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Аліна Божинська (філософський факультет) 

Наук. консультант – доц. Караманов О. В. 

 

КОНКУРЕНЦІЯ У СФЕРІ ОСВІТИ: ЗА І ПРОТИ 

 

У сучасній сфері шкільної освіти можна простежити явище конкуренції. 

Законодавством  визначено, що конкуренція — це  змагання між суб’єктами з метою 

здобуття завдяки власним досягненням, переваг над іншими суб’єктами, унаслідок чого 

споживачі мають можливість обирати між кількома запропонованими варіантами. 

Метою нашої статті буде аналіз та оцінка впливу явища конкуренції на освітній 

процес. Серед завдань можна визначити: схарактеризувати поняття “конкуренція серед 

шкіл”, “конкуренція у внутрішньошкільному середовищі”, “ринкова конкуренція”; аналіз 

корисності та загрози конкурентного середовища для процесу освіти; розмежування 

негативних та позитивних видів конкуренції, що існують в освітньому просторі. 

Кожен із суб’єктів навчального процесу реалізує певні економічні інтереси: споживач 

– учень прагне отримати рівень знань, адекватний сучасним вимогам; виробник – 

навчальний заклад запропонувати такі освітні послуги, які є конкурентоспроможними, 

держава – створити відповідні умови на ринку освітніх послуг та сфері освіти у цілому задля 

підвищення якості людського капіталу. 

А. Руслова  зазначала, що у розумінні сутності конкуренції потрібно опиратись на 

процесний та комплексний підходи: процесний підхід трактує конкуренцію поєднання двох 

процесів суперництва та задоволення потреб; комплексний підхід передбачає, що лише 

конкуренція змушує суб'єктів процесу конкуренції якісно задовольняти потреби споживачів.  

Конкуренція серед шкіл, зокрема, виявляється у: 

• змаганні за рейтингову першість популярності школи; 

• результатах ЗНО випускників; 

• кількості та якості  досягнень  педагогічного  та учнівського складу, на 

різноманітних змаганнях і конкурсах; 

• здобутті учнями призових місць на предметних олімпіадах; 

• наявності у школи своєї характерної атрибутики й символіки, що упізнається; 

• забезпеченні шкіл новітніми технічними засобами, комфортними умовами. 

У той же час внутрішньошкільна конкуренція характеризується: 

• змаганням учнівських класів за право називатись найуспішнішим чи 

найдисциплінованішим чи найвинахідливішим класом; 

• змаганням окремих учнів в інтелектуальних, творчих чи спортивних навичках, 
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бажанням здобути вищу оцінку; 

• самовдосконаленням педагогів з метою підвищення кваліфікації та статусу. 

Ринкова конкуренція означає суперництво між суб'єктами ринкового господарства за 

найбільш вигідні умови виробництва, продажу і купівлі товарів чи послуг з метою 

отримання найбільших прибутків. 

Конкуренція серед шкіл – нормальний стан, викликаний дією ринкових механізмів, 

проте варто проаналізувати який самий характер спрямованості має сучасна шкільна 

конкуренція,  що особливо помітне у межах одного міста. 

У зв’язку з цим постають такі питання: наскільки це корисно для всіх учасників 

освітнього процесу? Яким чином це відбивається на якості освіти? 

У той час як внутрішньошкільна конкуренція здебільшого має позитивний вплив на 

якість навчання і розвиток учнів, оскільки спонукає їх удосконалюватися, конкуренція серед 

шкіл характеризується наявністю окремих негативних рис. 

Імідж школи формується завдяки якості кваліфікації її учительського та 

адміністративного складу,  успішності учнів на предметних міжшкільних олімпіадах,  

результатами зовнішнього незалежного оцінювання випускників цих шкіл.  Тим не менше, є 

й інша сторона формування іміджу школи. Найчастіше це можна спостерігати серед шкіл, які 

за рейтингом займають найвищі позиції та продовжують боротися за першість. У ході цієї 

боротьби школи переключаються на ринкову матеріальну сторону конкуренції,  намагаючись 

обігнати конкурентів за рахунок різної візуальної шкільної атрибутики. 

Мова йде про шкільні щоденники з емблемами та зображенням школи,  різноманітні 

аксесуари до шкільної форми, що містять атрибутику даної школи, замовлення та пошиття 

шкільних форм,  видання книг, що містять у собі історію шкіл і тому подібне.  Таким чином, 

явище навчальної конкуренції, що позитивно впливає на успішність у навчанні, починає 

носити ринковий характер.  Кошти, які витрачаються шкільною адміністрацією на створення 

шкільної атрибутики, можуть бути успішно використані для покращення внутрішніх умов 

школи,  а саме придбання нового обладнання, яке б допомогло учням візуалізувати наочну 

інформацію, а також для підвищення кваліфікації вчителів шляхом відвідання різноманітних 

тренінгів чи курсів. Від матеріальної конкуренції страждають й самі учні школи, які змушені 

оточувати себе цією атрибутикою, підтримувати зовнішній імідж.  

Ще один аспект цих змагань полягає у  непрозорості результатів міжшкільних 

предметних олімпіад, що є сильним демотивуючим фактором для учасників.  Зазвичай, 

першість в олімпіадах здобувають одні й ті самі школи, що однак не свідчить про їх  реальну  

успішність.  

Таким чином, можна припустити, що окремі школи, які упродовж тривалого часу 
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зберігали першість, ймовірно здобували високі результати нечесним шляхом. Відомо, аби 

вмотивувати учня до навчання, слід стимулювати його досягати успіху у своїй шкільній 

діяльності та отримувати за них похвалу і позитивне підкріплення, що заохочуватиме його 

вчитися й надалі, а також зміцнить його впевненість у собі та покращить самооцінку. Однак, 

такий формат проведення інтелектуальних змагань, де результати здебільшого відомі 

заздалегідь, не дає учасникам достатнього стимулу, оскільки їхня установка вже є 

сформованою на невдачу. 

Крім цього, підготовка до участі в олімпіадах може негативно впливати на успішність 

учня, оскільки йому необхідно приділяти багато часу окремому предмету або ж навіть 

декільком, що позбавляє його можливості підтримувати хорошу академічну успішність з 

інших дисциплін. Перелік запитань, які виносяться на олімпіади, зазвичай потребують від 

учнів ґрунтовних позашкільних знань, оскільки часто зустрічаються й такі питання, що 

згодом пропонуються до вивчення у вищих навчальних закладах. 

Виходячи із вище сказаного, можемо зробити висновок, що явище конкуренції у 

навчальному процесі не завжди є мотивуючим , оскільки освітні заклади спрямовують свій 

потенціал не у зовсім доцільні русла. На нашу думку, престиж школи має визначатись саме 

навчальними результатами учнів, які можуть бути перевірені та відображенні більш 

інтелектуально  доступними та прозорими шляхами, успіхом у провадженні нових методів 

навчання у школи, які забезпечують краще засвоєння інформації, та найголовніше, – рівнем 

задоволеності учнів своєю школою і вчителями, їхнім бажанням відвідувати заняття. 

Метою ринкової конкуренції завжди є отримання прибутку, а не певних якісних 

результатів, що є далеким від змісту навчальної конкуренції.  Суб’єкт  спочатку може 

домагатися іншої мети, наприклад, дискредитації конкурента, усе це буде спрямоване на 

послаблення позицій конкурента та на зміцнення своєї позиції з метою одержання ще 

більшого прибутку. Разом з тим необхідно ураховувати, що яких-небудь чітких 

законодавчих визначень чесних звичаїв конкуренції не існує. 

Ймовірно, школам простіше орієнтуватися на зовнішню атрибутику, оскільки її легше 

помітити, тим самим створити ілюзію хорошого іміджу. Водночас специфіка освітніх послуг 

полягає у тому, що їх неможливо відчути до моменту здобуття. 

Отже, необхідно розмежовувати конкуренцію ринкову та конкуренцію навчальну, що 

мають різний зміст, вплив та правильно розставляти пріоритети. Школа повинна бути 

спрямована, насамперед, на дітей та їхнє благополуччя. Лише тоді, коли школа заслужила 

своє добре ім'я в очах суспільства глибокими знаннями учнів, їх ерудованістю та 

задоволенням процесом навчання, вона може переходити до створення свого матеріального 

іміджу. 
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Ніколетта Варга (факультет педагогічної освіти) 

Наук. консультант – доц. Крива М. В. 

 

РОЛЬ БАТЬКІВ У ВИХОВАННІ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ У СІМ’Ї: 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПОРАДИ 

 

«Немає людини, яка в належних умовах, за вмілого виховання не виявила б свого 

самобутнього, неповторного таланту» 

 В.О. Сухомлинський 

Розвиток творчих здібностей особистості – це одвічний гуманістичний принцип. Ще 

стародавні греки вважали, що самостійна, а отже, і творча особистість здатна самовіддано 

служити своєму народу і державі. Кожна держава зацікавлена у вихованні такого могутнього 

інтелектуального потенціалу, як обдаровані, талановиті діти. 

У наш час багато досліджень присвячено вивченню різних аспектів впливу сімейних 

стосунків на особистісний розвиток дитини. Загальновизнаним є факт унікальності внеску 

сім’ї в емоційно-моральний розвиток особистості. Особливості сімейного впливу 

відображають об’єктивні детермінанти особливостей формування особистості дитини. 

Однак, головний інтерес викликають, з точки зору практичних завдань психологічної 

допомоги сім’ї, батьківське ставлення і його вплив на процеси розвитку обдарованих дітей. 

Батьківське ставлення − означає виховний процес у сім’ї: це синонім таких термінів, як 

батьківське виховання, батьківські відносини, тип виховання (Варга А. Я. Идентификация с 

родителями и формирование психологического пола (критический подход к решению 

проблемы) / Анна Яковлевна Варга // Семья и формирование личности : сб. науч. трудов / под 

ред. А. А. Бодалева. – М., 1981. – С. 10–15). 

Одна з головних психологічних проблем обдарованих дітей полягає в тому, що в них 

бачать дітей лінивих, впертих, інколи аномальних, «не від світу цього». Ранній та 

незвичайний розвиток дитини не помічають батьки з низьким рівнем освіти, або невисоким 

загально культурним розвитком. У сім'ях, де дитина є єдиною або навпаки, всі діти мають 

особливі здібності, теж нерідко «упускають» обдаровану дитину, тому що її нема з ким 

порівнювати. Інший варіант батьківського ставлення – батьки не визнають свою дитину 

обдарованою. Але коли батьки «заплющують очі» на особливі здібності дітей, вони однак 

продовжують впливати на взаємини дитини з тими, хто поруч. Тоді дитині самостійно 

доводиться розбиратися у складних ситуаціях. Почуття провини, неприйняття себе, бажання 

«бути як усі» можуть утруднювати чи навіть нівечити розвиток особистості дитини.  

Наступний варіант батьківського ставлення – батьки можуть відчувати провину через 
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те, що, як їм здається, вони не до кінця чи не так, як потрібно, виконують свої обов'язки 

стосовно обдарованої дитини. Найчастіше це пов'язано з соціально-економічним статусом 

сім'ї – розвиток дітей, їх навчання коштує фінансових затрат. У такій ситуації діти часто 

відчувають провину через те, що батьки змушені багато працювати. Внаслідок цього діти 

приховують свої здібності. Ще один варіант батьківського ставлення – батьки бачать 

обдарованість там, де її немає. Особливо, коли вони самі талановиті в якій-небудь сфері. 

Вони очікують від дитини чогось «надзвичайного» й бачать бажане. Прес батьківських 

очікувань – надмірний тягар для дитини.  

Низка психологічних проблем виникає через те, що батьківська опіка часто 

виявляється в надмірному заохоченні дитини до однієї сфери, наносячи шкоду іншим. Тоді 

дитина швидко починає розуміти, що в ній особливо цінують батьки. І може розвиватись 

однобічно, засвоївши, що перемогти, стати кращим, першим – це єдиний спосіб заслужити 

максимум батьківської уваги.  

Гіпертрофована увага до якоїсь однієї здібності дитини впливає й на її 

самосприйняття, на формування Я-концепції. Наслідком такого ставлення є:  

а) талант може бути «заритий у землю»; б) розвивається невротичне бажання завжди 

бути першим; в) непомірні батьківські амбіції можуть викликати високий рівень 

агресивності та ворожості дітей. Тому потрібно прагнути того, щоб батьки та педагоги 

зрозуміли: особистість цілісна і цінна саме у цілісності, усвідомлення дитиною своєї 

унікальності, унікальності будь-якої іншої людини допоможе їй «перемагати так, щоб інші 

теж вигравали». Тим самим можна уникнути невротичних тенденцій (Навчання і виховання 

обдарованої дитини: теорія та практика [Електронний ресурс]: – Режим доступу : 

http://elibrary.kubg.edu.ua/4394/1/l_Tereshenko_NiVODTiP_2011_PI.pdf ). 

Обдаровані діти виявляють надмірну наполегливість у бажанні отримати результат. 

Висока захопленість справою, яка вдається, швидко може призвести до завищених 

особистісних стандартів і внутрішньої невдоволеності: бути у всьому досконалим — 

неможливо. Оцінюючи свою роботу дорослими мірками, дитина опиняється в ситуації 

фрустрації, відчуває тривогу та недитячі переживання. Хоча, з іншого боку, це може бути 

варіантом «мук творчості». Всі ці переживання можуть посилитись, якщо очікування 

дорослих, особливо батьків, надто великі. Можливо, дитина сприйматиме себе як невдаху, 

тобто є вірогідність формування заниженої самооцінки, тоді як завищено рівні домагань і 

об'єктивно хороших результатів діяльності. Оцінне ставлення до дитини не корисне всім 

дітям, але для обдарованих дітей таке ставлення особливо небезпечне. Виховувати 

обдаровану дитину нелегко, але приємно (Проценко О. В. Розвиток здібностей та 

обдарувань у дошкільників. – К.: Шк. світ, 2011. – 174 с.).  

http://elibrary.kubg.edu.ua/4394/1/l_Tereshenko_NiVODTiP_2011_PI.pdf
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Дорослим не слід сприймати таких дітей аж надто захоплено тільки тому, що вони не 

такі, як інші. Водночас не можна допускати, щоб обдарованість стала для дитини тягарем. Це 

відбувається, якщо оточення дитини не задовольняє її потреб або вихователі і однолітки 

негативно реагують на її здібності. У цьому випадку дитина може замкнутись в собі, стати 

невпевненою у своїх силах, поступово привчається бути, як усі, навіть можуть сформуватися 

прояви агресивності. Обдарованій дитині набридають одноманітні заняття, повторювання, 

очікування інших дітей, участь у спільній справі. Щоб уникнути непорозумінь, з такою 

дитиною необхідно використовувати цікаві завдання, видозмінювати їх, дорослому виявляти 

творчість у підготовці завдань, поважати допитливість дитини як велику цінність, а не 

пригнічувати її. 

Тому, на думку зарубіжних та вітчизняних психологів, батькам у вихованні 

обдарованої дитини потрібно дотримуватися таких рекомендацій: відвідувати зі своєю 

дитиною музичні заняття, спектаклі, кіно, крамниці, гуляти разом, спілкуватися на рівних; 

читати більше книг, допомагати дітям підготуватись до олімпіад (Обдаровані діти: 

діагностика та супровід/ Упорядник Т. Червонна. – К.: Шк. світ, 2008. – c. 128). 

Батькам потрібно знайти індивідуальний підхід до вирішення проблемних питань з 

дитиною. Вони повинні здійснювати не тільки контроль над діяльністю дитини, але й 

створити умови для забезпечення позитивного емоційного стану обдарованої дитини, 

позитивно-стійкого ставлення до життя, творчої діяльності. 

Отже, батьки покликані допомогти дитині відкрити її життєве покликання, 

реалізувати себе як особистість. Вони не мають права втратити обдаровану дитину, бо, 

втрачаючи талант, обдарування, здібність, вони втрачають майбутнє. Тому батьки повинні 

бути терплячими, безмежно вірити в дитину, тоді ця дитина виросте хорошою творчою 

людиною з великими можливостями. 

 

 

Адріана Ващишин (факультет педагогічної освіти) 

Наук. консультант – доц. Крива М. В. 

 

СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ 

Серед основних стратегічних цілей розвитку інформаційного суспільства в Україні є 

забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності населення шляхом створення 

системи освіти, орієнтованої на використання новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) у формуванні всебічно розвиненої особистості та сприяти удосконаленню 

навчально-виховного процесу у школі. 



 10 

Питання інформатизації освіти, впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій в освітню сферу в Україні, ухвалено в Законі України «Про основні засади 

розвитку інформаційного суспільства в Україні» (Закон України “Про основні засади 

розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки” // Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2007. – № 12. – С. 102). 

Сутність поняття "інформатизація" розкривається у ст. 1 Закону України «Про 

національну програму інформатизації» як "сукупність взаємопов’язаних організаційних, 

правових, політичних,  соціально-економічних,  науково-технічних, виробничих процесів, 

що спрямовані на створення умов  для задоволення інформаційних потреб громадян та 

суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем,  мереж, 

ресурсів та інформаційних технологій,  які  побудовані  на основі застосування сучасної 

обчислювальної та комунікаційної техніки". 

Згідно Концепції інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, 

комп’ютеризації сільських шкіл (Концепція інформатизації загальноосвітніх навчальних 

закладів, комп’ютеризації сільських шкіл // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2001. – №3. – 

С.3−10) інформатизація освіти спрямовується на формування та розвиток інтелектуального 

потенціалу нації, удосконалення форм і змісту навчального процесу, впровадження 

комп'ютерних методів навчання та тестування, що дасть можливість вирішувати проблеми 

освіти на вищому рівні з урахуванням світових вимог.  

Інформаційно-комунікаційні технології – це сукупність методів, засобів і прийомів, 

що використовуються для добору, опрацювання, зберігання, подання, передавання 

різноманітних даних і матеріалів, необхідних для підвищення ефективності різних видів 

діяльності. 

Система освіти повинна забезпечити здатність людини до самоосвіти, сформувати 

вміння самостійно орієнтуватися в накопиченому людством досвіді, забезпечити набуття 

вмінь використання інформаційно-комунікаційних технологій для розв’язання поставлених 

завдань, усвідомлення можливостей їх використання. 

Значним фактором виведення освіти на якісно новий рівень є не тільки оснащення 

навчальних закладів комп’ютерною технікою, а й розробка та впровадження якісних 

педагогічних програмних засобів з різних предметів. 

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у вивчення всіх без винятку 

предметів відкриває широкі перспективи поглиблення теоретичної бази знань, посилення 

прикладної спрямованості навчання, розкриття творчого потенціалу учнів і вчителів у 

відповідності до їх нахилів, запитів і здібностей. Інтерактивність і мультимедійна наочність 

сприяють кращому представленню, і, відповідно, кращому засвоєнню інформації (Галаган І. 
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Використання  інформаційно-комунікаційних технологій в початкових класах / І. Галаган // 

Початкова школа. – 2013. – № 2. – С. 33−34; Головань М. Інформатична компетентність: 

сутність, структура та становлення / М.Головань // Інформатика та інформаційні технології в 

навчальних закладах. – 2007. – № 4. – С. 62 – 69). 

Активна роль інформаційних технологій в освіті обумовлена тим, що порівняно з 

традиційними навчально-методичними засобами комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання 

забезпечують нові можливості, а також дозволяють реалізувати сучасні педагогічні 

технології навчання на більш високому рівні, стимулюють розвиток дидактики та методики 

(Мороз О. Використання інформаційно-комп’ютерних технологій в початковій школі /  О. 

Мороз // Рідна школа. – 2014. − № 12. – С. 43−47). 

 

 

Марія Вельган (філологічний факультет) 

Наук. консультант – доц. Біляковська О.О. 

 

ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ ІВАНА ФРАНКА 

 

Видатний український письменник і мислитель Іван Франко належить до числа 

прогресивних діячів минулого, які зробили внесок у розвиток вітчизняної педагогічної 

науки, творчу спадщину яких доцільно використати сьогодні. 

І. Франко був ученим широкого діапазону, критиком і дослідником літератури, 

істориком, філософом, фольклористом, етнографом, мовознавцем, мистецтвознавцем. Він 

був невтомним публіцистом, журналістом, видавцем, політичним діячем, пропагандистом 

передових ідей через друковане й усне слово. Його перекладацькі інтереси охоплювали сотні 

творів літератури і фольклору різних народів світу, письменників різних епох і країн. Окрім 

великої кількості літературних творів (близько 4500), Іван Франко написав понад сто 

наукових і публіцистичних праць та художніх творів на тему виховання дітей і молоді.  

Провідні думки у сфері педагогіки І. Франко виклав передусім у педагогічних статтях: 

«Вісті з Галичини. Допис про Дрогобицьку гімназію», «Середні школи в Галичині в 1875-

1883 рр.», «Народне шкільництво в Галичині», «Педагогічні невігласи», «Ученицька 

бібліотека в Дрогобичі», «Наука і її становище щодо працюючих класів», «Таємничі 

товариства молоді», «Емерик Турчинський», «Великі діяння пана Бобжинського», 

«Професура університетів» та ін. Водночас у художніх творах «Борис Граб», «Учитель», 

«Оловець», «Schönschreiben», «Отець гуморист», «Малий Мирон», «Грицева шкільна наука», 

в яких геніальний письменник розкриває роль і місце вчителя у розвитку дитини, її 
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мислення, почуттєво-вольової сфери, морального й естетичного зростання. 

У статті «Середні школи в Галичині» він бачить основне призначення освіти у 

підготовці інтелігенції: зі шкіл мають виходити ті, «що згодом стають духовними 

провідниками народу», тому школи заслуговують на значно більшу увагу ніж їм приділяють. 

Він виступає проти однобічного класицизму, формалістики і схоластики, закликає 

перебудувати навчальні заклади відповідно до сучасних потреб, щоб вони не були 

«позорищем образованого світу» (Луцюк А. Педагогічні ідеї у творчості Івана Франка // 

Педагогічний пошук. – № 2(90). – К., 2016. – с. 48). 

Велику увагу приділяв І. Франко постаті вчителя. Найкраще це видно у його художніх 

творах. Змальовуючи ідеальний образ учителя Д. Міхонського в оповіданні «Борис Граб», І. 

