування професійної самосвідомості, але й супроводжує процес 
його зовнішнього виконання у сферах професійного розвитку, 
професійних відносин і діяльності [2] 

2. Потреба у професійному самовдосконаленні та саморозвитку, до 
яких спонукають такі бажання, як досягнення службової кар’єри; більш 
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ефективне виконання поточної роботи; більше задоволення від роботи, 
життя та ін. Під самовдосконаленням розуміються особисті зміни, 
виникнення нових поглядів, відчуттів. Ці зміни особистості і є 
розвитком «Я». 

Головним напрямом самовдосконалення є також розвиток навичок 
самостійного мислення, розробка власних ідей на базі власного 
досвіду [7]. 

3. Мотиви вибору професії та ціннісне ставлення до професії. 
Ціннісне ставлення до професії визначає професійну мотивацію, яка 
виступає домінантою професійної самосвідомості. Професійно-ціннісне 
ставлення стимулює професійно-особистісний розвиток майбутнього 
фахівця та визначає тактику професійних мотивів. Ціннісні орієнтації 
сприяють ціннісному відбору об’єктивного пізнання та вияву способів 
їх засвоєння та використання при вирішенні конкретних завдань. 

Показниками діяльнісно-практичного критерію є: 
1. Стабільність професійних намірів та інтенсивність зусиль, 

спрямованих на оволодіння професійними уміннями та навичками під 
час науково-практичної діяльності (конкурси, турніри, олімпіади) та 
навчальної практики. 

2. Прагнення до професійного самовиховання, яке відіграє важливу 
роль у формуванні спрямованості на успішну професійну діяльність. 
Результатам його повинно стати самовдосконалення, а одним із його 
засобів – управління своїми думками, відчуттями та поведінкою [4]. 

3. Зорієнтованість на професійну самоосвіту, а саме вступ до 
закладу вищої освіти, яка є планомірним, послідовним і наперед 
спроектованим процесом, що дає змогу забезпечувати реалізацію 
потреби молодої людини у самовдосконаленні, саморозвитку, 
самореалізації після закінчення школи [3]. 
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Розвиток країни та рух до євроінтеграції передбачає розвиток та 

вдосконалення системи освіти ставлячи високі вимоги до отримання 
професійних і особистісних якостей науково-педагогічним праців-
ником. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 
2021 року [5] передбачає вдосконалення діяльності вищих навчальних 
закладів освіти, з впровадженням багатоступеневої системи навчання, 
що є сумісна з європейською і передбачає всебічний розвиток 
особистості з переорієнтацією системи вищої освіти на вироблення 
компетенцій в процесі підготовки майбутнього інженера-педагога. 
Назріла необхідність нових концептуальних підходів до професійної 
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації педагогічних 
кадрів для системи закладів професійно-технічної освіти, основними 
передумовами яких є оновлення цілей і змісту професійної інженерно-
педагогічної освіти на основі діяльнісного підходу та особистісної 
орієнтації та актуалізації компетентнісної парадигми. 

Сучасна професійно-педагогічна підготовка майбутнього інженера-
педагога базується на освоєнні знань про поняття «педагог» – як особа, 
яка веде викладацьку й виховну роботу, або розробляє проблеми 
педагогіки [2, с. 1728]. Підготовлений до професійної діяльності 
майбутній інженер-педагог повинен мати сформований високий рівень 
професійної компетентності, що дасть можливість йому більш гнучко 
аналізувати різні ситуації, мобільно реагувати на зміни в соціальному, 
економічному та техногенному житті суспільства, здійснювати ефек-
тивне ділове спілкування, враховувати основні техніко-технологічні 
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закони у процесі професійної діяльності та самовдосконалюватись 
протягом усього життя. Тобто, інженер-педагог охоплює більшу сферу 
впливу та застосування ніж викладач або вчитель. 

Поняття «інженер» розглядається як вчений-будівельник, архітектор 
та зодчий споруд різного виду. Енциклопедіє дає роз’яснення, що 
«інженер» – це спеціаліст із вищою технічною освітою, та одночасно 
приводиться прямий приклад із французької мови – здібна, винахідлива 
людина. Усі варіанти вказують на її все-таки технічний характер, а це 
певною мірою обмежує її застосування [1, с. 73]. Науковець 
І.Є. Каньковський вказує на «інженера», як на фахівця у якій-небудь 
галузі техніки з вищою технічною освітою. Науковець звернув увагу на 
термін «інженер», як працівника який виконує свої професійні функції 
маючи технічну, а саме інженер-будівельник, інженер-конструктор, 
інженер-механік, інженер-економіст та інші [3, с. 54]. 

Сучасний «інженер» вирішуючи вузькопрофесійні завдання має 
вплив на суспільство, людину та природу. Діяльність інженера тісно 
пов’язана з природним середовищем, основою життя суспільства та 
самою людиною, про що відзначає дослідник О.Г. Романовський. 
Науковець О.Є. Марковська зосереджує увагу на сучасному 
інженерові – як на цілісній особистості, що поєднує індивідуальні 
здібності при виконанні професійних і соціальних функцій, що властиві 
її особистісним якостям. Також повинен досконало володіти науковим 
світоглядом, інженерно-технічним та економічним мисленням, 
глибокими знаннями і високою гуманітарною культурою. Отримання 
та доповнення знань з різних галузей не повинно зупинятися 
пов’язуючи з причиною завершення закладу вищої освіти, а повинно 
продовжуватися і в процесі праці. 

Науковець Е. Зеєр вказав, що інженерно-педагогічну освіту не 
можна трактувати лише як механічне поєднання двох понять «інженер» 
і «педагог», адже вона є особливою освітньою галуззю, у межах якої 
здійснюється підготовка викладачів технічних і спеціальних дисциплін, 
майстрів виробничого навчання для професійно-технічних навчальних 
закладів, навчальних підрозділів на підприємствах і для старших класів 
загальноосвітніх шкіл з технологічним профілем. Звідси використання 
терміну «інженер-педагог» спрямоване для характеристики фахівців, 
що здійснюють «педагогічну, навчально-виробничу і організаційно-
методичну діяльність у системі професійно-технічної освіти і під час 
підготовки кваліфікованих робітників на виробництві. За таких умов 
інженер-педагог виконує функції майстра і викладача спеціальних і 
загальнотехнічних дисциплін». 

Багатофункціональність фахівця зумовлює специфіку даного виду 
педагогічної освіти, яка полягає в тому, що в межах термінів і обсягів 
навчального навантаження, нормативно встановлених державним 
освітнім стандартом, освітньо-професійною програмою та іншими 
документами для однієї спеціальності, майбутній інженер-педагог 
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фактично освоює два різних види професійної діяльності, як технічну 
(галузеву) та педагогічну. За характером професійних функцій 
спеціалістів вона належить до педагогічної, однак предметною основою 
інженерно-педагогічної діяльності є інженерна і виробничо-
технологічна підготовка. У цьому випадку, як зазначає науковець 
І.П. Каньковський, «технічні і педагогічні знання утворюють цілісну 
систему інженерно-педагогічних знань й умінь» [4, с. 41]. 

Підготовка інженера-педагога в закладах вищої освіти ґрунтуватися 
на функціональній моделі майбутньої професійної діяльності та 
забезпечує формування у нього навиків вирішування інтегрованих як 
для педагога так і інженера типових завдань та професійно-важливих 
якостей особистості [3, с. 56]. Термін «професійна підготовка» у 
педагогічному навчальному закладі часто ототожнюється з терміном 
«професійно-педагогічна підготовка», що фактично вказує лише на 
особливу фахову спрямованість професійної підготовки, яка 
здійснюється в педагогічному навчальному закладі та в практичній 
діяльності якого вона складається з фундаментальної, методичної, 
інформаційно-технологічної, практичної, соціально-гуманітарної та 
психолого-педагогічної (або професійно-педагогічної, або педагогіч-
ної). Іншими словами, педагогічна спрямованість є внутрішнім 
наповненням професійної підготовки педагога з її важливою складовою 
[7, с. 84]. 

Освітній процес вищого закладу освіти передбачає професійну 
підготовку інженера-педагога харчового профілю з отриманням життє- 
та здоров’язберігаючих знань та розуміння понять «здоров’я», 
«здоров’я людини» та «здоровий спосіб життя». Засвоєння даних знань 
та понять передбачає підготовку майбутнього інженера-педагога до 
організації й регулювання життє- та здоров’язберігаючої діяльності з 
навиками здійснення безпечної професійної діяльності [6, с. 7]. Де 
поняття «здоров’я» – це стан організму, за якого нормально 
функціонують усі його органи. Феномен «здоров’я людини» з 
медичного підходу визначається як відсутність хвороби. 

Варто зазначити, що способи формування здорового способу життя 
залежать від рівня розвитку цивілізації і можливостей їх індивідуальної 
реалізації у формі фізіологічно-обґрунтованих біологічних, духовних і 
соціальних потреб людини. У зв’язку з цим науковий інтерес 
викликають методи і засоби формування здорового способу життя, які 
рекомендує дослідник І.М. Шуліпенко. Де здоровий спосіб життя 
кожної людини повинен бути спрямований на формування активного 
трудового довголіття із зміцненням і відновленням здоров’я завдяки 
здійсненню профілактики захворювань. 

На думку вченого О.В. Соколюк дотримання санітарно-гігієнічних 
норм під час підготовки майбутнього фахівця у системі вищої освіти, 
створює умови для збереження та зміцнення власного здоров’я, тобто 
сформує певні компетентності із здоров’язбереження кожної 
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особистості. Даний погляд підтримують також і дослідники 
О.Є. Антонова, С.В. Кириленко та В.Г. Підлісна. 

Поняття «санітарно-гігієнічна культура» передбачає сукупність 
соціальних норм і цінностей, спрямованих на підвищення 
поінформованості людини в питаннях, пов’язаних з охороною здоров’я 
та профілактики захворювань, що сформувалися за рахунок плідної 
праці людини над розвитком матеріального, технічного і духовного 
світу з мотивацією до ведення здорового способу життя як окремих 
людей, так і суспільства в цілому. 

В процесі підготовки інженера-педагога харчового профілю 
необхідно зробити акцент на формуванні санітарно-гігієнічної 
культури завдяки отриманню санітарно-гігієнічних знань. Це знання 
про оздоровчу рухову активність, фізичну культуру та загартовування, 
раціональний режим дня, гігієну розумової роботи, гігієну трудового 
навчання, громадську і особисту гігієну, гігієну харчування та іншого 
для відповідного формування санітарно-гігієнічних умінь та навиків. 
Сформовані санітарно-гігієнічні навики в інженера-педагога харчового 
профілю дозволить йому здійснювати санітарно-гігієнічне навчання та 
санітарно-гігієнічне виховання серед учнів закладів професійно-
технічної освіти. Вказаний педагогічний процес повинен 
дотримуватися мети, яка полягає у підвищенні рівня знань, умінь та 
навиків щодо ведення здорового способу життя учнями закладів 
професійно-технічної освіти. 

Підготовка інженера-педагога харчового профілю до професійної 
діяльності, зокрема формування санітарно-гігієнічної культури в учнів 
закладів професійно-технічної освіти полягає в педагогічній стратегії 
професійної підготовки, реалізація якої забезпечує досягнення цілей і 
завдань сучасної освіти за цілісного пізнання природних, соціально-
економічних, історико-культурних, етнічних, екологічних чинників і 
охорони здоров’я з метою формування ціннісного ставлення до 
власного здоров’я та здоров’я оточуючих. 

Професійна санітарно-гігієнічна компетентність майбутнього 
інженера-педагога харчового профілю передбачає здійснення контролю 
за рівнем санітарно-гігієнічних знань, умінь і навиків серед молоді 
закладів професійно-технічної освіти. Включає знання з санітарно-
гігієнічних вимог до навчально-виховного і виробничого процесу 
закладів професійно-технічної освіти, методи санітарно-гігієнічного 
виховання в сімейному середовищі учнів та мотивацію молоді 
дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог, як заходів щодо 
попередження та профілактики хвороб. Це забезпечить мотивацію 
учнів закладів професійно-технічної освіти до здійснення рухової 
активності, фізичної культури і загартовування з дотриманням 
раціонального режиму дня і гігієною розумової роботи із запобіганням 
шкідливих звичок для формування здорового способу життя. 
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Отже, сутність поняття професійна санітарно-гігієнічна компетент-
ність у майбутнього інженера-педагога харчового профілю, що 
передбачає оволодіння санітарно-гігієнічними знаннями, уміннями та 
формування відповідних навиків. Розуміння складових понять, як 
«гігієна», «санітарія», «культура», «професійна компетентність» 
дозволить інженеру-педагогу харчового профілю крім здійснення 
професійної діяльності також мотивувати учнів закладів професійно-
технічної освіти до здорового способу життя. 
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Розвиток i вдосконалення системи вищої педагогiчної освiти в 

Українi передбачає високу якiсть навчання й виховання студентської 
молодi, кращу теоретичну i практичну пiдготовку майбутнiх 
спецiалiстiв до професiйної дiяльностi, всебiчний розвиток їхнiх 
духовних та фiзичних сил, формування нацiональної свiдомостi тощо. 

Упровадження в життя нового Державного стандарту початкової 
освіти та професійного стандарту вчителя початкових класів сприяло 
втіленню в шкільну практику технологій і методик розвивального 
навчання, призвело до створення нових факторів і підходів до 
професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів у 
закладі вищої освіти. 

Проблему професiйної підготовки майбутніх учителів початкових 
класів та виокремлення умов, що забезпечують його успiшну 
педагогiчну дiяльнiсть на сучасному етапi розвитку суспiльства, 
розглянуто в наукових доробках О.Абдуліної, А. Алексюка, 
В. Андрущенка, А. Беляєвої , І. Беха, С. Гончаренка, О. Дубасенюк, 
М. Євтуха, М. Жалдака, Л. Кандибовича, В. Кузя, А. Кузьмінського, 
О. Мороза, I. Пiдласого, В. Семиченко та ін. 

Науковці пояснюють термін «професійна підготовка» як «процес 
учiння студентiв у системi навчальних занять з педагогiчних дисциплiн 
i педагогiчної практики й результат, що характеризується певним 
рівнем розвитку особистостi вчителя, сформованостi загальнопеда-
гогiчних знань, умiнь i навичок». Система ж загальнопедагогічних 
знань, умінь і навичок є загальною, єдиною і необхідною кожному 
педагогу, зокрема, вчителю початкової школи для реалізації його 
соціально-професійних функцій (звідси поняття «загальнопедагогічна 
підготовка») [1, с. 57]. 

Характеристику сутності професійної підготовки знаходимо також в 
працях В. Семиченко, яка обґрунтовує правомірність розуміння цього 
терміну як процесу професійного становлення майбутніх спеціалістів; 
мети й результату діяльності ВНЗ; сенсу залучення студента до 
навчально-виховної діяльності [3]. 

Відповідно до Закону «Про вищу освіту» важливою частиною 
освітнього процесу закладу вищої освіти, крім теоретичної, є практична 
підготовка [2], яка, поєднуючи в собі універсальні якості педагогічної 
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діяльності з особистісними рисами учителя, вимагає від нього не тільки 
професійно-педагогічних знань, умінь, а й соціально-громадянської 
позиції у ставленні до життя. Важливою формою, яка забезпечує 
практичну підготовку у закладах вищої освіти, в тому числі 
педагогічних коледжах, є педагогічна практика. 

Проблеми становлення педагогічної практики як компонента 
загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів та безпосередньо 
організації її проведення висвітлено у працях О. Абдуліної, 
Н. Дем’яненко, Н. Казакова, Л. Кацова, М. Козій, В. Сластьоніна, 
Г. Шулдик, В. Шулдик та ін. 

Аналіз наукового доробку вищезазначених учених показав, що 
метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, 
формами організації та знаряддями праці в галузі їхньої майбутньої 
професії, формування в них на базі одержаних у закладі вищої освіти 
знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень 
під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання 
потреби систематично оновлювати свої знання та творче їх 
застосування в практичній діяльності. 

У процесі практичної підготовки студент-практикант повинен 
оволодіти методами і засобами навчально-виховної діяльності; 
методами поточного і підсумкового контролю; культурою мовлення, 
етикою педагогічного спілкування, педагогічними технологіями; 
методами і засобами індивідуальної роботи з учнями; раціональними 
прийомами пошуку та використання науково-методичної інформації; 
вмінням аналізувати, використовувати і творчо застосовувати 
передовий педагогічний досвід; постійно підвищувати рівень 
психолого-педагогічних знань і професійної підготовки. 

Аналіз програм різних видів педагогічної практики і досвід роботи в 
педагогічному коледжі показав, що професійному становленню 
майбутнього вчителя початкових класів сприяють такі види практики: 
практика з позашкільної та позакласної виховної роботи, практика в 
літніх оздоровчих таборах, «Пробні уроки» та «Перші дні дитини в 
школі», а також переддипломна практика. 

Першою сходинкою у формуванні професійних умінь і навичок у 
майбутніх учителів початкових класів є практика з позашкільної та 
позакласної виховної роботи. Основними її завданнями є: 

– вивчення психолого-педагогічних основ організації навчально-
виховної роботи в школі; 

– розвиток інтересу до педагогічної роботи; 
– ознайомлення з передовим педагогічним досвідом; 
– формування умінь та навичок планувати, організовувати та 

проводити виховну роботу; 
Цей вид практики дозволяє студентам адаптуватися до професії, 

перевірити свої знання з психології, робити спостереження з педагогіки 
тощо. Своєрідним підсумком даного виду практики є написання 
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характеристики класу та кожного учня. Цінність даного завдання 
полягає в тому, щоб стимулювати студентів до використання та 
інтерпретації методів психологічних досліджень, неформального 
спілкування з молодшими школярами. Результати досліджень 
допомагають вдало коректувати стосунки в колективі, сприяють 
здійсненню диференційованого та індивідуального підходу до 
вихованців. 

Під час практики в літніх оздоровчих таборах студенти мають 
можливість побувати в ролі вожатих чи педагогів-організаторів, 
проводити різні види виховних заходів, навчатись організовувати та 
планувати роботу з метою формування всебічно розвиненої 
особистості, вивчати психологічні та вікові особливості вихованців, 
складати особисті плани роботи чи щоденники, вчитися ефективно 
вирішувати різноманітні завдання виховної роботи та ін. 

Педагогічна практика «Пробні уроки та заняття в початковій школі» 
виробляє професійні уміння і навички під час проведення уроків з усіх 
предметів початкової школи. Існуюча система підготовки до занять та 
їх проведення включає активну участь трьох сторін процесу: студента, 
викладача-методиста, керівника бази практики (класовода). 

Ця педагогічна практика передбачає виконання таких завдань: 
– формування умінь відбирати навчальний матеріал, застосовувати 

різноманітні форми та прийоми навчання, використовувати технології 
інноваційного навчання; 

– поглиблення і закріплення теоретичних знань; 
– формування системи цінностей учителя-громадянина; 
– вироблення педагогічного такту в роботі з учнями та їх 

батьками; 
– вироблення педагогічної культури спілкування; 
– формування критичного мислення та креативного підходу до 

роботи; 
– розвиток у студентів професійно значущих якостей вчителя; 
– усвідомлення потреби в саморозвитку з метою набуття професій-

ної, громадянської, інформаційно-комунікаційної компетентностей. 
Педагогічна практика «Перші дні дитини в школі» дає змогу 

здобувачам вищої освіти ознайомитися з навчально-виховним 
процесом у першому класі впродовж першого тижня навчання учнів, а 
також вивчити специфіку роботи вчителя в цей період. 

Нині основним напрямом у розвитку студентської науки є 
впровадження елементів наукових досліджень в освітній процес. 
Поєднання наукового пошуку з навчанням взаємно збагачує обидва 
процеси. Метою педагогічної переддипломної практики є розвиток 
умінь пошуково-дослідницької діяльності, підвищення якості 
підготовки фахівців відповідного напряму та розвиток їхнього 
наукового потенціалу; вивчення основних законодавчих документів та 
передового педагогічного досвіду роботи в НУШ; застосування 
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передового педагогічного досвіду в своїй професійній діяльності. За 
час проходження практики здобувачі вищої освіти проводять 90-
120 уроків (в залежності від закріпленого класу) з усіх предметів, на 
кожний з яких складають поширений конспект, ведуть табель 
успішності, проводять виховну роботу згідно з планом класовода та 
школи, додаткові заняття, беруть участь у засіданнях педагогічної ради, 
батьківських зборах. 

За підсумками проходження переддипломної практики проводиться 
конференція за участю вчителів та членів адміністрації шкіл, які стали 
базою практик, під час проведення якої студенти обмінюються набутим 
досвідом, захищають творчі роботи. Завершальним етапом є конкурс 
педагогічної майстерності. 

Отже, професійна підготовка майбутніх вчителів початкових класів – 
це доволі складний і тривалий процес, невід’ємним складником якого є 
педагогічна практика. Саме педагогічна практика сприяє самореалізації 
майбутніх учителів початкових класів, формуванню у них критичного 
мислення, професійної самооцінки, навичок навчально-виховної роботи. 
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У процесі розроблення методики дослідження проблеми розвитку 

професійної компетентності майбутніх організаторів морально-
психологічного забезпечення (МПЗ) на етапі оперативно-тактичної 
підготовки ми дотримувалися методичних рекомендацій щодо 
проведення наукових педагогічних досліджень, які викладені в працях 
Б. Алексєєнка [1], П. Воловика [2], С. Гончаренка [3], В. Загвязинсь-
кого [4], А. Ківерялгаь [5], П. Лузана [6], П. Образцова [7], С. Сисоєвої 
[8, 9], Д. Чернілевськoгo [10], В. Групова [11; 12] та ін. 

Провідною ідеєю дослідження є цілеспрямований розвиток профе-
сійної компетентності офіцерів структур МПЗ на етапі оперативно-
тактичної підготовки шляхом створення теоретично обґрунтованих та 
експериментально перевірених організаційно-педагогічних умов, 
спрямованих на розвиток, саморозвиток і самореалізацію офіцерів, 
підвищення рівня розвиненості їх професійної компетентності, 
здатності якісно здійснювати свою військово-професійну діяльність. 

Дослідження проблеми розвитку професійної компетентності 
офіцерів структур МПЗ здійснювалося на основі системного підходу, 
який суттєво відрізняється від інших поглядів щодо стратегії 
дослідження. В ньому об’єднуються формальні і неформальні методи 
аналізу, які базуються на використанні сучасних математичних засобів, 
які логічно вписуються в канву природничого та гуманітарного 
мислення. У системному підході підкреслюється значення комплекс-
ності, широти охоплювання і чіткої організації дослідження. Це 
зумовило необхідність всебічного вивчення досліджуваного об’єкта, 
враховуючи сучасні філософські, психологічні та педагогічні концепції. 
Науковий пошук спрямовувався на подолання суперечностей, що 
склалися в військово-педагогічній теорії і практиці щодо підготовки 
майбутніх військових фахівців, а результати пошуку засвідчили 
необхідність розвитку професійної компетентності організаторів МПЗ. 

Професійна компетентність організаторів МПЗ є визначальною в їх 
становленні як суб’єктів системи підготовки в ЗС України. Вона 
проявляється в їх здатності і готовності оптимально виконувати 
функціональні обов’язки на основі військово-професійних знань, умінь, 
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навичок, професійно важливих якостей і досвіду військово-професійної 
діяльності. Проблема розвитку їх професійної компетентності 
передбачає проведення науково-педагогічного дослідження, яке 
зорієнтоване на отримання нових знань про закономірності в 
досліджуваному явищі, вивчення фактів і явищ, з’ясування тенденцій у 
досліджуваній вибірці 

Логічна послідовність дослідження передбачає декілька етапів: 
аналітико-констатувальний, аналітико-пошуковий та підсумково-
впроваджувальний. 

Перший етап – аналітикo-кoнстатувальний. Даний етап полягає в 
отриманні та первинному опрацюванні матеріалу в контексті обраного 
об’єкта та предмета дослідження, накопиченні фактів про педагогічні 
явища, класифікації їх за критеріями, виявленні наявних зв’язків між 
встановленими фактами. Дослідження організовується і проводиться на 
провідних положеннях суб’єктно-діяльнісного, компетентнісного, 
системного, контекстного, андрагогічного та інших методологічних 
підходів. Здійснення наукового пошуку забезпечено постановкою і 
вирішенням п’яти завдань. 

