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Біль Анна (факультет педагогічної освіти) 
Науковий консультант – проф. Квас О. В. 

 
КАЗКА ЯК ЗАСІБ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА 

ПІЗНАВАЛЬНУ СФЕРУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 У наш час проблема розвитку пізнавальних процесів у дітей дошкільного віку є 

досить актуальною. За допомогою пізнавальної сфери у дитини дошкільного віку 

формуються розумові здібності, які в подальшому забезпечують її самостійність і 

спритність у житті. Проте, не можна заперечити й того, що саме казка у дошкільному віці 

сприяє розвитку особистості. 

 У сучасному світі, педагоги, а іменно молоді спеціалісти почали забувати 

ефективний засіб впливу на розвиток пізнавальної сфери дітей дошкільного віку. На 

думку більшості дослідників перевіреним і дієвим засобом є казка. Саме за допомогою 

казки у дітей розвивається психічні процеси, емоційна та пізнавальна сфера тощо. 

 Вивченням проблеми розвитку пізнавальної сфери дошкільника займалися широке 

коло спеціалістів, а саме філософи, психологи, педагоги. Найвідомішими з них є Г. О. 

Балл, О. М. Бандурка, М. В. Костицький, С. Д. Максименко, В. О. Моляко,, М. В. Савчин, 

Н. М. Давидюк, О. Д. Сафін, М. Л. Смульсон, Б. М. Олексієнко та ін. Однак, у своїх 

працях І. Вачков, С. Ройз, О. Тихонова, Т. Грабенко та інші, описували вплив казки на 

розвиток пізнавальних сфер дітей дошкільного віку. 

 Метою даного дослідження є визначення особливості умов впливу казки на 

пізнавальну сферу дітей дошкільного віку. 

 На думку педагога М. Марусинець пізнавальна активність це природній прояв 

інтересу дитини до навколишнього середовища, який характеризується певними 

параметрами, а особливо про інтереси дитини та її прагнення ознайомитися з предметом 

чи явищем. Також, педагог зауважила, що діти дошкільного віку добре розуміють сенс 

казки, можуть розрізнити де добро, а де зло, й активно приймають сторону добра [3]. 

Однак, як зазначає педагог С. Ладивір пізнавальна активність проявляється за 

допомогою пізнавальної діяльності. Вчена розглядає пізнавальну активність як певну 

ознаку діяльності дошкільника, властивості самої особистості, рівень її готовності до 

пізнавальної діяльності [4]. 

Не можна заперечити й того, що казка впливає на розвиток пізнавальних процесів 

та їх активності. Видатний український педагог В. О. Сухомлинський говорив: «Казка 

невіддільна від краси, сприяє розвиткові естетичних почуттів, без яких неможливо 

благородство душі, щира чуйність до людського нещастя, горя, страждань. Завдяки казці 

дитина пізнає світ не тільки розумом, а й серцем. І не тільки пізнає, а й відшукується на 
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події і явища навколишнього світу, виявляє своє ставлення до добра і зла. З казки бере 

дитина перші уявлення про справедливість і несправедливість» [2]. 

Найцікавішим є те, що для розвитку пізнавальних процесів дітей дошкільного віку 

використовують такі види казок, як: 

1. Психолого-повчальна казка. За допомогою неї у дітей розвивається памʼять, 

сприймання та мислення. У цих творах описуються дії героїв з якими дитина дошкільного 

віку стикається у повсякденному житті. Хоч такі казки і написані з реальних подій, проте 

вони не позбавлені елементів фантастики. З допомогою цього виду твору, дитина 

співставляє себе з героєм, і таким чином змінює свою поведінку. 

2. Дидактична казка. Її найчастіше використовують у роботі з дітьми. Вона 

допомагає розвивати не лише пізнавальну активність, а й надає дитині нові знання, уміння 

і навички. Це простий вид казки, завдяки якому можна передати дитині, до прикладу, 

знання в орієнтуванні у просторі, як правильно переходити дорогу тощо.   

3. Казка із завданнями. Цей вид казки спонукає дитину розвиватися та навчатися. 

Коли вихователь читає дитині твори із завданнями, то він знайомить дошкільника з 

основними поняттями, а саме пори року, емоції, кольори тощо. З допомогою цих казок у 

дитини розвивається логічне мислення, памʼять, увага та уява. 

4. Народні казки. Вона допомагає розвивати соціально моральний розвиток дітей, а 

також формують емоційну цінність дошкільника. Такі казки викликають у дітей радість та 

захоплення від зустрічі з персонажем. 