Франко дає йому таку загальну характеристику: «Міхонський – се була вельми оригінальна й 

симпатична постать, рідка поява між гімназіальними вчителями. Незвичайно нервовий і 

чутливий, він умів бути терпеливим і повільним та лагідним. Усе в нім, від нерівного, 

поквапного ходу і бистрого, але моготливого погляду, аж до методу навчання, приступного 

живого і щиро предметового (він учив математики, логіки й психології), а заразом 

прибраного в якісь педантичні форми, в якусь дрібничкову формалістику, – все, кажу, в нім 

було немов навмисно зложене з суперечностей. М’якого серця і доброї душі, він міг довести 

до розпуки ученика – хоч і здібного, але повільного, флегматика; лише нервові, рухливі 

натури могли подобатись йому. А проте той самий чоловік з педантичною строгістю 

додивлявся до того, як ученик стоїть при таблиці, як держить крейду, як маже губкою, як 

кланяється, – і не вважав зайвим по десять раз на кождій годині навчати учеників  

методичності, повільного, але ясного думання, точності й економії у всіх рухах, поступках і 

ділах».  

Водночас І. Франко називає низку вчителів, які своїм невіглаством, жорстокістю 

приносили дітям більше зла, ніж добра (Л. Піпан, Х. Шмід, о. Баревич, о. Юрчакевич). Таких 

учителів він називав «педагогічно-ученою бестолоччю». Вони сприймають учня «мертвим 

знаряддям, призначеним тільки на те, щоби дав спокійно набивати свою голову всякими 

«премудростями», нікому на нінащо не здалими, нікого не обходячими, з життям і його 

потребою нічим не зв’язаними. Того ученика вони цінять найвище, котрий може найліпше 

перемінюватися в машинку, бубнящу регулярно, хоть механічно задані лекції. Той ученик 

получає від них найліпші ноти (оцінки, бали) з обичаїв, у котрого їм удалось найдокладніше 

затерти всі живі, чоловічі черти, знищити всякий зв’язок самостійного характеру, прогнати 

всяку охоту до самостійного мислення». 

В автобіографічних споминах І. Франко згадує чимало талановитих учителів і 

професорів (Д. Міхонський, Е. Гікель, Н. Антоневич, Ю. Турчинський, Е. Турчинський, М. 
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Матковський, К. Бандрівський, О. Колесса, О. Огоновський, Є. Черкавський, Ю. Орохович), 

які своєю діяльністю спонукали учнів і студентів до самостійного мислення, розуміння сенсу 

життя, духовно-морального зростання. Є серед професорів, писав І. Франко, «...багато людей 

чесних, мислячих, вони не раз навіть контрабандою вміють вводити між учеників бодай 

маленькі зароди свіжої, живої мислі, бодай слабі відблиски правдивої поступової науки. Але 

такі професори – рідкість, виємок з загальної регули (правил, закону), – а тут і против них і 

против решти стоїть одна таємнича, велика сила – шкільний регулямін (статут), ухвалена 

звище система виховання чи радше одурювання будущих горожан любезної вітчизни» 

(Франко І. Я. Ученицька бібліотека в Дрогобичі / Іван Якович Франко // Педагогічні статті 

та висловлювання. Упорядник О. Г. Дзеверін. – К. : Радянська школа, 1960. – с. 35).  

Не залишився поза увагою I. Франка й стан освіти в університетах. Biн критикує 

навчальний план на 1887/88 pp. у Львівському університеті. З обуренням письменник 

констатує той факт, що деякі кафедри не укомплектовано, деякі курси взагалі не 

викладались. Заняття з окремих дисциплін проводяться несистематично, за словами вченого, 

велика кількість навчального матеріалу «втовкмачується» в голови слухачів за досить 

короткий проміжок часу. Отже, «не дивно, що росте покоління без здібностей до 

самостійного мислення». Проводячи аналіз навчального плану Львівського університету, 

письменник висловлює своє здивування відсутністю в групі філософських наук, педагогіки. 

На його погляд, «спеціальна кафедра педагогіки або взагалі не існує, або вона не зайнята». 

Отже, письменник, аналізуючи стан освіти у вищих навчальних закладах, не тільки 

висловлював критичні зауваження, а й дбайливо пропонував шляхи покращення системи їx 

навчально-виховної роботи (Кравченко І. Іван Франко: життя, діяльність та педагогічні 

погляди // Педагогічні науки. – № 60. – К., 2004. – с. 150-151).  

Як майстер слова І. Франко різко критикував педагогічну літературу за 

низькопробність, некомпетентність авторів. Письменник звинувачував тогочасну владу в 

тому, що вона подає учневі «наймертвіші письма наймертвіших авторів», намагаючись 

ускладнити їм розуміння «граматичними, метричними та естетично-формальними 

дурницями». Другий аспект, що хвилює письменника – це «високий, гордий, надто 

вчительський, а  часом аж пророцький тон», яким автори більше шкодять, ніж допомагають, 

більше дратують і знеохочують, ніж навчають. І, нарешті, третій, – це мова книг, що часто є 

«старомодною та пліснявою». З болем констатував І. Франко, що шкільні підручники 

здебільшого «неоригінальні, основані на старих педагогічних принципах, а деякі надто 

далекі від рівня сучасної науки». Підсумовуючи свій аналіз педагогічного дискурсу, І. 

Франко формулював основні принципи, яких повинні дотримуватися автори педагогічних 

текстів, якщо їхньою метою є просвітити народ, а саме: 1) видання літератури повинно 
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вестися систематично, за планом, згідно з вимогами педагогіки; 2) у книгах народові варто 

говорити всю правду «живою мовою і в принадній формі» (Палиця Г. Публіцистика Івана 

Франка та Льва Толстого у світлі сучасної теорії педагогічного дискурсу// Вісник 

Львівського у-ту. Серія філологічна. – Вип. 52. – с. 265).  

Отже, Іван Франко у своїх працях висвітлив багато педагогічних проблем, внісши 

великий вклад у розвиток української педагогіки. 

 

 

Ганна Габчак (філологічний факультет) 

Наук. консультант – доц. Біляковська О.О. 

 

ПИТАННЯ РІДНОЇ МОВИ У ПРАЦЯХ К. Д. УШИНСЬКОГО 

 

Костянтин Ушинський називав рідну мову великим народним, незвичайним 

педагогом, що “навчає напрочуд легко, за якимсь недосяжно полегшеним методом” 

(Ушинський К. Д. Твори: У 6 т. – К.: Рад. школа, 1954. – Т.1. – с. 271). 

У розумінні сутності й природи мови К. Ушинський певною мірою сповідував ідею 

німецького ученого Вільгельма фон Гумбольдта, який трактував мови як відображення 

об’єднаної духовної енергії народу, що дивовижним чином закріплена у відповідних звуках.  

У своїй статті “Рідне слово” учений висловив думки і погляди на рідну мову, поставив 

проблему виховання дитини через рідне слово. К. Д. Ушинський акцентував увагу на тому, 

що у мові кожного народу відображається його національний характер. Педагог наголошував 

на великій ролі рідної мови у житті народу, країни, дитини, у засвоєнні  іноземної мови, 

використанні усної народної творчості у розвитку мови. Розкриваючи значення рідної  мови, 

К. Ушинський виокремлював в ній насамперед народність. Учений зазначив, що мова, 

поєднуючи покоління людей, віддзеркалює характер етносу, особливості світобачення 

народу. Дитина, пізнаючи багатства рідної мови, також залучається до цього “національного 

характеру”. 

Мовна система кожного народу відображає особливості його духовного й 

матеріального світу. Мова народу, зазначав К. Ушинський, є  “суцільний, органічний його 

утвір, який виростає у всіх своїх народних особливостях з якогось одного, таємничого, десь у 

глибині народного духу захованого зерна” (Ушинський К. Д. Твори: У 6 т. – К.: Рад. школа, 

1954. – Т. 1, с. 269). У мові Ушинський убачав найтісніший живий зв'язок між минулими, 

сучасними і прийдешніми поколіннями. Одне покоління змінюється іншим, а результати 

їхнього життя залишаються в мові і передаються спадкоємцям. За його переконанням, мова і 
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народ нерозлучні. Якщо зникає мова, перестає існувати і сам народ. Тож учений 

стверджував, що мова – це життя народу. “Відберіть у народу все – і він все може повернути; 

але відберіть мову, і він ніколи більше вже не створить її; нову батьківщину навіть може 

створити народ, але мови – ніколи; умерла вона в устах народу – вимер і народ” (Ушинський 

К. Д. Твори: У 6 т. – К.: Рад. школа, 1954. – Т. 2, с. 123). 

К. Ушинський обґрунтував цілісну лінгводидактичну концепцію впливу рідної мови 

на дитину, зокрема на її духовний розвиток і душу. Мова, за визначенням видатного 

педагога, “розвиває дух”. Чужа “народному характеру” мова ніколи не матиме значного 

впливу на духовний розвиток дитини, “ніколи не проникне так глибоко в її дух і тіло, ніколи 

не пустить такого глибокого, здорового коріння, яке обіцяло б багатий, пишний розвиток” 

(Ушинський К. Д. Твори: У 6 т. – К.: Рад. школа, 1954. – Т. 1, с. 269). Саме тому “викладання 

рідної мови становить предмет головний, який входить у всі інші предмети і збирає в собі їх 

результати”, – підкреслював К. Ушинський (Ушинський К. Д. Твори: У 6 т. – К.: Рад. школа, 

1954. – Т. 2, с. 404).  

З погляду вченого, дуже помиляються ті, хто думає, що у процесі засвоєння дитиною 

рідної мови діє тільки пам’ять: “якби вивчали мови самою пам’яттю, то ніколи цілком не 

вивчили б жодної мови” (Ушинський К. Д. Твори: У 6 т. – К.: Рад. школа, 1954. – Т. 1, с. 271). 

Вагоме значення має також й мовне відчуття.  

Успіх навчання дітей рідної мови, вважав педагог, залежить від мети навчання. 

Метою навчання рідної мови, за Ушинським, є, по-перше, розвиток у дітях тієї природженої 

душевної здібності, яку називають даром слова; по-друге, введення дітей у свідоме володіння 

скарбами рідної мови і, по-третє, сприяння засвоєнню дітьми логіки цієї мови.  

Педагог розглядав також питання про місце рідної мови серед інших мов. К. 

Ушинський зауважував, що для духовного розвитку дитини зовсім не байдуже, якою мовою 

вона говорить у дитинстві. Якщо мова, якою починає говорити дитина, суперечить 

вродженому національному характеру, то ця мова не справить такого сильного впливу на її 

духовний розвиток, як рідна мова. Для К. Ушинського поняття “рідна мова” асоціюється з 

дефініцією “природна мова”; це щось настільки очевидне, що не потребує визначення. 

Жодна інша мова, крім рідної, не може бути названа “природною”, – писав учений, 

зазначаючи, що коли дитина почне одночасно говорити кількома мовами, то “жодна не займе 

для неї місця природної мови”, і за такого змішування мов “слово не матиме майже ніякого 

впливу на розвиток дитини” (Ушинський К. Д. Твори: У 6 т. – К.: Рад. школа, 1954. – Т. 1, с. 

275). 

Для К. Ушинського заміна рідної мови чужою створює жалюгідну штучну атмосферу, 

яка замість справжнього й багатого джерела пропонує дитині “джерело мізерне й 
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підроблене”. Ці погляди К. Д. Ушинського є надзвичайно актуальними і нині. 

Найефективнішими методами і прийомами розвитку мовлення  дітей він уважав 

проведення бесіди, ознайомлення з образотворчим мистецтвом, читання художньої 

літератури,  розповіді самих дітей на різні теми, систематичні вправи. У системі навчання 

дітей рідної мови, розробленій К. Ушинським, значне місце відводиться наочному навчанню. 

“Дитина мислить формами, фарбами, звуками” – писав він і вимагав пов’язувати початкове 

навчання дітей рідної мови з наочністю. 

Особливого значення у розвитку мовлення дітей К. Ушинський надавав усній 

народній творчості, зокрема казкам, загадкам, прислів’ям, скоромовкам. Усна народна 

творчість, особливо прислів’я, на думку вченого, впливають на дитину як формою, так і 

своїм змістом. Промовки і скоромовки вчений радив використовувати у роботі з дітьми для 

розвитку чуття рідної мови. Надзвичайно високо оцінював К. Ушинський народні казки. Він 

писав: “Це перші й блискучі спроби народної педагогіки, і я не думаю, що хтось був 

спроможним змагатися в цьому випадку з педагогічним генієм народу”. Щодо впливу казок 

на розвиток мовлення, то, словами педагога, вони  збагачують словник дитини. В усіх 

народних казках часто повторюються ті самі слова і звороти, які запам’ятовуються дитиною і 

надають її мовленню образності. 

 К. Ушинський підкреслював, що дитина засвоює вже готову,  створену до неї мову  в 

сім'ї, під впливом матері чи няньки. Саме вони є першими наставниками  дитини у  засвоєнні 

рідної мови. До шести років, за К. Ушинським, дитина володіє надзвичайно великим мовним 

скарбом, який навіть перевищує її потреби. За його словами, у неї значно більший запас слів 

і зворотів для висловлювання почуттів і думок, ніж самих почуттів і думок.  

Праці К. Д. Ушинського наскрізно пронизані думкою про роль рідної мови в житті 

народу. Учений неодноразово підкреслював, що вихована в іноземній атмосфері людина, 

“живучи в колі подібних до себе нещасливців та в штучній сфері, ними створеній”, 

залишиться назавжди чужою народові, “не прищепиться” до нього, “ніколи не зрозуміє 

народу і народ її ніколи не зрозуміє” (Ушинський К. Д. Твори: У 6 т. – К.: Рад. школа, 1954. – 

Т. 1, с. 275). 

Указуючи на важливу роль рідної мови у навчанні і вихованні дитини, К. Ушинський 

не применшував значення вивчення дітьми іноземних мов, які дають “людині можливість 

повного, самостійного і не однобічного розвитку, а без цього прямий і широкий шлях науки 

буде для неї завжди закритий”. Однак, на думку педагога, вивчення іноземних мов не 

повинно починатися надто рано і аж ніяк не раніше того часу, “поки буде помітно, що рідна 

мова пустила глибоке коріння в духовну природу дитини”. А це може бути, з погляду 

К. Ушинського, у 7-8 років або 10-12, тобто для кожної дитини треба визначати цей період 
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індивідуально (Ушинський К. Д. Твори: У 6 т. – К.: Рад. школа, 1954. – Т. 1, с. 278-279).  

Отже, К. Д. Ушинський обґрунтував теорію послідовного гармонійного вивчення мов: 

спочатку рідної мови, а згодом, залежно від розвитку дитини, і мови іноземної. Його вчення 

про місце і роль рідної мови в житті народу, країни, дитини є центральною концептуальною 

тезою усієї педагогічної системи вченого, яка не втратила своєї актуальності в Україні до 

сьогодні (Райська Л. Г. Мовне питання у контексті вивчення К. Ушинського / Л. Г. Райська 

// Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки / 

Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2010. – Вип. 79. – с. 28-29). 

 

 

Наталія Герилів (філологічний факультет) 

Наук. консультант – доц. Біляковська О. О. 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ВИХОВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ТВОРУ В. О. 

СУХОМЛИНСЬКОГО «СЕРЦЕ ВІДДАЮ ДІТЯМ» 

 

Виховання є, безумовно, важливим процесом у розвитку будь-якої людини. Про це 

може свідчити кількість праць у яких висвітлено різні аспекти проблеми виховання. Проте 

нашу увагу привернула праця видатного педагога-гуманіста, основоположника української 

педагогічної науки В. О. Сухомлинського «Серце віддаю дітям», де розкрито багато 

актуальних педагогічних питань, зокрема й окреслено інноваційні принципи виховання. 

Виховання – процес цілеспрямованого, систематичного формування особистості, 

зумовлений законами суспільного розвитку, дією багатьох об’єктивних і суб’єктивних 

факторів. Принципи виховання – вихідні положення, що випливають із закономірностей 

виховання й визначають загальне спрямування виховного процесу, основні вимоги до його 

змісту, методики та організації (Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. – К.: 

Либідь, 1997. – С. 45, 270). 

Вчитель у процесі виховання, взаємодіючи з дітьми також підпадає під дію виховних 

впливів. Про це у своїх творах зазначає В. О. Сухомлинський. Тому варто було б говорити 

про принципи виховання не лише особистості учня, а й особистості вчителя. 

Отож перейдемо до розгляду принципів виховання, які описує науковець-педагог у 

творі «Серце віддаю дітям» (Сухомлинський В. О. Вибрані твори. В 5-ти т. – Т. 3. – Серце 

віддаю дітям. Народження громадянина. Листи до сина. – К.: «Рад. Школа», 1977. – 670 с.)  

(див. табл. 1).  
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Таблиця 1 

Назва принципу Приклади з твору у скороченому вигляді 

1. Принцип безпосередньої близькості 

вихователя з дітьми 

Задушевна бесіда, похід у ліс, на річку, 

екскурсію, приготування каші, риболовля, 

сон під відкритим небом, спостереження за 

зірками (с. 9-10) 

2. Принцип уваги до законів природного 

розвитку кожної дитини, до її особливостей, 

прагнень, потреб 

Дитина відволікається, аби виглянути у 

вікно. Для неї в ту мить може бути 

кориснішим світ за межами школи, ніж 

«логічний світ, затиснутий у чорній класній 

дошці» (с. 14) 

3. Принцип жертовної любові Постать Януша Корчака, вихователя, який не 

погодився на життя без дітей, не залишив їх у 

передсмертну хвилину, тому разом із ними 

пішов у печі Треблінки ( с. 14) 

4. Принцип взаємодоповнення виховання у 

межах школи і поза нею 

Не можна твердити, що обов’язкове навчання 

– це поневолення дитячої душі, а світ за 

вікнами – справжня свобода (с. 15).  Процес 

пізнання навколишньої дійсності є 

незамінним емоційним стимулом думки 

(прогулянка, як одна із форм урочної роботи 

та роботи у групах продовженого дня) (с. 17-

18) 

5. Принцип запобігання перевиховання Семирічна дитина зі сім’ї колгоспника під 

час вступу до школи в активному запасі має 

1,5 тис слів, у той час як робітник у 45-50-

річному віці – 2-2,5 тис. слів. Тобто у школі 

лише поглиблюються знання і виховання. 

При цьому, вони уже нашаровуються на 

вагому базу. Тому важливо виховувати 

правильно, аби не довелося перевиховувати 

(с. 16) 

6. Принцип всешкільного виховання Коли виховуємо окремі колективи, класи, то 

водночас виховуємо і весь учнівський склад 

школи (с. 18) 

7. Принцип обізнаності з індивідуальними 

особливостями учнів (фізичних, 

психологічних можливостей, внутрішнього 

світу)  

Заклик до батьків пустити до школи дітей на 

рік швидше, аби дізнатися більше про них, 

щоб робота пізніше була ефективнішою 

(згодом – «Школа радості») (с. 19) 

8. Принцип обізнаності вчителя з 

середовищем у якому народилися й живуть 

вихованці 

Знайомство вчителя з кожною сім’єю: 

 серед усіх дітей 11 не мали батька, 

двоє – ні батька, ні матері (Вітя та Сашко); 

 відсутність атмосфери дружби, 

взаємної поваги між членами сім’ї (випадок 

із Колею, Толею) (с. 20) 

9. Принцип виваженості і толерантності, 

поваги до долі інших людей 

Розмова в саду з батьками дошкільнят 

(вчитель говорив лише про те, що не 

образило б нікого, врешті усвідомив, що  

«немає батьків, які б навмисне подавали 

поганий приклад дітям») (с. 25) 

10. Принцип спільного виховання дитини 

вчителем та батьками 

«Дитина – дзеркало сім’ї», у дітях 

відбивається моральна чистота матері і 
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батька. Лише спільними зусиллями з 

батьками «вчителі можуть дати дітям велике 

людське щастя» (с. 29) 

11. Принцип загартовування У перший день роботи «Школи радості» 

школярики прийшли не босоніж, хоча так 

ходили з давніх-давен, а в нових черевичках. 

Таким чином, як зазначає В. Сухомлинський, 

батьки, маючи добрі наміри, роблять погано: 

усе більше сільських дітей взимку хворіють. 

«А треба так виховувати дітей, щоб вони не 

боялися ні спеки, ні холоду» (с. 30) 

12. Принцип наочності У той час, коли вчитель розповідає казку, 

водночас малює її в альбомі (с. 31) 

13. Принцип винагородження (за певну 

діяльність) 

Після заняття вчитель роздав дітям 

виноградні грона, які діти хотіли з’їсти як 

тільки прийшли у виноградник (с. 31) 

14. Принцип виховання на практиці Коли заняття завершилося, вихователь роздав 

дітям по два грона винограду і розпорядився 

одне занести додому для мами, яка прийде з 

роботи. Як наслідок, діти навчаться ділитися 

і, можливо, колись закладуть свої 

виноградники (с. 31-32) 

15. Принцип виховання через казку «Казка – це … свіжий вітер, що роздмухує 

вогник дитячої думки й мови». Казка про 

сонце. Згодом Катя напише твір, де 

використає казковий образ «сонечка, що 

розсипає іскорки» (с. 32-33) 

16. Принцип обережності Вчителі  мають справу з найніжнішим, що є в 

природі – мозком дитини. Тому в процесі 

виховання потрібно бути дуже обережними, 

мов із квіткою, яку хочемо зірвати, не 

зронивши жодної краплини (с. 33) 

17. Принцип уникання словесного 

перенасичення 

Діти разом із вчителем сидять на кургані. 

Вони мовчать. «Словесне пересичення – одне 

з найшкідливіших пересичень. Дитині треба 

не тільки слухати слово вихователя, а й 

мовчати; в ці хвилини вона думає, осмислює 

почуте й побачене. … Уміння дати дитині 

подумати – одна з найтонших якостей 

педагога » (с. 34-35) 

18. Принцип різноманітності Коли під час розповіді про сонечко у дітей 

з’являється ще ціла низка питань, учитель 

змінює тему: починає оповідати про степ. Це 

пояснюється тим, що не можна 

перенасичувати свідомість школярів 

безліччю образів (с. 35) 

19. Принцип любові до Батьківщини, 

патріотизму 

Маленькі школярики виховувалися зокрема і 

на казках, ключовими образами в яких були 

елементи середовища, де жили діти. Завдяки 

казці відкривалась любов до рідного краю  

(с. 38) 

20. Принцип послідовності В. Сухомлинський зауважує, що перед тим,  
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як говорити про велич і могутність рідної 

землі, потрібно спочатку показати дитині її  

красу, захопити нею, аби дитина назавжди 

зберегла в своєму серці ті образи, що 

асоціюються з Батьківщиною (с. 38) 

21. Принцип відсутності строгого регламенту Тривалість заняття повинна залежати від 

активності та стану вихованців. 

«Найголовніше – щоб воно не набридало». 

«Закінчувати урок потрібно в момент, коли в 

дітей загострюється інтерес до предмета 

спостереження, до праці, якою вони зайняті» 

(с. 38-39) 

22. Принцип розвитку індивідуальності «Мандрівки» в хмарах вихователя та дітей. 