1. Проаналізувати педагогічні основи розвитку професійної 
компетентності організаторів МПЗ у педагогічній теорії та практиці та 
обґрунтувати зміст і структуру їх професійної компетентності. 

2. Обґрунтувати організаційно-педагогічні умови розвитку 
професійної компетентності організаторів МПЗ на етапі оперативно-
тактичної підготовки. 

3. Здійснити педагогічне моделювання розвитку професійної 
компетентності організаторів МПЗ на етапі оперативно-тактичної 
підготовки. 

4. Удосконалити методику розвитку професійної компетентності 
організаторів МПЗ та уточнити критерії та показники оцінювання 
рівнів її розвиненості. 

5. Експериментально перевірити результативність організаційно-
педагогічних умов розвитку професійної компетентності організаторів 
МПЗ на етапі оперативно-тактичної підготовки та розробити практичні 
рекомендації щодо її розвитку. 

При вирішенні поставлених дослідницьких завдань використовуємо 
сукупність теоретичних, емпіричних, експериментальних і статистич-
них методів дослідження. 

На аналітикo-пoшукoвoму етапі у процесі вирішення другого 
завдання за допомогою теоретичних методів системного аналізу, 
узагальнення, систематизації та конкретизації було визначені та 
обґрунтовані організаційно-педагогічні умови професійної компетент-
ності організаторів МПЗ на етапі оперативно-тактичної підготовки, які 
забезпечили підвищення результативності процесу її розвитку та дали 
позитивну динаміку рівнів її розвиненості. Крім цього, за допомогою 
методу експертного оцінювання виокремлюємо організаційно-
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педагогічні умови розвитку професійної компетентності організаторів 
МПЗ на етапі оперативно-тактичної підготовки. 

На підсумково-впроваджувальнoму етапі після визначення рівнів 
розвиненості професійної компетентності організаторів МПЗ за 
результатами формувального експерименту здійснюється статистичне 
обґрунтування отриманих експериментальних результатів. Перевірка і 
підтвердження результативності обґрунтованих організаційно-
педагогічних умов розвитку їх фахової компетентності здійснюється за 
допомогою статистичної програми SPSS та відповідної їх інтерпретації. 
Для підтвердження достовірно статистичної відмінності якостей 
предмета дослідження до та після формувального етапу експерименту 
використано метод розрахунку статистичного Т-критерію Вілкoксoна. 
Використанням методу зіставлення та узагальнення даних дозволить 
сформулювати загальні висновки дослідження. 

Виходячи з позиції, що досліджуване педагогічне явище є складним, 
багаторівневим, ієрархічним, таким що знаходиться в тісному 
взаємозв’язку з іншими компетентностями, педагогічне дослідження 
слід організовувати на основі застосування вимог системного підходу. 

Проведення педагогічного дослідження передбачає логічно 
обґрунтовану етапність, а саме аналітикo-кoнстатувальний, аналітикo-
пoшукoвий та підсумково-впроваджувальний етапи. Вирішення 
загальних завдань педагогічного дослідження реалізуються через 
розв’язання часткових завдань. 

Наукове обґрунтування і підтвердження гіпотези дослідження 
передбачає проведення педагогічного експерименту, який полягатиме у 
діагностуванні рівнів розвиненості професійної компетентності 
організаторів МПЗ та встановлені закономірного взаємозв’язку 
цілеспрямованого педагогічного впливу та досягнутого результату. 

Отже, запропонована методика дослідження окресленої проблеми 
дає змогу на нашу думку, встановити об’єктивні закономірності у 
досліджуваному педагогічному явищі, цілеспрямовано змінювати 
організаційно-педагогічні умови впливу на процес розвитку 
професійної компетентності майбутніх організаторів морально-
психологічного забезпечення на етапі оперативно-тактичної підготовки 
та підвищити його результативність. 
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Проведення операції об’єднаних сил на сході нашої держави, 

підвищення вимог до чинної системи фізичної підготовки, тривалість 
військової реформи в Збройних Силах України, безумовно викликає 
необхідність вдосконалення системи підвищення кваліфікації військо-
вих фахівців, які займаються питаннями організації та проведення 
фізичної підготовки у військах (силах). В контексті нашого 
дослідження говоримо саме про начальників фізичної підготовки і 
спорту військових частин Збройних Сил України (далі – НФПіС). 

Не викликає жодних сумнівів той факт, що отриманих НФПіС знань 
в вищому військовому навчальному закладі явно недостатньо для його 
успішної реалізації посадових обов’язків протягом усієї військово-
професійної кар’єри. Сучасний фахівець для успішної роботи як у 
військовій сфері, так і в сфері фізичної культури і спорту повинен 
постійно поповнювати і оновлювати свої фахові знання, знайомитися з 
новими методиками фахової діяльності. 

Теоретичний аналіз і узагальнення спеціальної літератури свідчать, 
що навчання НФПіС на курсах підвищення кваліфікації та 
професійного рівня має здійснюватися з урахуванням особливостей 
контингенту слухачів і специфіки їх фахової діяльності. Виявлені 
основні тенденції даного процесу: скорочення термінів навчання; 
збільшення інтенсивності навчання; істотне зниження середнього 
обсягу навчальних годин; більш гнучкі і адаптовані до практики 
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програми і форми навчання; суттєве розширення категорій слухачів 
курсів підвищення кваліфікації. 

Рекомендації розроблено з урахуванням результатів дослідження, 
враховано вимоги державних та відомчих нормативно-правових актів 
та досвід професійної підготовки НФПіС. 

Теоретико-методологічними основами практичних рекомендацій 
командному і професорсько-викладацькому складу, щодо розвитку 
фахової компетентності НФПіС у системі післядипломної освіти стали 
дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних дослідників. Серед 
значної кількості науковців виділяємо праці А. Алексюка, 
Б. Ашмарина, Б. Гершунського, С. Гончаренка, В. Загвязинського, 
І. Зязюна, А. Ківерялга, П. Лузана, Н. Ничкало, В. Свистун, 
С. Сисоєвої, Ю. Татура, О. Шияна, В. Ягупова та ін. 

Узагальнений досвід надав можливість розробити такі методичні 
рекомендації керівникам, науковим та науково-педагогічним праців-
никам навчального закладу щодо розвитку фахової компетентності 
НФПіС. 

1. Розробити відповідне навчально-методичне забезпечення курсів 
підвищення кваліфікації та професійного рівня НФПіС, зокрема таке: 

навчальний план-програму професійної підготовки, затвердженого в 
встановленому порядку на основі кваліфікаційних вимог замовника; 

навчально-методичні матеріали; 
необхідні підручники, посібники, довідкову та іншу навчальну 

літературу. 
Навчальні матеріали мають відображати теоретичні і практичні 

аспекти розвитку компонентів фахової компетентності НФПіС. 
2. Врахувати основні цінності, інтереси, потреби, мотиви і 

мотивацію фахової діяльності, а також ціннісне ставлення НФПіС до 
свого фаху. На заняттях викладач повинен налагодити тісну 
двосторонню взаємодію як з кожним окремим слухачем, так і всією 
групою загалом. Запорукою налагодження стосунків мають стати 
особистісні якості викладача, його харизматичність та вміння впливати 
на колектив. Важливого значення набуває мотиваційна складова 
освітнього процесу, оскільки мотивований до засвоєння нових знань, 
розвитку і вдосконалення фахових вмінь та здатностей НФПіС завжди 
досягатиме кращих результатів. 

3. Дотримуватися обґрунтованих організаційно-педагогічних умов 
розвитку фахової компетентності НФПіС у системі післядипломної 
освіти: педагогічне моделювання розвитку їх фахової компетентності; 
вдосконалення сучасної комплексної методики її розвитку; 
забезпечення їх саморозвитку у навчальній діяльності; використання 
об’єктивних критеріїв оцінювання розвиненості їх фахової 
компетентності. Метoдoлoгічними основами реалізації цих умов має 
стати компетентнісний, системний, контекстний, андрагогічний і 
суб’єктно-діяльнісний підходи. 
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4. Звернути увагу на належну підготовку наукових та науково-
педагогічних працівників, які залучаються до проведення занять в 
системі підвищення кваліфікації та професійного рівня. Для цього 
необхідно забезпечити обмін досвідом під час службових та 
методичних нарад, засідань кафедр, а також їх участь у наукових, 
науково-практичних, науково-технічних та інших конференціях, 
брифінгах, круглих столах, міжнародних зустрічах щодо питань 
фахової підготовки НФПіС. До проведення навчальних занять 
рекомендовано залучати провідних фахівців системи фізичної 
підготовки ЗС України, цивільних закладів вищої освіти, а також 
видатних спортсменів та тренерів. 

5. Дотримуватися загальнодидактичних і специфічних принципів 
розвитку фахової компетентності НФПіС у системі післядипломної 
освіти (науковості, системності та послідовності, доступності та 
дохідливості викладання, свідомості і активності, контекстності, 
зв’язку навчання з військовою практикою тощо). Навчальні заняття на 
їх початку спрямовувати на засвоєння фахових теоретичних знань, 
після цього – на розвиток фахових умінь, практичних навичок і 
здатностей необхідних НФПіС у військово-професійній та особливо 
фаховій діяльності. 

6. Використовувати методи проблемного та контекстного навчання, 
з метою активізації пізнавальної діяльності НФПіС, засвоєння фахових 
знань, розвитку їх фахових навичок, умінь і здатностей. Для активізації 
пізнавальної діяльності НФПіС важливо звертати увагу на максимальне 
створення під час проведення занять реальних ситуацій і умов 
здійснення фахової діяльності. 

7. Налагодити і дотримуватися суб’єкт-суб’єктної взаємодії між 
учасниками процесу підвищення кваліфікації, що є основою для 
розвитку фахової компетентності НФПіС. Досвід попередньої 
підготовки фахівців підтверджує той факт, що налагодження 
відповідних суб’єкт-суб’єктних відносин та диференціація навчання 
суттєво покращує якість фахової підготовки НФПіС. Рівність позицій 
викладача і слухача має визначати принцип суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії у межах гуманістичної парадигми освітнього процесу. Для 
налагодження такої взаємодії важливо, перш за все те, що викладачі та 
НФПіС повинні бути готові до ведення конструктивного діалогу, 
використовувати партнерський стиль педагогічного спілкування, уміти 
підтримувати спілкування як двосторонній процес з передачі, 
актуалізації та збагачення фахового досвіду. 

8. Встановити конструктивні відносин між керівництвом 
навчального закладу, командирами підрозділів (начальник курсу), 
викладацьким складом і слухачами. Для цього під час першої зустрічі 
необхідно провести бесіди з кожним, з’ясувати проблемні питання, їх 
потреби, спробувати встановити довірливі відносини. Наступним 
кроком налагодження взаємодії є представлення начальника курсу 
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(куратора групи) та викладацького складу керівництвом навчального 
підрозділу де здійснюється відповідна професійна підготовка НФПіС. 
У подальшому спілкування має здійснюватись як з усім колективом 
групи, так й індивідуально. 

Дотримання розроблених нами методичних рекомендацій науковим 
та науково-педагогічними працівниками сприятиме, на нашу думку, 
більш інтенсивному розвитку фахової компетентності НФПіС у системі 
післядипломної освіти, тим самим дозволить якісно виконувати свої 
функціональні обов’язки у процесі здійснення професійної і фахової 
діяльності. 

 
 
 

СКАНДИНАВСЬКА ХОДЬБА ЯК ЗАСІБ ЗМІЦНЕННЯ 

ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ, ЇХ ФІЗИЧНОГО 

ТА ПСИХІЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Ченцова В. А. 

викладач фізичного виховання, спеціаліст вищої категорії, 

старший викладач 

Житомирський медичний інститут 

Житомирської обласної ради 

м. Житомир, Україна 
 
У наш час на загальнодержавному рівні актуальною є проблема 

збереження здоров’я населення. Перед кожним викладачем фізичного 
виховання закладів вищої освіти (ЗВО) стоїть завдання зацікавити 
сучасну студентську молодь (яка перенавантажена розумово, емоційно, 
не завжди вміє раціонально планувати свій час) покращувати фізичне 
здоров’я засобами фізичного виховання. 

Отже, пошук нових засобів, методів і підходів до включення в 
навчальний або позааудиторний час популярних видів рухової фізичної 
активності для студентської молоді, що сприятимуть підвищенню стану 
їх здоров’я, й зумовили напрямок моєї роботи. 

Всесвітня організація охорони здоров’я визначає, що здоров’я – це 
не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів, а стан повного 
фізичного, душевного та соціального благополуччя [1, с. 96-97]. Досить 
важливим є визнання, що здоров’я людини не зводиться лише до 
фізичного стану. Обов’язковим є те, що здоров’я включає 
психоемоційну врівноваженість, духовну та соціальну складову. 
Здоров’я здобувача вищої освіти складає всі його сфери: соціальну 
(суспільну), фізичну, психічну (розумову), духовну. Саме в сукупності 
ці складові і визначають стан здоров’я студентів. 

Здоров’я здобувача вищої освіти ми можемо визначати як гармонію 
його фізичних, психічних та соціальних функцій, від яких 
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безпосередньо залежать результати пристосування до біологічного та 
соціального середовища. Можливість адаптації визначається станом 
органів та їх функціональними можливостями. Саме вони є резервом 
або потенціалом здоров’я. Тому критерій нормального здоров’я 
студента – це висока інтенсивність функцій усіх органів та систем, що 
створюється та зберігається постійними тренуваннями та може 
забезпечити високий рівень біологічної та соціальної адаптивності. 

За результатами дослідження студентів Вищої школи наук про 
здоров’я з міста Бидгощ (Польща), польські та українські науковці 
зробили висновок про те, що у системі фізичного виховання необхідно 
приділити особливу увагу розвитку серцево-судинної системи і 
вестибулярної стійкості, а також сприяти зміні способу життя студентів 
у напрямку підвищення їх рухової активності [2]. Те, що збільшується 
кількість студентів спеціальної медичної групи говорить про 
перспективу зростання випускників з зниженою працездатністю і 
ранньою інвалідністю. 

Звісно, перший рік навчання завжди супроводжується найбільш 
вираженими функціональними зрушеннями в організмі студентів. 
Молодь адаптується до нового оточення, нових умов проживання. 
В наступні роки адаптація завершується, але показники психічного та 
фізичного здоров’я погіршуються. Це говорить про те, що напруження 
функціональних систем організму відбувається постійно. Важливо 
організовувати освітній процес таким чином, щоб студенти розуміли 
мотивацію до піклування про своє здоров’я та покращення його 
показників. 

Найважливішими параметрами рухової активності для студентів є 
навантаження, які розвивають загальну витривалість, силову витрива-
лість і гнучкість. Відповідно до кожної із рухових якостей, параметри 
рухової активності повинні диференціюватись. Особливо це стосується 
загальної та силової витривалості. Цьому сприяють різноманітні форми 
проведення занять, що припускають зміни характеру й змісту фізичних 
вправ у залежності від мотивів, інтересів і потреб студентів у 
фізкультурній активності. 

Удосконалення функціональних можливостей студентської молоді 
доцільно здійснювати шляхом застосування фізичних вправ, які 
стимулюють аеробні й анаеробні метаболічні процеси [3]. Серед 
існуючих засобів фізичного виховання, доступним і ефективним 
засобом удосконалення функціональної підготовленості служить 
ходьба та біг. 

Скандинавська ходьба є саме тією технологією, яка здатна 
привабити молодь та показати ходьбу в іншому світлі, наголошуючи на 
її важливість і ціннісний потенціал. Скандинавська ходьба – один із 
видів рухової активності, який стрімко розвивається і поширюється 
Європою й усім світом, стає популярним в Україні і є засобом впливу 
на здоров’я. Цю ходьбу ще називають північною, нордичною, фінською 
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ходьбою з палицями, Nordic Walking, по фінськи: sauvakavely) – ходьба 
зі спеціальними палицями. Це доступний всім вид спорту для занять на 
природі. За фізіологічним впливом на організм він належить до 
ефективних циклічних вправ аеробної спрямованості. Ходьбу з 
палицями можна застосовувати і для збільшення обсягу рухової 
активності та для запобігання ризику розвитку серцево-судинних 
захворювань. Використовують її також для збільшення функцій 
дихання і кровообігу, оздоровлення опорно-рухового апарату, покра-
щення обміну речовин. Такий вид рухової активності є ефективним 
засобом покращення здоров’я для осіб різного віку, в тому числі і 
студентської молоді. Саме це і обумовлює актуальність нашого 
дослідження. 

Дослідження проводили на базі відділення «Лікувально-акушерська 
справа» Житомирського медичного інституту. Об’єктом спостереження 
були 13 студенток 1-го курсу (15-16-річного віку). На першому етапі 
було діагностовано рівень фізичного стану студенток. Далі визначалися 
з межами тренувальних зон для різної інтенсивності навантаження 
залежно від мети занять. Перевіряли в експериментальній групі вплив 
навантаження рухової активності з технікою скандинавської ходьби на 
показники фізичного стану здоров’я. 

Заняття передбачали початок тренувань з найбільш доступного 
рівня фізичних навантаження, включали період розминки, основну 
частину і активний відпочинок. Безперечно, для досягнення оптималь-
ного тренувального ефекту необхідна сувора відповідність величини 
навантаження індивідуальним можливостям організму, рівню 
фізичного стану студенток. 

Анкетування перед початком дослідження дало такі результати: 
16 % студенток оцінили стан свого здоров’я задовільним та 84 % – 
добре; причину погіршення здоров’я завдяки стресу в умовах навчання 
виявлено у 50%; безвідповідальне ставлення до свого здоров’я, 
малорухливий спосіб життя та не правильне харчування відмітили 16% 
учасниць. Не дотримуються режиму – 33%, решта – інколи. На 
питання: «Які заходи для укріплення здоров’я Ви здійснюєте?» – 83,3% 
відповіли, що це заняття спортом і фізкультурою. З руховою актив-
ністю скандинавською ходьбою знайомі 50%, але займалися практично 
лише 16% студенток. Із чинників впливу скандинавської ходьби на своє 
здоров’я учасниці виділили: покращення кровопостачання, 
комплексний вплив на тонус і загальний стан організму (близько 50% 
студенток це відмітили), підвищення витривалості, покращення 
постави, одночасне тренування великої кількості м’язів. Те, що поза 
увагою в анкеті залишилися пункти – активізація обміну речовин, 
активізація діяльності мозку та серця, покращення координації, зняття 
депресії та стресу, зниження ваги, говорить про недостатність знань та 
усвідомлень про такий вид фізичної активності як скандинавська 
ходьба для молоді. В нашому соціумі існує стереотип, що ходьба з 
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палицями – це вид активності для людей похилого віку. Та сучасна 
наука та практичний світовий досвід показує, що скандинавська ходьба 
дуже корисна з юних літ. 

Серед особистих мотивів до занять скандинавською ходьбою в 
учасниць були виділені: 

– компенсація дефіциту рухової активності, 
– гармонійний розвиток, 
– підвищення працездатності, 
– активний відпочинок, 
– емоційне спілкування з однолітками, 
– фізичне удосконалення(виконання розрядних вимог, участь у 

змаганнях). 
Визначено, що при регулярних заняттях скандинавською ходьбою 

знижується ризик розвитку артеріальної гіпертонії, полегшується її 
перебіг, зменшується рівень холестерину в крові. Скандинавська 
ходьба підтримує в тонусі і, без перебільшення, повертає до життя 
людей з проблемами опорно-рухового апарату. Часто студенти вже 
мають ці проблеми і тому заняття з технікою скандинавської ходьби 
носять ще й реабілітаційний та профілактичний характер. Ходьба з 
спеціальними палицями дозволяє знизити навантаження на суглоби ніг 
і п’яти (в порівнянні з бігом або звичайною ходьбою), зменшити або 
зняти болі і м’язову напругу в спині, плечах і шиї. Дана техніка 
дозволяє активізувати близько 90 % усіх м’язів нашого тіла, а саме – 
рук і плечового поясу, верхньої частини тулуба і ніг. Ходьба зумовлює 
позитивну перебудову нервових процесів, покращує діяльність 
аналізаторів, емоційний стан, нормалізує сон. Це найкраща активність 
для зниження ваги природним чином (без виснажливих дієт). Заняття 
показані цілий рік. Результат досягається природним шляхом – за 
допомогою ритмічного руху і правильно поставленого дихання на 
свіжому повітрі. В таких умовах при динамічних навантаженнях мозок 
у посиленому режимі насичується киснем. 

При регулярних тренуваннях є можливість в помірних масштабах 
(близько 2%) збільшити кісткову мінеральну щільність. 

Таким чином, скандинавська ходьба є одним із ефективних 
різновидів рекреаційних занять фізичними вправами. Підходять вони 
для занять в академічних групах студентів, також особам з обмеженими 
можливостями та з ослабленим здоров’ям, для студентів, які по стану 
здоров’я входять до спеціальних медичних груп. Раціонально 
збалансовані за обсягом навантаження позитивно впливають на всі 
органи та функціональні системи. 
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Проблема адаптації майбутнього педагога в період навчання в 

закладі вищої освіти завжди викликала зацікавленість у досить 
великого кола науковців. Від рівня адаптованості й готовності 
майбутнього фахівця до здійснення педагогічної діяльності залежить не 
тільки успіх у професії, а й особистісному зростанні педагога-
початківця. 

Звісно, що в психолого-педагогічній науці проблема адаптації не є 
новою, оскільки вивчається різнобічно. Зокрема педагогічні аспекти 
адаптації досліджували Л. Зданевич, О. Мороз, В. Петренко, 
В. Цибулько, Н. Шевченко та інші; психологічні – П. Гальперін, 
О. Зотова, А. Реан, Г. Сімоне, Л. Столяренко, Н. Чайкіна та інші; 
психофізіологічні – П. Анохін, Г. Касиль, Т. Кузьменко, Б. Коган, 
І. Павлов, Н. Пов’якель та ін. Питаннями адаптації майбутніх фахівців 
педагогічного профілю під час навчання розробляли Р. Горбатюк, 
О. Мороз, В. Моторина, О. Пєхота, В. Сластьоніна, П. Щербань та ін. 

Не дивлячись на великий масив наукових доробків з проблеми 
адаптації, сьогодні залишається низка питань, що потребує нагального 
вирішення. Перед зануренням у їх суть, зосередимось на трактуванні 
основного для нашого дослідження поняття «адаптація» (від лат. 
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adaptatio – пристосування), оскільки науковці трактують його 
неоднозначно. 

І. Бойко наголошує, що з урахуванням психологічного аспекту 
поняття адаптації доцільно розкривати як своєрідний вид діяльності – 
адаптивної. Н. Агаджанян використовує ідентичну термінологію: 
адаптація як універсальне явище, пристосувальна діяльність. Для 
нашого дослідження більш прийнятним є трактування А. Фурмана, 
який розглядає поняття «адаптація» як процес і результат, що 
характеризується проявом активності (енергійної діяльності) 
особистості [3]. 

Спираючись на зазначене вище, можна виокремити аспекти, що 
безпосередньо характеризують адаптанта (його якості й діяльність) 
[1, с. 119]: 

 демографічні характеристики особистості; 
 індивідуально-психологічні якості; 
 характеристики, що набуваються у процесі професійної 

підготовки (під час виробничої педагогічної практики); 
 ціннісні орієнтації особистості майбутнього вихователя; 
 рівень організації праці (інтелектуальної, практичної діяльності 

тощо); 
 творчого характеру діяльності; 
 можливість реального професійного кваліфікаційного зростання; 
 відношення до колективу; 
 умови праці; 
 побутові чинники тощо. 
Адаптація майбутніх вихователів до професійно-педагогічної 

діяльності залежить від багатьох різноманітних чинників, які є 
відмінними за походженням, складністю, ступенем спрямованості 
впливу на цей процес. 