Кожен говорив про свої асоціації хмаринок із 

певними речами, образами, персонажами: для 

Варі – це старий чабан в солом’яному брилі, 

який спирається на ціпок, у той час як для 

Павла – сніговик (с. 39) 

 

Отже, вище ми виокремили і розглянули принципи виховання та приклади їх 

реалізації у творі В. О. Сухомлинського «Серце віддаю дітям». Але це лише кілька зі сотень. 

У нашій  роботі, на жаль, не можемо охопити більше. Попри те ці принципи є актуальними й 

досі. Вони, безперечно, варті уваги, хоча деякі можуть видатися новаторськими в умовах 

роботи традиційної школи. Єдине, що на останок варто відзначити, це орієнтація педагога на 

внутрішній світ дитини, її особливості, переживання. Цього вкрай бракує сьогодні. У погоні 

за втовкмачуванням знань, ми забуваємо звертати увагу на такі вкрай важливі аспекти 

виховання. 

 

 

Мар’яна Дрись (факультет педагогічної освіти) 

Наук. консультант – доц. Крива М. В. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Актуальність дослідження. Учіння, як і будь-яка інша діяльність, здійснюється під 

впливом певних стимулів, спонукань, які є рушійними силами навчально-пізнавальної 

активності учня. Такими спонукальними стимулами є потреби, інтереси, переконання, 

ідеали, уявлення учня про себе тощо. Вони утворюють мотивацію навчальної діяльності 

молодшого школяра.  Тому головна мета сучасної школи – створити умови для розвитку і 

самореалізації кожної особистості як громадянина України (Блінчук Н. В. Створення 

сприятливих умов для розвитку творчих здібностей учнів початкових класів / Н. В. Блінчук // 
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Обдарована дитина. – 2012.  – № 9. – С. 7). 

Проблема ігрової діяльності знайшла своє відображення у багатьох наукових працях 

відомих педагогів, зокрема Ф. Фребеля, В. Шаталова, Л. Виготського,  Д. Ельконіна та 

інших. 

Метою дослідження є вивчення проблеми організації ігрової діяльності молодших 

школярів у навчально-виховному процесі, що забезпечуватиме розвиток і виховання 

всебічно розвиненої людини. 

Виклад основного матеріалу. 

Молодший шкільний вік – дуже короткий відрізок в житті дитини. Але він має 

вирішальне значення для розвитку особистості. Із зовсім безпорадної істоти дитина 

перетворюється у відносно самостійну, активну особистість. Розвиваються всі сторони 

психіки дитини, закладається фундамент для діагностики та корекції рівня розвитку, для 

подальшого шкільного навчання і виховання. 

Важливу роль у цьому відіграє гра, яка у дошкільному віці була провідною 

діяльністю, а в цей період все ще продовжує займати значне місце у житті дитини (Старкова 

І. В. Гра як метод розкриття та формування творчих здібностей дитячої особистості / І. В. 

Старкова // Початкове навчання та виховання. – 2016. - № 34-36. – С. 2). 

У процесі гри в учнів виробляється звичка зосереджуватися, самостійно думати, 

розвивати увагу. Захопившись грою, діти не помічають, що навчаються, до активної 

діяльності залучаються навіть найпасивніші учні. 

Коли вчитель використовує на уроці елементи гри, то в класі створюється 

доброзичлива обстановка, бажання вчитися. Плануючи урок, учитель має зважати на всіх 

учнів, добирати ігри, які були б цікаві й зрозумілі. 

Гра належить до традиційних і визнаних методів навчання і виховання 

дошкільників, молодших школярів і підлітків. Цінність цього методу полягає в тому, що в 

ігровій діяльності освітня, розвиваюча й виховна функції діють у тісному взаємозв'язку. Гра 

як метод навчання організовує, розвиває учнів, розширює їхні пізнавальні можливості, 

виховує особистість (Швельова В.В. Методика організації ігрової діяльності в початкових 

класах / В. В. Шевельова // Початкове навчання та виховання : Науково-методичний журнал. 

– 2016. - № 4-5. - С. 6). 

Складність використання гри у навчанні пов’язана із методикою організації ігрової 

діяльності в початковій школі. 

Під час планування гри вихователь повинен чітко усвідомлювати, які знання в дітей 

він буде закріплювати за її допомогою, які розвивати вміння й навички. Тому вибір гри 

насамперед визначається навчально-виховними цілями (Бондаренко Т. Роль гри у 
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формуванні навчальної діяльності / Т. Бондаренко // Початкова освіта. - 2006. – № 42. - С. 

22). 

Гра повинна бути посильною, але в той же час мати деякі ускладнення, які 

потребують напруги уваги, пам'яті та інших пізнавальних процесів. У процесі гри вихователь 

повинен виявляти максимум уваги, такту, доброзичливості. Недоречне зауваження може 

негативно вплинути на активність та ініціативу дітей. 

Щоб ігрова діяльність на уроці проходила ефективно і давала бажані результати, 

нею необхідно управляти, забезпечивши виконання таких вимог: 

1. Готовність учнів до участі в грі. (Кожен учень повинен засвоїти правила гри, чітко 

усвідомити мету, її кінцевий результат, послідовність дій, мати потрібний запас знань для 

участі у грі). 

2. Забезпечення кожного учня необхідним дидактичним матеріалом. 

3. Чітка постановка завдання гри. Пояснення гри – зрозуміле, чітке. 

4. Складну гру слід проводити поетапно, поки учні не засвоять окремих дій, а далі 

можна пропонувати всю гру і різні її варіанти. 

5. Дії учнів слід контролювати, своєчасно виправляти. 

6. Не можна допускати приниження гідності дитини (образливі порівняння, оцінка за 

поразку в грі, глузування тощо). 

7. Доцільно розсадити учнів так, щоб за кожною партою сиділи один сильніший, а 

другий – слабший. У такому разі ігри між сусідами по парті відбуваються ефективніше і 

постійно контролюються сильнішими. Розсадити учнів по рядах слід так, щоб рівень їхніх 

знань і розумового розвитку був приблизно однаковим, щоб шанс виграти мав кожен ряд 

учнів (Швельова В.В. Методика організації ігрової діяльності в початкових класах / В. В. 

Шевельова // Початкове навчання та виховання : Науково-методичний журнал. – 2016. - № 4-

5. - С. 8). 

У процесі проведення уроків з елементами гри реалізуються ідеї співдружності у 

змаганні, самоуправління, виховання через колектив, відповідальності кожного за результати 

своєї праці, а основне – формується мотивація навчальної діяльності й інтерес дітей. 

Висновки. Враховуючи зазначені чинники, можна стверджувати, що якісний 

розвиток основних психічних процесів у молодшому шкільному віці залежить від того, 

наскільки успішно організована навчальна діяльність. Підвищити ж її ефективність можна за 

умов використання на уроках різних видів ігор, оскільки навчально-ігрова діяльність, з 

одного боку, сприяє підвищенню ефективності навчання учнів початкової школи, а з іншого 

– створює умови для розвитку та вдосконалення психічних процесів у молодшому 

шкільному віці. 



 23 

Тетяна Здоров (хімічний факультет) 

Наук. консультант — доц. Ковальчук Л. 

ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ У ВЗО 

“Ми вступаємо в різні періоди нашого життя так, 

як немовлята, не маючи за плечима ніякого досвіду, хоч 

би скільки нам було років” 

Ф. Ларошфуко 

Адаптація — це не лише передумова активної діяльності, а й необхідна умова її 

ефективності. Безперечно, кожен з нас за своє життя переживає декілька періодів адаптації, 

тобто пристосування до умов зовнішнього середовища. Перший рік навчання є дуже 

важливим тому, що в цей час у студента відбувається багато емоційно-особистісних і 

когнітивних змін — нерідко кількість цих змін перевищує ту, яка припадає на весь період 

навчання у вищому закладі освіти (ВЗО). Розрізняють такі форми адаптації першокурсників 

до умов навчання: 

1. формальна адаптація (процес пізнавально-інформаційного пристосування 

студентів до нового оточення, до вимог і своїх зобов’язань); 

2. суспільна адаптація (процес внутрішньої інтеграції груп студентів-

першокурсників і інтеграція цих груп зі студентським оточенням в цілому); 

3. дидактична адаптація (пристосування студентів до нових форм і методів навчання 

у вищій школі); 

4. соціальна адаптація студентів, що поділяється на професійну (пристосування до 

характеру, змісту, умов організації процесу навчання) та соціально-психологічну 

(пристосування студента до групи, взаємовідносин в ній). 

Разом з присвоєнням статусу студента молоді люди зіштовхуються з різними 

проблемами (нова система навчання, взаємостосунки з одногрупниками та викладачами, 

самостійне життя в нових соціально-побутових, можливо, незнайомих до цього їм умовах 

тощо). Труднощі зумовлені не тільки первинною соціалізацією у виші, а також 

психологічною непідготовленістю до освоєння обраної професії, що негативно позначається 

на ході процесу адаптації. Вагомим чинником і умовою успішної адаптації першокурсників є 

вплив мотивації до навчання та обраного фаху.  

Важлива роль на першому етапі відводиться куратору, який допомагає студентам 

адаптуватися до нових для них спеціальних умов, закласти підвалини сприятливого клімату 

в групі. Із цією метою необхідно проводити адаптаційні тренінги, масові заходи (концерти, 

КВК, екскурсії).  

Залежно від швидкості адаптації та її результатів розрізняють такі типи адаптації 

студента: 
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1-ий — характеризується легкістю пристосування студента до нових умов, швидким 

виробленням стратегії власної поведінки;  

2-ий — характеризується тим, що вона повільна, цілком залежить від середовища й 

соціального оточення студента;  

3-ій — характеризується тим, що студент важко адаптується через свої індивідуальні 

психологічні особливості, зокрема, велику залежність від групи. 

При успішній адаптації особистість отримує можливість максимально успішної 

самореалізації без надмірних зусиль. С. Самигін зазначає, що адаптація студентів до процесу 

навчання закінчується наприкінці 2-го – початку 3-го семестру. У багатьох з них логічною є 

поява дезадаптації, в одних вона короткотривала, а у декого може затягнутися. Її ознаками є 

неадекватне розуміння ситуації, стан напруженості, зниження активності студентів у 

навчання тощо.  

Результати нашого дослідження свідчать, що період адаптації у студентів проходить 

по-різному (див. рис. 1):  

 

Рис.1. Результати перебігу адаптації у студентів першого курсу. 

 Як видно з рис. 1, важко перебудовуються у нових умовах організації процесу 

навчання 39% студентів, гостро переживають відірваність від сім’ї, важко пристосовуються 

до самообслуговування 20% опитаних, відчувають труднощі входження в новий колектив 

12% студентів, не можуть охопити весь обсяг самостійної роботи 39%. 

Результати дослідження труднощів адаптації студентів свідчать, що у 44,29% з них 

вони зумовлені пристосуванням до вимог викладачів, у 37,35% опитаних — до нової системи 

навчання, у 36,56% — до великого обсягу самостійної роботи (рис. 2): 
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Рис. 2. Результати дослідження труднощів адаптації студентів. 

 

Результати відповіді студентів на запитання “Якими були Ваші, щоб швидше 

адаптуватися?” наводимо на рис. 3:  

 

Рис. 3.  Результати дослідження дій студентів з метою успішної адаптації 

Як видно з рис. 3, шукали вихід із складного становища 46% респондентів; 

обговорювали ці проблеми з однокурсниками 29%; самостійно шукали раціональні способи 

засвоєння навчального матеріалу 25%. Вирішити проблему адаптації в процесі комунікації з 

однокурсниками, викладачами та кураторами вдавалося не більше 25% першокурсників. 

Третина консультувалася з батьками. 

Аналіз мотивів першокурсників щодо вибору професії засвідчив, що бажання 

навчатися в цьому ВЗО і за обраним фахом підтвердили 18% опитаних. 14% відповідей 

набрав варіант “Бажання здобути вищу освіту незалежно від ВЗО” (про  оволодіння 

конкретними фаховими знаннями для майбутньої роботи не йшлося). Майже 11% студентів 

визнають, що хотіли навчатися у своєму місті, поруч з батьками. Стільки ж вибрали варіант 

“Просто потрібна вища освіта і диплом”. Ще 3% вчаться заради диплому. Отже, більше 
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23% першокурсників до навчання відносяться як до необхідності, і тільки 20% мають досить 

глибокі мотиви до здобуття вищої освіти за певним фахом (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Результати дослідження мотивів першокурсників щодо вибору професії 

 

Серед причин, які заважають адаптуватись до навчання, студенти називають: власну 

неорганізованість — 32%; втому від занять — 25%; недостатній інтерес до обраної 

спеціалізації — 23%; невміння розподіляти час — 20% (рис. 5). 

 

Рис. 5. Результати дослідження причин, які заважають адаптуватись до навчання 

Серед чинників, які сприяли успішній адаптації у ВЗО, 41% першокурсників називають 

лекції до вступу у спеціальність; 34% — соціально-психологічне  консультування; 25% — 

організацію культурного дозвілля (рис 6).  
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Рис. 6. Результати дослідження впливу чинників, які сприяли  

успішній адаптації першокурсників у ВЗО 

 

Підсумовуючи результати дослідження, зазначимо, що адаптація студентів першого 

курсу є початковим етапом навчання молодої людини, від якого залежить її подальше 

професійне становлення.  В адаптації першокурсників варто звернути увагу на роль куратора 

групи, зокрема в питанні психологічної підтримки в стресових ситуаціях. Враховуючи, що 

студенти активно спілкуються зі своїми однолітками, варто залучити органи студентського 

самоврядування до вирішення проблеми адаптації першокурсників. Важливим напрямом є 

формування такої культури навчального закладу, яка б створювала у студента уявлення про 

місце навчання, як доброзичливе середовище, в якому він зможе реалізувати більшість своїх 

потреб. 

 

 

Ольга Микита (механіко-математичний факультет) 

Наук. консультант – доц. Мищишин І. Я. 

 

ПРИЧИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ МОБІНГУ В УЧНІВСЬКОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ 

 

Мобінг в учнівському середовищі – психологічний тиск однокласників, який 

здійснюється за допомогою глузувань, бойкоту, цькування і відвертих знущань. Діти, які 

об'єднались в групи і спрямували своє негативне ставлення на конкретну особу, можуть 

нанести непоправні психологічні й навіть фізичні травми. У навчальних закладах найчастіше 

мобінг відбувається у психологічних формах: образливі слова, жорстокі висміювання, 

бойкоти.  

Науковці вважають, що мобінг може бути спровокований не лише кривдником, але і 

самою жертвою. Серед типових передумов зазначають: 
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• конкуренцію жертви з наявним авторитетом; 

• стиль поведінки, як у жертви. 

Загалом мобінг може мати різні форми прояву, серед яких класичний бойкот, а також 

насмішки, необґрунтовані чутки, викрадення дрібничок, псування особистих речей, написи 

на стінах, що ображають зацькованого, телефонні дзвінки та образливі SMS-повідомлення з 

погрозами – телефонний „тролінг”. З появою Інтернету з’явилися нові форми мобінгу – це 

брехливі повідомлення у соціальних мережах, оцифровані фейкові зображення та відеофайли 

на YouTube та аналогічних сервісах, електронні листи з прихованою зворотною адресою.  

Деструктивну значущість мобінгу не потрібно применшувати, оскільки відомі 

численні випадки суїцидів та вбивств, здійснені доведеними до відчаю, загнаними у кут 

безвихідності зацькованими.  

Психологічну сутність мобінгу можна пояснити з позиції послідовної ієрархії 

(домінування та підпорядкування), яка має вияв певного порядку, що формується в кожному 

суспільстві. Таку ієрархію прийнято позначати буквами грецького алфавіту (від Альфи до 

Омеги). Буквою Альфа (♂α або ♀α, залежно від статі) позначається домінуюча особа. Інші 

особи позначаються наступними буквами грецького алфавіту. Актами агресії вони 

встановлюють послідовне домінування, аж до етапу виявлення Омеги. Зазвичай Омега 

виступає об’єктом цькування. Вважається, що жертва насильства провокує агресію по 

відношенню до себе. Це ні за яких обставин не означає, що жертва несе певну частину 

провини за агресію щодо неї. Безумовно, деякі жертви цькування провокують агресора своєю 

поведінкою. Проте потрібно зауважити, що це не знімає відповідальності з агресора, а 

вимагає активних дій з боку вчителів, правоохоронних органів та громадськості. Діти стають 

жертвами неспровокованої агресії або ж ця агресія спровокована чинниками, незалежними 

від дій особи. 

Найчастіше жертвами шкільного насилля стають учні, які мають: 

• фізичні недоліки або вади: ті, що носять окуляри, діти зі зниженим слухом або з 

руховими порушеннями; 

• особливості поведінки: замкнуті або імпульсивні; 

• особливості зовнішності: руде волосся, веснянки, виступаючі вуха, криві ноги, 

особлива форма голови, вага тіла тощо; 

• страх перед школою; 

• відсутність досвіду життя в колективі (так звані „домашні” діти); 

• хвороби: епілепсія, заїкання, порушення мовлення, дисграфія (порушення письмової 

мови), дислексія (порушення читання), дискалькулія (порушення здатності до рахування) і та 

ін.; 
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• низький рівень інтелекту і труднощі у навчанні. 

Необхідно також зазначити, що сам Альфа майже ніколи особисто не принижує 

Омегу. Для цього існують спеціально організовані Бети, Гамми та Дельти, які зобов’язані 

довести відданість своєму ватажку та продемонструвати колективну (групову) силу, 

показуючи, що їхнє місце у груповій ієрархії належить їм справедливо. 

Мобінг – це завжди організована, продумана та досить довготривала агресія, із 

знущанням над особистістю. Однак маргінали, які його чинять, переконані, що вони діють 

правильно і не знущаються з однолітка, а навчають його правильно жити або намагаються 

витіснити з колективу того, хто не вміє жити за усталеними традиціями. 

Серед наслідків мобінгу виділяють такі: 

• неадекватне сприйняття власної індивідуальності – занижена самооцінка, комплекс 

неповноцінності, беззахисність; 

• неадекватне сприйняття реальності – формування дезадаптаційних захисних 

психологічних механізмів; 

• тривога, стрес, фобії, депресії, неврози, страх; 

• відхилення в поведінці – адиктивна, антисоціальна (крайньою формою якої є 

кримінальна), суїцидальна; 

• формування залежностей: алкогольна, тютюнова, наркотична, психологічна і та ін.; 

• порушення в комунікативній сфері (крайнім випадком є розлади мовлення) - страх 

спілкування з людьми, недовіра до людей, відсторонення від спілкування з колективом (в 

школі це проявляється у вигляді прогулів). 

Мобінг можна і необхідно попереджати, запобігати його виникненню. Такий підхід 

для вирішення проблеми набагато кращий, ніж пошук педагогічних прийомів для подолання 

мобінгу. Правильно організоване самоврядування враховує і керується демократичною 

логікою розвитку суспільства.  

Напрямки превентивної роботи: 

• підтримуйте позитивний статус дитини (потенційної жертви мобінгу) в класі; 

• підкреслюйте важливість спільної роботи у колективі; 

• формуйте в учнів навички самоконтролю, асертивної поведінки та позитивне 

ставлення до себе; 

• засуджуйте деструктивну й антисоціальну поведінку учнів; 

• використовуйте в роз’яснювальній профілактичній діяльності такий матеріал, що 

спонукатиме слухачів до міркувань та осмислення власної поведінки; 

• заохочуйте учнів до позитивних змін в особистісному зростанні, тобто підтримуйте 

у них прагнення до самовдосконалення. 
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Основні завдання соціально-педагогічної і корекційної роботи з жертвами шкільного 

насилля: 

 створити психологічний комфорт для набуття жертвами мобінгу позитивного 

досвіду підтримки і довіри; 

 сформувати навички упевненої поведінки, розвинути віру в себе, позитивне 

самосприйняття; 

 допомогти учням розвинути навички конструктивного спілкування, комунікативну 

компетентність; 

 мінімізувати відчуття людиною своєї самотності шляхом формування потреби у 

приналежності до групи; 

 підвищувати рівень емоційної комфортності шляхом зниження тривожності; 

 працюючи з колективом, в якому зафіксовано явище мобінгу, необхідно докладати 

зусиль в напрямку зниження агресивності, формування толерантності, емпатійності в учнів з 

метою вторинної профілактики виникнення мобінгу. 

Отже, сучасний вчитель повинен уміти запобігати виникненню мобінгу в учнівському 

середовищі, проводити системну превентивну роботу, виявляти перші прояви цькування, а 

також здійснювати психолого-педагогічні корекційні заходи щодо подолання мобінгу. 

 

 

 

Марта Мурська (факультет іноземних мов) 

Наук. консультант – доц. Равчина Т. В. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ, ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НАВЧАННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

ХХІ століття – епоха інформаційного суспільства, в якому домінантного значення 

набуває не матеріально-технічна галузь, а духовне виробництво. Останнє визначальним 

вектором свого глобального прискореного розвитку має інноваційні інформаційні технології. 

Ці ресурси проникли у всі сфери людського буття і, здебільшого, визначають його прогрес та 

успіх. Інформаційні технології набули специфічного застосування і в галузі освіти. Вони 

базуються, зокрема, на теорії мовної комунікації як виду діяльності. 

Її ключовим структурним елементом виступає слово, що слугує формою передачі 

інформації, яка відображає акумульований досвід попередніх поколінь. Комунікація, її 

алгоритм, технологія є важелем впливу як на індивідуальну свідомість так і на суспільну. В 
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результаті спілкування формуються цінності, переконання, ідеали, світогляд людей, спосіб їх 

мислення, стиль життя, сценарії поведінки тощо.  

Модернізація української освіти визначає соціальні вимоги до системи освіти. 

Суспільству, що розвивається, потрібні сучасно освічені, етичні, завзяті люди, які можуть 

самостійно приймати відповідальні рішення в ситуації вибору, прогнозуючи можливі 

наслідки, здібні до співпраці, відрізняються мобільністю, динамізмом, конструктивністю. 

Тому все частіше піднімається питання про вживання нових технологій. Це не лише нові 

технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання.  