До об’єктивних показників можна віднести продуктивність, успішну 
навчальну діяльність, проходження усіх видів практики, суспільну, 
позааудиторну активність, реальне положення в колективі (студентській 
групі, на курсі, в педагогічному колективі, у тому числі під час практики, 
вищому навчальному закладі). Не менш важливими показниками можна 
вважати авторитет майбутнього фахівця, який він здобуває у період 
навчання в закладі вищої освіти, що віддзеркалює соціальний зміст його 
майбутньої професійно-педагогічної діяльності: активної, вільної, 
цілеспрямованої, творчої тощо. Розділимо і схарактеризуємо по групах ті 
якості майбутнього фахівця, які сприятимуть його успішній адаптації до 
професійно-педагогічної діяльності. 

Моральні якості, що характеризують соціальну спрямованість; 
комунікативні властивості особистості; емоційно-вольові риси; моти-
вація; саморегуляція; інтелектуальні характеристики особистості та ін. 

Моральні якості. До якостей даного блоку можна віднести такі 
якості майбутнього вихователя як відповідальність, доброзичливість, 
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уміння володіти емоціями, орієнтація у непередбачуваних або 
конфліктних ситуаціях тощо. 

Комунікативні якості особистості. Комунікативна діяльність 
майбутнього вихователя різноманітна за своєю природою, оскільки 
комунікація (безпосереднє спілкування) відбувається на різних рівнях 
взаємодії, як під час навчання, так і проходження виробничої 
педагогічної практики і, у подальшому, – самостійної професійно-
педагогічної діяльності: «вихователь – дитина», «вихователь – батьки», 
«вихователь – вихователь» та ін. 

Тому для ефективності досягнення мети спілкування майбутньому 
вихователю необхідно проявляти різноманітні якості, зокрема: 

 екстровертність – інтровертність. Майбутнім вихователям-
екстравертам характерні імпульсивність, ініціативність, гнучкість 
поведінки, товариськість, соціальна активність (у нашому випадку – 
позааудиторна, вільний час) тощо. Вони краще працюють у колективі, 
в якому можуть стати неформальним лідером. Інтровертам навпаки 
характерні замкненість, ускладнена адаптація (у нашому випадку – це 
може бути в студентській групі, на курсі, педагогічному колективі під 
час практики та ін.). Інтроверти краще працюють самостійно, на одинці 
із собою, вони більш інформовані, впевнені в собі, більш терплячі та, 
скоріш керовані, ніж керуючі; 

 почуття гумору – стримана серйозність. Така якість як почуття 
гумору вкрай необхідна майбутньому педагогу, оскільки саме вона 
дозволяє сприймати емоційну критику від інших і зберігати при цьому 
товариськість по відношенню до об’єкта гумору. Така особистість 
приваблива, весела, приємна у спілкуванні. Особистість стриманого 
серйозного типу є повною протилежністю попереднього, вона більш 
серйозна, неговірка, не завжди здатна до самокритики; 

 товариськість – замкненість. Товариськість майбутнього 
вихователя виявляється у відкритості, доброзичливості, на противагу 
замкненої особистості, яка не розкривається у спілкуванні, не завжди 
іде на контакт, а іноді просто уникає його. 

Емоційно-вольові якості особистості. Емоції – це ставлення 
особистості до світу, оточення, а воля – практичне відображення цього 
ставлення. У своїй єдності емоційні й вольові якості об’єднують такі 
психічні стани майбутнього вихователя як конфліктність, емоційна 
стійкість, врівноваженість, тривога. Особистості з низькою емоційною 
стійкістю поступаються продуктивністю своєї педагогічної праці 
іншим, більш емоційно-вольовим особистостям. 

Мотиваційні характеристики особистості. Мотивація безпосе-
редньо детермінує поведінку і діяльність майбутнього фахівця, його 
ставлення до тих чи інших життєвих ситуацій. Мотивація є своєрідним 
містком між свідомістю і діяльністю. По змінах в мотивації можна 
робити висновки про зміни в свідомості. Під впливом педагогічної 
освіти перебудовується вся структура мотиваційної сфери педагогічної 
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свідомості. Педагогічна діяльність стає провідною. На цьому 
наголошував А. Леонтьєв; «На каждом этапе развития имеется своя 
ведущая деятельность, характеризующаяся своими целями, мотивами и 
способами выполнения. От характера ведущей деятельности зависят 
наблюдаемые в данный период изменения в развивающемся индивиде» 
[1, с. 176-177]. 

Особистісна саморегуляція. Характеристики особистісної саморе-
гуляції – це самооцінка і рівень домагань майбутнього вихователя, який 
адаптується до професійно-педагогічної діяльності. Його прагнення до 
успіху є рушійною силою до дії і у результаті його досягнення. 

Інтелектуальні характеристики особистості. Поняття інтелекту 
розуміється в психолого-педагогічній науці по різному, зокрема в 
одному випадку як еквівалент обдарованості, в іншому, як символ 
здобуття знань, а також, як загальний регулятор поведінки. 

Проте, схарактеризовані особистісні якості не завжди активізуються у 
ситуації виникнення труднощів, які можуть стати випробуванням для 
майбутнього фахівця під час здійснення професійно-педагогічної 
діяльності. До таких труднощів можна віднести: тривожність, 
невпевненість у собі, сором’язливість, нестача професійних навичок, 
невміння адекватно оцінити педагогічну ситуацію і відреагувати на неї, 
нестача самостійності й потреба в допомозі вихователя-наставника тощо. 

Оцінюючи труднощі, які виникають в професійно-педагогічній 
діяльності майбутнього вихователя, зокрема й під час практики, можна 
виокремити важливі якості особистості, які сприятимуть усуненню цих 
труднощів та успішній адаптації до професії: впевненість у собі, 
товариськість, культура спілкування і комунікації, стриманість, 
самостійність, творча активність, емпатійність та ін. 

Таким чином, можна стверджувати, що адаптація майбутнього 
вихователя до професійно-педагогічної діяльності має спрямовуватись 
на: активізацію психолого-педагогічної підготовки до виробничої 
педагогічної практики та аналіз результатів її проходження; самостійну 
роботу щодо створення продуктів власної інтелектуальної і творчої 
діяльності, проведення досліджень в межах наукових інтересів і 
зацікавлень, підготовку наукових доповідей, презентацій результатів 
власної педагогічної діяльності тощо. Не варто забувати про посилення 
рефлексивної складової для полегшення адаптованості й готовності 
майбутнього фахівця до здійснення педагогічної діяльності з 
урахування потужного потенціалу виробничої практики, а також 
специфічних особистісних ресурсів, що забезпечують кожній окремій 
особистості успіх у майбутній професійно-педагогічній діяльності. 
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Стратегія сучасної вищої музично-педагогічної освіти спрямована 

на підготовку професійно компетентних учителів музичного мистецтва, 
які не лише володіють необхідними компетенціями, а й здатні до 
ретрансляції підростаючому поколінню культурно-мистецького 
надбання людства. Для продуктивного здійснення фахової діяльності 
педагог-музикант повинен стати суб’єктом культурно-історичного 
процесу, розуміти закономірності розвитку культури та мистецтва як 
процесу створення, збереження і трансляції загальнолюдських 
цінностей; знати традиції, духовні пріоритети не тільки своєї, а й інших 
націй; уміти спілкуватися, оперуючи світовими культурно-
мистецькими еталонами й образами. 

Ми вважаємо, що необхідною умовою виконання окреслених 
завдань є впровадження в освітній процес закладів вищої педагогічної 
освіти культурологічного підходу, що забезпечить організацію 
навчання у контексті культур, опанування здобувачами загальною і 
професійною культурою, активне засвоєння музично-педагогічних 
технологій та цінностей, а також сприятиме формуванню професійної 
компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва. 

У сучасних науково-педагогічних дослідженнях культурологічний 
підхід трактується як сукупність теоретико-методологічних засад і 
організаційно-методичного супроводу, що передбачають засвоєння і 
подальшу трансляцію майбутніми вчителями загальнолюдських, 
національних, педагогічних цінностей та технологій, які сприяють 
творчій самореалізації педагога у фаховій діяльності [2, с. 196]. На 
думку О. Дубасенюк, застосування такого підходу забезпечить 
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створення необхідних умов для формування соціокультурної 
активності студентів, перетворення їх на суб’єктів культури, створення 
ними власного педагогічного стилю, спрямованого на реалізацію у 
своїй практиці культуротворчих функцій освіти [2, с. 197]. 

Як зазначає Н. Овчаренко, реалізація культурологічного підходу у 
процесі формування професійної компетентності майбутніх учителів 
музичного мистецтва обумовлює опанування студентською молоддю 
культурного досвіду різних видів мистецтва, вітчизняним і світовим 
мистецьким надбанням, а також вивчення педагогічних ідей видатних 
педагогів-музикантів. Вчена наголошує, що основою такої діяльності є 
декодування художнього змісту мистецьких творів, який віддзеркалює 
внутрішній світ митця, стилістичні особливості історичної епохи 
[3, с. 78-79]. Відтак, ключовим засобом формування культури 
здобувачів на засадах культурологічного підходу є мистецтво, 
передусім музичне. 

Оскільки специфіка музично-освітньої діяльності полягає у 
виконанні професійно-педагогічних і фахово-музичних завдань, 
ключовими складовими загальної культури майбутніх учителів 
музичного мистецтва є педагогічна та музична культура, які утворюють 
своєрідне культурологічне підґрунтя професійної компетентності 
майбутніх учителів музичного мистецтва. 

На думку Ю. Плиски, педагогічна культура – це «складний 
педагогічний феномен, інтегрована єдність певних структурних 
компонентів особистості, що гармонійно поєднуються між собою: 
наукового світогляду і наукових знань, ерудиції, духовного багатства, 
особливих особистісних якостей (гуманізму, справедливості, 
вимогливої доброти, толерантності, тактовності, прагнення до 
самовдосконалення), культури педагогічного мислення, психолого-
педагогічної і методичної підготовки, досконалого володіння 
педагогічною технікою, позитивного педагогічного іміджу, зовнішньої 
естетичної привабливості» [4, с. 89]. Сформованість у майбутніх 
учителів музичного мистецтва педагогічної культури передбачає 
осмислення своєї унікальності у порівнянні з іншими індивідами; 
обумовлює саморозвиток, самоствердження у соціумі та фаховій 
діяльності, усвідомлення власного рівня професійної компетентності; 
забезпечує цінність і гармонійну єдність особистісних якостей 
педагога, серед яких творчість, динамічність, неперервне 
самовдосконалення з метою підвищення рівня особистісної культури, 
зокрема педагогічної; детермінує усвідомлення власної значущості в 
особистому, професійному і соціальному аспектах з метою 
самоствердження в соціумі; дозволяє виявити своє «Я» у професійній 
діяльності [1, с. 78]. 

Музична культура особистості поєднує знання, уміння, навички, 
оцінки, переконання, почуття, здібності, смаки, ідеали, мотиви, які 
обумовлюють здатність індивіда сприймати, адекватно оцінювати та 
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інтерпретувати твори музичного мистецтва. Високий рівень розвитку 
музичної культури передбачає розуміння студентською молоддю 
суспільного значення та педагогічного потенціалу музичного 
мистецтва, знання елементарної теорії музики, засобів музичної 
виразності, біографічних відомостей про видатних композиторів та 
виконавців; сформованість музично-виконавських компетенцій; 
розвиненість музикальності (сукупності музичних здібностей), 
музичного смаку; здатність до сприймання та художнього оцінювання 
музичних творів, творчого самовиявлення у музичному мистецтві. 
Формування музичної культури здобувачів є одним із ключових 
напрямків їхньої фахової підготовки на музично-педагогічних 
факультетах закладів вищої освіти. 

Отже, реалізація культурологічного підходу у процесі формування 
професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва 
сприятиме розвитку високого рівня культури педагогів-музикантів; 
обумовлює опанування здобувачами змістом загальної, педагогічної та 
музичної культури; забезпечить здатність студентської молоді до 
ефективного здійснення музично-освітньої діяльності на культуро-
логічних засадах; сприятиме успішній реалізації музичної освіти 
школярів. 
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Питання морального виховання особистості зажди привертало увагу 

великого педагога і психолога К.Д.Ушинського. У наш час, коли 
відбувається глобалізація життя, докорінні зміни в економіці, 
суспільному житті, переосмислюються соціокультурні цінності, 
духовні цінності – моральне виховання набуває особливої актуальності. 
Зміна ідеологічних орієнтацій суспільства часто супроводжується 
наростанням у молодіжному середовищі нігілістичного ставлення до 
традиційних моральних цінностей. Все це вимагає пошуку нових 
педагогічних підходів до морального виховання молоді. На думку 
великого педагога, моральне виховання проникає в побут, характер, 
поведінку й усе життя народу. 

Систематичне вивчення ідей Ушинського почалося в кінці XIX – 
початку XX століття. Значне число публікацій, що відносяться до 
дореволюційного періоду, належать послідовникам і учням 
Ушинського П. Блонському, М. Бунакову, В. Вахтерову, Є. Водо-
возовій, В. Водовозову, М. Грунському, В. Єрмілову, В. Люстріцкому, 
Л. Модзалевському. Творчість К.Д. Ушинського досліджувалась і в 
другій половині XX століття А. Богуш, Л.Березівська, І. Горячева, 
Е. Днєпров, М. Грищенко, А. Кичук, Д. Лордкипанидзе, А. Столєтова, 
В. Струминський»[3]. 

Вагомий внесок у дослідження проблем морального виховання 
особистості зробили такі вітчизняні педагоги та психологи, як 
Т. Авксентьєва, І. Бех, М. Боришевський, О. Вишневський, Г. Костюк, 
М. Красовицький, Ю. Приходько, В. Рибалко, Г. Селевко, 
В. Сухомлинський, С. Черенкова, К. Чорна та ін. Питанням формування 
моральної свідомості особистості значну увагу приділяли А. Бойко, 
О. Богданова, І. Зязюн, І. Кон, І. Мар’єнко, Т. Мішаткіна, 
Л. Мнацаканян, В. Сластьонін, Т. Цвелих, Н. Щуркова та ін. 

Нам видається особливо цінними для наукового осмислення 
моральновиховної діяльності педагогів його положення щодо 
народності. 
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Костянтин Дмитрович був також тонким психологом він розумів, 
яке велике значення має народна поезія та література для виховання 
найблагородніших почуттів у молоді. 

Психологічний механізм виховного впливу на дитину обумовлений 
виховним потенціалом особистості педагога. «У вихованні все повинно 
грунтуватися на особистості вихователя» – зазначає К.Д.Ушинський. 
Він уважав, що кожний педагог є психологом, бо він «щохвилини 
перебуває в сфері психологічних явищ: він повинен вивчати свого 
вихованця всебічно, спостерігати розвиток розуму, керувати ним, 
давати напрям волі… викорінювати природні нахили». 

Суттєвим доповненням вищезазначеного виступає обгрунтований 
К.Д. Ушинським принцип народності виховання – своєрідне ядро його 
педагогічної концепції. У своїй праці «Про народність у 
громадянському вихованні» педагог стверджує, що виховання повинно 
бути самобутнім, будуватись на національно-народній основі. Йдеться 
про «виховання в дусі кращих звичаїв, традицій, рис національного 
характеру, психологічного менталітету рідного народу». Відтак 
науково обґрунтованим, національним, духовно-моральним за змістом 
та за формою. Зауважимо, що саме в такому контексті вбачається той 
значний практичний інтерес, який становить досвід створення 
оригінальної, а головне, продуктивної виховної системи Василя 
Сухомлинського, Миколи Гузика, Світлани Мельник директора НВК 
№ 7 м. Одеса, досвід Сахновської школи на Черкащині, та багатьох 
шкіл (де, зокрема, навчають, виховують на основі українських 
регіональних, своєрідних, неповторних, культурних традицій і 
ситуацій). Наприклад в Одеській області живе більше 120 національ-
ностей, чотири релігійні конфесії, шість чи сім мов: українська, 
російська, болгарська (знають декілька десятків тисяч людей), 
гагаузька, молдавська, ідиш, вірменська (знають декілька тисяч людей), 
румунська. Декілька наших друзів добре з дитинства розмовляють 
грецькою і польською. Це розмаїття багатство України. 

Вказуючи на виняткову важливість гармонійного поєднання 
виховання, засвоєння рідної мови її інтегрально виховної функції 
навіть в моральному вихованні, він все ж надавав переваги 
гуманітарному напряму, зазначаючи: « Мова є формою вияву життя 
духу, і коли для розвитку розсудку важлива його логічна побудова, то 
ще більш важливі ті ідеї й ті почуття, які нею виражаються. Ось чому 
не вивчення стародавніх мов, а вивчення рідної мови ми поставили б на 
чолі гуманної освіти». 

Сам К. Д. Ушинський знав багато мов з дитинства, після 
Демидівського ліцею, коли працював на різних посадах переклав 
багато романів з європейських мов. Під час подорожування по Західній 
Європі вільно спілкувався в Швейцарії, Німеччині, Польщі без 
перекладачів. Написав декілька творів з порівняльної педагогіки. Все 
життя займався самоосвітою. 
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Ще двадцятирічним юнаком він досить упевнено визначає для себе 
межу навчальної діяльності: «Готувати розум! Поширювати ідеї... Ось 
наше призначення... Збудемо вимоги, вкажемо розумну мету, відкриємо 
засоби, пожвавимо енергію, справи з’являться самі» [1; т.4; с. 11-12]. 

Л. Модзалевський один з перших послідовників великого педагога 
підкреслював велике значення морального самовиховання в творчості 
К.Д. Ушинського. 

К.Д. Ушинський вважав, що виховання має свої об’єктивні закони. 
А щоб пізнати ці закони і врахувати їх варто вивчити сам предмет 
виховання – особистість вихованця. На думку вченого, «якщо 
педагогіка хоче виховувати людину в усіх відношеннях, то вона 
повинна насамперед узнавати її також в усіх відношеннях» [2, с. 624]. 

Необхідність підвищення рівня моральної культури сучасної молоді 
зумовлює актуальність дослідження творчості великого педагога. 
Формування педагогічних умов розвитку моральної свідомості 
студентів. Особливої гостроти ця проблема набуває у контексті 
підготовки майбутніх педагогів, для яких високий рівень моральної 
свідомості є показником професійної придатності та передумовою 
успішного виховання школярів на засадах гуманістично зорієнтованої 
суб’єкт-суб’єктної стратегії педагогічної взаємодії. Ми завжди другий 
модуль з педагогіки починаємо з творчості видатного педагог, 
перегляду фільмів в яких розглянуто його творчість, зі створення 
презентацій щодо різних сторін його наукового доробку. І що на наш 
погляд дуже є важливим з його концепції самовиховання. Вона 
базується на цілій низці правил які він досконало виконував на протязі 
всього життя. Кожен рік ми зі студентами Університету К.Д. 
Ушинського, м. Одеси приїздимо до Києва і після відвідування його 
могили відвідуємо місця де він працював і жив у Києві. Багато таких 
місць є і в Одесі. Цього року плануємо у вересні відвідати 
Чернігівщину. Стало традицією проводити в університеті наукові 
конференції присвячені його творчості. Вони завжди надихають та 
визивають високий духовно – моральний стан як у молоді так і у 
викладачів. 

Творчість К.Д. Ушинського і нині актуальна, вона могутній 
стимулятор не тільки науковців на теренах педагогіки, вона надихає, 
запалює самі найліпші почуття і емоції кожної шляхетної, благородної 
людини. 
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КРИЗОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНСТИТУТУ СІМ’Ї В СУЧАСНОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ: ЗАНЕПАД ЧИ ТРАНСФОРМАЦІЯ? 
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Сім’я завжди займала одне з найважливіших місць серед цінностей 

людського життя, оскільки на різних етапах свого життя людина 
пов’язана з сім’єю, вона є природною частиною людського буття. 
Однак, розвиток сім’ї, зміна її функцій, а також проявлення низки 
проблем, що пов’язані з існуванням шлюбно-сімейних стосунків, 
поступово девальвують ціннісне ставлення до неї сьогодні. Підняті 
проблеми, які раніше замовчувались, такі як ускладнення 
міжособистісних відносин, падіння народжуваності, виховання дітей, 
насильство в сім’ї, психосоматичні захворювання, зростання розлучень, 
а звідси, зростання кількості неповних сімей та сімей з нерідними 
батьками, широке поширення позашлюбних народжень тощо. Так, 
констатація факту кризи сучасної сім’ї є очевидною, та актуальним 
залишається питання чи «криза в сім’ї» є кризою в класичному 
розумінні і передбачає трансформацію сімейної системи у новітні 
форми, чи ця криза є початком занепаду інституту сім’ї як такого. 

Дослідження сім’я як найважливішого історично-соціального 
інституту проводилося класиками соціології: Е. Дюркгеймом, 
О. Контом, Ф. Ле Пле, П. Сорокіним, Р. Спенсером, Ф. Енгельсом, 
А. Ноура, В. Пилипенко, Л. Чуйко, Ю. Якубової та ін. Феноменологію 
та закономірності шлюбного партнерства з різних парадигмальних 
позицій описали К. Вітакер, С. Мінухін, М. Боуен, Н. Аккерман, 
В. Сатир, Л. Берталанфі, Е. Дюваль, Р. Хілл, К. Роджерс, Г. Бейтсон, 
Д. Епстон, Д. Фрідман, Б. Паригін, В. Юстіцкий, В. Сисенко та ін. 
Аналізу кризи та вирішенню проблем сучасної сім’ї присвячено праці 
В. Галецького, Ю. Федотової, В. Чечета, А. Мітрікаса, О. Кляпець, 
О. Коломієць та ін. 

Дебати про кризові тенденції в сім’ї сформувалися у двох наукових 
парадигмах: «фамілізму» (А. Карлсон, А. Антонов, Б. Бергер, 
О. Синельніков та ін) та «постмодерністської демографії» (Д. ван де 
Каа та Р. Лестіг і їх послідовники у різних країнах) [3]. Останні 
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стверджують, що нинішнє різноманіття сімейних форм – це 
еволюційний процес розвитку інституту сім’ї, перші ж наполягають, 
що кризові тенденції ведуть до краху системи сімейних цінностей. 
Послідовники «фамілізму» оцінюють останні зміни в сімейній сфері як 
тотальну кризу сім’ї та попереджають про можливість зникнення 
сімейного способу життя [5, с. 91]. Німецький соціолог Х. Тюрель 
характеризує «розчинення» сім’ї в суспільстві та зміни її 
функціональних кордонів як процес деінституалізації сучасної сім’ї. 
Цей процес зумовлений багатьма причинами: втрата економічного 
значення сім’ї; підставою шлюбу поступово стає інтимна сфера та 
виховання дітей; відбувається подальша приватизація життя людей та 
ізоляція сім’ї від суспільства; обов’язок поступається місцем сучасним 
індивідуалістичним цінностям або вартостям самореалізації і 
самоствердження. Нині спостерігається девальвація сімейного способу 
життя та непопулярність абсолютного фамілізму як стилю поведінки в 
суспільстві, що декларує переважання цінностей сімейного способу 
життя над відповідними цінностями індивідуалістичного існування. 
Зміна морально-етичних цінностей у сучасному суспільстві призводить 
до занепаду нуклеарної сім’ї в традиційному її розумінні, що не є 
свідченням песимістичних прогнозів – повного занепаду сім’ї. 

Послідовники так званої «модернізації» відзначають позитивні 
зміни в сімейних відносинах: перехід від патріархальної сім’ї з 
пануванням чоловіка з економічною залежністю від нього інших членів 
сім’ї до нової егалітарної родини, коли чоловік й жінка мають або рівні 
права та можливості, або будують свої відносини на принципах 
партнерства [6]. Підкреслюється також важливість переходу від 
традицій нерегульованої народжуваності та багатодітності до плану-
вання сім’ї. Це твердження ґрунтується на демократичній ідеології 
пріоритету інтересів індивіда над інтересами сім’ї та держави, 
парадигмі загальнолюдських цінностей, концепції прав і свобод 
людини. Так, традиційна парадигма цінностей, в якій особа 
сприймається як частина сім’ї, замінюється інноваційною парадигмою, 
орієнтованою на особистість, направленою на саморозвиток і 
автономію особистості у питаннях вибору життєвої стратегії поведінки. 
Тут відбувається зміна ролі традиції, зовнішнього авторитету, 
інституту відповідальності і можливості раціонально визначати цілі, 
орієнтири, ідеали свого життя. Плюралізм типів сім’ї відображає 
процес розмивання стандартної схеми норм сімейної поведінки, 
сутність сімейних ролей. Але, разом з тим, людина привчається 
самостійно вибирати для себе та відділяти вироблені та перевірені 
культурою цінності від імітації, яка в кінцевому результаті може стати 
руйнацією для особистості. В цьому світлі важливо зазначити, що в 
турбулентну епоху саме сім’я може забезпечити людині стабільність та 
опору для власного розвитку, оскільки сім’я продовжує виконувати 
свої специфічні функції, хоча і в трансформованому вигляді. Так, 
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українська дослідниця Л. Чуйко дійшла висновку, що у перехідному 
суспільстві в період погіршення умов життя населення посилюється 
захисна функція сім’ї як осередку, де формується особливий 
психолого-емоційний мікроклімат зняття напруги, взаємної турботи і 
довіри. Тобто сім’я стає своєрідним амортизатором, що певною мірою 
забезпечує «зняття напруження у відтворенні населення» 
[1, с. 225-226]. Важливо додати, що сім’я забезпечує стосунки та 
контексти, в які входять діти та підлітки, та створює простір, де можна 
активізувати траєкторію їх позитивного розвитку як особистостей. 
Л. МакКлейн пише, що в сім’ї зароджується «насіння гуманістичних 
чеснот» людини, з яких «виростають дієздатні, відповідальні, 
самоврядні громадяни» [7]. Слід констатувати, що передбачення 
П. Сорокіна виправдались, який ще на початку ХХ ст. у своїй статті 
«Криза сучасної сім’ї», досліджуючи нові тенденції у розвитку сім’ї та 
їх причини й оцінюючи зміни, які відбувались вже тоді, як кризу, 
зробив оптимістичний висновок, що криза сім’ї не означає її крах, і 
сім’я як подружній союз та союз дітей і батьків існуватиме в 
майбутньому, хоча форми такого союзу можуть бути іншими [4]. 

Дослідник М. Стентон пише, що сьогодні багато хто «не може або 
не бажає брати на себе зобов’язання, необхідні для шлюбу». Автор 
зазначає: «Наші «зрілі», та все ж конформні культури повинні 
зрозуміти, що переваги неушкодженого першого шлюбу набагато 
перевищують будь-яку іншу альтернативу, а співжиття, дошлюбний 
секс та «нові» радикальні визначення сімей не є адекватною 
репродукцією оригіналу». Розлучення, як зазначає М.Стентон, руйнує 
істотну стабільність сім’ї та залишає «постійні шрами у дорослих та 
дітей» [8]. Ще одна мотивація побудови та підтримання якісних та 
міцних сімей – це розуміння реальних відчутних переваг шлюбів, про 
які сьогодні необхідно говорити вголос. Низка досліджень свідчить, що 
подружні пари, що характеризуються якісними шлюбно-сімейними 
стосунками, фізично та психічно здоровіші, ніж люди, які не змогли 
віднайти якісної моделі подружньої взаємодії, розлучаються, живуть 
самотньо або повторно одружуються. Такі благополучні подружжя 
живуть довше, краще піклуються про себе та свого партнера, мають 
нижчий рівень девіантної поведінки (алкоголізм, вживання нарко-
тичних препаратів, самогубств), краще справляються зі стресовими 
навантаженнями та отримують більше задоволення у своєму житті. 

Отже, кризові тенденції можна визначити як різку зміну 
традиційного укладу сім’ї, що пов’язані з переходом від усталених 
сімейних стандартів до нових ціннісних орієнтирів. Однак, в той же час 
цінність сім’ї, як «колиски» виховання, місця, де людина може знайти 
захист і підтримку, спокій і відновлення, прив’язаність і незалежність, 
силу і натхнення, можливість особистісно зростати і навчатися 
розрізняти «імітацію від справжнього», заперечити складно. Сім’я, за 
висловом В. Сатир, – це «мікрокосмос усього світу». В складних 
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ситуаціях, нерідко саме сім’я і близькі відносини стають тою єдиною 
сферою, яка підтримує людину та дає їй силу для подолання труднощів. 
«Добре налагоджені сімейні відносини – це питання виживання, 
питання першорядної життєвої важливості. Неблагополучні сім’ї 
породжують неблагополучних людей з низькою самооцінкою, що 
штовхає їх на злочин, обертається душевними хворобами, алкого-
лізмом, наркоманією, злиднями та іншими соціальними проблемами. 
Якщо ми докладемо всіх зусиль, щоб сім’я стала тим місцем, де людина 
може отримати справжнє гуманістичне виховання, ми забезпечимо собі 
більш безпечний і людяний світ навколо. Сім’я може стати місцем 
формування істинних людей», – пише авторка [2, с. 15]. 

Професор Дж. Вілсон запевняє, що сучасний проблемний стан 
шлюбу не зміниться, якщо не буде потужного культурного 
підтвердження цінності шлюбу. Шлях до утворення подружнього 
союзу новітнього зразка пролягає в окресленні цінності та можливостей 
такого союзу для особистості, висвітленні ризиків руйнування сім’ї та 
формуванні гуманістичних засад існування людини у суспільстві. 
Науковий дискурс проблематики необхідно спрямувати не на 
поляризацію позицій кризових тенденцій інституту сім’ї, а на 
об’єднання зусиль для знаходження такої організації сімейної системи, 
яка б дозволяла її членам почувати себе благополучно, зберігати 
фізичне та психічне здоров’я, забезпечувати простір для розкриття 
внутрішнього потенціалу людини, розвитку окремої особистості та 
суспільства загалом. 
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В умовах життєдіяльності, включаючи і навчальну діяльність, 

велику роль грають особистісні якості індивіда, які, тим чи іншим 
способом, допомагають або шкодять процесу засвоєння інформації. 
Беручи також те, що все проходить у сучасну епоху інформаційних 
технологій, де люди отримали змогу мати найшвидший обмін даних, 
включаючи фото та відео, ні для кого не є секретом те, що більшість із 
них так звані «фейки». Люди в соціальних мережах схильні 
забарвлювати своє життя у більш яскраві кольори, аніж воно є 
насправді, що призводить до того, що вони демонструють лише кращі 
сторони свого існування. Безліч досліджень показують, що активні 
користувачі таких соціальних мереж як Інстаграм та Фейсбук 
відчувають підвищену тривожність, фрустрацію, де дослідники 
пов’язують це із тим, що люди споглядаючи «краще» життя інших 
знецінюють своє, що призводить до зниження рівня самооцінки. Тому 
ми вважаємо, що розробка авторського тренінгу, котрий спрямований 
на підвищення рівня самооцінки і розширення розуміння людьми цього 
поняття, є досить актуальною в наш час. 

При розробці тренінгу ми опирались на ряд наукових досліджень з 
теми розвитку самооцінки, таких авторів як: Колосова Е., Мамон О., 
Козерук Ю., Євсейчик Я. та інших. 

Цілі, котрі ми ставили при розробці тренінгу: 
1. Розширити теоретичне розуміння учасників тренінгу щодо 

поняття самооцінки; 2. Допомогти зрозуміти шкоду низької 
самооцінки; 3. Показати об’єктивний рівень їхніх особистісних 
можливостей. 

Опираючись на поставлені цілі, ми сформували мету тренінгу, яка 
полягає у підвищенні рівня самооцінки. 

Розробляючи тренінг ми сформували наступні його завдання: 
1. Надати можливість учасникам тренінгу зрозуміти наскільки 

сильно низька самооцінка може заважати у їхньому повсякденному 
житті; 

2. Надати можливість поглянути на особливості їхнього характеру 
із іншого, позитивнішого боку; 

3. Оцінити поінформованість учасників тренінгу щодо питання 
самооцінки, виявити певні стереотипні погляди для їхньої подальшої 
руйнації; 
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4. Теоретично збагатити їхні знання щодо питання вивчення 
самооцінки; 

5. Активне підвищення рівня самооцінки за допомогою 
спеціалізованих вправ. 

На нашу думку, тренінг буде корисний людям будь-якої вікової 
категорії та професійної зайнятості, оскільки питання низької 
самооцінки може стосуватись будь-яких верств населення, проте, 
враховуючи особливості наукового дослідження («Вплив рівня 
самооцінки на запам’ятовування інформації»), котре і стало причиною 
створення авторського тренінгу, ми вирішили сформувати тренінгові 
групу із осіб студентського віку (17-21 років) різних спеціальностей, 
опираючись на результати діагностики їхнього рівня самооцінки за 
допомогою «Шкали самооцінки» розробленою Ч. Д. Спілбергером і 
адаптована Ю. Л. Ханіним. 

Тренінг має три етапи, кожен із яких має свою специфічну 
спрямованість. Перший етап тренінгу був спрямований на те, щоб 
учасники зрозуміли наскільки їхня низька самооцінка може 
ускладнювати їхнє повсякденне життя. Другий етап тренінгу мав на 
меті продемонструвати, що люди насправді думають про них краще, 
ніж вони самі про себе, окрім цього ми на цьому етапі намагались 
збагатити їхні теоретичні знання щодо поняття самооцінки. Третій етап 
був сформований з метою активного підвищення самооцінки за 
допомогою вправ та закріплення отриманих результатів. Загальна 
тривалість тренінгу становить 4 години. 

Тривалість першого етапу тренінгу. Диференціація часових меж 
першого тренінгового заняття є наступною: 

Вступна частина: 1. Вступ – 15 хв; Правила – 15 хв; Знайомство 
(з використанням вправи) – 35 хв; Очікування – 15 хв; 

Основна частина: Оцінка актуального стану та емоцій – 25 хв; 
Оцінка власних сильних сторін та можливостей, оцінка важливості 
власної праці, усвідомлення негативного впливу низької самооцінки на 
повсякденне життя – 100 хв. 

Завершальна: Рефлексія (обговорення отриманого досвіду, 
прийняття рішення щодо готовності працювати над покращенням своєї 
самооцінки) – 35 хв. 

Приклад вправи першого етапу тренінгу: 
Вправа 3. «Реклама своїх здібностей (частина перша)» 
Мета: здійснення оцінки власних сильних сторін та можливостей; 

усвідомлення негативного впливу низької самооцінки на життя; 
Орієнтовний час виконання: 30-40хв 
Матеріали для виконання: чисті листки А4, олівці, фломастери, 

кольорові ручки. 
Інструкція: зараз вам будуть запропоновані матеріали, на яких ви 

маєте креативно розробити рекламу (брошуру, оголошення, візитку, 
тощо) послуг, котрі ви можете надати людям. Але не потрібно 
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вказувати ціну послуг, адже це ми будемо робити в наступній вправі. 
Після розробки рекламних матеріалів вам потрібно креативно 
презентувати її учасникам тренінгу. Варто зробити це так, аби інші 
люди захотіли до вас піти. 

Процедура: після пояснення умови та роздачі матеріалів учасники 
тренінгу приступають до її виконання. Тренер уважно слідкує за 
правильністю виконання вправи. Після презентації матеріалів учасники 
по черзі говорять до кого вони б звернулися б за послугами. В кінці 
тренер переходить до зворотного зв’язку. 

Перелік запитань для обговорення: чи важко вам було згадати щось 
із ваших умінь, що було б корисним для інших людей? Як ви думаєте, 
чому? Чи було важко презентувати це на колектив? Якщо вас не 
вибрали, то як ви зараз почуваєтесь? 

Тривалість другого етапу тренінгу. Загальна тривалість другого 
тренінгового заняття становить 3 години 30 хвилин. Детальна 
диференціація часових меж: 

Вступна: Вступ – 15 хв; Обговорення правил – 15 хв; Обговорення 
очікувань – 20 хв; 

Основна: Обговорення актуального стану за допомогою вправи – 
25 хв; Брейнсторминг «Способи подолання низької самооцінки» – 
10 хв; Теоретичний блок – 10 хв; Активна дія на сприйняття учасників 
своєї самооцінки – 80 хв; 

Завершальна: Рефлексія (обговорення отриманого досвіду, 
обговорення наскільки сильно впливає на нашу самооцінку думка 
оточуючих та наскільки часто вона буває необ’єктивною) – 35 хв. 

Тривалість третього етапу тренінгу. Загальна тривалість тренінгу 
становить 4 години 30 хвилин. 

Вступна частина: Вступ – 15 хв; Обговорення правил – 15 хв; 
Обговорення очікувань – 20 хв; 

Основна чатсина: Оцінка внутрішнього стану та емоцій (за 
допомогою вправи) – 30 хв; Активний розвиток самооцінки, 
закріплення отриманого досвіду – 145 хв; 

Завершальна частина: Рефлексія (обговорення отриманого досвіду, 
обговорення стану з яким учасники завершують тренінгові заняття) – 
40 хв. 

Приклад вправи третього етапу тренінгу: 
Вправа 2. «Хто я? Який я?» 
Мета: формування вміння знаходження в собі ресурсу у вигляді 

ауто-поваги; формування стійкості до оціночного мислення; 
Орієнтовний час виконання: 20-30 
Матеріали для виконання: аркуші формату А4, ручки; 
Інструкція: Завдання учасників розділити аркуш навпіл, пропи-

савши на одній стороні відповіді на запитання «Хто я?», на іншій – 
«Який я?». Аркуші не підписуються учасниками. Вони перемішуються, 
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завдання учасників – на основі раніше відомої інформації про кожного 
з’ясувати кому належить картка. 

Процедура: після проголошення інструкції учасники починають 
виконувати вправу, тренер слідкує за дотриманням правил та модерує 
зачитування характеристик. 

Перелік запитань для обговорення: чи було вам легше пригадати 
свої хороші характеристики сьогодні, ніж на минулих заняттях? Як ви 
почувались, коли хтось зачитував вашу характеристику? Чи не 
відчуваєте ви, що стали стійкішими до уваги у ваш бік і до оціночного 
мислення? 

За допомогою t-критерія Стьюдента ми порівняли показники 
самооцінки групи до і після проведення тренінгу і виявили статистично 
значимі відмінності [t=1.86; р=0.000]. Аналіз середніх показників 
самооцінки засвідчив, що середній показник самооцінки до проведення 
тренінгового заняття вищий (М=92.3; SD=4.7), ніж після (М=71.9; 
SD=5.2), враховуючи особливості інтерпретації результатів методики, 
за якими збільшення балів означає низьку самооцінку, ми можемо 
зробити висновок, що самооцінка у досліджуваних зросла з низького до 
середнього рівня. Тому ми можемо зробити висновок, що наше 
авторське тренінгове заняття позитивно вплинуло на зростання рівня 
самооцінки у групі. 
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Наше непростое время насыщенно военными действиями, 

стихийными бедствиями, пандемиями, терактами и различного рода 
катастрофами, что наносит шоковую психическую травму не только 
тем, кто непосредственно принимает участие в этом, но и свидетелям 
этих событий, и даже тем, кто был информирован о них через средства 
массовой информации. 

Психическая травма рассматривается нами как вред, нанесенный 
психическому здоровью человека в результате интенсивного 
воздействия неблагоприятных факторов или остроэмоциональных, 
стрессовых воздействий других людей на его психику. В современных 
научных работах [14] психическая травма определяется как состояние 
сильного испуга, которое человек переживает при столкновении с 
внезапным, потенциально угрожающим жизни событием, которое он не 
способен ни контролировать, ни эффективно на него отреагировать. 
Возникающие чувства беспомощности, страха являются основными 
предпосылками для возникновения психической травмы. Травмати-
ческое событие рассматривается как экстраординарное, чрезвычайное, 
характеризующееся внезапностью, неожиданностью и превосходящее 
возможности человека справиться с ним. 

В ситуации опасности через различные анализаторы: зрение, слух, 
обоняние, осязание – информация поступает в центральную нервную 
систему, где происходит ее анализ на различных иерархических 
уровнях анализаторов, в результате чего событию придается особая 
эмоциональная окраска, определяющая степень его значимости, и 
происходит оценка: является ли данная ситуация опасной для жизни 
или нет. Если ситуация оценивается как угрожающая и опасная, то 
запускается программа, направленная на сохранение жизни, когда в 
наследственно закрепленном автоматическом режиме организм 
мобилизует огромное количество энергии для обеспечения естествен-
ных реакций защиты «борьбы или бегства». Реализующаяся при этом 
рефлекторная нейроэндокринная реакция приводит к усилению 
кровотока, сопровождается выбросом «гормонов стресса»: адреналина 
и кортизола. Такая активация является защитой, которая позволяет 
организму наилучшим образом использовать свои возможности для 
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самозащиты и спасения, дает возможность совершать действия, иногда 
существенно превышающие уровень повседневных возможностей 
человека и эффективно ответить на ситуацию, воспринимаемую как 
внешнюю угрозу. Тем самым реализуются мобилизованные гумораль-
ные факторы стрессовой реакции, что, в свою очередь, позволяет 
системам организма, включая нервную, вернуться к привычному, 
естественному для них уровню функционирования. 

Таким образом, даже угрожающие жизни события могут не 
оставить травматического следа при условии, если человек способен 
ответить на них, прожить их естественным, с физиологической точки 
зрения, образом. 

Для того чтобы избежать психической травмы, организму необхо-
димо полностью реализовать свой весь медиаторный, гормональный и 
энергетический субстрат, сформировавшийся для преодоления 
спровоцировавшей реакцию ситуации. Нереализованная энергия 
никуда сама по себе не уходит, напротив, задерживаясь, она создает 
потенциальную возможность для травматической ситуации. Чем 
меньше израсходовано выброшенных в стрессовой ситуации в кровь и 
жидкие среды организма упомянутых гуморальных факторов, тем 
больше вероятность развития, и шире спектр симптомов психической 
травмы в будущем. 

Сейчас много внимания уделяется последствиям стрессовых 
ситуаций, через которые приходится проходить человеку, и поэтому о 
психической травме можно говорить, начиная с внутриутробного 
развития ребенка, если он подвергался химическим, физическим и 
эмоциональным неблагоприятным, а иногда угрожающим его жизни 
воздействиям. 

Психическую травму можно представить как «прорыв» в 
естественной, психологической и физической защите человека, когда 
он оказывается полностью беззащитным перед лицом события, 
угрожающего жизни и здоровью. Это экстраординарное, чрезвычайное 
событие, которое характеризуется внезапностью, неожиданностью. 

Выделяются следующие виды травмы [2]: 
1. Шоковая травма или травма угрозы жизни. К этому виду 

относятся также такие события, как катастрофы, военные действия, 
аварии, стихийные бедствия, физическое и сексуальное насилие, 
нападение. К шоковым травмам также относятся: 

1.1. Медицинские травмы, такие как оперативные вмешательства, 
болезненные и пугающие медицинские процедуры; 

1.2. Сексуальные травмы – сексуальное насилие, сексуальное 
использование. 

2. Эмоциональная травма. К ней относятся такие события, как 
потеря близких, разводы, измены, предательства и др. Их можно 
охарактеризовать как нарушение душевного комфорта, потеря объекта 
привязанности, нарушение диадических отношений. Станет ли 
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перенесенное отношение травмой, зависит от нескольких факторов, в 
том числе от особенности структуры личности и наличия в анамнезе 
травмы развития. 

3. Травма развития – нарушение в последовательном 
психоэмоциональном развитии ребенка и подростка, вызванное 
депривацией, фрустрацией или травмирующем событием. 

4. Эмбриональная травма является совокупной травмой: шоковой 
(угроза жизни матери или плода во время беременности, 
неблагоприятные физические и химические воздействия на плод, 
желание и попытка сделать аборт, серьезные инфекционные 
заболевания) и травмой развития (нежеланная беременность, депрессия 
матери в период беременности, эмоциональная травма матери в период 
беременности). 

5. Травма рождения является совокупной травмой: шоковой 
(угроза жизни ребенка в родах) и травмой развития (анастезия в родах, 
медикаментозная стимуляция родовой деятельности). 

Лечение психотравмы направлено, как принято в современной 
психотерапии психотравмы [14], на последующую стабилизацию, 
прорабатывание травмы и ее интеграцию в личность. 

С позиции диалектического подхода, в клинической практике всегда 
нужно учитывать, что травматическому событию на уровне человеческого 
восприятия соответствует травматическое переживание, и что некое 
проявляющееся телесное или психическое повреждение (травма) может 
развиваться в травму легкой или тяжелой формы. Качество травма-
тического переживания зависит от возраста личности, ее индивидуальных 
возможностей прорабатывания и стратегий преодоления. 

В работе с травмированными пациентами, базируясь на зеркальной, 
холдинговой и содержательной функциях, психотерапевт, который 
также является представителем реальности, представляет пациенту в 
его распоряжение пространство для фантазии – потенциально 
изменяемое психическое пространство. В нем можно отважиться на 
новый опыт и найти новые возможности для решения имеющихся 
нерешенных конфликтов, связанных с травматическими переживани-
ями. «Несущий» и поддерживающий сеттинг и преимущество 
соответствующих иммагинаций, как моста к символической 
деятельности, на протяжении всего терапевтического процесса, 
нацелены на то, чтобы оградить клиента от возможного «затопления» 
аффектом и сделать его переживание более переносимым, чтобы 
избыточный аффект мог стать контролируемым, ослабленным, 
модифицированным и измененным. В работе с травмой иммагинация, с 
нашей точки зрения, является важным инструментом терапии. 

Иммагинация – это динамичный, психофизиологический процесс, 
во время которого человек представляет, переживает и чувствует 
(experiences) внутреннюю «реальность при отсутствии внешней 
стимуляции», определенные образы [12, р. 4]. 



132 

История применения иммагинации в психотерапевтических целях 
начинается с использования иммагинации еще в религиозных практи-
ках индуизма, иудаизма, христианства, в медицине американских 
индейцев. В современной психотерапии иммагинация уже используется 
более века. В 1920 году Кречмер и Dosoille начали применять 
воображение в терапии. Кречмер назвал эту технику «мышление 
кинокадрами», Dosoille – «управляемым сном наяву» [15]. 

Имагинацию также использовали З. Фрейд и Й.Брейер для 
катартического метода (1894), К. Г. Юнг – для метода активного 
воображения (1916), Вольпе – для системной десисибилизации (1985) и 
Ассаджоли – для психосинтеза (1985). 

Современные исследования в области нейроэндокринологии 
показывают фактическую эффективность использования имагинатив-
ных техник. Иммагинация помогает снизить активизацию гипоталамо-
 гипофизарно-надпочечниковой оси, что может привести к снижению 
уровня глюкокортикоидов и катехоламинов [11; 13]. 

Позитивные представления в иммагинации стимулируют выделение 
эндорфинов, которые связываются с опиоидными рецепторами в 
центральной нервной системе и блокируют передачу болевых 
импульсов [8]. 

Иммагинация с релаксацией путем обратной связи активизирует 
парасимпатическую нервную систему – уменьшается кровяное 
давление, снижается частота дыхания и сердцебиения [9]. 

Таким образом, в работе с психической травмой психотерапев-
тическая значимость иммагинации заключается в том, что у человека, 
который представляет определенные образы (которые сопровождает и 
направляет психотерапевт) возникает соответствующая эмоциональная, 
поведенческая или психофизиологическая активность без реального 
события-стимула. В поле (в понимании поля К. Левина) внутреннего 
пространства во время иммагинации разворачивается новый, совместно 
созданный опыт единения, защищенности, безопасности и участия. 
Исходя из этого, образы воображения могут быть использованы для 
изменения физиологических процессов, психических состояний, 
самооценки, производительности и поведения. С помощью 
иммагинации прорабатывается травматическая ситуация: прерванное 
действие, в котором были невозможны ни бегство, ни самозащита, 
должно быть «как будто» завершено в иммагинации. В работе с 
психической травмой иммагинация способствует Я-стабилизации, 
прорабатыванию травмы и ее интеграции в личность, что позволяет 
«Я» сохранить свою целостность, а значит и психическое здоровье. 
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Архітектурне середовище – це те середовище, яке оточує людство 

вже на протязі багатьох століть, за допомогою якого підвищувався 
рівень комфортності та безпеки життя людини. Сучасне архітектурне 
середовище стало настільки різноманітним, різнобарвний та різно-
ликий, а взаємодія людини з цим середовищем тісною, що вивчення 
особливостей сприймання людиною архітектурного середовища та 
психо-емоційне почуття людини в ньому набуло широкої популярності. 
Також це стало поштовхом до виникнення різних підходів дослідження 
архітектурного середовища, а саме: онтологічний, когнітивний, 
поведінковий, діяльнісний, афективний та психосемантичний. 