Зрозумілим є посилений інтерес сучасних науковців до актуальних питань щодо 

розробки інноваційних освітніх технологій впливу на особистість та способів їх ефективного 

й оптимального використання у навчально-виховному процесі вищої школи. У ньому 

особливий акцент поставлено не тільки на сутності освітньої технології, її змісті, а й на 

можливості якісної передачі інформації, досвіду викладачем, тобто на володінні ним 

інноваційними технологіями навчання та викладання навчального матеріалу 

Саме освітні інноваційні технології навчання та викладання у ВШ виступають одним 

із основних інструментів діяльності викладача, який окрім багатоаспектного знання свого 

предмету повинен вміти науково доступно та цікаво представити освітній матеріал для 

студентства. Інноваційні освітні технології навчання та викладання у ВШ забезпечують 

відповідь на одне з найголовніших питань освітнього процесу: як, яким чином представити, 

передати нові знання та створити умови для засвоєння, набуття передбачених програмою, 

навчальним планом вмінь і навичок студентами.  

Одна з найважливіших проблем викладання у ВШ – проблема технологій навчання – 

залишається актуальною як у теоретичному, так і у практичному плані. Від її вирішення 

залежать і навчальний процес, і діяльність викладача й студентів, а отже, й результат 

навчання у вищій школі в цілому.  

Метою дослідження є аналіз та висвітлення змісту інноваційних освітніх технологій 

навчання та викладання у вищій школі. Для досягнення мети були реалізовані наступні 

завдання:  

 охарактеризовано зміст інноваційних освітніх технологій навчання та викладання;  

 проаналізовано сутність актуальних ідей з проблеми застосування інноваційних 

освітніх технологій у вищій школі; 

 обґрунтовано питання ефективності інтерактивних технологій навчання та 

викладання у ВНЗ.  

Педагогічна технологія – це послідовний і безперервний рух взаємозалежних 

компонентів, етапів, станів педагогічного процесу й дій його учасників. У наш час 
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проблемами розробки та втілення інноваційних освітніх технологій навчання та викладання 

займалися В. І. Андрєєв, І. М. Дичківська, К. К. Колін, Н. І. Криворучко, І. П. Підласий, В. Д. 

Симоненко, В. А. Сластенін, В. В. Шапкін та інші. 

Під інноваційними процесами в освіті розуміють процеси виникнення, розвитку і 

проникнення в широку практику педагогічних нововведень, оскільки інновація – це не лише 

створення і впровадження нововведень, а й такі зміни, які мають визначальний характер, 

супроводжуються змінами в різновидах діяльності, стилі мислення. Впровадження інновацій 

у педагогічний процес навчального закладу покликане забезпечити підвищення якості 

навчання студентів або знизити витрати на досягнення звичних результатів освіти.  

Освітня технологія – це модель спільної роботи викладача та студентів з планування, 

організації та проведення реального процесу навчання за умови забезпечення комфортності 

для всіх суб'єктів освітньої діяльності.  

Вибір освітньої технології – це завжди вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємодії, 

тактик навчання та стилю роботи викладача з студентами. 

За інтерактивного навчання освітній процес організовується таким чином, що 

практично всі студенти виявляються залученими в процесі пізнання, при цьому кожний 

робить свій індивідуальний внесок у загальну справу. Обмін знаннями, ідеями, думками 

відбувається в доброзичливій атмосфері, в умовах взаємної підтримки, взаєморозуміння, 

взаємодії.  

Під час інтерактивного навчання людина стає не об'єктом, а суб'єктом навчання, вона 

відчуває себе активним учасником подій і власної освіти та розвитку. Це забезпечує 

внутрішню мотивацію навчання, що сприяє його ефективності. Завдяки ефекту новизни та 

оригінальності інтерактивних методів при правильній їх організації зростає цікавість до 

процесу навчання! Особлива цінність інтерактивного навчання в тому, що учні навчаються 

ефективній роботі в колективі.  

Інтерактивні методи навчання є частиною особистісно-зорієнтованого навчання, 

оскільки сприяють соціалізації особистості, усвідомлення себе як частини колективу, своєї 

ролі і потенціалу. 

Підсумовуючи сказане, зазначу, навчання колективної діяльності, формування у 

студентів системи знань, умінь і навичок, необхідних для успішного колективного 

розв'язування задач – дійовий фактор підвищення ефективності навчально-виховного 

процесу. 

 

 

 



 33 

Юлія М’якуш (факультет іноземних мов) 

Наук. консультант – доц. Равчина Т. В. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ УРОКІВ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 

 

Після прийняття освітньої реформи, згідно з якою з вересня 2018 усі першокласники 

вчитимуться за програмою інтегрованого навчання, гостро постало питання про те, чи готові 

до цього досвідчені вчителі та молоді спеціалісти. Почастішали обговорення позитивних та 

негативних сторін цієї кардинальної зміни. Тож виникає питання: «Що таке інтегроване 

навчання та як воно вплине на розвиток світогляду школярів?» 

Поняття «інтеграція» (від лат. іnteger – повний, цілий) – може мати два значення: 

створення у школярів цілісного уявлення про навколишній світ (тут інтеграція розглядається 

як мета навчання);знаходження спільної платформи для зближення знань (тут інтеграція - 

засіб навчання). Лише тоді інтегроване навчання буде ефективним, коли і мета і засоби 

співпадатимуть. 

Загалом існує три рівні інтеграції: внутрішньопредметна інтеграція понять всередині 

окремих навчальних предметів;міжпредметна - синтез фактів, понять, принципів і т.д. двох і 

більше дисциплін, що і повинен використовувати педагог при підготовці інтегрованого 

уроку та транспредметна - синтез компонентів основного і додаткового змісту освіти. Якщо 

впровадити ці методи на усіх трьох рівнях,то результат буде найбільш ефективним. 

Інтеграція здатна вирішити основні суперечності в освіті – протиріччя між 

безмежністю знань і обмеженими людськими ресурсами. Практична реалізація ідеї 

інтегрованого навчання матиме й додатковий ефект, що сприяє розвитку емоційно 

ціннісного ставлення дітей до навчання, оскільки діти краще розумітимуть навчальний 

матеріал саме на міжпредметній основі, на взаємозв’язках з повсякденною діяльністю 

людини, що є запорукою успішного формування не тільки предметних компетентностей 

учнів, але й ключових, зокрема, вміння вчитися та застосовувати набуті знання. 

Враховуючи те, що учень не може довго сприймати одноманітної інформації, 

поєднання на уроці двох-трьох навчальних предметів забезпечує активізацію пізнавальної 

діяльності дітей, стимулює інтерес до навчання, показує взаємозв’язок навчальних 

дисциплін, зв’язок з життям. У центрі уваги знаходиться практичне завдання чи проблема. 

Учні вчаться знаходити шляхи вирішення не в теорії, а прямо зараз шляхом спроб та 

помилок,  отримують набагато більше автономності. За рахунок такої автономності, дитина 

вчиться бути самостійною, приймати власні рішення та брати за них відповідальність. 

Про важливість інтеграції знань неодноразово наголошувалось у прогресивній 
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педагогіці. Ще в епоху Відродження вчені, виступаючи проти схоластики в навчанні, 

підкреслювали важливість формування у школярів цілісних уявлень про взаємозв’язок 

природних явищ. Я. А. Коменський вважав, що для формування системи знань важливо 

послідовно встановлювати зв’язки між навчальними предметами. Не втратили актуальності 

думки Д. Локка про доцільність наповнення змісту одного предмета фактами інших. К. Д. 

Ушинський справедливо вважав, що знання та ідеї, які повідомляються будь-якими науками, 

повинні органічно об’єднуватися у світлий і, по можливості, широкий погляд на світ та 

життя взагалі. Цілеспрямовані та змістовні інтегровані заняття встановлюють міцні  зв’язки 

між навчальними предметами, вносять новизну в систему навчання, допомагають учням 

зрозуміти важливість вивчення основ наук як єдиної системи знань. 

Такі уроки емоційно збагачують навчально-виховний процес, допомагають учителю 

різнобічно і системно сформувати необхідні уявлення та поняття. Різні види діяльності 

(художньо-трудова, малювання, читання, слухання тощо), які притаманні урокам 

інтегрованого змісту, роблять їх цікавими, запобігають стомлюванню дітей, посилюють 

інтерес до навчання та школи в цілому 

У чому ж полягає розвивальна сутність інтегрованих видів діяльності? 

В.О.Сухомлинський порівнював думку дитини з ніжною трояндою, що не може 

квітнути без сонця. І бажання вчитися в емоційному забарвленні думки, в почутті радісної 

схвильованості. Без цього емоційно-естетичного струменя не може повноцінно розвиватися 

думка дитини, йти від наочних образів до абстрактних узагальнень. 

Сьогодні інтегроване навчання є абсолютно звичним для багатьох країн світу. 

Наприклад у США у  дев’ятому класі учні аналізують різноманітні графіки, шукаючи 

тенденції в харчових звичках та моделях охорони здоров’я американців. На соціальних 

дисциплінах ті самі учні проводять польові дослідження, порівнюючи вибір свіжих 

продуктів у місцевих бакалійних магазинах. На англійській мові вони розробляють рекламні 

кампанії, спрямовані на мотивування покращити харчування серед малозабезпеченого 

населення, де діабет вражає багато сімей.  

Відмінність інтегрованого уроку від традиційного в тому, що предметом вивчення 

(аналізу) на такому уроці виступають багатопланові об’єкти, інформація про сутність яких 

міститься в різних навчальних дисциплінах та використовується широка палітра 

міжпредметних зв’язків при різнобічному розгляді однопланових об’єктів. 

Інтеграція навчальних предметів – це вимога часу, це творчість, самобутність, 

мистецтво педагога . Оскільки наразі немає дидактичних матеріалів, за якими вчителі могли 

б проводити такі уроки на теми, зазначені освітньою програмою, вони змушені винаходити 

свої власні методики та шукати необхідні матеріали для уроків, поєднуючи різні предмети в 
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одну суцільну картину, роблячи світосприйняття цілісним, а навчання-цікавим та 

захопливим. 

 Отже, інтегрований урок стимулює пізнавальну самостійність, творчу активність та 

ініціативу учнів, такий урок дає можливість підводити дітей до усвідомленої і емоційно 

пережитої потреби міркувати і висловлювати свої думки. Наша країна лише робить свої 

перші кроки до масового впровадження такої системи освіти, але вчителі в Україні є 

креативними та цілеспрямованими людьми і зможуть максимально ефективно 

використовувати усі ці методи. 

 

 

Яна Ніколенко (філософський факультет) 

Наук. консультант – доц. Караманов О. В. 

 

ДЕМОКРАТИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НАВЧАННЯ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Стрімкий розвиток України визначається у загальному контексті європейської 

інтеграції з орієнтацією на фундаментальні цінності західної культури: парламентаризм, 

свобода дії і слова, права людини, лібералізація та інші невід’ємні атрибути суспільного 

демократичного середовища. 

Повага до гідності людини, рівноправність, опора на цінності – такі засади побудови 

демократичного середовища навчання почали виникати в Україні зовсім недавно. 

Метою статті є порівняння організаційних аспектів створення демократичного 

середовища навчання в Україні та за кордоном. 

У цілому в Україні шкільне середовище у більшості шкіл оцінюється як позитивне і 

безпечне. Водночас, визнано наявність недостатньої інклюзії учнів з особливими потребами, 

браку рівності та поваги у відносинах між учнями та вчителями, недостатньо партнерські 

відносини між батьками та вчителями, існування невирішених конфліктних ситуацій 

усередині педагогічних колективів. 

З 2015 р. в Україні діє програма «Демократична школа» за підтримки Ради Європи та 

Міністерства закордонних справ Норвегії. Програма націлена на демократизацію та 

децентралізацію середньої освіти через пропагування освіти для демократичного 

громадянства і прав людини. У програмі прийняли участь 53 школи по всій Україні, в яких 

були проведені тренінги з демократичного розвитку для шкільних команд, а також низку 

консультацій, спрямованих на підтримку реалізації шкільних проектів із запровадження 
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демократичних змін у школах та громадах. 

Програма у своїй роботі використовує посібник з прав людини, розроблений Радою 

Європи, у якому висвітлено головні засади демократичного навчання, плани уроків з 

демократії та прав людини, поради щодо реалізації проектів в школах та інше.  

Програма відстоює дотримання і пропагування навчальними закладами та освітніми 

програмами основних цінностей та принципів демократичного громадянства та прав людини, 

визначених Хартією Ради Європи з ОДГ/ОПЛ та покладених в основу нових Рамок 

компетентностей для культури демократії (2016): 

• принцип демократичної участі, інклюзії та партнерства; 

• принцип поваги до прав людини та людської гідності; 

• принцип рівності; 

• принцип поваги до різноманіття; 

• принцип мирного співіснування. 

Демократична школа також полегшує перебування дітей у ній, адже набагато нижчим 

стає стресогенний фактор, який може бути пов’язаний з агресією однокласників, проявами 

нетолерантності, складними стосунками з вчителями. 

Візьмемо для прикладу фінську систему навчання. Освіта цієї країни вже котрий рік 

поспіль має визначні успіхи, її головними принципами є: 

• Рівність шкіл, що відображається у рівності навчальних дисциплін (у Фінляндії 

негативно ставляться до класів із поглибленим вивченням тієї чи іншої дисципліни. Навпаки, 

усі предмети викладають рівноцінно); рівності батьків (питання про соціальний статус та 

професію батьків вчителям дозволено ставити лише в крайніх випадках, анкетування та 

опитування подібного типу заборонені); рівності учнів (фінських учнів не ділять на 

«хороших» чи «поганих», немає поділу на класи за вподобаннями чи вміннями. Усі діти 

мають однакові права в школі. Також фінська освіта спрямована на те, щоб максимально 

інтегрувати дітей з особливими потребами в соціальне середовище. Для цього діти з 

інвалідністю навчаються у звичайних школах. За потреби при школі створюють класи для 

учнів із вадами слуху чи зору); рівності учителів; рівності дорослих і дітей; 

• Безкоштовність (у Фінляндії не лише освіта є безкоштовною, але й усе, пов’язане з 

навчальним процесом: підручники, канцелярські товари та інші матеріали для навчання, 

екскурсії та шкільні поїздки, харчування, шкільний транспорт. Окрім того, будь-який збір 

коштів з батьків заборонений); 

• Індивідуальний підхід; 

• Практичність (головне правило викладання. Дітей у школі навчають здебільшого 

тому, що їм знадобиться у житті); 
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• Довіра до вчителів; 

• Довіра до учнів. 

Окрім цього, зазначимо, що фіни вважають, що основна роль школи – навчити дитину 

самостійності. Замість того, щоб змушувати “зубрити” формули, вчителі показують учням, 

як ефективно використовувати довідники, калькулятори, Інтернет тощо для вирішення їх 

проблем.  Вчителі не розкривають під час уроків нових тем, – усе є в підручнику, де учні 

повинні знайти та виокремити інформацію самостійно. Також вчителі не втручаються в 

особисті конфлікти між школярами, даючи їм самим розібратися. Відтак, у Фінляндії з 

повагою відносяться до кожної особистої думки, немає якихось рамок для самореалізації.  

Освіта в Фінляндії є одним з яскравих прикладів демократичного навчання, де 

поважають права кожного та надають багато можливостей для розвитку. Це навчання було 

ініційоване політичними силами країни, які головний акцент ставили на формування 

соціально-продуктивних освітніх компетенцій населення і загальної адекватної культури. 

Десятиліттями Фінляндія має чи не найкращі результати у вимірах PISA. Відносно 

рівня вихованості: у коридорах шкіл відкрито й вільно цілий день знаходиться верхній одяг 

учнів, на дворі вільно стоять їх велосипеди, а випадки крадіжки відсутні.  

Україна знаходиться на початковому етапі запровадження елементів демократичного 

середовища навчання. На жаль, у наших політиків освіта зараз стоїть не на першому місці, 

тому розвитком демократичного навчання займаються громадські організації, ініціативи, 

закордонні фонди. Вони активно проводять тренінги, майстер-класи, залучають директорів, 

адміністрацію, вчителів шкіл, яких навчають принципам демократії. Якщо в нас справді 

будуть запроваджені принципи демократичного навчання у школах, ми швидко побачимо 

результат – дітей, які цінують один одного, поважають інші думки, довірливо ставляться до 

своїх наставників і які гідно зможуть надалі розвивати цю країну.   

 

 

Марія Павлюк (географічний факультет) 

Наук. консультант – асист. Василишин М. С. 

ЕКСКУРСІЙНО-НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЗАКЛАДАХ ОЗДОРОВЛЕННЯ 

ТА ВІДПОЧИНКУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ (НА ПРИКЛАДІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ) 

 

Упродовж останніх років в Україні спостерігається погіршення стану здоров'я дітей, 

виникає гостра потреба у їхньому оздоровленні та відпочинку, яке організовується у 

спеціальних закладах. Для формування здорової і всебічно розвиненої особистості важливе 
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значення належить екскурсійно-навчальній діяльності. Основною функцією екскурсії є 

передача певної системи знань та розширення світогляду, а також і функції пізнання, 

виховання та організації культурного дозвілля молоді. В основі екскурсійної діяльності є 

обов'язкове поєднання двох елементів – показу і розповіді та взаємодія трьох компонентів – 

екскурсовода, екскурсійних об'єктів і екскурсантів і зазвичай рух екскурсантів відбувається з 

метою вивчення об'єктів за місцем їх природного розташування за визначеним маршрутом.  

Екскурсійна діяльність містить не лише оздоровчий та розважальний, а й 

педагогічний компонент, який передбачає всебічний розвиток учнів, формування нових 

знань, можливість застосування знань у практичній діяльності та безпосередньо пов’язаний 

із виховним процесом, а зокрема з екологічним, естетичним, моральним та фізичним 

вихованням. 

Дослідженню питань розвитку системи дитячого туризму приділяли увагу у своїх 

роботах вчені-педагоги (Бартків О. С., Грановський В. Г., Дурманенко Є. А. , Остапець О.О) і 

географи (Ємельянов Б.В, Кляп М.П.,  Колотуха О.В., Шандор Ф.Ф.).  

Мета нашого дослідження – це характеристика впливу екскурсійної діяльності на 

навчання і виховання учнівської молоді та формування всебічно розвиненої особистості на 

прикладі діяльності різних типів закладів відпочинку Івано-Франківської області. 

З’ясуємо значення одного з базових понять досліджуваної теми. На думку М. Кляпа та 

Ф. Шандора: «Дитячий туризм – вид туризму, що спрямований на задоволення дозвілля для 

дітей. Дитячий туризм – це пізнавальні екскурсії, дитячі табори, робінзонади. Це веселі 

канікули, розширення світогляду, нові друзі і безліч вражень для дітей різного віку. Існує 

значна кількість різноманітних програм дитячого туризму під час шкільних канікул та 

літнього відпочинку. Найпоширенішим видом дитячого туризму у світі є дитячі табори» 

(Кляп М.П. Сучасні різновиди туризму: навч. посіб. / М.П. Кляп,     Ф.Ф. Шандор. – К.: 

Знання, 2011. – 334 с.). 

Головне управління статистики в Івано-Франківській області інформує, що влітку 

2017 року функціонували 313 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, в яких провели 

своє дозвілля 32,8 тис дітей та підлітків з усіх регіонів України та інших держав. Із загальної 

кількості дітей 20,8 тис.  (63,4%) – діти Івано-Франківщини, 8,7 тис (26,5%) – діти пільгових 

категорій (Головне управління статистики в Івано-Франківській області [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://www.ifstat.gov.ua ) 

Розглянемо три найпоширеніших види дитячих таборів і з’ясуємо на конкретних 

прикладах значення екскурсійної діяльності для формування всебічно розвиненої 

особистості. 

http://www.ifstat.gov.ua/
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Екскурсійно-навчальну діяльність дитячих закладів санаторного типу ми розглянемо 

на прикладі лікувально-оздоровчого комплексу «Карпатські Зорі», розташованого на березі 

річки Рибниця в місті Косів, Івано-Франківської області. Програма відпочинку у цьому 

закладі передбачає оздоровчі, піші прогулянки до міста Косів, включаючи екскурсії до 

Музею художніх виробів місцевих майстрів, Музею народного мистецтва та побуту 

Гуцульщини та інших історико-культурних пам’яток. Таким чином, здійснюється 

популяризація народних традицій, утвердження духовних цінностей. У дітей може 

виникнути інтерес до певного виду народного промислу, що передбачає розвиток творчих 

здібностей та нахилів. 

Окрім того, всі бажаючі можуть вирушити в одноденний похід з досвідченими 

вихователями на гору Михалкову. Під час такого заходу відбувається навчання з орієнтації 

на місцевості за допомогою карти, визначення сторін горизонту, ознайомлення з природними 

особливостями гірської місцевості даного регіону та звертається увага на вивчення місцевого 

тваринного та рослинного світу. 

Популярними серед дітей та молоді є дитячі заклади відпочинку з денним 

перебуванням. Так, у 2017 році для відпочинку школярів було організовано 243 заклади 

відпочинку з денним перебуванням, де провели частину своїх канікул 11169  дітей. Власне в 

Івано-Франківську, їх кількість становить 15, де за літній період відпочило 1960 дітей 

(Головне управління статистики в Івано-Франківській області [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://www.ifstat.gov.ua ) 

Дитячий заклад з денним перебуванням відпочинку є закладом тимчасово утвореним 

у навчальному закладі, метою діяльності якого є реалізація права  кожної  дитини на 

повноцінний відпочинок, оздоровлення, забезпечується належний догляд за дітьми, 

виховний процес, їх повноцінне дозвілля, розвиток творчих здібностей та інтересів і де діти 

перебувають протягом дня, але не менше шести годин (Бартків О.С. Діяльність соціального 

педагога в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку: Навч. посіб. / О.С.Бартків, 

В.Г.Грановський, Є.А.Дурманенко. – Луцьк: АКВА ПРІНТ, 2017.– С. 35–36.). 

Розглянемо на прикладах, які саме форми екскурсійної діяльності реалізуються у 

пришкільних відпочинкових таборах міста Івано-Франківськ. Учні мають змогу відвідати 

Народний пожежно-технічний музей управління державної пожежної охорони УМВС 

України в Івано-Франківській області. У цьому музеї рятувальники розповідають про 

становлення та розвиток пожежно-рятувальної служби Прикарпаття, особливості роботи 

рятувальників. Діти отримають цікаву інформацію про поведінку у надзвичайних ситуаціях, 

дізнаються від рятувальників про можливі небезпек, котрі загрожують влітку їхньому 

здоров’ю і життю: вибухонебезпечні предмети, отруєння грибами, укуси змій, виникнення 

http://www.ifstat.gov.ua/
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пожеж, ознайомлюються з правилами поведінки біля водойм та у гірській місцевості. Також, 

діти відвідують Міську дитячу екологічну станцію та міні-зоопарк, який працює в МДЕС. 

Тут вони мають змогу потримати в руках екзотичних тварини, оглянути різноманітні 

експозиції, які поглиблюють у дітей знання про рослинний та тваринний світ свого краю. 