В контексті сучасності, одним з популярних підходів дослідження 
архітектурного середовища в процесі взаємодії особи з цим 
середовищем, є психосемантичний підхід, особливості якого будуть 
розкриті в цій роботі. 

Основну сутність психосемантичного підходу представлено та 
обґрунтовано науковцями як в українських дослідженнях (Г. Балл, 
Ф. Василюк, В. Васютинський, Ю. Швалб, В. Семиченко, 
Ю. Тимошин), так і за кордоном (Ч. Осгуд, Дж. Келлі, О. Артем’єва, 
С. Габідуліна, В. Петренко, В. Сєркіна, О. Шмельов). Слід зазначити, 
що розвиток цього напрямку зароджувався в наукових роботах аналізу 
проблематики структурної семантики дослідників лінгвістичного 
напрямку: Ф. де Сосюр, І. Бодуен де Куртене, В. Гак, М. Бреаль, 
В. Виноградов, О. Потебня, Ш. Баллі, Л. Ельмслев, О. Селіверстова, 
Л. Щерба, І. Смирницкий, Г. Щур, Е. Курилович, І. Смирницкий, 
Л. Новиков та ін. 

В своїх дослідженнях В. Петренко зазначає: «Психосемантичний 
підхід до особистості ще новий, але ним відкривається шлях до 
вивчення особистості через аналіз її індивідуальної свідомості 
перспективний і має широкі можливості операціоналізації смислових 
одиниць аналізу структури особистості» [4, с. 387]. Ще в роботах 
О. Леонтьєва аналізувалося поняття «системи значень», цією системою 
наділена кожна людина і саме через призму системи значень людина 
сприймає оточуюче середовище. Методологія психосемантичного 
підходу дозволяє виявити багатогранність системи значень кожної 
особи, реконструювати бачення оточуючого середовища безпосередньо 
очима самої людини. В контексті психосемантичного підходу кожна 
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людина розглядається як носій виняткового простору – це простір 
індивідуальних значень. І саме методологія психосемантичного підходу 
дозволяє унаочнити систему індивідуальних значень сприймання 
людини багатогранного архітектурного середовища. 

Основні психосемантичні методи, які описав В. Петренко в своїх 
дослідженнях, поділяються на: «…асоціативний експеримент, де мірою 
семантичного зв’язку пари об’єктів є подібність дистрибуцій асоціацій; 
суб’єктивне шкалювання, де досліджувані вказують подібність кожної 
пари об’єктів за певною градуальною шкалою, зміст якої не заданий, 
тобто досліджуваний сам обирає підстави класифікації; семантичний 
диференціал, де мірою подібності об’єктів є подібність оцінок за 
біполярними градуальними шкалами, полюси яких задані 
прикметниками-антонімами; методика сортування, де семантична 
подібність пари об’єктів пропорційна кількості об’єднань їх у загальні 
класи при процедурі класифікації; умовно-рефлекторні методики, де 
семантичні зв’язки встановлюються на основі генералізації 
виробленого умовного рефлексу – його переносу з одного об’єкта на 
іншій, з ним семантично зв’язаний та інші методики. Результатом 
першого етапу є побудова матриці подібності (відстаней) між 
об’єктами, що аналізуються...» [3, с. 28]. Кожна з вище представлених 
методик є винятковою в контексті вивчення свідомості людини. 

В дослідженнях А. Король та М. Назарової архітектура аналізується 
як один з видів мистецтва, отже, архітектурне середовище, з яким 
людина зустрічається кожного дня, можна розглядати як вид мистецтва 
[1; 2]. В. Петренко, проаналізувавши вивчення мистецтва через призму 
психосемантичного підходу, стверджує, що цей підхід «реалізовує 
парадигму «суб’єктивного» підходу до розуміння іншого», а також 
зазначає, що «реконструкція суб’єктивного існування витвору 
мистецтва здійснюється через побудову суб’єктивних семантичних 
просторів, які є операціональною моделлю свідомості (в нашому 
випадку) глядача» [5, с. 76]. Іншими словами, так як архітектурне 
середовище – мистецтво, то його розуміння в контексті психосеман-
тичних досліджень відбувається через побудову семантичного 
простору людини або групи людей, які знаходяться в безпосередній 
взаємодії з цим середовищем. 

В контексті вивчення багатофакторного сприймання людиною 
архітектурного середовища в багатьох дослідженнях обирається метод 
психосемантичного підходу «семантичний диференціал», який 
дозволяє побудувати семантичний простір як однієї людини, так і 
групи людей загалом. Цей метод був розроблений групою науковців на 
чолі з Ч. Осгудом, які проводили дослідження механізмів синестезії. 
Так, синестезія – це феномен виникнення певних відчуттів однієї 
модальності під впливом подразника іншої модальності [6]. В контексті 
дослідження архітектурного середовища, це емоційне відреагування на 
вигляд архітектурного середовища. Тобто семантичний диференціал 
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дозволяє виміряти конотативні значення певного архітектурного 
середовища в семантичній пам’яті окремої особи або групи осіб, де 
конотативне значення розуміється як певне ставлення особи до 
заданого архітектурного середовища. 

З вище сказаного випливає, що дослідження архітектурного 
середовища, в контексті взаємодії людини з цим середовищем, через 
призму психосемантичного підходу відкриє досліднику це середовище 
через свідомість досліджуваного. Так, побудова суб’єктивного 
семантичного простору дозволяє описати та диференціювати уявлення 
особи чи групи осіб про певне архітектурне середовище. Отже, в 
подальшому дослідженні архітектурного середовища як одного з 
чинників психологічного благополуччя людини доцільно аналізувати 
процес взаємодіїї людини з середовищем саме за допомогою 
психосемантичної методології. 
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Про найсильніший вплив музики на організм людини знали ще в 

стародавні часи і використовували її з різною метою. В колисках 
людської цивілізації – Китаї та Індії, Єгипті та Стародавній Греції – 
лікарі й жреці, філософи й музиканти використовували музику для 
лікування. 

Нинішній етап розвитку музичної психотерапії бере початок з кінця 
40-х рр., коли в багатьох країнах Західної Європи та США почали 
виникати музично-психотерапевтичні товариства і центри. Значної 
популярності набули музично-психотерапевтичні центри і школи у 
Швеції, Австрії, Швейцарії, Німеччині. 

У працях давньогрецького філософа Піфагора описано, як музика 
може впливати на емоційний стан людини. Саме Піфагору належить 
афоризм «Музика може лікувати безумства людей». Платон вважав, що 
існують музичні твори та інструменти, за допомогою яких індивід 
може піднятися до рівня суспільних вимог і усвідомити «як власний 
світ внутрішню єдність полісної громади». Демокрит рекомендував 
слухати флейту при смертельних інфекціях. Знаменитий Гіппократ 
спеціально прописував хворим курси музикотерапії. 

Музикотерапія використовує музику як засіб корекції емоційних 
відхилень, страхів, рухових і мовленнєвих розладів, відхилень у 
поведінці, при комунікативних ускладненнях, а також для лікування 
різних соматичних та психосоматичних захворювань. 

Музикотерапія в цілому розвивається на стику нейрофізіології, 
психології, рефлексології, музикознавства тощо. Вона все міцніше 
стверджується в статусі універсальної виховної системи, здатної 
оптимізувати процес особистісного розвитку людини у складних 
умовах сучасного суспільного життя. 

Досвід свідчить, що заняття з музичної терапії у сучасних умовах 
дають можливість, зокрема: 

 активізувати розвиток емоцій; 
 нормалізувати психоемоційний стан дитини, зняти негативні 

почуття, які вона переживає – злість, гнів, образу, роздратування тощо; 
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 знижувати рівень тривожності і страхів; 
 розвивати музичний і мовленнєвий слух; 
 корегувати негативні психосоматичні прояви; 
 удосконалювати навички міжособистісної взаємодії. 
Метою даної роботи є висвітлення деяких питань щодо викорис-

тання музикотерапії у роботі з дітьми дошкільного віку, 
психоемоційного стану дітей та їхніх психосоматичних процесів 
засобами музичного мистецтва. 

Музика як ритмічний подразник стимулює фізіологічні процеси 
організму, що відбувається ритмічно як у руховій, так і у вегетативній 
сферах. 

Перед початком музикотерапевтичного заняття практичний 
психолог налаштовує дітей на заняття, розповідає про музичні 
фрагменти, які вони прослухають. В умовах рецептивної музикотерапії 
на одному занятті діти прослуховують переважно три музичні 
фрагменти тривалістю 5-10 хв. кожне. 

Музика впливає на основні сфери життєдіяльності завдяки трьом 
основним чинникам: вібраційному, фізіологічному і психічному. Вона 
дає змогу встановити рівновагу в діяльності нервової системи, удоско-
налити дихальну функцію, регулювати рухи, коригувати темпераменти. 
Крім звичайного прослуховування музики (пасивна форма музико-
терапії), фахівці рекомендують використовувати й безліч активних 
прийомів, завдань і вправ з корекційної та лікувальної педагогіки: 

 метод арт-терапії; 
 метод кольоротерапії; 
 елементи казкотерапії; 
 ігротерапія; 
 психогімнастичні етюди та вправи; 
 вокалотерапія; 
 прийом музикування на дитячих шумових інструментах. 
Використання інструментальної музикотерапії передбачає 

створення фахівцями імпровізованого «оркестру», де діти не лише 
слухають музику, а й самостійно відображають її під час гри на 
найпростіших музичних інструментах (барабані, трикутнику, мара 
касах, ксилофоні тощо). Використання інструментальної музикотерапії 
сприяє розвитку у дітей слухового сприймання, образної пам’яті, 
творчості, почуття ритму, вміння координувати свої дії з діями інших 
дітей та працювати у команді. 

Як свідчить досвід, активна музикотерапія надає широкі можливості 
для корегування відхилень у психоемоційному розвитку дитини, як-от 
емоційна лабільність, знижений емоційний тонус. Почуття самотності, 
а також дисгармонійної самооцінки, низького ступеня самосприймання 
дитини, низки проблем у розвитку комунікативної сфери тощо. 

Підсумовуючи хотілося б підкреслити, що під час застосування 
музикотерапії варто проявити творчий підхід та інтуїцію у створення 
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авторського заняття з урахуванням індивідуальних особливостей та 
потреб його маленьких учасників. Це дасть можливість підвищити 
ефективність проведення музичної терапії з дітьми та пережити багато 
приємних хвилин за допомогою мистецтва – одного з найпотужніших 
засобів розкриття життєтворчого потенціалу людини. 
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Незалежно від вибору своєї майбутньої професії люди повинні 

прагнути до вироблення в собі таких особистісних якостей, які 
дозволили б їм не тільки спілкуватися з іншими людьми на основі 
загальновизнаних норм людської моралі, а й якісно вирішувати 
завдання професійної діяльності. 

Професія вчителя, педагога – одна з найдавніших. У ній 
акумульовано тисячолітній досвід спадкоємності поколінь. По суті, 
педагог – це зв’язуюча ланка між поколіннями, носій суспільно-
історичного досвіду. Суспільно-культурна цілісність народу, 
цивілізації в цілому, спадкоємність поколінь багато в чому обумовлені 
роллю школи та вчителів. У мінливому світі професій, загальна 
кількість яких налічує кілька десятків тисяч, професія вчителя 
(педагога) залишається незмінною, хоча її зміст, умови праці, 
кількісний і якісний склад змінюються, особливо у теперішній час. 

Глобальні соціальні зміни, трансформації сьогодення, що 
відбуваються у сучасному суспільстві, вимагають нових підходів до 
системи освіти, а також по-новому ставлять питання щодо професійної 
компетентності викладача. Особистісні властивості викладача, його 
професійна компетентність сьогодні, як ніколи, виявляються 
надзвичайно важливими умовами забезпечення ефективності процесу 
навчання і виховання [1]. 

Згідно з Е. А. Климовим, педагогічна професія відноситься до типу 
«людина-людина», а цей тип професії, за автором, характеризується 
такими якостями людини як, стійке, міцне самопочуттям під час роботи 
з людьми, потреба в спілкуванні, здатність подумки ставити себе на 
місце іншої людини, швидко розуміти наміри, помисли, настрій інших 
людей, швидко розбиратися у стосунках людей, добре пам’ятати і 
тримати в умі знання про особисті якості багатьох і різних людей тощо. 
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На його думку, педагогу притаманно розумно керувати, вчити, 
виховувати, «здійснювати корисні дії з обслуговування різних потреб 
людей»; вміння слухати і вислуховувати; широкий кругозір; 
комунікативна культура; спостережливість до проявів почуттів, розуму 
і характеру людини, до її поведінки, вміння або здатність подумки 
представляти, змоделювати саме його внутрішній світ, а не 
приписувати йому свій власний або інший, знайомий [4, с. 176-181]. 

Науковцями визначається цілий набір педагогічних здібностей 
таких як, дидактичні здібності – здатність передавати навчальний 
матеріал доступно, чітко та зрозуміло; академічні здібності – здібності 
до відповідної сфери науки та практики, насамперед, педагогіки та 
психології, різних фахових методик; перцептивні здібності – здатність 
входити у внутрішній світ кожної особи, спостережливість та емпатія; 
мовленнєві здібності – здатність чітко виражати свої думки та почуття 
за допомогою мови; авторитарні здібності – здатність до 
безпосереднього емоційно-вольового впливу на студентів, котра 
залежить від цілого ряду особистісних властивостей педагога; 
організаційні здібності – це здатність сформувати та згуртувати 
колектив і раціонально організувати власну діяльність; здібність до 
розподілу уваги – вона має чи не найвагоміше значення в педагогічній 
діяльності, оскільки пов’язана зі швидким реагуванням на численні 
події, котрі паралельно в часі мають місце в процесі навчання; 
комунікативні здібності – здібності до спілкування з групою, уміння 
знаходити доцільний у кожній конкретній педагогічній ситуації певний 
підхід до кожної особистості, наявність педагогічного такту у 
стосунках із підопічними. Уважний, толерантний, емоційно 
врівноважений, ввічливий і чуйний до вихованців педагог, проявляє 
чуття міри при застосуванні різних виховних прийомів, свою щирість, 
доброзичливість, людяність, порядність і справедливість [7, с. 186-188]. 

Ми розглядаємо сутність педагогічної комунікації як процес 
взаємообміну інформацією, самовизначення людини у світі; мистецтво, 
якому можна навчитися; її діяльнісний характер, зв’язок з рефлексією і 
тому її варто розглядати як специфічну форму комунікації, метою якої 
є передача знань, виховання й розвиток підопічних, що функціонує 
через взаємодію трьох основних компонентів: педагог – змістовна 
навчальна інформація – студент (студенти). Щоразу, коли педагог 
намагається вступити у комунікацію, реалізувати власну мету в ній, він 
формулює висловлювання і прогнозує його вплив на суб’єкта 
комунікації, розраховуючи на певну кількість варіантів поведінки. 
Тому він як транслятор інформації має усвідомлювати свою 
відповідальність за наслідки процесу комунікації [3]. 

Комунікацію можливо реалізувати, коли є певні сприятливі умови. 
Серед таких умов називають: наявність спільного для суб’єктів 
комунікації комунікативного простору – соціально-психологічного 
середовища; використання суб’єктами комунікації єдиної системи 
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кодування і декодування інформації; адекватне розуміння, як процес 
осмислення інформації, якою обмінюються учасники процесу 
комунікації; оптимальне поєднання вербальних і невербальних засобів 
комунікації у процесі взаємообміну інформацією; попередження і 
подолання можливих комунікативних бар’єрів – соціального чи 
психологічного характеру; урахування унікальних індивідуальностей 
суб’єктів комунікації, наявних у них комунікативних знань, умінь, 
навичок, досвіду, здібностей [7]. 

Особливістю комунікативних знань є комплексність, що потребує від 
педагога вміння синтезувати матеріал для успішного розв’язання 
комунікативних задач, аналізу комунікативних ситуацій, вибору 
ефективних засобів комунікації. Таким знанням характерна індиві-
дуальна забарвленість, оскільки комунікатор не лише озвучує здобуту 
інформацію, а й передає власний комунікативний досвід. Комунікативні 
знання, в свою чергу, є основою комунікативних умінь – комунікативних 
дій, заснованих на ґрунтовній теоретичній і практичній підготовленості, 
що дає змогу творчо використовувати комунікативні знання, навички для 
відображення і перетворення дійсності. Формуючись у процесі 
комунікації, комунікативні уміння є наслідком розвитку комунікативних 
здібностей – здатності до спілкування з іншими людьми. Вони 
виявляються у навичках суб’єкта комунікації вступати у соціальні 
контакти, регулювати повторювані ситуації взаємодії, досягати в 
міжособистісних стосунках комунікативних цілей [1; 6]. 

Серед структурних елементів комунікативних здібностей педагога 
виокремлюють гностичну складову – здатність розуміти інших людей, 
прагнення до розуміння співрозмовників, уміння слухати, психологічну 
спостережливість, здатність до ідентифікації; експресивну – здатність до 
самовираження своєї особистості, прагнення бути зрозумілим іншими, 
правдивість, довіра до партнерів; інтеракційну – здатність адекватно 
впливати на партнерів по комунікації, вимогливість, увічливість, уміння 
переконувати, рішучість, такт, дисциплінованість [2; 5]. 

Таким чином, комунікативні здібності, знання, уміння 
трансформуються у комунікативні навички – автоматизовані 
усвідомлені дії, що сприяють швидкому й точному відображенню 
комунікативних ситуацій, обумовлюють адекватність сприйняття, 
розуміння об’єктивного світу, вплив на нього у процесі педагогічної 
комунікації. 

Професійна комунікація сучасного педагога розглядається як 
взаємообмін інформацією, у процесі якого кожен суб’єкт засвоює 
загальнолюдський досвід, історично сформовані суспільні, педагогічні, 
комунікативні, моральні, гуманістичні, етичні та інші цінності, знання 
й способи комунікативної діяльності, а також виявляє, розкриває і 
розвиває власні психічні особистісні якості, формуючи себе і як 
особистість і як суб’єкт комунікації. 
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Складний період загострення соціальних проблем, пов’язаний з 

карантином covid-19 та світовою економічною кризою, призводить до 
підвищення значущості стресового чинника в людському житті, 
висуваючи тим самим феномен тривожності на одне з найважливіших 
місць серед змінних, що обумовлюють існування особистості. 

Інформаційний простір наповнюється різними порадами про те, що 
робити і як себе вести, щоб зменшити тривожні прояви в ці непрості 
часи. Психологи пропонують конкретні шляхи, які дозволять людині 
знайти реальну опору, щоб зберегти емоційну рівновагу. 

У психологічній науці є значна кількість робіт, присвячених різним 
аспектам аналізу проблеми тривожності. Згідно з даними вітчизняних 
(В. М. Астапов, Л. І. Божович, А. І. Захаров, Б. М. Кочубей, В. Р. Кис-
ловська, І. А. Мусіна, Є. В. Новікова, A. M. Прихожан, А. З. Славіна, 
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Ю. Л.Ханін та ін.) і зарубіжних дослідників (З. Фрейд, А.Фрейд, 
І. Г. Сарасон, Г. С. Салліван, К. Хорні, Дж. Тейлор, Ч. Д. Спилбергер та 
ін.), в сучасному суспільстві намітилася стійка тенденція до зростання 
кількості тривожних людей. Змінюється «якість» тривожності: вона 
приймає форму глибинної, стійкої, в найменшій мірі піддається 
подоланню. Широко відомі шкали вимірювання тривожності: 
особистісна шкала тривожності Дж. Тейлор (MAS), шкали реактивної 
та особистісної тривожності Ч.Спілбергера і Ю.Ханіна, а також шкали 
явної тривожності для дітей (CMAS), розробленої A.Castaneda, 
B.McCanaless, D.Palermo (адаптація А. М. Прихожан). Серед психоте-
рапевтичних напрямків найбільш науково-обґрунтованими є 
когнітивно-біхевіоральна терапія А. Бека, раціонально-емотивна 
поведінкова терапія А. Елліса та концепція усвідомленого оптимізму 
М. Селігмана. Їх методологія і практичний інструментарій з 
ефективних способів і прийомів збереження емоційної рівноваги, 
тверезості думок і виправданого оптимізму, представляється найбільш 
адекватним ситуації, що склалася. 

Мета статті: надати способи подолання тривоги та збереження 
емоційної рівноваги в умовах стресу. 

Один з ведучих представників когнітивно-біхевіоральної терапії 
професор Роберт Ліхі важає, що ми живемо в епоху тривожності, проте 
тривожні розлади піддаються лікуванню, і часто досить успішно. Автор 
пропонує техніки самодопомоги, засновані на сучасних клінічних 
дослідженнях, які допомагають знизити рівень неспокою і тривоги [2]. 
Р. Ліхі надає свої рекомендації про те, як впоратися з тривогою під час 
самоізоляції [1]. 

Перш за все треба звернути увагу на спілкування людини. Чи може 
вона спілкуватися з близькими людьми, зателефонувати їм по телефону 
або відеозв’язку. Ізоляція зовсім не передбачає повної самотності. 
Людині важко без спілкування, це базова людська потреба. Страх або 
тривогу, як і біль, перенести легше, якщо розділити його з іншою 
людиною. Використовуйте групові чати (Zoom, Skype та ін.) для 
спілкування з родиною, близькими, групами підтримки. Запитуйте про 
допомогу, пропонуйте допомогу. Складіть список і розклад 
спілкування. По-друге, треба зосередитися на здоров’ї: нормалізувати 
сон, харчування, прогулянки, фізичні навантаження. Також Р. Ліхі 
рекомендує отримати новий навик або нове хобі. Чим більше потрібно 
концентрації на те, чим ви хотіли зайнятися, тим менше мозок буде 
думати про тривожні думки. Практикувати усвідомленість – це 
перевірений спосіб знизити тривогу. Метод «mindfulness» найбільш 
доцільна техніка нормалізації емоційного стану [3]. Також за бажанням 
людини можна використовувати м’язову релаксацію, техніки 
діафрагмального дихання, медитативні техніки. Дуже важливим є 
обмеження «екранного» часу: побудуйте розклад отримання інфор-
мації, встановіть час, «вільний від коронавірусу». Р. Ліхі рекомендує 
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жити в повсякденному режимі, який найбільш схожий на ваш здоровий 
образ життя: дотримуватися режиму, носити різний одяг, працювати за 
розкладом. Також професор радить допомагати іншим людям, 
піклуватися про свого партнера, близьких, про друзів, про тих, кому 
гірше, ніж вам. Це найбільш сильний механізм впоратися зі стресом, 
він наповнює життя сенсом [4]. 

Ще один підхід полягає у виділенні трьох зон поведінки, які обирає 
людина під час карантину: зона страху, зона навчання та зона росту. 
Життя у зоні страху – найбільш важкий період: людина боїться ситуації 
непередбачуваності, вона дратівлива, часто роздратована, скаржиться, 
безсистемно запасається і поширює навколо себе емоції страху і 
тривоги. Завдання людини – витягнути себе із цієї зони спочатку в зону 
навчання, а потім в зону росту. В зоні навчання людина починає 
усвідомлювати свої почуття, перестає все контролювати, компульсивно 
поглинати їжу або інформацію, перевіряє інформацію і думає як діяти. 
В зоні росту людина уважна до себе і чутлива до оточуючих, зберігає 
оптимістичний настрій і поширює надію, шукає спосіб адаптуватися до 
змін, думає про інших і про те, як допомогти їм [1]. 

Часто людина не може сама перейти із зони в зону і їй потрібна 
допомога фахівця психолога або психотерапевта. І в зв’язку з цим 
важливим є ставлення клієнта до переживання фрустрації: на скільки 
він готовий миритися і бути у стані дискомфорту, коли його базові 
потреби не задовольнятимуть. Тих, хто не готовий справлятися з 
фрустрацією, неможливо витягнути з зони страху навіть в зону 
навчання. Спочатку за допомогою психотерапевта потрібно підвищити 
переносимість фрустрації, коли людині доведеться напружуватися і 
щось робити. Більш того, основна ідея когнітивно-біхевиоральної 
терапії в тому, що не сама подія впливає на наш стан або поведінку, а 
те, як ми оцінюємо те, що з нами сталося. Чи не ситуація впливає, а те 
як сама людина це оцінює, щось передбачає, робить висновки, і саме ці 
оцінки призводять до певних емоційних і поведінкових наслідків. 
В термінах когнітивно-біхевіоральної терапії формування ВС-
connection, тобто зв’язок думок з емоційними та поведінковими 
наслідками. 

Висновки. У статті розглянуто рекомендації щодо подолання 
тривоги та збереження емоційної рівноваги в умовах стресу. 
Розглянуто зони перебування людини в ситуації тривоги. Визначені 
способи психотерапевтичної допомоги з переводу людини з зони 
страху до зон навчання та росту. 
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Період молодшого шкільного віку означений тим, що на даному 

віковому етапі на якісно новому рівні реалізується потенціал розвитку 
дитини. Вона набуває рис та якостей активного суб’єкта, що пізнає 
оточуючий світ і самого себе. Саме в цей період дитина набуває 
перший власний досвід проживання, переживання, усвідомлення 
життєвих подій, вчиться їх аналізувати та інтерпретувати. Молодший 
школяр починає розуміти, що він є індивідуальністю, яка піддається 
соціальним впливам. Це розуміння забезпечується інтенсивним 
розвитком самосвідомості дитини молодшого шкільного віку. 

Ми припускаємо, що саме в цьому віці формується здатність 
розповідати про своє життя у формі зв’язної розповіді, складаються 
певні паттерни поведінки, що впливають на усвідомлення власного 
життя. І саме в молодшому шкільному віці можна закласти основи для 
розвитку здатності дитини до конструювання власної життєвої історії. 

Однак, проаналізувавши результати, отримані в процесі попередніх 
досліджень, ми дійшли висновку, що діти молодшого шкільного віку 
часто схильні орієнтуватися на інших в оцінці своїх думок, вчинків, 
результатів діяльності. З нашої точки зору, це пов’язано з недостатньо 
сформованою рефлексією. Саме не сформованість рефлексії, на нашу 
думку, призводить до появи у дитини страху не відповідати 
очікуванням оточуючих. Відчуваючи постійний страх «зробити щось 
не так», «бути не тим», дитина не лише орієнтується на схвалення чи 
осуд оточуючих, на їх оцінку, але й схильна не приймати певні особисті 
риси. Цей елемент неприйняття, на наш погляд суттєво гальмує 
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особистісний розвиток дитини. Зауважмо також, що діти, які 
відчувають страх «не відповідати очікуванням оточуючих», не здатні в 
достатній мірі аналізувати власний досвід, робити висновки із певних 
життєвих ситуацій і тим паче їм складно щось спланувати, навіть на 
найближчу перспективу, без активної участі дорослого. 

Особливе місце в розвитку дитини молодшого шкільного віку 
займає шкільна тривожність. Страх ситуації перевірки знань, проблеми 
і страхи в стосунках з вчителем виявляються в тому, що дитина 
губиться, коли її запитують, не знаходить слів для відповіді, може 
робити багато зайвих рухів або, навпаки, стоїть майже нерухомо тощо. 
Все це свідчить про перенапругу психофізіологічних функцій організму 
і може бути причиною розвитку дитячих неврозів. З нашої точки зору, 
високий рівень шкільної тривожності призводить до фрустрації 
потреби в досягненні успіху, що не дозволяє дитині розвивати свої 
потреби в успіху, досягненні результату. На нашу думку, досить 
тривале переживання цього стану може призвести до розвитку 
мотивації «уникнення невдачі» та появи страху саморозкриття. Дитина, 
якій властивий цей страх, переживає негативні емоційні стани щоразу, 
коли виникають ситуації, пов’язані з необхідністю саморозкриття. 
Отже, уже в цьому віці можуть сформуватися досить стійкі форми 
поведінки, спрямовані на уникнення невдачі; уникнення контакту з 
ровесниками; небажання та неможливість саморозкриття, і як наслідок 
– захисні реакції. Як наслідок, закривається можливість для активного 
усвідомлення дитиною своєї позиції «Я в Світі». 

Звернемо також увагу на те, що для дітей молодшого шкільного віку 
ставлення до власної особистості можна визначити як «невизначене», 
оскільки для них властиве як позитивне, так і негативне емоційне 
ставлення до себе. Це ставлення найчастіше обумовлене оцінками, які 
дитина отримує із соціуму, зокрема від значимих дорослих, батьків та 
вчителів. Важливим, на наш погляд, є й те, що не лише оцінка власної 
особистості, а й емоційне ставлення до себе визначається в більшій мірі 
оцінками оточуючих, а не власними. 

Важливим також є й положення, яке займає дитина у колективі 
ровесників. Негативний соціальний статус в колективі, становище 
«знехтуваного» чи «ізольованого» члена групи, перш за все, 
призводить до переживання соціального стресу. Неможливість 
задоволення соціальних потреб (перш за все, потреби в спілкуванні) в 
цьому віці може призвести до планування негативних подій 
майбутнього життя, що взагалі не характерно для дітей даного віку. 
Тобто дитина знаходиться в такому емоційному стані, який не дозволяє 
проаналізувати ситуацію, знайти із неї вихід. Аналіз багаторічної 
практики роботи з батьками щодо подібних ситуацій свідчить про те, 
що найчастіше й батьки не здатні проаналізувати життєву ситуацію, що 
склалася у дитини. Вони шукають винних, звинувачують оточення, 
таким чином не допомагаючи дитині, а лише поглиблюючи кризу. Все 
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це знову ж таки закриває можливість для розвитку дитини у сфері «Я-
Інший», звужуючи спілкування дитини у соціумі. 

Зауважимо також, що в молодшому шкільному віці діти здатні не 
лише уявляти своє майбутнє, мріяти про нього, але й описувати бажане 
майбутнє. Так, можливо, ці описи є фрагментарними, не закінченими, 
розірваними, але, як правило, вони позитивні. Однак майбутнє у дітей 
даного віку не сприймається як загрозливе, а радше очікується як 
бажане та привабливе, за умови наявності позитивного соціального 
становища в колективі, що забезпечує психологічний комфорт, 
можливість встановлювати дружні стосунки, потребу «бути першим». 

Проаналізувавши сказане вище, можна виокремити певні 
особливості особистісного розвитку дитини, що гальмують, чи навпаки 
сприяють розвитку у молодшого школяра здатності до конструювання 
досвіду, а саме: 

– страх не відповідати очікуванням оточуючих; 
– висока конформність та постійна орієнтація на думку дорослих; 
– високий рівень тривожності, як особистої так і шкільної; 
– фрустрація потреби в досягненні успіху; 
– страх самовираження; 
– негативний соціальний статус, дитина в колективі, становище 

«знехтуваних» або «ізольованих». 
Однак дані положення потребують подальшого глибокого 

дослідження. 
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Основними завданнями сучасної освіти є фoрмувaння мoрaльнoї та 

соціально активної особистості, яка буде здатна до критичного 
мислення, яка готова протягом життя реалізовувати власні здібності, 
приймати відповідальні рішення. Системотворчим фактором 
індивідуальності особистості, що визначає життєву позицію людини, 
рівень домагань, систему оціночних суджень є самооцінка. 

Самооцінка, як свідчать дослідження Б. Ананьєва, А. Захарова, 
Л. Виготського, О. Спіркіна, Г. Костюка, В. Століна, К. Левіна, 
А. Маслоу та інших, є складним, багатоаспектним феноменом, що є 
предметом міждисциплінарного дослідження. Існують різні наукові 
підходи до визначення сутності поняття «самооцінка». Більшість 
дослідників розглядають самооцінку як оцінку особистістю самої себе, 
своїх здібностей, якостей і місця серед людей [3]. У працях вітчизняних і 
зарубіжних психологів представлені теоретичні положення про 
співвідношення та взаємодію внутрішніх і зовнішніх чинників 
становлення самооцінки як структурного компоненту самосвідомості [2]. 

Самооцінка – складне динамічне особистісне утворення, 
особистісний параметр розумової діяльності. Загальновизнаним 
критерієм самооцінки є зіставлення себе з іншими людьми. 
Порівнюючи себе з іншими людьми в процесі діяльності, людина 
помічає в собі, що вона спочатку помічає в інших, і в результаті 
приходить до усвідомлення своїх дій, властивостей і якостей своєї 
особистості [1]. 

Протягом всього життя особистості, самооцінка виконує важливу 
функцію у своєму розвитку, виступає як регулятор різних видів 
людської діяльності і поведінки. Багато вітчизняних науковців 
досліджували самооцінку як властивість особистості, яка здійснює 
єдину функцію у своєму розвитку, що визначає поведінку та діяльність 
людини, характер його відносин з іншими. 
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Отже, самооцінка включає в себе виділення людиною власних 
умінь, вчинків, якостей, мотивів і цілей своєї поведінки, їх 
усвідомлення та оціночне до них ставлення. Уміння людини оцінити 
свої сили і можливості, співвіднести їх із зовнішніми умовами, 
вимогами навколишнього середовища, вміння самостійно ставити 
перед собою ту чи іншу мету має величезне значення у формуванні 
особистості [4]. 

Значна кількість досліджень самооцінки у психології зосереджена 
лише на дошкільному та юнацькому вікових періодах. Становлення 
особистості молодшого школяра обґрунтовується лише в окремих 
працях (С. Максименко, М. Боришевський, Х. Василькевич, 
О. Дусавицький), тому дослідження особливостей самооцінки 
молодшого школяра є актуальним. 

Виходячи із актуальності проблеми, нами було проведене емпіричне 
дослідження особливостей самооцінки в молодшому шкільному віці. 
Дослідження проводилось на базі Володимир-Волинської гімназії імені 
Олександра Цинкаловського. У процесі дослідження самооцінки взяло 
участь 37 другокласників віком 8-9 років 

При проведенні емпіричного дослідження самооцінки молодшого 
школяра використані методики: методика «Сходинки» (авт. В. Г. Щур), 
методика визначення емоційної самооцінки (авт. А. В. Захаров). 

За допомогою методики «Сходинки» ми виявляли систему уявлень 
дитини про те, як вона оцінює себе сама, як, на її думку, її оцінюють 
інші люди і як співвідносяться ці уявлення між собою. Це проективна 
методика, яка передбачає визначення дитиною власного місця та думки 
значущого дорослого щодо власного місця на намальованих на папері 
сходинках. Провівши діагностику, ми визначили, що високий рівень 
самооцінки проявляється в 56% опитуваних, середній рівень – 36% 
опитуваних, низький – 8%. У 24% другокласників із високим рівнем 
самооцінки констатується завищений рівень самооцінки: вони не 
бачать своїх помилок, не можуть правильно оцінити себе, свої вчинки 
та дії. 

Діти із низьким рівнем самооцінки свій вибір не пояснюють або 
посилаються на думку дорослого. Для такий дітей часто характерними 
є тривожність і невпевненість в собі. 

Самооцінка дітей даного віку є досить реалістичною, у звичних 
ситуаціях та звичних видах діяльності наближається до адекватної. 
У незнайомій ситуації і незвичних видах діяльності їх самооцінка 
завищена. 

На основі отриманих результатів можна зробити висновки, що учні 
оцінюють себе вище, аніж дорослі, однак, основою формування 
самооцінки дітей молодшого шкільного віку є оцінка оточуючих. 

У дослідженні за методикою «Методика визначення емоційної 
самооцінки» (авт. А. В.Захаров) дітям пропонувалося вибрати своє 
місце в схематичному малюнку. 
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Провівши дослідження, ми з’ясували, що 26% учнів другого класу 
мають завищений емоційний рівень самооцінки. Це – діти, які у 
більшості випадків переоцінюють свої якості, можливості. У 51% 
опитаних – самооцінка дітей адекватна. Вони реально оцінюють свої 
дії, вміють їх аналізувати, контролювати. У 23% опитуваних 
проявляється занижений емоційний рівень самооцінки. Це свідчить про 
те, що в учнів є певні проблем із самооцінкою, вони не впевнені в собі, 
у власних силах, орієнтовані на невдачі у діяльності. 

Завдяки даним методикам, ми визначили, що у другокласників 
переважає середній та високий рівень самооцінки. Можна вважати, що 
одним із факторів, який формує таку самооцінку є НУШ. Вона 
здійснює позитивний вплив на свідомість та самооцінку у дітей, адже 
навчання в ній побудоване таким чином, що всі учні не бояться 
висловлювати свою думку, помилятися, вчаться радіти за інших, 
допомагати один одному. На нашу думку, батькам та вчителям 
потрібно бути уважними з тими дітьми, у яких переважає завищена 
самооцінка, тому що це може вплинути на подальше життя дитини в 
соціумі. Також необхідно проводити профілактичну роботу з тими 
дітьми, у яких занижена самооцінка, та намагатися усунути проблеми з 
нею. 

Отже, самооцінка – необхідний компонент для розвитку 
самосвідомості людини. Для дітей молодшого шкільного віку 
важливим аспектом формування самооцінки є сім’я та ставлення 
оточуючих. 

Самооцінка у дітей молодшого шкільного віку нестійка, тому 
дорослим потрібно вміти вчасно визначати її рівень і в залежності від 
нього приймати певні міри, які будуть корисними для дитини. 
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Проблематика формування та розвитку правосвідомості молоді в 

цілому та майбутніх правотворців зокрема, становить одне з найбільш 
важливих питань, що глобально постає перед українським суспіль-
ством. Право виступає як форма поєднання не лише психологічних та 
філософських концепцій, але і має відповідні соціальні та педагогічні 
характеристики. Сучасна людина має безпрецендентний доступ до 
інфомаційних джерел у результаті чого основні уявлення про цінності 
та ідеали видаються досить розмитими. В свою чергу право визначає 
чіткі та прозорі ідеали, спонукає до їх дотримання шляхом 
інформування, а також попередження можливих порушень, а у разі 
необхідності і співрозмірного покарання за скоєне правопорушення. 

У результаті цього виникає ще одне важливе питання – це 
співвідносність покарання та порядок несення відповідальності за 
скоєне порушення, особливо, якщо це стосується різних категорій осіб 
за статусом, віком чи будь-якими іншими характеристиками. 

У цьому контексті право тісно межує із такою філософською 
категорією, як справедливість. Відмічено, що взаємозв’язкок права та 
справедливості суттєво впливає на подальшу характеристику поведінки 
індивідів, адже справедливе покарання спонукатиме до дотримання 
права в подальшому, і навпаки зворотній ефект може викликати в 
подальшому замість бажаного результату агресивну чи іншу 
неадекватну поведінку. В свою чергу право являє собою формальну 
рівність, свободу і справедливість та певну форму фактичних відносин, 
але це не самі фактичні відносини, а відносини опосередковані та 
регульовані правовою формою [1, с. 41]. 

У розумінні феномена справедливості багато підходів. В.А. Бачинін 
наприклад категорію «справедливість» розбиває на такі рівні: 

– Зрівнююча справедливість, яка передбачає рівність, 
паритетність прав і можливостей суб’єктів у межах обумовлених угод. 
У даному випадку рівноправність не самоціль. Головне полягає у 
вільному праві вибору ступеня прав і обов’язків, оскільки обсяг прав 
повинен відповідати достатньому обсягу обов’язків. Чим більше прав, 
тим більше обов’язків. Тому зрівнююча справедливість – це вільний та 
рівний характер можливостей і в прийнятті рішень [2, с. 13]. 
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– Розподільча справедливість. Цей принцип передбачає 
природну рівність людей незалежно від національної належності, 
релігійних переконань, майнового стану, класових та інших 
відмінностей, але нерівність залежно від заслуг перед суспільством. 
Сутність цього поняття лежить також у межах розуміння законів 
ринкової економіки. В умовах ринку однією із головних функцій 
держави повинна бути функція перерозподілу суспільного продукту 
[3, с. 8-11; 4, с. 4; 5, с. 36-44]. В свою чергу ринкову економіку завжди 
супроводжують одночасно об’єктивно обумовлені надприбутки та 
виробничі втрати у одних суб’єктів виробничої діяльності та безробіття 
у інших суб’єктів. Саме тому, встановлюючи через право певні ринкові 
відносини, держава передбачає обов’язковий і необхідний виробничий 
ризик приватних суб’єктів та створює умови для страхування на цей 
випадок через його перерозподіл. 

– Віддячена справедливість, яка передбачає відплату за 
правопорушення контролюючи з одного боку відшкодування 
заподіяної шкоди постраждалій особі, а з іншого боку попередження 
майбутніх порушень у подальшому [6, с. 134]. 

– Правореалізаційний аспект поваги до права. У даному випадку 
йдеться про нормативне закріплення ідей справедливості у чітких та 
прозорих формах, доступних для ознайомлення, зокрема таких як 
закони, постанови та інші нормативно-правові акти. Тут йдеться мова 
про те, що лише окремі види зазделегідь погоджених суб’єктів 
правовідносин мають встановлювати та тлумачити законодавчі норми. 
І саме на авторитеті відповідних органів і базується ідея затвердження 
нормативно-правових актів обов’язкових для усіх. 

Тут ми бачимо чітке розуміння делегації повноважень від 
суспільства, до його окремих представників, які можуть розуміти 
проблеми справедливості та правопорядку більш усвідомлено, а також 
висувати ідеї, що правового регулювання суспільства на підставі 
дебатів та дискусій та інших формальних погоджених суспільством 
процедур. З огляду на це, можемо вказати, що проблема закріплення 
ідей справедливості у правових нормах може бути розглянута на таких 
рівнях: втілення права в законодавстві; втілення норм права в 
підзаконних нормативно-правових актах згідно з відображеними у 
законодавстві положеннями; втілення правової форми відповідно до 
законодавства в правових відносинах. [2, с. 14]. 

Тут варто вказати на той факт, що правосвідомість відіграє важливе 
значення не лише для дотримання правосвідомої поведінки, але і для 
формування кадрового резерву працівників правової сфери. У цьому 
відношенні ідея визначення пріорітетних напрямків правової політики 
та встановлення єдиних стандартів розуміння правових норм має 
невід’ємно пов’язуватися із ідеями справедливості, оскільки виховання 
та правозастосування тісно пов’язані між собою категорії зважаючи на 
цілі, які вони прагнуть досягти. І в цьому випадку представники 
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кадрогово резерву мають не лише прагнути до впровадження ідей 
справедливості, але і самі демонструвати готовність їх дотримуватися і 
підкорятися їхнім вимогам та постулатам. 

Зважаючи на це, можемо підсумувати, що проблематика 
формування правосвідомості серед молоді на підставі ідей 
справедливоті є важливою місією, яка має всебічно охоплювати різні 
аспекти розвитку молодої людини. Тут варто вказати, що саме молода 
особа відчуває надзвичайно високу потребу у розумінні ідеалів. Саме 
тому, з огляду на те, що проблеми та спірні моменти розуміння 
справедливості та правопорядку розлядаються на підставі дискусій та 
інших формальних погоджених суспільством процедур, які в свою 
чергу дозволяють сформувати усвідомлені ідеї, щодо правового 
регулювання відповідного суспільства, молода особа здебільшого буде 
сприймати їх не лише формально, але і з усвідомленням. У цьому 
відношенні молода людина буде не просто виконавцем, але і свідомою 
того факту, що сама може потенційно приймати участь у подібних 
процедурах при достриманні відомих умова. Зважаючи на це вона буде 
свідома своєї власної ролі громадянина, як будівничого справедливого 
суспільства та порядку, що носить реальний, а не абстактний характер, 
а одже буде і сама прагнути і інших заохочувати до ідей дотримання 
правопорядку та активного формування правосвідомих уявлень. 
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Каністерапія як психологічний метод з кожним днем стає 

популярним інструментарієм у діяльності психолога та соціального 
працівника. Даний метод утворився на стику декількох наук – кінології, 
медицини, психології, соціальної роботи та педагогіки. Таке поєднання 
різних наук являється з одного боку достатньо хорошим альтерна-
тивним методом у діяльності декількох спеціалістів, з іншого боку така 
діяльність ускладнена відсутністю понятійно-термінологічного 
апарату, емпіричних даних в області каністерапії, а також відсутності 
відповідних спеціалістів. 

Враховуючи групи клієнтів соціального працівника, варто розуміти, 
що для застосування даного методу на практиці спеціаліст повинен 
бути компетентним та обізнаним щодо проведення терапії або інших 
видів діяльності за участі собаки. Технології роботи у каністерапії 
відрізняються від будь-яких інших методів та мають свою специфіку. 

Для застосування та використання каністерапії у свої професійній 
діяльності соціальному працівнику потрібно врахувати психофізіоло-
гічний стан клієнта, підбір тварини для терапії, методи роботи, свою 
готовність як спеціаліста для проведення занять за участі собаки та 
співпрацю з іншими фахівцями (каністерапевтом, кінологом, медиком 
тощо). 

Терапія за участі собаки як пасивна, так і активна ставить перед 
собою певну ціль та ряд завдань, які мають допомогти покращити стан 
клієнта. Аби проведена терапія мала ефективний результат соціальному 
працівнику потрібно взяти до уваги умови проведення каністерапії [1]. 

До умов проведення каністерапії відносять: 
1. Людина, яка підлягає каністерапії, повинна отримувати 

задоволення від спілкування з тваринами, у тому числі з собаками. 
Результат терапії за участі собаки в більшості залежить від стану 
особистості, в якому вона перебуває під час спілкування з собакою. 
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Якщо людина ставиться до собак нейтрально, то є ряд технік, які 
можуть допомогти клієнту. Однак якщо клієнт має неприязнь до собак, 
то йому варто скористатися іншими видами анімалтерапії. 

2. Собака, яка бере участь у заняттях, повинна бути в гарній 
фізичній формі, мати хороший характер, тобто бути дружньою, мати 
стійку психіку. 

Знайти собаку, яка б відповідала усім вимогам каністерапії, не так 
легко, адже виховання собаки залежить від характеру її господаря. 
Тому господар собаки сам повинен мати стійку психіку, бути 
відкритим, гуманним та позитивним. Якщо господар собаки невротик, 
то собака ймовірно теж буде невротиком. Поведінка господаря виховує 
в тварині критерії для оцінки ситуації та способи реагування. 

3. За відсутності здорової, зрілої собаки з врівноваженою 
психікою для деяких методик підходять цуценята, старі собаки та 
собаки-невротики. 

4. Також вкрай важливо для каністерапії є стать собаки. Науковці 
стверджують, що суки більш чутливі та чуйні, ніж пес [1]. 

Вищеперерахований перелік умов проведення каністерапії можна 
ще доповнювати. Однак дані умови є вкрай важливими для успішного 
та ефективного застосування каністерапії. 

Метод каністерапії допомагає соціальному працівнику реалізувати 
та забезпечити потребу в спілкуванні, любові, повазі, фізичному 
контакті, потребу бути визнаним та суспільно-корисним, в прояві 
турботи про інших. 

Заняття за участі собаки можуть проводитися в різних формах – 
ігри, сказкотерапія, арт-терапія, рольові ігри, змагання тощо. Однак 
дитина може брати участь в таких заняттях за згоди батьків або осіб, 
які є опікунами (піклувальниками). 

Програма каністерапевтичних занять відрізняється в залежності від 
діагнозу клієнта. 