Під час відвідання Міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

ознайомлюються з роботою центру, навчаються основ паперопластики, бісероплетіння та 

інших видів художнього мистецтва, а вихованці авіа та ракето-модельних гуртків 

демонструють польоти літаків, сконструйованих руками школярів, що викликає особливе 

захоплення у всіх дітей. Учні мають можливість взяти участь у цікавих майстер-класах з 

декоративно-ужиткового мистецтва, хореографії, технічної творчості. Відвідують Театр 

ляльок імені Марійки Підгірянки, Обласний музично-драматичний театр імені Івана Франка 

та кінотеатри. В цих закладах учні  переглядають кінофільми та театральні вистави 

навчального, виховного, розважального змісту.  

\Усе більшої популярності серед дітей та молоді набувають наметові містечка. Влітку 

2017 року в Івано-Франківській області було організовано 47 наметових таборів, де 

оздоровились 3648 дітей (Головне управління статистики в Івано-Франківській області 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ifstat.gov.ua ). Такі заклади спрямовані 

на фізичне, патріотичне, екологічне, моральне виховання. Здійснюється навчально-

пізнавальна діяльність, формується витривалість, стресостійкість, любов до природи рідного 

краю. Особливості екскурсійно-навчальної діяльність цього типу дитячих відпочинково-

оздоровчих закладів розглянемо на прикладі табору «Чорний Ліс». 

У цьому таборі перебувають найчастіше підлітки, де вони мають змогу навчитися 

готувати їжу у польових умовах, виживати в екстремальних ситуаціях, а також опановують 

основи військової справи. Особливу увагу тут приділяють фізичній підготовці. Підлітки 

впевнено долають смугу перешкод, навчаються стрільби, отримують елементарні знання про 

зброю та військову справу. Впродовж перебування у наметових таборах проводяться зустрічі 

з працівниками патрульної поліції, які повторюють з дітьми правила дорожнього руху, а 

також наголошують, що запорукою гарного відпочинку на літніх канікулах є сумлінне 

дотримання ними правил безпечного перебування біля водоймищ та поблизу проїзної 

частини. Окрім того, діти дізнаються цікаву інформацію про роботу патрульних, 

розглядають їх службовий автомобіль, спецзасоби та вивчають тактики самозахисту. Також, 

проводяться творчі конкурси пісні і строю, пластики лісу, стінгазети, лісових кашоварів та 

інші. Як зазначають організатори, школярі отримають чимало  нових знань і практичного 

досвіду. 

У висновках варто зазначити, що екскурсійно-навчальна діяльність у закладах 

http://www.ifstat.gov.ua/
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оздоровлення та відпочинку дуже важлива, оскільки подання  навчальної інформації у 

поєднанні із демонструванням підвищує зацікавленість учнів та ефективність 

запам’ятовування нової інформації. Також зазначимо, що процес участі дітей і молоді у 

екскурсійно-навчальній діяльності відбувається без примусу і стресових ситуацій і 

відповідає інтересам дітей. Отже, застосування екскурсійної діяльності у різних видах 

закладів оздоровлення та відпочинку учнівської молоді здійснює вагомий вплив на навчання 

і виховання та формування всебічно розвиненої особистості. 

 

 

Анастасія Партика (факультет педагогічної освіти) 

Наук. консультант — доц. Ковальчук Л.О. 

 

РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ  ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ 

ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Розвиток критичного мислення людини стає дуже актуальним в епоху інтенсивних 

змін, що відбуваються сьогодні у світі. Життя висуває суспільний запит на виховання 

особистості мислячої, творчої, здатної, на відміну від самостійно мислити, генерувати ідеї, 

приймати нестандартні рішення, аргументувати власну думку тощо. Життєвий досвід учня 

— вирішальний чинник формування особистості, а система навчання і виховання повинна 

допомогти їй виявити у собі і розвинути те, що їй органічно притаманне. Мета нашого 

дослідження полягає в з’ясуванні ефективних шляхів розвитку критичного мислення 

молодших школярів у новій українській школі. 

Вивченням критичного мислення займалися А. Байрамов, Дж. Брунер, С. Векслер, 

Л. Виготський, Ж. Піаже, Л. Рибак, В. Синельнікова та інші вчені, які ставили питання про 

розвиток вміння самостійно осмислювати навчальний матеріал, виконувати нестандартні 

завдання, робити висновки, помічати власні помилки і помилки своїх ровесників. Українські 

дослідники проблеми критичного мислення (О. Тягло, С. Терно, Н. Гудзь, О. Кузьменко, 

О. Черниш та ін.) акцентують увагу на значущості розвитку критичного мислення 

особистості в умовах інформаційного суспільства.  

Дослідники розглядають критичне мислення як наукове мислення, сутність якого 

полягає у прийнятті ретельно обміркованих і зважених рішень щодо довіри до будь-якого 

твердження (маємо ми його сприйняти чи відкинути або відкласти, а також упевненості, з 

якою ми це робимо). 

Критичне мислення — мислення самостійне. Учні повинні мати достатньо свободи, 
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щоб мислити і самостійно вирішувати найскладніші питання. Мислити критично можна в 

будь-якому віці. Навіть малюки здатні думати критично і самостійно, а у першокласників 

накопичено для цього достатньо життєвого досвіду та знань. 

Видатний американський мислитель минулого століття Дж. Дьюї зазначав, що 

фундаментальна мета сучасної освіти полягає не в наданні інформації учням, а в тому, щоб 

розвивати критичний спосіб мислення, навички мислення, котрі дають змогу адекватно 

оцінювати нові обставини і формувати стратегію подолання проблем, які у них криються. 

Розвиток критичного мислення — дуже важливий аспект не лише у навчанні, а й в 

повсякденному житті, де герої є реальними, а вчинки — це дії твої і твоїх дітей. Навчити 

дітей мислити критично — означає правильно ставити запитання, направити увагу в 

правильне русло, вчити роботи висновки, знаходити рішення. Для того, щоб дитина могла 

розвинути творчі можливості, необхідне розумне керівництво з боку вчителя. Сьогодні 

неможливо навчати традиційно, а тому у центрі навчально-виховного процесу має бути 

учень. Адже від його творчої активності на уроках, вміння доказово міркувати, 

обґрунтовувати думки, вміння спілкуватися з учителем, учнями класу, залежить свідоме 

опанування шкільної програми. Саме завдяки критичному мисленню традиційний процес 

пізнання стає свідомим, безперервним і продуктивним.  

Слушно вважають, що “важких наук немає, є тільки важкий виклад”. Дитині має бути 

зрозумілою мета завдання. За таких умов вона зможе з інтересом виконувати дуже багато 

нецікавої, але потрібної роботи. Чим молодший вік, тим цікавішими слід давати завдання. 

Найбільш цікавим для дитини є те, що максимально розвиває її самостійність, збуджує 

думку. Викладання повинно бути захоплюючим — це один з принципів методики сучасного 

уроку. Однак інтерес не має нічого спільного з розважальністю, яка не містить пізнавальної 

мети. Інтерес до навчання виникає тоді, коли воно пов’язане з вирішенням проблеми, а тому 

кожен урок повинен бути пізнавальним і захоплювати школярів змістом, способом викладу 

тощо. 

Одним з ефективних шляхів навчання дітей молодшого шкільного віку є 

впровадження освітньої технології розвитку критичного мислення, під якою розуміють 

сукупність різноманітних педагогічних прийомів, що спонукають учнів до дослідницької 

творчої активності, створюють умови для усвідомлення ними матеріалу, узагальнення 

одержаних знань. Ця технологія  побудована на основі інтерактивних методів навчання, що 

допомагає готувати дітей нового покоління, які вміють розмірковувати, спілкуватися, чути та 

слухати інших. При запровадженні цієї технології знання засвоюються набагато ліпше, адже 

інтерактивні методи розраховані не на запам’ятовування, а на вдумливий, творчий процес 

пізнання світу, на постановку проблеми та пошук її вирішення. 
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Критичне мислення формується та розвивається під час опрацювання інформації, 

розв’язання задач, проблем, оцінки ситуації, вибору раціональних способів діяльності. Тому 

такі уроки, де це постійно відбувається, створюють плідні умови для формування та 

розвитку критичного мислення. Якщо ж планувати етапи уроку з використанням на них 

відповідних специфічних форм та методів технології формування та розвитку критичного 

мислення, то результат буде ще більш високим.  

Різноманітність шляхів, за допомогою яких можна формувати критичне мислення 

учнів дозволяє експериментувати та відкриває великі можливості перед вчителем та учнями, 

що дозволяє застосовувати різноманітні стратегії. Вони вносять ефект новизни у вивчення 

усіх предметів та стимулюють учнів критично мислити, сприяють вихованню дітей нового 

типу, здатних внести свій вклад в розвиток та процвітання своєї незалежної держави.  

 

 

Наталія Петришин  (хімічний факультет) 

Наук. консультант — доц. Ковальчук Л.О. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ СТУДЕНТАМИ 

ХІМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 

Вибір професії є одним із найважливіших кроків у житті молодої людини, від якого 

залежить її подальша доля. Найбільш узагальненою формою ставлення людини до професії є 

професійна спрямованість, під якою розуміють сукупність мотиваційних утворень 

(інтересів, потреб, схильностей, прагнень та ін.), що пов’язані з професійною діяльністю 

людини і впливають на вибір професії, прагнення працювати за нею, задоволеність 

професійною діяльністю.  

За професійною спрямованістю (Е. Зеєр) виділяють такі типи студентів: 

 студенти з позитивною професійною спрямованістю (їм властива ситуація 

відповідності особистості вибраній професії, що передбачає зв’язок між домінуючими, 

провідними мотивами і змістом професійної діяльності);  

 студенти, які остаточно не визначилися з вибором (для них прийнятний 

компроміс між невизначеністю, іноді негативним ставленням до професії і продовженням 

навчання у ВНЗ, перспективою подальшої роботи за фахом);  

 студенти з негативним ставленням до професії (мотивація зумовлена 

суспільними цінностями вищої освіти, провідний мотив виражає потребу не стільки в 

діяльності, скільки в різноманітних обставинах, пов’язаних з нею).  
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Зацікавленість студентів спеціальністю, професійне самовизначення сприяє 

професійному росту. При цьому важливою є система цінностей і мотивів для здійснення 

цього вибору. Викладачі фундаментальних дисциплін, з якими вперше зустрічаються 

студенти, мають можливість врахувати мотиви і відповідно до них вибудовувати процес 

навчання, тим самим погіршити чи покращити пізнавальну та професійну мотивацію. 

З нашого погляду, в багатьох студентів, мотивами вступу до ВНЗ яких були лише 

престижність ВНЗ чи спеціальності, переконання батьків, невеликий конкурс чи компанія 

друзів, в процесі навчання під дією атмосфери навчального закладу, якості викладання, 

доцільного вибору методик навчання може виникнути інтерес до навчання, а згодом і до 

професії. Не секрет, що для людини з низьким рівнем пізнавальної мотивації спосіб навчання 

та навчальне середовище матиме визначальний вплив на бажання продовжувати навчання.  

Основою мотивації навчання студентів є їхні різноманітні потреби та інтереси, 

врахування й задоволення яких суттєво поліпшує не лише якісні показники в навчанні та 

розвитку, а й полегшує процес управління навчально-пізнавальною діяльністю. 

З метою дослідження мотивації першокурсників напряму підготовки «Хімія» нами 

проведене анкетування. Критеріями сформованості обрано мотиви вибору професії, 

адекватність сприйняття себе як професіонала та самооцінка. В анкеті пропонувалося 

вказати значимий для себе, але відсутній у переліку мотив. Ми виходили з того, що 

значущість цих мотивів є порівняно  вищою, оскільки студент не просто обирає відповідь зі 

списку, а висловлює власну позицію. Нас цікавило, який відсоток респондентів 

наголошуватиме на важливості суспільно значимих мотивів вибору професії (розуміння 

важливості праці хіміка, наявність підготовки до навчання у ВНЗ, схильності до професії 

тощо).  

Аналіз результатів засвідчив, що практично для всіх студентів вища освіта є дуже 

важливою. Проте багато студентів вважає, що обрана спеціальність не є престижною. Майже 

34,4% студентів при виборі професії керувалися результатами ЗНО і обирали спеціальність 

за кількістю балів. Лише 15,8% респондентів серед мотивів вибору спеціальності вказали 

зацікавленість професією та здібності до хімії. Як виявилось, найбільш значимим мотивом 

вибору була можливість виїхати за кордон. Крім того, лише кожен сьомий у виборі професії 

керувався пізнавальними та професійними мотивами. 

Мотивація навчання частини опитаних пов’язана із соціальною значущістю професії. 

Це ті студенти, які зацікавилися зовнішньою привабливістю професії, хоча не розуміють, в 

чому саме полягатиме їхня майбутня робота (3,8% опитаних незнайомі з роботою за 

спеціальністю і 46% опитаних частково знайомі). На нашу думку, відсутність пізнавальних і 

професійних мотивів призводить до гальмування професійного розвитку студента. 
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Для перевірки адекватності сприйняття себе як професіонала та самооцінки студентам 

пропонувалося дати відповідь на запитання «Що Ви вважаєте сильною і слабкою сторонами 

Вашого професійного розвитку на цей час?». 22,9% студентів вагалися з відповіддю, а 78,1% 

зазначили про відсутність у них сильних і слабких сторін професійного розвитку. Це 

свідчить про невміння респондентів давати оцінку своїм досягненням та несприйняття 

процесу навчання як стартового етапу професійного розвитку. Відповіді частини опитаних 

стосувалися впливу на процес навчання особистісних характеристик (лінощі, небажання 

навчатися, обмежений ліміт часу, труднощі сприйняття нового матеріалу, рівень належної 

підготовки зі школи, навичок самоосвіти, зацікавленості майбутньою професійною 

діяльністю тощо). 

За результатами аналізу проведеного анкетування умовно виділяємо три групи. 

До першої можна віднести студентів, мотивація яких характеризується наявністю 

суспільно значущих мотивів вибору професії, позитивним ставленням до спеціальності, 

поінформованістю про професію і спеціальність, усвідомленням важливості і необхідності 

професії, самооцінкою, яка виявляється в оціненні власного професійного розвитку. 

До другої групи відносимо студентів з достатньою поінформованістю про професію і 

спеціальність, але їхні мотиви не пов’язані з професією, інтерес до неї носить ситуативний 

характер. 

У третю групу входять студенти з несвідомим вибором професії, у яких 

спостерігалась розбіжність особистих і навчальних цілей. 

Зазначене вище спонукало мене до проведення анкетування студентів п’ятого курсу, з 

метою з’ясування мотивації вибору навчальної програми при вступі на магістратуру. Цього 

року ступінь магістра можна здобувати за освітньо-професійною (45 осіб) або за освітньо-

науковою програмою (15 осіб). Тому цікавими є мотиви, якими керуються студенти при 

виборі. Отже, згідно одержаних результатів:  

 для 37,5% студентів має значення саме престижність вступу на магістратуру 

(незалежно від того, яку програму студент обирає для навчання); 

 прагнуть оволодівати професійними навичками (20,7% опитаних);  

 бажають отримати диплом при формальному засвоєнні знань та знаходити обхідні 

шляхи при складанні екзаменів (41,8%); 

 виявили бажання вступати на освітньо-професійну програму і повністю 

використовувати свої здібності та схильності щодо обраної професії (53,9%); 

 усвідомлено прагнуть оволодівати професійними знаннями у сфері науковця 

відповідно до обраної спеціальності тільки 46,1% опитаних;  

 вважають, що отримані знання після здобуття ступеня «магістра» дадуть змогу 
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досягти усього необхідного і від цього залежить рівень їх майбутніх статків та подальше 

професійне зростання, що, відповідно, дасть їм змогу принести більше користі суспільству 

(62% респондентів);  

 майже половина студентів прагне творчо самореалізуватися, проявити свої здібності 

у творчій діяльності, але слід зазначити, що тільки у 16,8% студентів на момент проведення 

тестування відсутні психоемоційні бар’єри для цього. 

Підсумовуючи, зазначимо, що одним із проявів підвищення мотивації є зацікавленість 

у вивченні навчальних дисциплін, а шляхом її виникнення —професійна спрямованість 

викладання фундаментальних дисциплін, що сприяє усуненню негативного ставлення 

студентів до їхнього вивчення та надає впевненість у застосуванні отриманих знань для 

вивчення спеціальних дисциплін та майбутньої роботи за фахом. 

Зауважимо, що в соціальному аспекті для формування мотивації успіху у творчій 

професійній діяльності необхідно: 

 увести практично-спрямовані спецкурси з можливістю студента обирати 

дисципліни за власним бажанням вже з другого курсу навчання; 

 підсилити практичну спрямованість підготовки студентів шляхом 

запровадження занять з аналізом і вирішенням актуальних професійних ситуацій, тренінгів 

професійної майстерності; 

 вдосконалити систему проходження виробничої практики, впроваджувати 

невідривну від навчального процесу практику; 

 проводити науково-практичні семінари з актуальних проблем фахової 

діяльності тощо. 

 

Софія Пилипець (факультет педагогічної освіти) 

Наук. консультант –  доц. Крива М. В. 

 

ОНЛАЙН - КУРСИ– ОДИН З ШЛЯХІВ  САМООСВІТИ  ВЧИТЕЛЯ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 

Актуальність теми дослідження. Країни Заходу успішно використовують 

можливості Інтернету протягом останнього десятиліття, а в Україні масові онлайн-курси 

набувають популярності лише зараз, проте доволі швидкими темпами і не поступаються 

якістю пропонованих знань. Такі курси є важливим додатковим інструментом для навчання 

сучасних дітей і вчителів, тому Міністерство освіти і науки України підтримує ініціативи 

створення та розробки даних  проектів.  
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Під час презентації безкоштовної онлайн-платформи з підготовки до ЗНО BeSmart, 

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич зазначила: «Сьогодні масові онлайн-курси набувають 

особливої популярності. І не тому, що це просто модно, а тому, що ці технології 

допомагають відповісти на значні виклики сьогодення – створення інтерактивних та цікавих 

матеріалів для дітей, забезпечення доступу до якісної освіти, надання можливостей для 

навчання впродовж життя. Усі ці виклики є особливо важливими й для України. Сучасним 

дітям нудно в теперішній українській школі, ми маємо молодь на непідконтрольних 

територіях, яка взагалі не має доступу до української освіти, та дітей у сільських школах, де 

якість освіти є нижчою, за міську». 

Мета дослідження полягає у вивченні можливостей самонавчання та 

самовдосконалення вчителя початкових класів з допомогою онлайн-курсів. 

Виклад основного наукового матеріалу. Постійна праця над собою –вимога часу. 

Специфіка педагогічної діяльності передбачає безперервне поповнення знань у сфері теорії 

навчального предмета та методики навчання. 

Механізмом розвитку і саморозвитку є самопізнання і самоаналіз діяльності. Під 

самопізнанням розуміється діяльність учителя, спрямована на усвідомлення своїх 

потенційних можливостей і професійних проблем. Самоаналіз –це прихований від 

безпосереднього спостереження, але суттєвий бік професійної діяльності педагога і його 

життєдіяльності загалом (Ратушинська А. Педагогічні умови розвитку професійних якостей 

учителя початкових класів у процесі самоосвіти/ А. Ратушинська // // Початкова школа. – 

2015. – № 10. – С. 14). 

Актуальним сьогодні для школи є впровадження нової концепції освіти, яка базується 

на організованому інноваційному процесу – створення, освоєння та апробація нововведень. 

Розробка і опанування інновацій вчителем включають здатність до продукування нових ідей, 

тому сучасний педагог має бути  творчим, повинен вміти шукати інформацію, обробляти її та 

вдало застосовувати.  

Одним із джерел пошуку інформації та самоосвіти є онлайн-курси. Навчання 

відбувається у такій послідовності: перегляд відео лекцій, обговорення питань на форумі з 

іншими студентами та викладачами, складання тесту та отримання сертифікату. Сучасна 

Всесвітня мережа пропонує  такі онлайн-платформи для саморозвитку вчителя: 

1. EdEra. Співпрацює з МОН, тому є багато освітніх можливостей: для вчителів 

початкової школи (найновіший курс лекцій описує сучасні методики підготовки викладання 

у першому класі). 

2. Prometheus.Тут є як предметні курси, які допоможуть слідкувати за новинами у 

галузі педагогіки, так і загальні. 

https://www.ed-era.com/
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3. ВУМ (Відкритий Університет Майдану). Поширює ідеї і сприяє розвитку 

громадянського суспільства, зібрано чимало курсівдля покращення педагогічної 

майстерності: креативне мислення, теорія поколінь, верифікація в інтернеті, мова жестів, 

інформаційна безпека. 

4. Cambridge EnglishWebinars. Вебінари з англійської мови, які можуть навчити 

використовувати нестандартні методи під час уроків. 

5. British Council. Пропонує багато можливостей для вивчення англійської мови, а 

також покращення навичок її викладання. 

6. KhanAcademy. Пропонує лекції, перекладені на 65 мов, у форматі YouTube відео, 

практичні заняття та методичні матеріали для педагогів. 

7. Coursera. Подібна система організації до KhanAcademy, проте особливістю 

оцінювання знань є те, що домашні завдання оцінюють інші студенти і для отримання 

сертифікату потрібно заплатити 30-40 доларів. 

8. EdX. Навчання на платформі абсолютно безкоштовне з отриманнямсертифікату, але 

можна оплатити волонтерський внесок за навчання. На жаль, українською мовою цей курс 

поки не перекладений. 

9. Еduget. Зорієнтована на всіх, для кого навчання й пізнання – це стиль життя, всіх, 

хто любить учитися, всіх, хто може передати знання. Мета – зробити процес отримання 

знань змістовним і захопливим (Гладченко М. П’ять платформ онлайн курсів для якісної 

освіти [Електронний ресурс] : [веб-портал] – Режим доступу: http://studway.com.ua/5-

platform-onlayn-kursiv/ ) 

Отже, перегляд онлайн-лекцій не тільки засіб професійного зростання вчителя, а й 

допомога під час підготовки і проведення уроків. Сучасну школу представляє творчий 

учитель, спроможний застосовувати нові технології, прийоми і методи, навчаючись з 

допомогою онлайн-курсів доступних у мережі Інтернет (Топол В. Де навчатись вчителям: 

добірка можливостей (Частина 2) [Електронний ресурс] : [веб-портал] – Режим доступу: 

http://nus.org.ua/articles/de-navchatys-vchytelyam-chastyna-2/ ) 

Висновки. Сучасний вчитель початкової школи повинен не лише знати свої предмети 

і володіти методиками їх викладання, а й бути обізнаним у різних наукових галузях та 

сферах суспільного життя, орієнтуватися у політиці, економіці, праві та мистецтві. А 

забезпечити цю обізнаність може прогресивний та ефективний інструмент самоосвіти – 

онлайн-курси, які сприяють задоволенню невід’ємної потреби педагога у самовдосконаленні. 

Вони дозволяють зекономити час, не залежати від годин проведення, є зручними у пошуку, 

використанні  та переважно безкоштовними, тому доступні усім користувачам мережі 

Інтернет.  

http://studway.com.ua/5-platform-onlayn-kursiv/
http://studway.com.ua/5-platform-onlayn-kursiv/
http://nus.org.ua/articles/de-navchatys-vchytelyam-chastyna-2/
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Наталія Подевко (факультет педагогічної освіти) 

Наук. консультант — доц. Ковальчук Л.О. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ 

 

Відомо, що родина — природне і найбільш стійке формування людського суспільства, 

яка акумулює в собі всі найважливіші його ознаки. Родина завжди була найкращим 

колективним вихователем, носієм найвищих національних ідеалів. Сім’я впливає на людину 

протягом усього її життя. 

Окреме місце посідає виховна функція сім’ї, зокрема з погляду її суспільної 

значущості. За результатами соціологічного опитування молодих сімей «Молода сім’я в 

Україні», яке проводить Український інститут соціальних досліджень, переважна більшість 

респондентів (90%) визначає народження та виховання дітей основними функціями сім’ї. 

На виховну функцію сім’ї в сучасних умовах негативно впливають послаблення 

родинних зв’язків, зменшення у батьків можливостей щодо спілкування і контролювання 

дітей, значна зміна стандартів поведінки, сімейних цінностей протягом життя одного 

покоління (яскравим прикладом можна назвати той факт, що на Україні, де завжди дуже 

високо цінувалося цнотство до весілля, у 2002 році прийнятий новий Сімейний кодекс 

України, в якому легалізується спільне проживання жінки та чоловіка без офіційної 

реєстрації шлюбу. 

Ідеал родинного виховання — здорова та щаслива людина з багатогранними знаннями 

і високими духовно-моральними якостями, патріотичними почуттями та працьовитістю. 

Основним завданням родинного виховання в умовах сьогодення є: 

 соціалізація дітей, надання знань, забезпечення усвідомлення важливості та змісту, 

формування правил, норм та навичок стосовно всіх інших функцій сім’ї; 

 виховання сімейних орієнтацій та орієнтирів, підготовка до виконання сімейних і 

соціальних ролей виховання фізично і морально здорової дитини, забезпечення необхідних 

екосоціальних умов для повної реалізації можливостей розвитку дитини (генотипу); 

 створення атмосфери емоційної захищеності, тепла, любові, умов для розвитку 

почуттів і сприймань дитини, її самореалізації; 

 засвоєння моральних цінностей, ідеалів, культурних традицій, етичних норм 

взаємин між близькими людьми і в суспільному оточенні, виховання культури поведінки, 

правдивості, справедливості, гідності, честі, людяності, здатності виявляти турботу про 

молодших, милосердя до слабих і людей похилого віку; 

 залучення дітей до світу знань, вивчення народних казок, пісень, прислів’їв, 
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приказок, дум, лічилок тощо; 

 виховання поваги до школи і вчителя, прагнення до освіти й творчого 

самовдосконалення; 

 включення дитини в спільну з дорослими діяльність, розвиток творчої 

працелюбності, спрямування зусиль на турботу про навколишнє середовище; виховання 

дітей цивілізованими господарями та підготовка їх до життя в умовах ринкових відносин; 

 формування естетичних смаків і почуттів, уміння розрізняти красиве і потворне в 

мистецтві і житті, поважати прекрасне у вчинках людей; забезпечення умов для їхньої 

творчої практичної діяльності; 

 забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, сімейних 

реліквій, вивчення родоводу;  

 прилучення дітей до народних традицій, звичаїв, обрядів, виховання в них 

національної свідомості і самосвідомості. 

Під засобами виховання розуміємо той вид діяльності, явище чи предмет, які можуть 

впливати на особистість у певному напрямку. Їх поділяють на природні (авторитет батьків, 

мікроклімат сім’ї, праця, навчання, навколишня природа, національні звичаї й традиції, 

громадська думка, література та мистецтво тощо) і надприродні (релігія). 

Під методом родинного виховання розуміємо способи, за допомогою яких 

здійснюється цілеспрямований педагогічний вплив батьків на свідомість і поведінку дітей, на 

формування в них благородних якостей, на збагачення їх необхідним життєвим досвідом. 

Успіх виховного процесу значною мірою зумовлюється застосуванням методів 

стимулювання культурної поведінки дитини (схвалення, змагання, сугестії, заохочення, 

покарання). Коротко конкретизуємо їх сутність: 

 схвалення — це визнання батьками дій і рішень дитини правильними, тобто 

бажаними для їх продовження з метою утвердження доброчинності; 

 змагання — виражає природне прагнення дитини постійно звіряти й порівнювати 

свої сили та можливості з іншою особою, намагання перевершити, перемогти когось у чому-

небудь, домагаючись кращих, ніж у когось, результатів, показників, що сприяє розвитку в 

особистості творчості, наполегливості, винахідливості й ініціативи, об’єктивної оцінки 

фактів;  

 сугестія (навіювання) — психолого-педагогічний вплив вихователя на дитину з 

метою актуалізації або зміні в неї провідних установок, ціннісних орієнтацій чи вчинків. 

родинний виховання соціалізація освіта;  
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 заохочення — спонукання дитини до гарних вчинків шляхом ласки, похвал і нагород 

(до нього вдаємося тоді, коли хочемо відзначити її успіхи у навчанні, працьовитість, 

старанність); 

 покарання — накладання покути за якусь провину (застосовують у тих випадках, 

коли дитина свідомо не підкоряється справедливим вимогам, порушує загальноприйняті 

норми та правила поведінки, нехтує обов’язками в сім’ї). 

Зазначимо, що наведена класифікація методів з поділом на групи є умовною. Адже 

методи не можуть існувати, а тим паче успішно діяти, коли вони ізольовані один, від одного. 

Застосовуються вони не відмежовано, а в тісному взаємозв’язку та взаємозалежності, у 

цілісній виховній системі, в контексті реального життя родини, охоплюючи розв’язання всіх 

напрямів виховання (тілесного, розумового духовно-морального тощо). 

 

 

 

Ярина Рега (факультет іноземних мов) 

Наук. консультант – доц. Равчина Т. В. 

 

МІСТОЗНАВСТВО ЯК ЧИННИК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ УЧНЯ 

 

“Міста схожі на годинник, - тільки вони не вимірюють час, а виробляють. І кожне 

велике місто виробляє свій особливий час, який знають лише ті, хто в ньому живе“ (прозаїк і 

перекладач Віктор Пелевін). 

Але якщо замислитись на мить – чи знаємо ми дійсно місто, в якому народилися, 

провели дитинство та живемо далі, чи ми дійсно відчуваємо той специфічний час, який 

виробляє місто? 

На жаль, на основі власних спостережень та проведених опитувань та досліджень, я 

можу констатувати, що не кожен житель свого міста знає про нього достатньо. І, на мою 

думку, подібного плану знання ми повинні розвивати і прищеплювати любов, інтерес та 

бажання поглиблювати ще у ранньому віці. Спираючись на це, представляю Вашій увазі 

статистику того, наскільки глибокі знання у дітей різного віку, різних шкіл Львова. Оскільки 

ми живемо у Львові, то я вирішила використовувати знання про це місто, саме як приклад, 

але, звісно, Львів – не єдине місто, що має настільки велику культурну цінність, це все може 

стосуватися будь-якого міста України. 
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Таблиця 1. 

№ Опитувачі Відповідь на питання «Хто і коли заснував Львів? Чому 

саме так називається це місто?» 

1. Учениця 5 класу Князь Данило Галицький, ? рік, на честь Лева. 

2. Учениця 6 класу Король Данило Галицький, ? рік, на честь Лева. 

3. Учень 7 класу Син Лева, ? рік, на честь Лева. 

4. Учень 7 класу Король Данило Галицький, ? рік, на честь Лева. 

5. Учениця 7 класу Лев, ? рік, на власну честь. 

6. Учениця 7 класу Король Данило Галицький, ? рік, на честь Лева. 

7. Учениця 8 класу Король Данило Галицький, ? рік, на честь Лева. 

8. Учениця 9 класу Король Данило Галицький, ? рік, на честь Лева. 

9. Учениця 10 класу Король Данило Галицький, ? рік, на честь Лева. 

10. Учениця 11 класу Король Данило Галицький, 1256 рік, на честь Лева. 

 

Таблиця 2. 

№ Опитувачі Відповідь на питання «Яка територія Львова була центром 

міста під час панування у ньому Речі Посполитої?» 

1. Учениця 5 класу Площа Ринок. 

2. Учениця 6 класу Високий Замок. 

3. Учень 7 класу - 

4. Учень 7 класу - 

5. Учениця 7 класу - 

6. Учениця 7 класу - 

7. Учениця 8 класу Площа Ринок 

8. Учениця 9 класу - 

9. Учениця 10 класу Галичина 

10. Учениця 11 класу Площа Ринок 

 

Таблиця  3. 

№ Опитувачі Відповідь на питання «чи погоджуєтеся Ви з твердженням, 

що у Львові існує лише 1 діюча релігійна конфесія ?» 

1. Учениця 5 класу Ні 

2. Учениця 6 класу Так 

3. Учень 7 класу Ні 

4. Учень 7 класу Так 

5. Учениця 7 класу Так 

6. Учениця 7 класу Так 

7. Учениця 8 класу Ні 

8. Учениця 9 класу Ні 

9. Учениця 10 класу Ні 

10. Учениця 11 класу Ні 

 

Таблиця 4. 

№ Опитувачі Відповідь на питання «У якій вищій школі Львова навчався 

Іван Франко?» 

1. Учениця 5 класу - 

2. Учениця 6 класу - 

3. Учень 7 класу - 

4. Учень 7 класу - 

5. Учениця 7 класу - 

6. Учениця 7 класу - 
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7. Учениця 8 класу Львівський національний університет ім. Івана Франка 

(сучасний) 

8. Учениця 9 класу У місті Дрогобич 

9. Учениця 10 класу Львівський національний університет ім. Івана Франка 

(сучасний) 

10. Учениця 11 класу - 

 

 

Таблиця 5. 

№ Опитувачі Відповідь на питання «Чи чули Ви про Бориса 

Возницького?» 

1. Учениця 5 класу - 

2. Учениця 6 класу - 

3. Учень 7 класу - 

4. Учень 7 класу - 

5. Учениця 7 класу - 

6. Учениця 7 класу - 

7. Учениця 8 класу - 

8. Учениця 9 класу - 

9. Учениця 10 класу - 

10. Учениця 11 класу Директор Львівської картинної галереї. 

 

Саме через такі результати, я вважаю за доречне, вводити у школах спеціальний курс 

під назвою «Містознавство». Я б пропонувала оформити його наступним чином : 

Насамперед, вчитель. Хто повинен  викладати цей предмет? Я вважаю недоречним, 

щоб цей предмет викладали вчителі математики, фізики, української мови, географії тощо, 

банально через те, що вони, наприклад, не мають достатньої кількості годин. Це не є 

правильно. Цей предмет мають викладати або історики, або ліцензовані екскурсоводи та 

гіди-перекладачі. Звісно, вчителі інших предметів можуть прочитати детальну інформацію у 

книжках, проте, на жаль, не всі книжки написані добре. Тобто одна і та сама інформація 

може подаватися по-різному і не відповідати дійсності. Фахівці в цьому питання вже знають, 

які автори найкращі і де можна знайти вірогідну інформацію, тому вони зможуть зі 

стовідсотковою впевненістю розказувати про це чи інше питання. Можу навести приклад з 

власного досвіду – коли я прийшла на курси екскурсоводів, на першому занятті нам сказали 

фразу : «Забудьте все, що ви знаєте про Львів – ви про нього нічого не знаєте». Насправді так 

і є. Я була впевнена принаймні в кількох речах, проте моя впевненість розсіялася при першій 

темі, коли я дізналася, що король Данило Галицький є лише одним з можливих засновників 

нашого міста. Існує десятки теорій, що свідчать про зворотне. Як приклад хороших авторів 

про Львів можу навести наступних авторів: Ігор Мельник, Володимир Вуйцик, Юрій 

Смірнов тощо. 

Наступне питання – яким чином повинні відбуватися уроки? Формат, на мою думку, 

має відповідати комбінаційності. Що я маю на увазі: спершу уроки з використанням різних 
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допоміжних засобів, зустрічі, фільми тощо. Наступний етап – екскурсія, щоб вчитель мав 

змогу не тільки розповісти інформацію, але і продемонструвати певні нюанси, котрі не 

передадуть правильного настрою за допомогою фотографії чи просто на словах( фрески 

Петра Холодного, ангел у каплиці Боїмів тощо). Окрім того, якщо вчитель володіє 

іноземною мовою (наприклад англійською, німецькою, польською тощо) і в школі діти 

вивчають цю іноземну мову, то можна провести екскурсію також іноземною мовою, що 

допоможе дитині засвоїти також і нову лексику з іноземної мови. Завжди потрібно 

пам`ятати, що «Теорія без практики – це рюкзак з підручниками по плавання за спиною у 

того, хто тоне» (Дмитро Емець). 

І останнє, проте, напевно, найголовніше – цілі, які повинен поставити вчитель перед 

собою. Сюди належать наступні пункти: 

 Збагатити культурний і духовний розвиток учнів; 

 Навчити шанувати і цінувати свою культуру, але і поважати й чужу; 

 Любити своє місто; 

 Поглибити знання учнів у даному предметі. 

Для досягнення цих цілей, мають бути вивченими наступні теми: 

 Історія міста (учні мають знати, як засновувалося місто, коли панувала Річ 

Посполита на нашій землі, чому «бабуся Австрія» впливала на нас, яке життя було у Львова 

у 20 столітті і чим дихає Лемберг сьогодні); 

 Видатні особистості (учні мають знати такі імена як Зигмунд Горголевський, Лука 

Долинський, Борис Возницький, Костянтин Корнякта, бо саме такі люди творять історію); 

 Релігія (питання релігії було завжди каменем спотикання та предметом для дискусій 

і сварок, тому учні повинні розуміти, що Львів – це те місто, в котрому дружньо співіснують 

6 конфесій, і кожен має право на не засуджене визнання тої релігії, яка йому найближча); 

 Культурна спадщина (такі будівлі, як Оперний театр, Палац Потоцьких, Каплиця 

Боїмів, Собор Св. Юри, Бернардинський собор, Будинок вчених – це ті місця, якими 

захоплюється не тільки вся Україна, але і світ. І наш обов’язок, як львів’ян – знати про них 

якщо не все, то хоч найцікавіші перли). 

На закінчення хочу сказати слова, які я говорю під час багатьох своїх екскурсій – 

місто, у тому числі і Львів, – це не просто нові будинки та старі храми, сучасні музеї та 

старовинна бруківка, це не просто запах ранкової кави та присмак львівського шоколаду. Це, 

насамперед, люди – школярі, студенти, професори, вчителі, історики, будівельники, 

музиканти – всі ці люди, не залежно від професій, піклуються своїми думками та вчинками 

про годинник міста, а освічені та культурно-обізнані люди прикрашають цей годинник більш 

вишуканим та унікальним оздобленням. 
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Софія Рикун (факультет педагогічної освіти) 

Наук.-консультант – доц. Крива М. В. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ ВИНАХІДНИЦЬКИХ ЗАВДАНЬ 

(ТРВЗ) В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Теорія розв’язання винахідницьких завдань (ТРВЗ) є актуальною в сучасних умовах 

розвитку освіти, оскільки забезпечує ґрунтовне засвоєння фактичних знань, формує стиль 

мислення, який спрямований не на використання готових знань, а на їх створення. Вона 

спонукає до побудови навчального процесу, у якому вчитель та учні завжди перебувають у 

творчому пошуку, вирішують складні проблеми, задачі. Ця теорія створена російським 

дослідником Генріхом Альтшуллером в 1946 році. Технологію Альтшуллера довгий час 

успішно використовували для молодих техніків, а у 80-х роках з’явився новий напрямок в 

освіті – ТРВЗ-педагогіка, і пізніше дана технологія почала запроваджуватись у школах та 

садочках. 

Метою використання цієї технології в початковій школі є розвиток таких якостей 

мислення як гнучкість, рухливість, системність, діалектичність, а також пошукової 

активності, прагнення до новизни, мови і творчої уяви. Її застосування повинно не тільки 

розвивати уяву дітей, але також навчити їх систематично, креативно мислити, виявляти і 

вирішувати протиріччя світу, бачити і вирішувати проблеми. І це може зробити лише творча 

людина. 

Досліджували теорію ТРВЗ і розробляли завдання такі науковці та методисти як І. Я. 

Гуткович, А. В. Корзун, І. Н. Мурашковський, С. Н. Ладошкіна, А. А. Нестеренко, А. М. 

Страунінг, Т. А. Сидорчук, Н. В. Рубін, М. Н. Шустерман. 

Теорія розв’язання винахідницьких завдань для молодших школярів є технологією 

колективних ігор і занять, під час яких вчитель надає учням детальні методичні 

рекомендації. Вона призначена максимально зробити ефективною програму, яку 

використовує вчитель під час навчання.  

У психолого-педагогічній літературі виділяють різноманітні методи ТРВЗ:  метод 

спроб і помилок, метод мозкової атаки, метод фокальних об'єктів, метод контрольних 

запитань, метод морфологічного аналізу, метод моделювання маленькими чоловічками, 

метод аналогії (синектики) тощо. Розглянемо деякі з них. 

Метод фокальних об’єктів (МФО) полягає в тому, що властивості одного предмета 

переносяться на інший. Фокальними називають ті об’єкти, які перебувають в центрі уваги. 

Наприклад, застосування на уроці природознавства: об’єкт – вода, випадкові об’єкти та їх 



 56 

властивості: цвях (колючий, твердий, гострий), кішка (пухнаста, сердита, лагідна), хмара 

(загадкова, плаксива, дивна), властивості переносимо на об’єкт «вода» та шукаємо цікаві 

думки про воду. Застосування на уроці етики: об’єкт – дружба, випадкові об’єкти та їх 

властивості: квітка (красива, тендітна), граніт (твердий, міцний), веселка (різнокольорова, 

непостійна). 

Прийом «Добре – погано» можна використовувати на всіх уроках в початковій школі, 

тому що вчить в будь-якому об’єкті, явищі, якості бачити обидві сторони: позитивну і 

негативну. Наприклад, на уроці української мови: птах – добре (знищує шкідливих комах, 

радує співом, можна тримати вдома і дружити з ним), погано (знищує врожай, заважає спати, 

дорого коштують). 

Метод аналогії (синектики) полягає у створенні групи учнів з різними потребами для 

пошуку творчих рішень шляхом необмеженого тренування уяви і об’єднання несумісних 

елементів. Для творчого процесу головне побачити у новій, незвичній ситуації, проблемі 

щось знайоме, тобто таке, що розв’язується відомими способами, тобто підшукати певну 

аналогію. У роботі з дітьми використовують 4 основні типи аналогій: пряма аналогія (пошук 

схожих явищ, процесів в інших галузях дійсності), особистісна аналогія (спрямована на те, 

щоб відпрацьовувати способи поведінки дитини в різних ситуаціях, таких як побутових, 

казкових), фантастична аналогія (має в основі типові прийоми фантазування: збільшення, 

зменшення, прискорення, уповільнення), символічна аналогія (пов’язана зі створенням 

образних аналогій (небесний князь, цар морів)). Наприклад, можна використовувати на 

уроках навчання грамоти під час вивчення літер: «На що схожі букви»,  та на уроках 

математики: «Розпізнавання геометричних фігур».  

Прийом «Системний ліфт» використовують для розгляду частин досліджуваного 

об'єкта як частини другого більшого об'єкту. Використовують на уроках української мови, 

природознавства, математики. Наприклад, у вигляді будиночку запишемо слова: 

словосполучення – слово – основа – корінь – літери – звуки.  

Прийом «Системний оператор» дозволяє розглянути об'єкт в часі і просторі. Це 

своєрідний шаблон для правильного розумового процесу. У ньому закладені такі критерії 

аналізу, як: система, надсистема, підсистема, минуле, теперішнє, майбутнє. Ці критерії 

подаємо у вигляді таблиці-екрану. Можна використовувати на уроках природознавства, 

наприклад аналізуємо поняття "курчатко": записуємо об’єкт, властивості, функції, із яких 

частин складається об’єкт, частиною якого об’єкту являється, об’єкт в минулому, 

майбутньому. 

Метод моделювання маленькими чоловічками у початковій школі надає можливість 

пояснити внутрішню будову предметів і речовин, фізичну суть явищ і процесів, що 



 57 

відбуваються у живій та неживій природі. Суть полягає в тому, що дитина має уявити, що всі 

речовини, предмети, об’єкти, явища складаються з безлічі живих, мислячих, маленьких 

чоловічків.   

Цей метод можна використовувати на уроці природознавства «Будова і властивості 

твердих тіл, рідин і газів». Вчитель пояснює агрегатні стани води відстанню між чоловічками 

(у льоді вони знаходяться близько один до одного, тримаючись за руки; у рідині вони не 

тримаються за руки та стоять трохи далі один від одного, чоловічки газу знаходяться у 

постійному русі та знаходяться далеко один від одного).   

У процесі вивчення «Фонетики» можна уявити у вигляді чоловічків звуки, 

«Морфології» – частини мови, «Синтаксису» – словосполучення, речення. Наприклад, 

приголосні – сині чоловічки, голосні – червоні. Словосполучення та речення можна уявити 

як взаємодію чоловічків. За готовими моделями можна складати нові речення. При цьому 

краще використовувати позначки, які придумали самі діти. Можна влаштувати конкурс на 

найзрозуміліше зображення.  За допомогою ММЧ закріплюють знання про склад слова: 

корінь – твердий чоловічок, не змінюється; префікс і суфікс – газоподібні, вони то є в слові, 

то відсутні; закінчення – рідкі чоловічки, вони змінюються, немов перетікають від слова до 

слова. 

Отож, теорію розв’язання винахідницьких задач можна активно використовувати на 

усіх навчальних предметах початкової школи. Адже методика ТРВЗ організовує мислення, 

робить його системним, учить знаходити і вирішувати протиріччя. На цій основі досягається 

глибше засвоєння фактичних знань, а головне – формується стиль мислення, направлений не 

на придбання готових знань, а на їх самостійну генерацію; виховання світоглядної установки 

сприйняття життя як динамічного простору відкритих завдань – що і потрібне сьогодні в 

школі для підготовки до завтрашнього життя. 