Каністерапія з дітками з ДЦП включає такі етапи: 
1. Інформування батьків та педагогів про мету та завдання 

каністерапії. 
2. Формування мотивації дітей до занять за участі собаки. 
3. Формування позитивного емоційного фону для прояву психічної 

та моторної активності. 
4. Розвиток координації рухів через розвиток крупної та малої 

моторики. 
5. Подолання страху перед собакою. 
6. Створення атмосфери глибокої взаємодії собаки та дитини, що 

дозволяє зняти напругу. 
7. Розвиток когнітивної сфери, рухової активності, підвищення 

самооцінки та рефлексії. 
8. Створення рекомендацій для батьків та педагогів для 

підтримуючої терапії. 
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9. При необхідності тестування та індивідуальну підготовку собаки 
для сім’ї з дитиною з ДЦП [3, с. 48]. 

Терапія для дітей з синдромом гіперактивності та дефіцитом уваги 
включає в себе такі етапи: 

1. Просвітницька робота з дитиною та її батьками, вчителями. 
2. Інформування батьків про специфіку поведінки дитини в сім’ї, 

обговорення нових стратегій поведінки. 
3. Збільшення кола спілкування дитини через взаємодію з 

ровесниками, іншими дорослими ота собаками. 
4. Надання рекомендацій щодо навчального навантаження дитини, 

враховуючи особливості дитини. 
5. Спеціальні корекційні вправи за участі собаки. 
6. Підбір вправ на стабілізацію емоційного стану та формування 

стратегій поведінки та взаємодії з оточуючими з обов’язковою 
рефлексією [3, с. 48]. 

Перед початком терапії з дитиною та батьками проводиться 
попередня бесіда, під час якої пояснюється мета та завдання терапії, а 
також розповідається про специфіку роботи. Дуже важливим в такій 
бесіді є участь дитини, її активність. 

Основним завданням каністерапевтичної програми є зміна оточення 
дитини з метою створення сприятливої соціально-психологічної 
атмосфери для подолання дефектів розвитку [3]. 

Домашня програма каністерапії може включати: 
1. Зміни поведінки дорослого та його ставлення до дитини. 
2. Зміну мікроклімату родини. 
3. Розроблення режиму дня [3, с. 49]. 
Корекційна програма у відповідній установі включає: 
1. Формування мотивації успіху. 
2. Корекція моделі поведінки. 
3. Розширення спектру емоцій, надання можливості для активного 

прояву емоційної та фізичної напруги. 
4. Розвиток координації рухів, підвищення рівня продуктивної 

діяльності, розвиток рефлексії. 
5. Оптимізація очікувань батьків до змін дитини [3, с. 49]. 
Каністерапія як і будь-яка інша корекційна програма впливає на всі 

сфери життєдіяльності дитини. Тому під час терапії дитина 
виховується, що є не менш важливим для корекції та реабілітації. Адже 
під час виховання розвивається чимало навиків, дитина стає 
самостійною, вчиться ставити перед собою цілі тощо. Для дітей з 
певними відхиленнями у поведінці, з інвалідністю виховання як 
складова корекційної програми є достатньо важливим компонентом. 
Виховання являється однією з умов для успішної соціалізації та 
самореалізації дитини. 

На сьогодні науковці з кінологічної, медичної, психологічної, 
соціальної та педагогічної галузей досліджують взаємодію собаки з 
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людиною як реабілітаційний метод роботи. Так, Крайовою державною 
бюджетною установою соціального обслуговування «Комплексний 
центр соціального обслуговування населення» «Центральний» була 
створена програма реабілітаційних занять «Дай лапу» (з використанням 
інтерактивних ігор та завдань).Програма сприяє розвитку комуніка-
тивних здібностей, покращенню психоемоційного та загального 
фізичного стану дитини [2]. 

Основною формою проведення занять є гра з елементами 
гімнастики, вправами для релаксації та рухові вправи. 

Вправа «Малюємо собаку разом» 
Мета: знайомство з собаками, налагодження контакту на рівні 

тактильних відчуттів, зорового сприйняття. 
Обладнання: спеціальні конуси з отворами для різнокольорових 

жердин, м’який, широкий поводок для собаки, гумові шари різних 
розмірів [2]. 

Вправа «Привітання» 
Ведучий (фахівець) наклеює а кожну дитину стікер з її ім’ям, 

паралельно вітаючись і представляючись сам. Потім необхідно 
привітатися з собакою. 

Варіант 1. Можна з дозволу каністерапевта або волонтера наклеїти 
на собаку стікер з її ім’ям або компліментами «гарна», «пухнаста», 
«розумна» тощо. 

Варіант 2. Кидаючи м’ячик собачці, дитина називає своє ім’я, 
собачка несе м’яч іншій дитині і так доти всі не представляться (для 
дітей, які не можуть говорити, дозволяється присутність батьків) [2]. 

Бесіда на тему «Що потрібно для створення малюнка?» 
Педагог або соціальний працівник/психолог проводить попередньо 

бесіду, задаючи питання: 
1. Що потрібно для створення малюнку? 
2. Які художні матеріали вони знають? 
3. Чи легко бути художником? 
Після бесіди та демонстрації художніх засобів педагог пропонує 

намалювати портрет (малюнок) собаки. З кожної дитини по одній 
частині тіла тварини. 

Під час виконання завдання собака не знаходиться в кімнаті. 
Коли малюнок буде завершений, діти порівнюють намальований 

малюнок та собачку. 
Варто акцентувати на подібних деталях тварини. Подякувати дітям 

за виконану роботу [2]. 
Вправа «Пограй зі мною» 
На розсуд педагога/соціального працівника/психолога/волонтера 

обирається гра за участі собаки: 
1. Рухливі («Погуляємо через бар’єр», «Пройди між ногами» 

тощо). 
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2. Релаксаційні з використанням прийомів масажу, погладжування, 
розчісування. 

Також на розсуд фахівця вправа може повторюватися декілька разів 
для досягнення успішного результату [2]. 

Вправа «Полежи зі мною» (завершення терапевтичного 
заняття) 

Зафіксувати на дитині собаку, «полежи зі мною» на грудях, животі 
або спині. Дорослий рахує до 10 або дитина наодинці без рахунку 
лежить з собакою декілька секунд. 

В кінці заняття діти та дорослі дякують тварині [2]. 
Метод каністерапії активно вивчається та досліджується 

науковцями. На арені практичної діяльності з кожним днем він 
здобуває популярності та стає визнаним серед спеціалістів різних 
галузей. 

Отже, каністерапія – це унікальний метод, за допомогою якого 
можна не тільки покращувати емоційний стан людини, але і 
діагностувати та лікувати клієнтів. 
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Будь-яка життєва ситуація – це індивідуальний феномен, що 

залежить від особистісного сприйняття людиною ситуації, її оцінки, 
інтерпретації та вироблення індивідуального ставлення до неї, 
формування суб’єктивної значущості [4, с. 69]. 

В той самий час, народження дитини з особливими потребами для 
батьків є травматичною подією та кризовою життєвою ситуацією, у 
якій життєві настанови та цінності зазнають трансформації та 
видозмінюються; актуалізується посилення пошуку смислу життя, що є 
показником життєстійкості сім’ї щодо соціальних стресів та пошуку 
методів поведінки, що допоможуть упоратися зі складнощами. Йдеться 
не лише про планування майбутнього, що стає достатньо 
проблематичним, але й про теперішнє, що є важко прийняти. 
Науковець Є.В. Хорошева говорить про наявність гострих негативних 
переживань, що провокують зростання рівня тривожності у членів 
сім’ї, де є дитина з особливими потребами, що часто призводить до 
блокування адаптаційних можливостей та появи психосоматичних та 
невротичних розладів [6]. 

Ми цілком погоджуємося із думкою С.Е. Хобфол, який справедливо 
зазначає, що почуття неможливості контролю ситуації викликає 
тривожність, розвиток психосоматичної втоми, що, у свою чергу, 
призводить до зниження запасів енергії та життєвих ресурсів [8]. 

Цікавим у контексті дослідження типів реагування на складну 
життєву ситуацію є роботи науковців Л.П. Урванцева та 
Є.В. Свістунової. Так, Л.П. Урванцевим було виділено 3 типи реакцій 
батьків на хворобу дитини: «панічне безсилля», «витіснення», «відхід у 
хворобу» [5]. Є.В. Свістунова, погоджуючись із колегою, додає ще 
одну реакцію – прийняття реальності та активність у її подоланні [3]. 

Ідею Ф.Є. Василюка про функцію пошуку смислу переживання з 
точки зору самості людини та його образу світу, бере за основу 
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О.Є. Хухлаєв [7], який розглядає переживання як «завдання на смисл». 
Власне, пошук смислу у зв’язку із народженням дитини із 
особливостями в розвитку стало одним із пріоритетним завданням 
Проєкту «Психологічний супровід мам дітей з особливими потребами» 
у м. Рівному, про що мова йтиметься далі. 

Представники адаптаційного підходу виділяють функцію 
переживання як «афективну мобілізацію ресурсів психіки індивіда 
заради виживання в проблемній ситуації життя та підвищення 
вирогідності виживання в подібних ситуаціях шляхом збагачення 
внутрішнього світу та сфери діяльності» [1, с. 114]. 

Згідно даного підходу, переживання актуалізує рефлексивні 
процеси індивіда, завдяки проживанню всіх емоційних станів, що 
супроводжують переживання, видозмінюється структура «Я» 
особистості та його ментальна картина світу, збагачується структура 
значень та смислів, що трансформує стосунок особистості із 
соціальним середовищем. Проте, описані якісні трансформації, 
зазвичай, відбуваються завдяки високому рівню мотивованості клієнта 
до змін, його бажанню розвитку. Йдеться про те, що переживання є 
вираженням глибинних особистісних смислів, що проявляються на всіх 
рівнях: свідомому, несвідомому, передсвідомому. Психотерапевт у 
своїй роботі звертає увагу, власне, на: 1) актуальний емоційний стан; 
2) ментальну репрезентацію ситуації як уявлення про хворобу дитини 
так і напрями активності щодо її подоланні; 3) уявлення про майбутнє. 

Так, часто уявлення про майбутнє може бути: 1) песимістичним, що 
супроводжується станом емоційної втоми, напруги, деколи байду-
жістю; 2) необґрунтовано оптимістичним, фантазійним, що, в певному 
сенсі, заперечує, ігнорує захворювання дитини; 3) реалістичним, що 
включає активність мам та їх готовність до отримання соціальної 
допомоги, підтримки, необхідних консультацій, тобто є таким, що 
базується на реальних фактах та реальних можливостях допомоги своїй 
дитині. Вважаємо, що найбільш критичними є песимістичний та 
необґрунтовано оптимістичний підходи. В першому випадку йдеться 
про страждання батьків (передусім, мам) як неможливість справлятися 
із власними емоціями, бути ефективними у подолання життєвих 
труднощів. Цей стан виражається у формах відходу від вирішення 
життєвих проблем та труднощів, зосередженістю на собі та власних 
переживаннях, апатії, депресії, пасивності й, часто, байдужості. Не 
менш тривожним є необґрунтовано оптимістичний підхід, адже йдеться 
про ігнорування проблем, що є у дитини, що спричиняє нехтування 
порадами лікарів та інших фахівців. 

У спеціально організованій груповій психологічній роботі із 
мамами, що виховують дітей з особливими потребами нами було 
використано різні психотехніки. Наведемо приклад роботи із притчами 
та казками. Притчі, оповідання, казки – є потужним інструментом для 
особистісного розвитку, індивідуального коучінгу, основне завдання 
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яких – допомогти у досягненні власних цілей. Так, усвідомлення моралі 
– основного послання історії викликає інсайт або ага-переживання (за 
К. Бюллером), дозволяє спроектувати ситуацію, що описана у притчі на 
себе та, завдяки рефлексії, змінити власне ставлення або сприяти 
особистісному розвитку. 

Опишемо приклади притч (історій, казок) та методику роботу з 
ними у груповій психологічній роботі із мамами, що виховують дітей з 
особливими потребами. 

1. «Не хочу шинки» [2, с. 234-235]. 
Двоє чоловіків працювали на будівництві. В обідню пору вони 

діставали свої бутерброди, щоб перекусити. Один дістав свій – це були 
бутерброди із сиром та тунцем і фрукти. Другий подивився на свої та 
важко зітхнув: «О, знову ця шинка! Як же вона мені набридла. Вкотре 
бутерброди із шинкою – бачити їх вже не можу!» Перший почав його 
втішати та запропонував: «Якщо тобі так набридла шинка, то скажи 
про це своїй дружині й вона приготує тобі щось інше». На що його 
колега відповів: «Про що ти? Я не одружений та роблю бутерброди 
собі сам». 

Зазвичай притча зачитується тренером вголос або пропонується 
кожному учаснику в друкованому вигляді. До кожної притчі 
пропонуються запитання або тези для обдумування. Обговорення може 
відбуватися у загальному колі або в малих групах. 

Учасницям пропонувалося подумати на запитаннями: 
 Що у своєму житті Ви можете порівняти із «бутербродом із 

шинкою», яка Вам настільки набридла, що її вже неможливо бачити? 
 Від кого залежить цей бутерброд? 
 Що би Ви хотіли отримати замість нього? 
2. «Перше правило пожежника» [2, с. 295-296]. 
Студента-практиканта по завершенню практики запитали яким є 

головне правило пожежника. Жодної секунди не задумуючись той 
відповів: «Рятувати життя людей». Проте, це виявилось невірною 
відповіддю. Першим правилом, якому вчать у школі пожежників – це 
рятувати власне життя, адже неможливо рятувати когось, якщо не 
врятовані самі. 

Дана притча викликала бурхливе обговорення, частина учасниць 
заперечували. Запитання, які виносились на обговорення були 
наступними: 

 Ви піклуєтесь про себе так само як і про інших? 
 Як ви піклуєтесь про себе? 
 Чи відчуваєте Ви почуття провини, коли піклуєтесь про себе? 
 Чи вдається Вам проявляти асертивну поведінку – не залежати 

від зовнішніх впливів та оцінок та самостійно регулювати власну 
поведінку й відповідати за неї? 

3. «Інструменти Диявола» [2, с. 188-190]. 
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Багато років тому Диявол вирішив продати всі інструменти свого 
ремесла. Він акуратно виставив власну колекцію у вітрині на загальний 
огляд. Тут був і Кинджал Заздрості, і Молот Гніву. На іншій полиці – 
лук Жадібності та стріли Ревнощів й Ненависті. Ще там були знаряддя 
Страху та Гордині. 

А на самій гарній полиці, окремо від всіх інших лежали маленькі 
камінчики із назвами «Відчай», «Зневіра», «Печаль». На диво, ціна цих 
камінчиків була значно вищою за ціну інших інструментів. 

Один перехожий запитав, чому так дорого коштують ці камінчики. 
На що Диявол відповів: «Я дійсно ціную їх більше, ніж інші мої 
інструменти. Адже, якщо мені вдається заселити ці камінчики в Душу 
людини, то це відкриває двері до всіх інших інструментів»… 

Запитання, які виносились на обговорення були наступними: 
 Чи є місце описаним камінчикам у Вашій Душі? 
 Як вони впливають на якість Вашого життя? 
 Як можна / чи можна їх позбутися? 
 Хто / що може цьому сприяти? 
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Сучасна школа має завдання бути зорієнтованою на підготовку 

випускника, інтегрованого в суспільство. Для цього у педагогічному 
процесі головна ставка робиться на визначення здібностей учня та 
формування гармонійно розвиненої особистості, що є предметом 
психології. Отже, для реалізації компетентнісно орієнтованого 
навчання необхідно об’єднати зусилля всіх освітніх структур в 
створенні науково-методичної бази для використання , як педагогіки, 
так і психології. Процес підготовки учнів до майбутнього професійного 
вибору (а це і є умовою інтеграції) називається навчально-виховним. 

Особливої уваги потребують програми взаємодії педагогіки і 
психології – як навчання, так і виховання. Отже, слід зупинитися на 
вихованні. Це зараз – одна із найслабших ланок, не забезпечена 
ніякими науковими розробками, які б базувалися на реальному стани 
речей. Для рекомендації програм виховання та відповідних методик, ми 
повинні знати, з ким маємо справу і на кого реально розраховувати при 
створенні науково-методичного забезпечення виховної роботи. На 
жаль, експериментальні дослідження та їх результати по темі основних 
характеристик навчальних можливостей, життєвих цінностей та 
мотивів діяльності сучасних учнів, нам не вдалося знайти у вітчизняній 
науковій літературі. 

Але, проводячі власні дослідження із попередньої теми, ми 
впевнилися, що ці характеристики сучасного учня відрізняються, як за 
віком, так і за територіальними ознаками. А це говорить про 
необхідність формування єдиного навчального і виховного простору із 
врахуванням індивідуальних елементів, властивих конкретній 
місцевості. 

Важливим є науковий та організаційний супровід такого форму-
вання та необхідність розробки концепції та механізму її (концепції) 
реалізації. В основу концепції слід покласти: аналіз змінного 
соціокультурного середовища, мотиваційної сфери та ціннісних 
орієнтацій об’єктів-суб’єктів освіти [1]. Слід проаналізувати 
програмно-методичну та навчальну літературу та якість підготовки 
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педагогічних кадрів і їх здатність відповідати вимогам сучасного 
розвитку суспільства. Такий аналіз допоміг би на карті України 
відмітити відповідні результати проведеного обстеження освітнього 
простору. Далі слід провести корекцію, а саме: визначити загальні 
правила для єдиного навчально-виховного простору та власні (місцеві), 
які пов’язані з традиціями даної території. Формувати програму 
психолого-педагогічної взаємодії в школі потрібно, спираючись на 
різноманітність характерів та об’єднуючу сучасність. Які розділи із 
психології знадобляться вчителеві? По-перше – це вікові особливості 
(тобто вчителі при спілкуванні з учнями повинні враховувати їх межі 
уваги, пам’яті, сприйняття, стиль мислення). Для кожного класу 
вчитель повинен мати інший набір методів та аргументів, адже різниця 
в рік дає на виході зовсім інші психофізіологічні параметри [2]. По-
друге – психодіагностика. Це вміння визначати силу нервової системи, 
рівень шкільної тривожності, рівень та направленість інтелекту, 
наявність і вид творчого потенціалу школяра; і відповідно до 
результатів діагностики, вибудовувати ефективну систему виховання, 
розраховану впливати на цих, конкретно, дітей. По-третє – основи 
профорієнтаційної роботи, тому що правильний вибір професії робить 
людину щасливою, а суспільство безпечним. Цінність компетентнісно 
орієнтованої освіти полягає у всебічному розвитку учня, його вірному 
професійному вибору та пізнанню нового при вивченні предметів – такі 
результати міжнародного експерименту отримав Равен. 

Четвертим важливим розділом психології для педагогів є 
психологічні особливості професії педагога та професійна деформація 
педагога. Деформації розповсюджуються на всі сторони фізичної та 
психічної організації людини, які змінюються під впливом професії [3]. 

Проблема взаємодії психології та педагогіки в освітній сфері мало 
розроблена у сучасній науці, як в теорії, так і у практичному 
застосуванні. Деякі вчені підходять до цього питання спрощено, 
механічно, незацікавлено. Але ж взаємодія цих наук є основою для 
засвоєння значної сукупності знань при формуванні культурної та 
моральної особистості та передбачає пошук нових засобів в розвитку 
системи освіти, що забезпечує широкі пізнавальні можливості для 
підростаючого покоління та простір для творчих пошуків. 
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До питання загальнокультурної компетентності людини звертались 

на різних етапах історії філософи, педагоги, психологи, які намагалися 
за допомогою мистецтва сформувати ногу людину та створити більш 
досконале соціальне життя. У цьому руслі ідеї естетичного виховання 
ставали основою педагогічних та психологічних експериментів. 
Починаючи з античності ці ідеї були пов’язані з передовим 
гуманістичним та демократичним мисленням минулого, втілюючись у 
теоріях, наукових школах, літературних творах. 

Піфагор вважав головним інструментом гармонійного формування 
людини музику. Він стверджував, що музична терапія необхідна як 
добровільна, так і як понукання, бо вона «випрямлює кожну пристрасть 
(печаль, роздратування, жалість, страх, гнів, гарячність, розніженість) 
до стану чесноти за посередництвом підходящих до того мелодій…» [1] 
Виховання за посередництвом музики лікує та відновлює гармонію 
душевних здібностей у первісному вигляді, а також позитивно діє на 
фізичне здоров’я: прослухана перед сном музика очищує «схвильо-
ваний стан духу і приуготовляє умиротворення та добрий сон…» [1] 
Музика підбирається різна для різних випадків, це є наука і результат 
такого виховання важливий і для учнів, і для дома, і для сім’ї, і для 
суспільства, сприяючи приведення множинності до єдності. 

Платон (427-347 рр. до н.е.) підтримував виховання музикою 
Піфагора, але доповнював його поезією. Він вважав, що треба 
підбирати такі ритми, що відповідають життю порядної і мужньої 
людини, пропонував контролювати поетів та зобов’язувати їх 
втілювати у своїх творах позитивні та моральні образи. Він вважав, що 
молодь, виховуючись на зображеннях зла, поглинаючи це мистецтво 
помалу день за днем, непомітно поселить у своїх душах зло та агресію. 
За Платоном, вихователі повинні ретельно вивчати твори поетичні, 
музичні та художні, аналізувати їх і рекомендувати до вивчення ті, що 
формують мужність, розсудливість, благородність, величність [2]. 

Аристотель (384-322 рр. до н.е.) запропонував диференціювати 
підходи у музичному вихованні, оскільки у різних мелодіях міститься 
відображення різних характерів. У своїй теорії виховання Аристотель 
вважав важливим елемент мистецтва, вивчення творів кращих 
художників та скульпторів, вивчення художніх творів та поезії і 
обов’язково музики, що впливає на етичну сторону душі, але музики 
тільки хорошої, попередньо відібраної і класифікованої [3]. 
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Цінність естетичної освіти признавали не тільки філософи 
античності – у всі часи виховання людини культурної ставилося на чолі 
загальної освіти. 

Спорт розвиває тіло, точні науки розвивають розум і тільки 
пізнання прекрасного робить людину соціальною, комунікативною, 
здатною до діалогу. 

Формуванням загальнокультурної компетентності необхідно займа-
тися всьому педагогічному колективу середнього загальноосвітнього 
закладу. 

Для цього доведеться створювати програми естетичного вихо-
вання – виховання музикою, поезією, живописом. Можливо, 
відібравши правильно музичні твори, супроводжувати ними деякі 
уроки, особливо літератури, та перерви і свята. Вивчення поезії можна 
об’єднати з пошуком поетичних талантів, конкурсами та курсами з 
навчання віршів та розповідей. Картини великих художників можна 
вивчати за репродукціями, особливо ті, що відображають природу, під 
час проведення уроків. 

Відвідування музеїв, концертів не входить до шкільного розкладу, 
тому системне формування естетичних почуттів повинно відбуватися 
під час учбово-виховного процесу, а педколективу необхідно виявити 
гнучкість розуму та інноваційний підхід для реалізації цієї задачі. 
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Системний самоаналіз педагогом процесу засвоєння просторової 

знаково-символічної системи знань дітьми з порушеннями розумового 
розвитку є основою регулювання власної педагогічної діяльності, 
збільшує доцільність професійних дій та зменшує елемент стихійності. 
Діяльнісний підхід забезпечує можливість розробляти цілісні 
інтеграційні моделі, виявляти компоненти, системоутворювальні 
чинники. Застосування принципу системності сприяє вмінню педагога 
варіативно вибудовувати та своєчасно коригувати професійну 
діяльність, знаходити оптимальні поєднання педагогічних засобів, 
форм і методів корекційної роботи з цими дітьми. Слід врахувати те, 
що наслідки ураження центральної нервової системи у дітей з 
порушеннями розумового розвитку ускладнюють корекційну роботу з 
ними, однак в цих дітей є і багато можливостей для розвитку. 

Оволодіння методикою корекційної роботи при порушеннях 
пізнавальної діяльності має відбуватись передусім при вивченні 
фундаментальних праць Л.С.Виготського, Г.М.Дульнєва, І.Г.Єременка, 
В.М.Синьова та ін., які є методологічною основою ефективної 
діяльності сучасного педагога [1; 2; 6]. 

Оцінюючи діяльність дитини з порушеннями розумового розвитку, 
педагог має усвідомлювати, що дитина ще нездатна відокремлювати 
негативні результати своїх дій і вчинків від позитивної оцінки себе. 
Тому під час оцінювання важливо формувати у дитини розуміння, що 
оцінюється те, що вона зробила, а не її особистість [5]. 