 

 

Соломія Семчишин (факультет педагогічної освіти) 

Наук. консультант — доц. Ковальчук Л.О. 

 

ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Американський учений і шкільний вчитель зі стажем роботи 20 років Сюзанна 

Вайнбреннер у книзі “Навчання обдарованих дітей у звичайному класі” пропонує вчителям 

різні методи та технології навчання обдарованих у класах зі змішаними здібностями. Відомо, 
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що обдаровані діти досить часто вивчають програмовий матеріал самостійно, що й становить 

причину втрати інтересу працювати на уроках. А використовуючи певні методи навчання, 

Сюзанна Вайнбреннер гарантує, що : 

 робота обдарованих дітей на уроці буде краще вмотивована; 

 діти працюватимуть продуктивніше і матимуть більше позитивних почуттів щодо 

відвідування школи; 

 їхні батьки будуть задоволені тим, що відбувається у їхньому класі; 

 вчитель обдарованих дітей буде також задоволений їхнім ставленням до навчання 

та високими результатами, досягнутими спільними зусиллями. 

Методи навчання обдарованих дітей мають відповідати: 

 основним завданням щодо надання допомоги школярам в отриманні знань; 

 рівню інтелектуального та соціального розвитку, різним вимогам і можливостям, 

виявленню основних і послідовних варіантів розвитку здібностей дитини; 

 переходу від перцептивного рівня пізнання до вищих понятійних рівнів. 

Визначальне місце у навчанні обдарованих дітей посідають творчі методи навчання, 

які спрямовані на: 

 визнання раніше невизнаних або невикористаних можливостей дитини; 

 повагу до бажання дитини самостійно працювати; 

 вміння стримуватися від втручання в процес творчої діяльності дитини; 

 надання дитині свободи вибору; 

 створення умов для конкретного втілення творчої ідеї; 

 заохочення роботи над проектами та пропозиціями; 

 уникнення будь-якого типу тиску на дітей; 

 надання можливості загального внеску в роботу групи; 

 повагу потенційних можливостей учнів, які відстають; 

 демонстрування ентузіазму; 

 надання авторитетної допомоги дітям, які висловлюють іншу думку; 

 організацію безпосереднього спілкування звичайних дітей з обдарованими; 

 отримання максимальної користі від захоплення дітей; 

 терпимість до безладдя; 

 вміння переконувати та пропагувати; 

 здатність до самоаналізу. 

Розглянемо конкретно, в чому суть кожного методу, запропонованого Сюзанною 

Вайнбреннер.  

Найважчий перший урок. Сутність методу полягає в тому, що учням дозволяється 
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спробувати розв’язати 5 чи 6 найскладніших завдань чи вправ, перш ніж виконувати решту 

завдання. Якщо діти з цим успішно впораються, то здобувають рівень А (відмінно) і тоді їм 

дозволяється використати час, що залишився, для заняття тим видом діяльності, який 

цікавіший і потрібніший, звісно, під контролем учителя. Цей метод автор радить 

використати на початку навчання для ознайомлення з навчальними потребами обдарованих 

дітей у звичайному класі під час різних уроків (математики, мови, читання, метою яких є 

закріплення умінь і навичок на практиці під час вивчення якогось правила, поняття). 

Причина, чому цей метод працює, дуже проста. Обдаровані діти можуть засвоювати навіть 

нові поняття швидше, ніж ровесники, і запам’ятовують те, що вчать, міцніше, тому вони й 

потребують менше практики. 

Ущільнення навчальної програми. Обдаровані діти швидше засвоюють програмовий 

матеріал, ніж їхні ровесники, тому в них часто залишається багато вільного часу. Було 

знайдено шлях, що дозволяє учням «відкуповувати» шкільний час, який вчителі планують 

для вивчення нового матеріалу. Обдаровані учні можуть провести його по-іншому. 

Американський психолог Дж. Рензулі називає цей процес ущільненням. Перед тим, як 

розпочати ущільнення, потрібно визначити здібності, які мають учні, і довіряти досягненням, 

які вони здобули, самостійно навчаючись. Потім треба вирішити, як використовувати 

«вільний час», щоб це не стало тягарем для них самих, для їхніх однокласників чи вчителя. 

Програма для обдарованих дітей може бути ущільнена лише в тих частинах, де учні мають 

міцні знання, уміння та навички. 

Проаналізувавши розглянуті методи навчання обдарованих дітей у звичайному класі, 

можна зробити висновок, що вони ґрунтуються на основних положеннях концептуальних 

моделей «Вільний клас», «Три види збагачення навчальної програми» й «Таксономія 

мислення». Таке комбінування дозволяє індивідуалізувати й диференціювати процес 

навчання, зробити його більш ефективним і цілеспрямованим, щоб задовольнити навчальні 

потреби обдарованих учнів. 

Для повноцінного розвитку та активізації творчого потенціалу особистості необхідно 

використовувати цілий комплекс методів. При цьому треба враховувати, що існуючі методи 

активізації творчої діяльності мають бути співвіднесені з певними сторонами творчої 

особистості, які вони найбільш ефективно актуалізують та розвивають у процесі творчої 

діяльності та поведінки, навчання та виховання. 

 

 

 

 



 60 

Ольга Сусла (факультет педагогічної освіти) 

Наук. консультант – доц. Цюра С. Б. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ З 

БАТЬКАМИ ПЕРШОКЛАСНИКІВ 

 

Основні вимоги до знань і вмінь вчителя, класного керівника, проблеми професійної 

та психолого-педагогічної компетентності вчителів аналізували Ю.Алферова, Т. Браже, С. 

Бреус, В. Воронова, В. Кричевський, М. Лук’янова, А. Маркова, Є. Смірнова, В. Сластьонін, 

Л. Спірін, Г. Сухобська. Питання змісту, методів, форм організації системи роботи вчителя 

вивчали М.Болдирєв, В. Оржеховська, М. Рожков; зміст діяльності класного керівника зі 

школярами в сучасних умовах – І. Бех, О. Газман, Г. Селевко, В. Киричук); робота з 

батьками вихованців –  І. Дружиніна, Р. Капралова; безпосередньо розгляд питання взаємодії 

вчителя з батьками старшокласників започаткували Ш.Амонашвілі, В.Виноградов, 

В.Чередов, Г.Цукерман та українські дослідники Т.Башинська, О.Кіліченко, В.Міляєва, 

О.Савченко, В.Тименко. Відповідно до затвердженої форми атестаційного листа вивчення 

системи і досвіду роботи педагогічного працівника доцільно здійснювати за такими 

напрямками (рівні) професійної діяльності педагога за оцінкою: 1) адміністрації закладу; 2) 

визначеною колегами по роботі; 3)  учнів; 4) батьків учнів; 5)  методичного об’єднання. 

Система роботи вчителя є цілеспрямовано спроектованою сукупністю 

взаємозалежних і взаємообумовлених компонентів праці вчителя. Ця  система, як і будь-яка 

діяльність складається з цілей, мотивів, сенсів, ланок, форм, методів та засобів роботи 

вчителя. Її особливості полягають у тому, що вона, як система є: 

 до певної міри опосередкованою, орієнтованою на зовні, оскільки формується на 

основі завдань розвитку не самих її учасників, а їх дитини, їх учня; 

 до певної міри безпосередньою, тому, що усі її елементи є значимими (вчитель) і 

життєво важливими (батьки) для її учасників; 

 цілеспрямованою, тобто проектованою для досягнення  мети, якою у найбільш 

загальному вираженні є формування педагогічно доцільних умов, оптимальних  для розвитку 

кожної дитини – першокласника, як цілісної особистості, але у конкретному її формулюванні 

вона завжди матиме індивідуальне формулювання, очікування, характеристики; 

 завжди знаходиться на початку свого утворення, що дозволяє будувати систему 

взаємодії і діяльності вчителя з батьками першокласника цілісно і ґрунтовно, закладати 

основні принципи і враховувати побажання сторін; 

 на початку свого утворення до певної міри еклектична, оскільки наявність дитини 
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розрізняється у реальному базовому сприйнятті дорослого (вчителя, батьків) у полюсах 

обмеження, зокрема й для самореалізації, або, як поява нових можливостей, у тому числі й 

для власного розвитку; 

 на початку свого утворення до певної міри задана сучасним соціокультурним 

простором, як гуманістична, орієнтована на створення партнерської взаємодії, середовища 

підтримка, співпраці, взаєморозуміння і вираховування позицій, що обумовлене державними 

законодавчими актами, такими як Конституція України, Законом України «Про освіту», 

концепцією «Нова українська школа», принципами та засадами сучасної педагогіки як науки.  

Організація роботи з батьками учнів доцільно здійснювати  за такими основними 

напрямками:  1. Вивчення сімей учнів, їх виховного потенціалу; 2. Включення батьків, усіх 

дорослих членів родини у навчально-виховний процес як рівноправних учасників, інтеграція 

зусиль і гармонізація взаємин педагогічного колективу і батьківської громадськості в 

створенні сприятливих умов для ефективної роботи освітнього закладу; 3. Формування 

педагогічної культури сучасної сім'ї та допомога батькам в їх психолого-педагогічній 

самоосвіті. 

У роботі педагога з батьками першокласників науковці виділяють послідовні етапи. 

Охарактеризуємо їх детально. Перший етап – підготовчий – спрямований на організоване 

вчителем цілеспрямоване залучення батьків до взаємодії та спостереження за організацією 

навчального процесу та його результатами, успіхами дитини, особливостями формування її 

пізнавального інтересу, надання батьками допомоги в організації навчальної діяльності 

першокласника, його адаптації до шкільного середовища, їх участь у житті класу, школи. 

Другий етап – налагодження системи взаємодії вчителя та батьків – завдання формування 

зацікавленості та формування уявлень та досягнення спільного розуміння батьками і 

вчителем як представником педагогічного колективу школи сутності та завдань. 

когнітивного та загального процесу розвитку дитини. Третій етап характеризується 

створення вчителем у співпраці з батьками та учнями організаційно-педагогічного простору 

можливостей для розвитку особистості кожного учня і класу,  пошуку творчих підходів до 

організації навчання й дозвілля класу дослідження власних  можливостей батьків з створення 

умов для когнітивного та загального розвитку дитини.  
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Наталія Тітик (факультет іноземних мов) 

Наук. консультант – доц. Равчина Т. В. 

 

МОЛОДІЖНІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ІНСТИТУТ ФОРМУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ  АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 

В Україні впродовж останніх років створено значну кількість молодіжних 

громадських організацій, які діють на засадах добровільності, рівноправності їхніх членів, 

самоврядування, законності та гласності. Розширився вплив громадськості на владу, члени 

недержавних організацій входять до громадських та експертних рад при органах державної 

влади, їх залучають до розроблення заходів з молодіжної політики, виконання соціальних 

проектів тощо. Водночас аналіз підтверджує, що суспільна діяльність молодіжних 

організацій не здобула широкого розголосу. Виникає питання, чи всі молодіжні громадські 

організації як соціальні інститути здатні формувати соціальну активність підростаючої 

особистості 

У зв’язку з актуальністю означеної проблеми діяльність молодіжних громадських 

організацій аналізувалася вченими в різних аспектах: соціально-педагогічна діяльність 

сучасних громадських молодіжних об’єднань в Україні; соціалізація підлітків в діяльності 

молодіжних організацій; організаційно-педагогічні умови соціалізації підлітків в 

неформальних молодіжних об’єднаннях ; підготовка соціальних педагогів до роботи з 

молодіжними організаціями; формування лідерських якостей особистості у діяльності 

студентських громадських об’єднань, трудова соціалізація молоді в діяльності громадських 

організацій та рухів, соціально-педагогічна діяльність студентських волонтерських груп. 

Аналізуючи діяльність молодіжних громадських організацій, необхідно підкреслити 

їхню надзвичайно вагому роль у набутті молоддю самостійності, самовизначенні, 

самоствердженні, соціалізації. Їхня діяльність є невід’ємною у різних сферах життя країни. 

Завдяки створенню молодіжними громадськими організаціями системи соціальних 

зв’язків і відносин, члени таких організацій засвоюють позитивний соціальний досвід, 

формують соціально значущі установки, уміння просоціальної поведінки. Завдяки цьому 

забезпечується успішність соціалізації молодої людини. Основними мотивами вступу юнаків 

і дівчат до молодіжних організацій є такі: цікаво проводити дозвілля; самореалізовуватися та 

самостверджуватися серед однолітків; розширювати коло спілкування; змінити власне життя 

на краще, сприяти розвитку України. 

Діяльність молодіжних громадських організацій як одного з багатьох інститутів 

соціального впливу на особистість вирізняється певними ознаками. До таких ознак належить: 
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наявність мети, структурованість, система цінностей, набір соціальних позицій та ролей. 

Для розуміння характеру впливу таких об’єднань на підростаючу особистість 

молодіжні громадські організації можна поділити на основні види за характером діяльності, 

а саме: молодіжні філії політичних партій, громадсько-політичні організації молоді, 

молодіжні релігійні організації, молодіжні фахові об’єднання, організації за інтересами, 

благодійні фонди, національні молодіжні організації, молодіжні партії, студентські 

організації. Своєю чергою, студентські організації бувають профспілкові, громадські та 

фахові. Саме студентські громадські організації можуть стати ключовим інститутом 

формування соціальної активності студентів. 

Відповідно до розвитку суспільства розширюється участь громадян в управлінні 

державними справами, громадському контролі за діяльністю органів виконавчої влади. З 

метою налагодження ефективної взаємодії зазначених органів із громадськістю, урахування 

громадської думки під час формування та реалізації державної політики при всіх органах 

виконавчої влади утворюються громадські ради, до складу яких можуть входити 

представники зареєстрованих молодіжних громадських організацій. Це дає молоді змогу 

проявити себе та реалізувати свій творчий потенціал в удосконаленні державної молодіжної 

політики. 

Соціально-педагогічна діяльність спілок молоді має, з одного боку, по можливості 

задовольняти і розвивати інтереси, потреби, здібності молодої людини, створювати умови 

для вирішення нею завдань, які постають перед спілкою, а також актуальних проблем; з 

іншого – бути соціально-орієнтуючою, тобто створювати умови для саморозвитку і 

самовиховання членів громадських молодіжних об’єднань, у т.ч. професійну орієнтацію, 

професійну підготовку, участь в господарському та економічному житті країни, розробці 

інноваційних технологічних проектів.  

Можна сказати, що молодіжні громадські організації, є певним джерелом для 

формування, розвитку і підвищення серед молоді демократичних цінностей, 

відповідальності, лідерських та організаторських якостей, критичного мислення, формування 

власної позиції відносно будь-яких процесів в державі та суспільстві. А це беззаперечно 

позитивно впливає на стан політичної культури молоді, що приймає участь в такій 

діяльності. 

Який вплив молодіжних організацій на виховання молоді ? 

 вступ молодих людей до громадських організацій є добровільним, а відтак таке 

залучення їх до діяльності підсилює їхню мотивацію та зобов’язання перед членами 

команди, що, в свою чергу, справляє позитивний вплив на формування їх як свідомих 

відповідальних громадян. 
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 це можливість зростати та здобувати знання без жорсткого фіксованого графіку. 

Студент починає займатися якимось більш складними задачами тоді, коли вона сама 

відчуває, що готова до цього. 

 молодь має можливість здобувати знання шляхом набуття практичного досвіду. 

Молодь має можливість розкрити власні здібності і розширити коло своїх особистісних 

можливостей шляхом участі в реалізації певних проектів.  

 працюючи в громадській організації молода людина може спробувати брати на себе 

певні соціальні ролі, брати на себе зобов’язання і відповідати за них, формувати стосунки і 

вчитися адекватно поводити себе в міжособистісних взаємовідносинах. 

 це можливість набувати певних лідерських навичок, завдяки яким значно простіше 

потім реалізувати себе у житті. 

 оточення в якому опиняється молода людина має великий вплив на формування 

системи її життєвих цінностей та виховання її як свідомого громадянина. 

І це лише дуже загальний перелік того, як саме молодіжна громадська організація 

може вплинути на виховання молодої людини. 

Саме молодь є основою розбудови громадянського суспільства в Україні. Адже 

громадянське суспільство має зростати і виховуватись знизу. Головною задачею кожного 

свідомого громадянина є перш за все навчитися самостійно дбати про забезпечення 

гарантованих Конституцією прав та свобод і, що найголовніше, робити це з огляду на 

національні традиції та національні інтереси нашої країни. 

Отже, молодіжні громадські організації як соціальні інститути вирізняються 

різноплановою діяльністю, кількісним і якісним складом, статусом. Такі організації 

реалізують соціальні проекти, залучають до соціально значущої діяльності партнерів, беруть 

участь у роботі громадських рад при державних органах влади, загалом отримують досвід 

взаємодії з іншими інституціями. Ураховуючи зазначене, є усі підстави характеризувати 

молодіжні громадські організації як інститути формування соціальної активності 

підростаючої особистості. 

 

 

Аліна Хащевацька (географічний факультет) 

Наук. консультант – доц. Крива М. В. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ЕЙДЕТИЧНИХ ПРИЙОМІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ 

 

Сучасне суспільство вимагає від освіти нових засобів, технологій, пов`язаних з 
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індивідуальним розвитком особистості, самостійним орієнтуванням у інформаційному 

просторі. Для майбутньої реалізації учнів у дорослому житті школа повинна підготувати їх, 

надати їм універсальні розумові інструменти, навчити нестандартно мислити. За Л. 

Виготським, педагогіка повинна орієнтуватися не на вчорашній, а на прийдешній день 

розвитку дитини. Для реалізації таких планів та ідей потрібна певна технологія і особливий 

прийом застосування різних методів при викладанні матеріалу. Один з них на нашу думку - 

ейдетика. Це засіб вчення про пам`ять, що заснований на образних враженнях, який дозволяє 

відтворити і утримати побачене явище чи подію. Ейдетика - вміння дуже яскраво уявляти 

собі образ, якого немає у полі нашого_сприйняття. 

Цікавість до ейдетики спостерігалася у Західній Європі (20-40р. ХХ ст.), особливо 

активно цей напрямок розвивався у Німеччині, у марбургській психологічній школі Е. 

Йеншема. Суттєвий вклад у розвиток цієї науки належить російському викладачу, доктору 

педагогічних наук І. Ю. Матюгіну, який у 90-х р.р. ХХ ст. розробив 27 методів образного 

розвитку уваги та пам’яті, а також Є.В. Антощуку - керівнику «Української школи 

ейдетики», який сприяв розвитку ейдетизму в Україні (Антощук Є.В. Швидка педагогічна 

допомога від «Української Школи Ейдетики». 8 уроків з техніки ефективного 

запам’ятовування будь-якої інформації. – Вінниця, 2002). 

Методи навчання, які пропонує ейдетика, спираються на образне мислення дитини, 

вони відповідають законам природи. Особливо актуально це на уроках географії, де учні 

мають змогу відтворювати те, що безпосередньо бачать у повсякденному житті, наприклад: 

природні явища, суспільно-економічні процеси. Це значно спростить пізнання і освоєння 

складнішого матеріалу, орієнтуючись на власний досвід.  

Ейдетична пам’ять за своєю природою є візуальною, адже більшу частину інформації,  

про світ, ми сприймаємо через зорові канали. Та не всі учні можуть візуально сприймати і 

запам’ятовувати матеріал. На пам’ять можуть впливати і інші чинники: тривалість і частота 

впливу подразника, сумлінність спостерігача, ставлення його до об’єкта дослідження. Тому 

ейдетичні прийоми не зупиняються лише на візуальному запам`ятовуванні. Сюди 

долучаються слухові, дотикові та навіть нюхові і смакові рецептори. Все це сприятиме 

кращому вбиранню та відтворенню інформації (Антощук Є. Вчимося запам’ятовувати і 

пригадувати / Антощук Є. В. – К.: Вирій. – 2007. – C. 156-158). 

Ще одна важлива перевага ейдетичного навчання – дитина вчиться радісно. Радість 

навчання, так само як і радість праці, робить дитину здоровішою. Пояснюється це тим, що 

коли людина знаходиться в стані радісної, позитивної напруги, в її організмі виробляється 

природний стимулятор ендорфін, який сприяє підвищенню імунітету і працездатності.  

Урок географії повинен бути уроком радості, пізнання, відкриття, уроком розвитку 
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уяви й емоційної сфери. За допомогою ейдотехніки будь-яка інформація запам’ятовується 

легко, із задоволенням та у позитивному настрої. Емоційно забарвлені заняття, наповнені 

рівною мірою вербальних та образних методів – це уроки, які потребує сучасна школа. 

Враховуючи, що географія розгалужується на багато напрямів, то застосування таких 

методів буде досить вдалим. Є декілька методів і прийомів ейдотехніки, які можна 

використовувати на уроках географії: метод Цицерона, метод Аткінсона, акровербальний 

метод, ефект присутності та метод поєднання вербального апарату з роботою уяви. 

 Метод Цицерона або метод місць базується на зорових асоціаціях. Для цього 

потрібно чітко уявити  предмет чи явище, яке необхідно запам’ятати і поєднати з образом 

певного місця. За цим методом необхідно подумки «розмістити» інформацію по всій кімнаті 

(кабінету), у нашому випадку, необхідна інформація вже буде знаходитися на своєму місці у 

вигляді таблиць, графіків, карт. 

 Метод Аткінсона заснований на використанні ключових слів або фонетичних 

асоціацій. Наприклад, при вивчені столиць країн світу ми можемо поєднати за допомогою 

асоціацій та порівнянь назву країни і її столицю або навіть вигадати якийсь факт до певного 

міста виходячи з його назви, наприклад: Македонія – столиця Скоп’є (О. Македонський і зі 

списом – «копье»); Словенія – столиця Любляна («любимо їх», бо – слов`яни 

(словени));Чорногорія – столиця Подгоріца (Корінь «гор» -  гора); Хорватія – столиця Загреб 

(«гребтися» - хорти); Сербія – столиця Белград; Боснія і Герцеговина – столиця Сараєво 

(«сарай» - разом – вкупі). 

 Метод поєднання вербального апарату з роботою уяви. Необхідно назвати за 60 

секунд 60 географічних назв, потрібно назвати ті назви,що з’являються в уяві , деталізувати 

їх, назвати ті,що учень розуміє. 

 Акровербальний метод- складання віршиків,жартівливих фраз в яких зашифрована 

будь-яка інформація.  

 «Ефект присутності» – створення у свідомості учнів образних картин, пов’язаних з 

актуалізацією різноманітних рецепторів. Наприклад, спробувати зібратися у поїздку в 

Австралію зимою, виходячи з набутих знань про особливості клімату та природної зони 

(Бесєдіна А. Вплив методів і завдань ейдетики на розвиток особистості учня // Рідна школа. 

– 2009. – № 2-3. – С. 61-62). 

Кожен урок передбачає написання конспекту і якість запам’ятовування залежить від 

вдало записаного матеріалу. Тому учнів слід навчити структуровано, лаконічно і зрозуміло 

конспектувати інформацію на уроці. Ейдос-конспект передбачає створення образів на основі 

отриманого матеріалу, відповідно учитель перевіряючи ці записи може для себе вирішити 
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наскільки правильно учні зрозуміли дану тему. Ейдос-конспект задіює логічне і образне 

мислення, складає собою цілісну картину, починаючи від вдало підібраного заголовку, 

замалювання різних процесів, складання графіків та завершуючи формулюванням висновку. 

Кольорове оформлення – важлива деталь ейдос-конспекту. Правильно оформлений 

конспект загострює увагу на головному, тобто впливає на учня своїми естетичними і 

психологічними якостями (Чепурний Г.А. Серія "Як навчитися легко вчитися". Книга 1. 

Асоціативний зв′язок, цифри та творче мислення. /Г.А.Чепурний, Ю.В. Палійчук Ю.В. –

Вінниця: ВМГО «Розвиток», 2006). 

Отже, застосування ейдотехніки на уроках географії дозволяє відтворювати образи 

протягом тривалого часу та у подальшому з легкістю розуміти складніший матеріал, а 

використання уяви та яскравих образів розвиває позитивні емоції. У прийомах ейдотехніки 

немає обмежень чи конкретних правил, то чому б  не застосувати все що допоможе краще 

пізнати світ учневі? Головне пам`ятати одне важливе правило: «Не зашкодь!». 

 

 

 

Олена Якимович (філологічний факультет) 

Наук. консультант – асист. Василишин М. С. 

 

АТМОСФЕРА СТОСУНКІВ: ВЧИТЕЛЬ – УЧЕНЬ (ЗА ПЕДАГОГІЧНИМИ 

ПОГЛЯДАМИ ШАЛВИ АМОНАШВІЛІ) 

 

Шалва Амоношвілі – грузинський педагог-новатор. Все життя і творчість Шалва 

Амонашвілі присвятив розвитку класичних ідей гуманної педагогіки, а також утвердженню у 

педагогічній свідомості поняття «духовного гуманізму». Гуманна педагогіка орієнтована на 

особистість дитини, і передбачає абсолютну відмову від авторитарної педагогіки. На 

сучасному етапі відповідний напрям педагогічної думки набуває актуальності, адже школа 

має виховувати творчу особистість, упевнену у своїх силах, здатну до саморозвитку, 

самовиховання та самоосвіти. Для здійснення цього завдання вчитель повинен бути не тільки 

носієм інформації, але й педагогом, психологом, здатним здійснювати психологічну 

підтримку і розвиток особистості. На нашу думку, на засадах гуманної педагогіки повинна 

базуватись нова освітня система. 

Дослідження нового змісту, форм і методів навчання, який розпочав Шалва 

Амонашвілі ще в 1964 році, триває й донині. Безумовно, висновки, що було зроблено на 

цьому шляху, виходять за межі власне навчання у початковій школі. Вони також стосуються 
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усіх щаблів не тільки освітянського процесу, але й взагалі процесу життєвого. Зокрема, 

формування особистості учня залежить від вчителя, саме ця теза лягла в основу його 

педагогічних ідей. Система виховання і навчання Ш. Амонашвілі будується на засадах 

гуманізму та віри у дитину і передбачає створення культурних передумов для саморозвитку, 

перетворивши шкільні заняття в «уроки щастя, життя, пізнання, спілкування».  

Зазначену проблематику на теренах України досліджував Василь Сухомлинський. У 

його відомих працях «Сто порад учителю» та «Серце віддаю дітям» також простежуються 

новаторські ідеї привнесення у навчальний процес позитивних емоцій: щастя, любові, 

гармонії, що згодом перейняв грузинський педагог. Схожість поглядів Василя 

Сухомлинського та Шалви Амонашвілі полягає у дослідженні однієї вікової категорії учнів 

шести-семи років та створені такої методики викладання, яка б формувала повагу і довіру 

між вчителем та вихованцем.  

Метою нашого дослідження - є аналіз педагогічних ідей Ш.Амонашвілі та 

можливостей їх застосування у навчальному процесі загальноосвітньої школи. 

У своїй педагогічній діяльності  Шалва Амонашвілі активно застосовує ігрову 

діяльність, яка є найбільш характерною для учнів молодшого шкільного віку. Для 

налагодження психологічно-комфортної атмосфери у групі учнів грузинський педагог 

пропонує використовувати інтерактивну гру «Квіточка», де серединка – це вчитель, а кожна 

пелюсточка - риса характеру, якою повинен володіти у своїй роботі гуманний педагог, на 

думку учня. Це надзвичайно важливий метод для зближення учнів і вихователя, адже дитина 

може сміливо сказати, яким би вона хотіла бачити свого наставника. А, відповідно, вчитель 

розвивається і налагоджує кращий діалог з учнями. 

Одним із методів налагодження активної взаємодії з між учнем та вчителем, з метою 

розкриття потенціалу учнів, є гра «Павутинка». Під час такої навчальної гри всі учні сідають 

у коло. Кожен  учасник, навіть вчитель, намотує на палець нитку, кидає клубок будь-якому 

іншому учаснику і ставить йому запитання: 

 Який у тебе настрій? 

 Що сподобалося тобі на уроці? 

 Що нового ти сьогодні дізнався? та ін. 

Учасник, який відповідає, намотує мотузку на палець. Потім кидає клубок наступному 

учаснику. У колі утворюється "павутинка", яка символізує міцний зв’язок між усіма учнями 

та вчителем.  

Важливо пам’ятати і про те, що у дитинстві всі події сприймаються яскраво і 

закарбовуються у пам’яті дитини, часто на все життя. Які спогади залишаться у дітей 

залежить тільки від педагога. Тому досить дієвий та гуманний метод впливу на педагогів 
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пропонує Шалва Олександрович, оскільки саме від них залежить психічний стан 

підростаючого покоління. Цей метод називається "Критиканству - Ні". В основі цього методу 

є імітація переживань дитини та її відчуттів у неприємній ситуації. Шалва Амонашвілі 

пропонує сісти вчителям за парти і ніби промовляє до них: «Ви сидите за партами, тож 

спробуйте пригадати своє дитинство, уявіть себе маленькою дитиною, учнем молодших 

класів. Пригадайте найприкріше і найнеприємніше слово, яке ви почули колись від 

дорослого. Якщо складно, можна написати неприємну ситуацію, яка закарбувалася у пам’яті. 

Аркуш підписувати не потрібно. А тепер складіть і покладіть ваші "неприємні спогади" у 

мішечок». Потім пропонує кожному, по черзі, витягнути аркуш. Після цього кожен учасник 

зачитує ситуацію, старається емоційно зануритися у неї і висловлює почуття, що виникли у 

нього. Таким чином Шалва Олександрович розвиває гуманні погляди в учителів, що звикли 

«працювати за старою системою» (Амонашвили Ш. А. Размышления о гуманной педагогике / 

Ш.А.Амонашвили. М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 1995. – 496 с.). 

Згідно з поглядами Ш. Амонашвілі вчитель має бути не лише педагогом, що 

зосереджений тільки на навчальному процесі, а й наставником та другом для своїх 

вихованців. Цей основний принцип Шалви Амонашвілі базується на довірі, що 

проглядається через невербальну комунікацію вчителя та учня. До прикладу, рука вчителя на 

плечі учня стимулює довіру на підсвідомому рівні дитини. А ближчі нахили голови при 

спілкуванні дають змогу дитині, а особливо замкнутій в собі та сором’язливій, розкритись, і 

до прикладу, сказати правильну відповідь на вухо вчителеві. Оскільки деякі учні не можуть 

легко комунікувати у колективі однолітків і це викликає труднощі на уроці. Тому вчитель, як 

хороший друг, повинен підійти до такої дитини, нахилитись, вислухати учня, а той, у свою 

чергу, не побоїться дати хорошу відповідь.  

Зазначені основні ідеї та методи їх практичної реалізації широко застосовуються у 

школах України. Вчителі початкових класів активно використовують «Майстерню 

гуманності» за досвідом педагога-новатора. До прикладу, група вчителів Фастівської ЗОШ 

№ 10, що на Київщині, 30 березня 2012 року стали учасниками авторського семінару 

"Гуманно-особистісний підхід до дітей в освітньому процесі" Шалви Олександровича. 

Одразу ж після відвіданих курсів у школі запровадили гуманну педагогіку за настановами 

Ш. Амонашвілі. У Навчально-виховному комплексі «Середня загальноосвітня школа № 8, 

Дніпровської міської ради» та Малівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, що на Рівненщині також 

активно використовуються методи Шалви Олександровича (Горчинська Л. М. Система 

впровадження гуманно-особистісної педагогіки Ш.О.Амонашвілі: методичний збірник / 

[І.В.Кисленко, С.Л.Травінська, Т.К.Шорик, М. А. Зозуля, О.В.Левченко, Л.В. Рудь]. – Фастів, 

2012. – 69 с.). 
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Підсумовуючи раніше зазначене, можна зробити висновок, що гуманна педагогіка 

активно функціонує у загальноосвітніх навчальних закладах. Відповідаючи на питання 

актуальності гуманної педагогіки, сам Шалва Амонашвілі каже: "Ця педагогіка сприймає 

дитину такою, як вона є, погоджується з її природою. Вона бачить у дитині її безмежність, 

усвідомлює її космічність і веде, готує її до служіння людству протягом усього життя. Вона 

затверджує особистість в дитині шляхом виявлення її свобідної волі й будує педагогічні 

системи, процесуальність яких визначає любов учителя, оптимізм, високо духовна 

моральність. Вона заохочує педагогічну творчість і закликає до педагогічного мистецтва". 

Отож значно зростає роль учителя, який повинен формувати в учнів надію, що вони самі 

здатні керувати своїм життям, допомогти навчитись приймати рішення, розвинути в собі 

сильні сторони характеру, справлятися зі стресом – усе це є підґрунтям гуманного розвитку 

творчої людини, яка спроможна орієнтуватися у сучасному світі. 

Головною метою гуманної педагогіки стає виховання благородної людини та 

громадянина, цілісної та гармонійної особистості. Школа у концепції гуманної педагогіки Ш. 

Амонашвілі, веде дитину від осягнення цінностей свого народу, своєї нації, своєї країни до 

осягнення загальнолюдських цінностей. 

 

 

Ольга Лавро (факультет педагогічної освіти) 

Наук. консультант – доц. Федина В. С. 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ГІПЕРАКТИВНИМИ ДІТЬМИ 

 

Тема гіперактивності дітей є досить актуальною в нас час. По-перше, гіперактивний 

розлад визнаний як першочерговий у сфері охорони психічного здоров’я дітей та підлітків. 

По-друге, цей розлад є досить поширеним. 

Історія вивчення давня – ще у 1775 році німецькі вчені розпочали активне 

дослідження цієї проблеми. Але уперше описав надзвичайно рухому дитину, яка ні секунди 

не могла спокійно всидіти на стільці, німецький лікар-психоневролог Генріх Хаффман. Він 

дав йому прізвисько Непосида Філ.  Минуло близько 150 років, від опису Генріха Хаффмана 

Філа, але проблема гіперактивності не зникла. 

У 2004 році Всесвітня асоціація дитячої та підліткової психіатрії визнала ГРДУ 

проблемою № 1 у сфері охорони психічного здоров’я дітей і підлітків. Приблизно 3% дітей 

шкільного віку мають гіперактивний розлад з дефіцитом уваги, тобто середньо статистично у 

кожному класі школи є одна така дитина. 
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Гіперактивний - розлад - із дефіцитом - уваги (ГРДУ) – це розлад самоконтролю, який 

означає дефіцит уваги, проблеми контролю над бажаннями і високий рівень активності. 

У кожному дитячому колективі знайдеться хлопчик або дівчинка, що носить тавро 

нечемного малюка, з яким батьки не дозволяють своїм чадам товаришувати. Така  дитина - 

проблема для сім’ї та вчителів, але не варто поспішати з висновками: можливо, причина не у 

вихованні чи поганому характері, а в розладах психіки, які лікарі називають синдромом 

гіпердинамічної дитини з дефіцитом уваги. 

Але не завжди гіперактивність може виступати як синдром, інколи це може бути 

всього лиш проявлення характеру. Щоб зрозуміти чи це виявлення характеру, чи синдром 

потрібно звернутися до спеціаліста, який зробить аналіз поведінки дитини, назве діагноз та 

зможе надати певні рекомендації. 

Найбільш яскраво гіперактивність проявляється в дітей старшого дошкільного і 

молодшого шкільного віку. 

Відповідно до проведеного спостереження, було зафіксовано такі особливості 

поведінки гіперактивних дітей як: 

 некерована імпульсивність (дитина не може всидіти на одному місці, викрикує 

відповідь не дослухавши запитання до кінця; часта зміна настрою); 

 відволікання на сторонні подразники ( нездатність дитини доводити розпочату 

справу до кінця); 

 неуважність, розсіяна увага (нездатність зосередитися на деталях, помилки 

через не уважність, забудькуватість, дитина часто губить свої речі); 

 схоплення з місця без дозволу (дитина втручається в розмову дорослих); 

 відчуття психологічного дискомфорту (труднощі як виникають у процесі 

неактивних способів діяльності);  

 нетерплячість (дитина не може дочекатися своєї черги, перериває розмову 

інших). 

Кількість гіперактивних дітей з роком все збільшується. Це стає все більшою 

проблемою для суспільства. 

Причинами гіперактивності є: 

 спадковість, генетичні фактори (якщо у роду дитини були присутні люди із 

синдромом гіперактивності – це підвищує рівень можливості цього синдрому у дитини). 

У звичайних людей є по дві копії практично кожного гена, які дістаються нам від тат і 

мам. Проте буває так, що якісь копії відсутні, а яких-то, навпаки, занадто багато. Це 

призводить до таких генетичних захворювань , як аутизм або шизофренія, або ж 

гіперактивність. 
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 порушення функцій кори головного мозку (гіперактивність у дітей викликана 

ураженням тих лобових часток мозку, які відповідають за контролювання поведінки і 

послідовність дій). 

Іноді це є наслідком пренатальних патологій -  органічне ушкодження мозку дитини 

ще в утробі матері, загострення захворювань, травми живота, споживання алкоголю та інших 

токсичних речовин,  резус-фактор, спроби перервати вагітність. 

Наслідки цієї проблеми у старшому шкільному віці можуть бути різноманітними. 

Гіперактивність може призвести до ускладнень у розвитку особистості, формуванні 

характеру. У дітей з'являються труднощі в навчанні, в спілкуванні з батьками та іншими 

дітьми, в сприйнятті справжнього світу. 

Якщо гіперактивність не лікувати (не контролювати), вона може зберігатися як в 

підлітковому віці, так і в дорослому віці. Поряд з цим, з'являється ризик соціально важкої 

поведінки таких дітей. 

У процесі дорослішання гіперактивність може і зникнути. Але це дуже рідко. 

Поведінку таких дітей потрібно коригувати і контролювати. Сучасні експерти не радять 

обмежувати активність дитини за допомогою лікарських препаратів, оскільки такий метод 

просто на певний час заспокоює дитину, але не вирішує проблему повністю.  

На основі проведеного інтерв’ю, вчителі школи № 28 м. Львова надали декілька 

рекомендацій щодо того, «Як ефективно будувати навчально-виховний процес у класі з 

гіперактивною дитиною». Ось декілька з них: 

• роботу з гіперактивною дитиною будуйте індивідуально (дитина завжди повинна 

перебувати перед очима вчителя); 

• оптимальне місце в класі для гіперактивної дитини - перша парта навпроти стола 

вчителя або в середньому ряду; 

• змініть режим уроку, більше проводьте фізкультхвилинок; 

• дозвольте гіперактивній дитині через кожні 20 хв. підводитись і ходити класом; 

• надайте такій дитині можливість швидко звертатися по допомогу в разі виникнення 

труднощів; 

• спрямовуйте енергію дитини в корисне русло(пропонуючи вимити дошку, роздати 

зошити тощо); 

• пам'ятайте про нейропсихологічні особливості гіперактивної дитини (якщо її змусять 

сидіти нерухомо, то в неї різко знижується рівень активності мозку. Тобто в процесі 

навчання гіперактивній дитині допомагає рухова активність) 
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Наталія Котик (факультет педагогічної освіти) 

Наук. консультант – доц. Цюра С. Б. 

 

СУЧАСНА СІМ’Я  ЯК СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОГО ПАТРНЕРСТВА 

 

Школа та сім’я як два потужних інститути функціонують у взаємозалежності 

доповнюючи один одного. Сім’я та школа складають соціальне мікросередовище, що залучає 

дитину до виконання основних соціальних ролей, формує базові соціальні позиції, формує 

досвід і навички соціально прийнятної взаємодії.  

Основні напрями, засади, принципи, форми та методи педагогічного партнерства 

школи та сім’ї аналізували: Т. Виноградова, К. Десятник, В. Кириченко, Т. Кравченко, О. 

Ковальчук, С. Мартиненко, В. Міляєва, В. Оржеховська, Л. Повалій, Н. Стаднік, М. 

Селуянова, Н. Устинова, У. Шостак. Особливу увагу сучасні дослідники звертають на те, що 

взаємодія сім’ї і школи має полягати не лише в допомозі цих соціальних інститутів одне 

одному, а й у педагогічно доцільному об’єднанні можливостей, зусиль в організації 

життєдіяльності школярів. 

Складний характер сiм’ї як соцiального утворення зумовлює наявнiсть рiзноманiтних 

методологiчних пiдходiв до її вивчення. Разом iз тим їх можна об’єднати в декiлька груп 

залежно вiд того, в якiй ролi розглядається родина. Методологiя символiчного 

iнтеракцiонiзму розглядає сiм’ю як малу соцiальну групу. «Сiм’я розумiється тут як 

сукупнiсть соцiальних ролей, якi виникають i реалiзуються у взаємодiї її членiв, зумовлюючи 

їхнi позицiї. У бiльшостi таких дослiджень сiм’я ототожнюється з вiдносно закритою 

системою, яка має досить слабкi зв’язки з навколишнiми iнститутами, органiзацiями i 

групами. …дослiдники акцентують увагу на аналiзi порядку розподiлу влади всерединi сiм’ї, 

надаючи особливого значення механiзмовi прийняття рiшень. Зазвичай, зазначають вони, тi 

члени сiм’ї, якi володiють бiльшими матерiальними засобами, отримують бiльшу владу» 

(Бондарчук О. І. Психологія сім’ї: Курс лекцій / О. І. Бондарчук. – К.: МАУП, 2001. –С.15).  

Не виникає сумнівів, що розвиток особистості дитини в сучасній сім’ї не втрачає своєї 

актуальності. «Сім’я – єдиний соціальний інститут, який забезпечує (може й повинен це 

робити) ефективне виховання дітей; так само як і переконливим може бути підсумок 

історичного розвитку людства: дитина як суб’єкт соціалізації не лише сама змінюється під 

дією виховних впливів, а й змінює своїх вихователів. І тому проблеми, з якими доводиться 

стикатися батькам у ставленні до своїх дітей, є вічними, а сім’я, як своєрідний 

мікроколектив, відіграє істотну й довготривалу роль у процесі становлення особистості 
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дитини» (Алєксєєнко Т. Формування соціально-рольової позиції дітей в умовах повної та 

неповної сучасної сім’ї // Виховання в школі. – 2002. – № 6. – С. 27). 

У контексті теорiї конфлiкту в сiм’ї Х. Гартман розглядає родину – як «мiсце 

боротьби». Вона стає полем бою, де вiдбуваються конфлiкти щодо перерозподiлу засобiв, у 

тому числi i щодо працi в домашньому господарствi та виховання дiтей. (Дитина в сім’ї / 

Упоряд. Т. Науменко. – К.: Ред.загаль-нопед.газ., 2005. – С. 122). 

Соцiологiчний пiдхiд, розглядає сiм’ю як соцiальний iнститут i в ширшому планi – як 

соцiальну система. Найхарактернiшими тут є моделi сiм’ї, розробленi в межах структурного 

функцiоналiзму. Його представник Т. Парсонс виходить з позицiї функцiоналiзм про 

унiверсальний характер нуклеарної сiм’ї, всерединi якої вiн розрiзняє два типи лідерства 

iнструментальне, пов’язане з вирiшенням органiзацiйних завдань, емоційне…. 

«Iнструментальне лiдерство встановлюється за роллю «чоловiк/батько», емоцiйне – за роллю 

«жiнка/мати» (Венгер Г. С. Феномен дистантної сім’ї / Г. С. Венгер // Освіта регіону: 

Політологія. Психологія. Комунікації. – К. : Університет «Україна», 2013. – Вип. 2 (32). – С. 

196). Функцiональне завдання пiдтримки емоцiйного балансу мiж всiма членами сiм’ї, 

необхiдного для нормальної соцiалiзацiї дiтей, вимагає мiцного союзу мiж подружжям 

закрiпленого шлюбом. Соцiальна система родини, згiдно з Т.Парсонсом має тимчасовий 

характер: виконавши завдання соцiалiзацiї дiтей, вона; самолiквiдується, тому що дiти 

утворюють власнi нуклеарнi сiм’ї.  

Ситуацiйний пiдхiд зосереджується на дослiдженнi цiнностей i норм у сферi сiмейно-

шлюбних вiдносин i розглядає їх як соцiальну ситуацiю, що визначає функцiонування рiзних 

типiв родин. Для прихильникiв цього напряму центральними є поняття соцiальної ситуацiї i 

ролi – батька, матері, сиблінга, тощо.  

Iнституцiональний пiдхiд дозволяє розглядати родину як соцiальну систему, яка є 

одним з основних соцiальних iнститутiв. При цьому зазначається, що багато важливих 

функцiй сiм'ї переходить до суспiльства. У цих дослiдженнях центральними поняттями 

стають iндивiд i культурнi цiнностi, якi вiн визнає» (Захарченко Є. Вплив соціально-

економічних умов життя на сім'ю як соціальний інститут / Є. Захарченко, К. Захарченко, Е. 

Підлубна // Економіка України. 2006. № 9. – С.26). 

Залишається актуальним завдання оновлення форм й методів співпраці між сім’єю та 

сучасною школою, орієнтація освітнього процесу на споживача освітніх послуг - на учня, 

його батьків, формування  педагогічного простору на цінностях гуманістичного, 

демократичного суспільства, педагогіки партнерства.  
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