У психолого-педагігочних роботах загальноприйнятими є наступні 
критерії оцінки засвоєння знань дітьми. Зокрема, показниками 
емоційно-мотиваційного критерію є: отримання позитивних емоцій від 
самостійного правильного виконання дій, адекватне сприйняття 
допомоги; змістового критерію: повнота, усвідомленість, узагальне-
ність, рівень сформованості навчальних знань; операційно-
організаційним (характеристики способу дії, сприйняття допомоги). 
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На основі проведених автором спостережень щодо засвоєння 
просторової знаково-символічної системи знань дітьми з порушеннями 
розумового розвитку помірного і тяжкого ступенів в процесі 
корекційного навчання були виокремлені критерії оцінки його 
ефективності з урахуванням завдань кожного з 4-х етапів навчання. 
Автором враховано також змінність у формах занять та їх тривалості, 
що характеризувалося певною нетрадиційністю, оскільки структура 
заняття враховувала зміст навчання та специфіку провідної діяльності 
цієї категорії дітей [3; 4]. 

Так, критерії оцінки ефективності проведення індивідуального 
корекційного заняття на 1-ому етапі навчання містять наступні 
компоненти: динаміка увімкнення аналізаторної системи дитини 
(головна, додаткові); особливості залучення дитини в спільну роботу з 
дорослим (звертається по допомогу: поглядом, жестом, словами; 
стежить за реакцією дорослого: дивиться в його бік, реагує на зміни 
виразу обличчя, жести); темп засвоєння однієї теми; особливості 
емоційних реакцій, проявів (щодо допомоги дорослого; радіє, коли 
бачить знайомі оптико-предметні знаки та символи: цілі, з частин, з 
сигналом тощо); індивідуальні особливості поведінки дитини на 
занятті; вибірковість засвоєння оптико-предметних знаків та символів 
(характерні моделі: віддає перевагу певному кольору, любить відчувати 
теплу воду, нюхати мило, обтиратися рушником, мочалку); кількість 
завдань, які можуть виконувати в ході одного заняття (чи можливо 
поступове виконання); кількість оптико-предметних знаків та символів 
засвоєних упродовж одного заняття та комплексну занять; ефективні 
форми роботи із застосуванням оптико-предметних знаків та символів 
(обведення пальчиком, обведення предметом, вкладання предмету 
тощо). 

Перелік вищезазначених критеріїв оцінки ефективності проведення 
навчально-корекційної роботи на 2-ому етапі навчання дітей з 
порушеннями розумового розвитку помірного та тяжкого ступенів 
доповнені наступними компонентами: спосіб засвоєння суспільного 
досвіду; особливості застосовування засвоєних знань у практичній 
діяльності (провідний спосіб орієнтування у практичних діях із ПЗС, 
особливості переносу сформованих дій з ПЗС в нові умови, практичні 
життєві ситуації), досягнення дитини в проміжний етап змодельованого 
процесу дій (наприклад, процес миття рук – дитина оволодіння вмінням 
відкривати кран з холодною водою), спосіб орієнтування дитини на 
оцінку педагогом своїх дій, кількість створення динамічних ланцюжків 
за темами. 

Під час 3-го етапу навчання включені показники вік дітей готових 
до вивчення просторово-символьних знаків та символів (графічні 
позначення букв, слів, коротких речень); потенційні можливості 
мовлення дітей (повторює, називає за показом, самостійно називає за 
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вербальною інструкцією); кількість узагальнених назв,які дитина 
здатна засвоїти протягом одного заняття. 

До характеристик критеріїв оцінки рівня засвоєння символьно-
просторових знаків та символів під час одного заняття доповнено зміст 
врахуванням типів помилок допущених в процесі виконання завдань з 
символьно-просторовими знаками та символами, рівень потенційних 
можливостей застосування їх у нових практичних ситуаціях. 

Перевагою запропонованих критеріїв оцінювання ефективності 
засвоєння просторових знаків та символів дітьми з порушеннями 
розумового розвитку є цілісне уявлення навчально-корекційного 
процесу як системи взаємопов’язаних складників. Виокремлення 
параметрів та визначення вищезазначених критеріїв сприятиме 
оцінювання ступеню реалізації навчальної мети. 

Перспективу подальших розвідок цього питання вбачаємо у визна-
ченні динаміки розвитку навичок орієнтування дітей з порушеннями 
розумового розвитку в незнайомому предметно-просторовому 
середовищі з опорою на просторову знаково-символічну систему знань. 
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Формування толерантної свідомості особистості у сучасних умовах 

набуває статусу світоглядно-ціннісного принципу регулювання 
стосунків на різних рівнях функціонування суспільства. Цим 
зумовлюється міждисциплінарний характер її вивчення у сучасній 
науці і, зокрема, інтенсифікація психологічних досліджень феномену 
толерантності (сутності, витоків, структури, функцій, форм існування і 
вияву, закономірностей, механізмів та чинників її розвитку і 
формування (А. Асмолов, Г. Бардієр, С. Братченко, Є. Крівцова, 
В. Лекторський, С. Литвинова, Т. Мартинова, М. Мельничук, 
Г. Олпорт, І. Новікова, О. Орловська, В. Павленко, А. Реан, К. Роджерс, 
Ю. Тодорцева та ін.). 

Толерантність особистості, як «ціннісно-сенсова система визнання 
«інакшості» інтегрує в собі надбання соціалізації та індивідуалізації і 
психологічно виявляється на соціально-психологічному (прийняття), 
індивідуально-психологічному (поблажливість) та психофізіологічному 
(витривалість) рівнях [3]. З огляду на стрімкий, інтенсивний і 
гетерохронний характер психосоціальних, індивідуально-психологічних 
та психофізіологічних змін у підлітковому віці, які визначають ресурсні 
можливості підлітків для вирішення вікових задач самовизначення, 
особливий інтерес складає дослідження їх толерантності у контексті 
розвитку соціально-психологічної адаптованості. Толерантне-
інтолерантне ставлення підлітків до соціального оточення може 
виступати, на наш погляд, виявом, з одного боку, інтерналізованих ними 
норм і цінностей, а з іншого – виявом прагнення до перспективного 
визначення свого місця у соціальній структурі, відповідно своєму 
внутрішнього потенціалу і здатності до саморозвитку. 

З метою дослідження особливостей толерантності підлітків із різними 
характеристиками соціально-психологічної адаптованості ми 
використали комплексну методику, до складу якої ввійшли: експрес-
опитувальник «Індекс толерантності» (за Г.У. Солдатовою, О.О. Крав-
цовою, О.Є. Хухлаєвим, Л.А. Шайгеровою), «Тест комунікативної 
толерантності» (В.В. Бойко), «Методика діагностики соціально- 
психологічної адаптації» (К. Роджерс і Р. Даймонд). У опитуванні взяли 
участь 40 учнів старшого підліткового віку загальноосвітньої школи. 

Узагальнені результати дозволяють говорити, що переважна 
більшість підлітків (77,5%) мають позитивні толерантні настанови, які 
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виражають їх внутрішню психологічну налаштованість на сприйняття 
цінності іншої людини. Серед них, для 15% школярів притаманний 
високий рівень розвитку толерантності, що може характеризувати 
ціннісний характер їх моральних орієнтацій на визнання і повагу до 
прав і свобод інших, відкриту позицію до сприйняття і розуміння 
відмінної від власної точки зору, інтересів, поглядів, звичок і 
уподобань. У 22,5% опитаних нами підлітків виявлені низькі показники 
толерантності, які можуть свідчити про недостатню розвиненість їх 
«соціального інтересу» (А. Адлер), соціальної сензитивності і емпатії, 
упередженість у міркуваннях, сприйнятті та реальному ставленні до 
людей, а також «недовірливої» позиції до соціального оточення 
загалом. Інтолерантні характеристики системи «Я – у світі» 
зумовлюють не лише недовіру до зовнішнього світу, а й до самого себе 
[1], до власної спроможності продуктивно вирішувати життєві задачі, 
бути «само ефективним» (А.Бандура). 

Аналіз показників комунікативної толерантності виявив дещо інший 
розподіл результатів: відсоток підлітків з високим рівнем 
комунікативної толерантності зростає до 55, а низький її рівень 
діагностовано лише у 5% опитаних учнів. Це засвідчує, що переважна 
більшість підлітків мають позитивні комунікативні настанови на 
взаємодію з іншими людьми, готовність неупереджено сприймати їх 
відмінності від власного «Я» і адекватно налаштовуватися на 
комунікацію з ними. На нашу думку, це виступає не стільки проявом 
сформованості операційно-дійового компоненту їх комунікативної 
компетентності, скільки потребово-мотиваційної, що узгоджується з 
логікою розгортання значимих для підлітків потреб і цінностей та 
можливостей їх задоволення в умовах провідної діяльності (Д.Б. Елько-
нін, І.С. Кон, Г.С. Костюк, В.Ф. Моргун, Д.І. Фельдштейн та ін.). 

Усвідомлюючи унікальний характер соціальної адаптації особис-
тості, як динамічного процесу по установленню відповідності/ 
збалансованості між рівнем актуальних потреб і рівнем їх задоволення 
у наявному соціальному просторі, ми вважали за можливе з’ясувати 
особливості її сформованості в учнів підліткового віку. Узагальнені 
результати дослідження засвідчують середній рівень їх соціальної 
пристосованості до різноманітних ситуацій суспільного буття і 
оволодіння соціальними ролями, відповідно до задач вікової 
соціалізації. Найбільшу вираженість у системі соціально-психологічної 
адаптованості підлітків має само прийняття ними власного «Я» (65,8). 
Тобто підлітки, у цілому, оцінюють власну особистість у позитивній 
модальності, довіряють своїм можливостям, схвалюють свої внутрішні 
спонукання і виявляють задоволеність собою. Такі характеристики 
само сприйняття інтегрують у собі когнітивні і емоційні аспекти само 
ставлення особистості [4], і виступають опосередкованим показником 
само схвалення, що відповідає актуалізованій для підліткового віку 
потребі самоствердження. 
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Нами не виявлено підлітків із вираженим прагненням до 
домінування; середні оцінки за цим показником мають найменше 
значення і складають 46,4. Тобто, школярі не схильні розглядати само 
оціночні характеристики власних здібностей як засіб досягнення 
важливих соціальних результатів і покладаються у вирішенні 
особистісно значущих завдань на оточення, хоча при цьому можуть 
виражати активне прагнення до емансипації і незалежності. Показники 
спрямованості підлітків на інших людей та інтернального локусу їх 
суб’єктивного контролю демонструють середній рівень їх 
сформованості і виражаються схожими оцінками (58,5 та 58,9 
відповідно). У цьому діапазоні середніх значень знаходиться і показник 
загальної емоційної комфортності (57,5). Отже соціально-психологічна 
адаптованість досліджуваних нами підлітків має середній рівень 
сформованості і постає через гармонійний розвиток окремих її 
компонентів із переважаючою орієнтацією на власне Я. Остання, при 
сприятливих умовах подальшої соціалізації, може розглядатися як 
суб’єктний психологічний ресурс для формування активної позиції 
адаптації особистості, на противагу пасивному пристосуванню. Проте, 
потребує уваги той факт, що посередньо сформована соціально-
психологічна адаптація підлітків часто може вирізнятися імпульсив-
ністю поведінки, низьким рівнем її стабільності та прогнозованості і 
може трансформуватися як у більш прогресивні форми, так і 
регресивні. 

Подальший аналіз спрямовувався на порівняння показників 
загальної і комунікативної толерантності підлітків із різними 
характеристиками їх соціально-психологічної адаптованості. Для цього 
нами були виділені дві умовні групи: гр. А (підлітки із відносно 
високими показниками соціально-психологічної адаптованості) та гр. Б 
(підлітки із відносно низькими її показниками). Результати 
порівняльного аналізу подані нижче: 

 

Рівні 
соціально-

психо-
логічної 
адапто-
ваності 

Загальна 
толерант-

ність 
(х сер.) 

Комуніка-
тивна 

толерант-
ність 

(х сер.) 

Прийняття 
себе 

(х сер.) 

Прийняття 
інших 
(х сер.) 

Гр. А 
(високий 
рівень) 

69,0 48,0 68,0 57,0 

Гр. Б 
(низький 
рівень) 

58,0 55,0 51,0 46,0 
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Дані таблиці засвідчують істотну відмінність середніх оцінок 
загальної толерантності у виділених групах підлітків (їх різниця 
складає 11,0). Це говорить на користь того, що розвиток толерантності, 
як світоглядно-духовної ціннісної орієнтації підлітків взаємопов’язаний 
із процесами їх соціалізації, ефективність яких виявляється, зокрема, у 
їх соціально-психологічній адаптованості. Проте, співвідношення 
даних по комунікативній толерантності має зворотній характер: вищі її 
показники виявлені серед підлітків із відносно низькою соціальною 
адаптованістю. 

На наш погляд, це може пояснюватися, по-перше, пасивною 
позицією цих підлітків у сприйнятті соціальних впливів, переважанням 
екстернальної орієнтації в інтерпретації ними соціальних подій і 
власної поведінки, що зумовлює пасивне пристосування до інших, як 
своєрідний спосіб захисту. Ми поділяємо точку зору, що соціально-
психологічна адаптація не є пасивним (реактивним) пристосуванням 
особистості до наявних вимог соціального оточення. Вона передбачає 
прагнення людини активно впливати на середовище, з метою його 
зміни (наприклад, зміни цінностей, форм взаємодії і діяльності, які вона 
повинна засвоїти), а також активну само зміну власного Я у 
відповідності з вимогами ситуації [5]. 

З іншого боку – можна припустити, що у підлітків із високими 
показниками соціально-психологічної адаптованості сформована 
позитивна настанова на прийняття цінності Іншого не конкретизується 
у реальних ситуаціях і навичках толерантної комунікативної взаємодії. 
Це, в свою чергу, засвідчує необхідність проведення цілеспрямованої 
консультативної та тренінгової роботи по активному формуванню у 
підлітків таких навичок. 

Як бачимо, у виділених групах наявні значимі відмінності як у 
прийнятті себе, так і у прийнятті інших. Підліткам із високим рівнем 
соціально-психологічної адаптованості притаманні більш високі оцінки 
самоцінності власного «Я» і визнання цінності інших людей, що 
зумовлює, відповідно, більш чітку диференціацію їх позицій у межах 
системи «Я –Інші». На наш погляд, цьому сприятиме цілеспрямований 
розвиток навичок особистісно-смислової рефлексії підлітків, як 
важливого психологічного механізму «презентації психіці свого 
власного змісту» [2], осмислення ними соціальної дійсності, 
адекватного дієвого позиціонування себе у ній, що сприяє гармонізації 
процесів адаптації та індивідуалізації. 
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Постановка проблеми. Проблема мотивації, на нашу думку, одна із 

ключових проблем психології, зокрема, мотивація навчальної 
діяльності школярів досліджується психологами з метою пошуку 
способів спонукання до пізнавальної діяльності, яка несе за собою 
продуктивне навчання. Продуктивна пізнавальна діяльність як процес 
набуття індивідуального досвіду є надзвичайно важливою [1], варто 
зауважити, що мотиваційний компонент є одним з найважливіших 
елементів будь-якого навчального процесу в різноманітних навчальних 
дисциплінах, саме тому мотивація навчальної діяльності займає 
особливе місце у структурі мотивації особистості. 

Мотивація навчання за значимістю є одним із ключових факторів, 
який визначає рівень досягнень [3]. Розуміючи мотивацію навчання 
сучасних молодших школярів педагоги можуть оптимізувати процес 
навчання, складати такі навчальні програми та плани для української 
школи, які гарантуватимуть максимальний результат. Батьки молодших 
школярів можуть використати отримані нами дані у процесі виховання 
дітей, мотивуючи їх до навчання, що зумовлює актуальність та 
практичну значущість нашої наукової роботи. 

Мета дослідження полягала утому, щоб експериментально 
дослідити особливості формування мотивації до навчання учнів третіх 
класів. 

Для досягнення поставленої мети нами було виділено ряд завдань, 
зокрема: 
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1. Провести теоретичне дослідження особливостей формування 
навчальної мотивації в учнів. 

2. Провести діагностику рівня мотивації у школярів. 
3. Розробити авторську психокорекційну тренінгову програму для 

розвитку мотивації до навчання. 
4. Провести експериментальне дослідження ефективності 

розробленої програми. 
Гіпотезою дослідження було припущення про те, що авторська 

психокорекційна тренінгова програма позитивно впливає на рівень 
мотивації учнів третього класу, що виражається у зростанні рівня 
мотивації до навчання у респондентів. 

Вибірка первинного психодіагностичного дослідження складалася 
із учнів третіх класів Луцького навчально-виховного комплексу 
«Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» і становила 
83 респонденти віком 8-10 років (46 – жіночої статі та 37 осіб чоловічої 
статі). За допомогою методики «Спрямованість на набуття знань» 
(Є. Ільїн, Н. Курдюкова) було визначено рівень навчальної мотивації 
респондентів, що дозволило розділити учнів на групи відповідно до 
рівню навчальної мотивації, зокрема першу групу склали учні із 
високим рівнем (14 учнів, 11 – жіночої статі та 4 – чоловічої статі), 
другу групу – учні із середнім рівнем (21 респондент, 8 – жіночої статі 
та 12 – чоловічої статі) і третю групу – учні із низьким рівнем мотивації 
до навчання (48 досліджуваних, 27 – жіночої статі та 21 – чоловічої 
статі). 

Для подальшого експериментального дослідження і формування 
мотивації для навчання було обрано третю групу учнів, що складалася 
із 48 респондентів, зокрема 27 досліджуваних жіночої статі та 
21 респондент чоловічої статі, віком 8-10 років. Учнів було поділено на 
експериментальну групу, що складалася із 24 осіб, з яких 
13 респондентів жіночої статі, та 11 – чоловічої статі, та контрольну 
групу, у яку ввійшло 24 респонденти, зокрема 14 – жіночої статі та 10 – 
чоловічої статі). 

Методи. Для етапу відбору респондентів із низьким рівнем 
мотивації нами було використано методику «Спрямованість на набуття 
знань» (Є. Ільїн, Н. Курдюкова). Для визначення ефективності впливу 
за допомогою психокорекційного тренінгу ми використали ідентичний 
психодіагностичний інструментарій. Для визначення ефективності 
тренінгу було використано статистичні критерії у програмі IBM SPSS 
Statistics 21. 

Процедура дослідження. Процедура проведеного експерименту 
включала у себе три фази, зокрема: І фаза – проведення первинної 
психодіагностики, ІІ фаза – проведення тренінгу, ІІІ фаза – проведення 
вторинної психодіагностики з метою підтвердження позитивного 
впливу розробленої авторської психокорекційної тренінгової програми. 
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На І фазі було проведене первинне психодіагностичне дослідження 
з метою відбору вибірки для подальшого експериментального 
дослідження. Респондентам було запропоновано бланки для відповідей 
за методикою «Спрямованість на набуття знань» (Є. Ільїн, 
Н. Курдюкова) [2, с. 48-50]. До бланків також увійшла інформація про 
вік та стать досліджуваних. Усі бланки було закодовано експеримен-
таторами. Учням було надано інструкцію щодо заповнення бланків та 
виділено 15 хвилин на їх заповнення та проходження методики. Після 
аналізу результатів було обрано респондентів із низьким рівнем 
мотивації до навчання та розподілено на дві групи – експериментальну 
та контрольну. 

ІІ фаза експериментального дослідження проводилася лише в 
експериментальній групі. З метою підвищення рівня мотивації до 
навчання учасникам експериментальної групи було проведено 
розроблену нами авторську психокорекційну тренінгову програму, яка 
складалася із п’яти занять тривалістю 45 хвилин. Загальна тривалість 
психокорекційного впливу на респондентів склала 5 академічних 
годин. 

Фаза ІІІ була проведена для двох груп респондентів (експеримен-
тальної та контрольної) та мала на меті підтвердити формування 
мотивації до навчання в учнів, які прослухали авторську психоко-
рекційну тренінгову програму шляхом повторної психодіагностики та 
порівняння результатів між експериментальною та контрольною 
групами. 

Аналіз результатів. Для аналізу отриманих результатів було 
використано програму IBM SPSS Statistics 21 у якій було здійснено 
статистичний аналіз отриманих результатів. 

Для того, щоб забезпечити надійність експериментального дослід-
ження та мати змогу порівнювати отримані результати експеримен-
тальної та контрольної груп між собою, було порівняно внутрішньо-
групові результати у кожній групі до моменту експериментального 
впливу. Для цього було використано t-критерій Стьюдента для 
незалежних вибірок, який показав відсутність статистично значимих 
відмінностей у результатах експериментальної та контрольної групи 
[t=1.093; р=0.28], що дає можливість порівнювати їх. 

Для підтвердження впливу авторської психокорекційної тренінгової 
програми на рівень мотивації учнів третіх класів було використано t-
критерій Стьюдента для парних вибірок, який засвідчив наявність 
статистично значимих відмінностей між показниками рівня мотивації до 
навчання у експериментальній групі до та після проведення впливу 
[t=5.943; р=0.000], що вказує на ефективність розробленого авторського 
тренінгу. Порівняльний аналіз середніх показників рівня мотивації також 
підтверджує наявність змін, зокрема до проведення експериментального 
впливу середні показники нижчі (М=2.5; SD=1.103), аніж після проведення 
авторського тренінгу (M=5.6; SD=1.906). 
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Варто зауважити, що для порівняння показників рівня мотивації у 
респондентів в експериментальній та контрольній групі необхідно 
засвідчити відсутність змін показників рівня мотивації навчання у 
контрольній групі до та після проведення експерименту, що було 
здійснено за допомогою t-критерію Стьюдента для парних вибірок. 
Статистично значимих відмінностей не було виявлено [t=0; р=1], що 
свідчить про те, що рівень мотивації в учнів контрольної групи не 
змінився і залишився низьким. Варто зауважити, що порівняльний 
аналіз середніх показників мотивації підтверджує відсутність змін у 
показниках мотивації у респондентів контрольної групи до 
експерименту (M=2.25; SD=0.989) та після (M=2.25; SD=0.989), 
оскільки дані є ідентичними. 

Провівши статистичний аналіз показників рівня мотивації у 
експериментальній та контрольній групі після експериментального 
впливу за допомогою t-критерію Стьюдента для незалежних вибірок 
було виявлено наявність статистично значимих відмінностей [t=7.697; 
p=0.000], що вказує на ефективність розробленої нами авторської 
психокорекційної тренінгової програми з підвищення рівня мотивації 
до навчання в учнів третіх класів. 

Варто зазначити, що порівняльний аналіз середніх показників 
мотивації до навчання у експериментальній та контрольній групах 
після проведення тренінгу підтверджують ефективність експеримен-
тального впливу та авторської тренінгової програми, оскільки середній 
показник мотивації у експериментальній групі значно вищий (М=5.63; 
SD=1.906), ніж середній показник мотивації до навчання у контрольній 
групі(М=2.25; SD=0.989). 

Висновок. Отже, нами було розроблено авторську 
психокорекційну тренінгову програму для підвищення рівня 
мотивації до навчання в учнів третіх класів, що базується на 
проведеному теоретичному аналізі. Експериментальним шляхом було 
досліжено та підтверджено ефективність розробленої тренінгової 
програми, оскільки рівень мотивації у експериментальній групі зріс, а 
у контрольній залишився незмінним. Отже, підтвердження 
ефективності розробленої нами тренінгової програми, дозволяє її 
використання педагогами та психологами під час навчального 
процесу з метою підвищення рівня мотивації до навчання школярів, 
що забезпечує практичну значущість проведеного дослідження. 
Перспективу подальших досліджень вбачаємо в подальшій апробації 
розробленої психокорекційної програми на більшій вибірці, розробці 
альтернативних програм підвищення рівня мотивації до навчання в 
учнів школи різного віку та розробці методичних рекомендацій для 
батьків та вчителів щодо підвищення рівня мотивації до навчання в 
учнів молодших класів. 
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