Казка – один із найефективніших способів формування пізнавальної активності у 

дітей дошкільного віку. Хоч і багато людей, у теперішньому часі, не вважають її 

доцільною у розвитку дитини, проте це джерело інформації, яке з кожним роком 

найкраще впливає на формування пізнавальної діяльності дошкільника. 

Отже, проаналізувавши психолого-педагогічну літературу стосовно впливу казки 

на формування пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку, ми можемо зробити такий 

висновок, що цей спосіб впливає на пізнавальну активність дошкільника, а саме памʼять, 

увагу, уяву, мислення, мовлення, сприйняття, а також стимулює їх до навчання. 

Список використаної літератури: 

1. Використання казки як засобу пізнавальної активності дітей дошкільного віку: 

метод. рекомендації / уклад. О.М. Борисенко. Полтава: [б.в.], 2016.  79 с. 

2. Сухомлинський В. О. Вибрані твори: в 5 т. / Ред.: Дзеверін О. Г. та ін . Серце 

віддаю дітям. Народженнягромадянина. Листи до сина.  К.: Рад. шк., 1977. Т 3. 671 с. 

3. Марусинець М. Розвиток пізнавальної активності. Дошкільне виховання.  2005. 
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4. Ладивір С. Пізнавальна активність старших дошкільнят: індивідуальні 

особливості. Дошкільне виховання. 2006. №11. С. 3–6. 

 
 

Божко Соломія (філософський факультет) 
Науковий консультант – доц. Заячук Ю. Д. 

 

МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТА ДО НАВЧАННЯ: ТРАНСФОРМАЦІЯ МОТИВІВ 

ПРОТЯГОМ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У сфері освіти мотивація є одним з визначальних факторів. Психолого-педагогічні 

науки глибоко досліджують проблему стимулювання людини до навчання та діяльності. Ряд 

факторів впливає на навчальну та професійну мотивацію: організація педагогічно-наукової 

діяльності, характер системи освіти, специфіка навчальної дисципліни, а також важливим є 

особисті навички викладача та особливості студента [2]. Сьогодні у психолого-педагогічних 

дослідженнях є чимало визначень поняття «мотив». С. Гончаренко в «Українському 

педагогічному словнику» вказує, що мотивом є спонукальна причина дій і вчинків людини. 

Мотивація –це система стимулів, або мотивів, які спонукають людину до певної діяльності 

або поведінки [1, c. 209].  Під мотивом також можна розуміти внутрішню спонуку 

особистості до того або іншого вияву активності (діяльність, спілкування, поведінка), яка 

повʼязана із задоволенням певної потреби. Мотивом можуть бути певні цінності, 

переконання, інтереси. Потреби людини впливають на мотиви та спонукають до дії [2, с. 

184]. Сукупність усіх мотивів поведінки і певної діяльності особистості формують структуру 

мотивації як процесу стимулювання до діяльності заради досягнення поставлених цілей. 

Науковці виділяють мету та потребу як спонукальні аспекти мотивування [4, c. 35-37]. Під 

мотивацією до навчання дослідники розуміють таку діяльність, яка спонукає учнів до 

навчання, прагнення до активного засвоєння сенсу освіти через різні засоби навчання, 

прийоми та методи [2]. Навчальна діяльність складається з ряду різноманітних мотивів, 

тобто є полімотивованою. 

Психологи та педагоги класифікують навчальну мотивацію. Так А. Маркова поділяє 

мотивацію за видами мотивів. Дослідниця виділяє соціальні мотиви, такі як відповідальність, 

розуміння соціальної значимості навчання, а також борг. Соціальні мотиви поділяються на 

широкі – бажання особистості утвердитись у суспільстві через власну освіченість, 

затвердити свій соціальний статус; та вузькі - прагнення здобути посаду, отримувати гідну 

заробітну плату. Пізнавальні мотиви, які базуються на отриманні задоволення від процесу 

навчання та його результатів [3, c. 24–25].  
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Мета – розглянути питання мотивації студентів до навчальної діяльності; 

проаналізувати мотиви, якими керуються студенти при вступі в університет та їх 

трансформацію у процесі навчання. 

Варто зазначити, що мотивація – це складна структура, яка складається з багатьох 

рівнів. В рамках даного педагогічного дослідження ми провели власне опитування. Для 

дослідження було обрано студентів, які навчаються на магістратурі, або вже завершили 

навчання. Студенти були з різних університетів, факультетів та спеціальностей. В 

анкетування взяли участь 25 студентів. Ми визначали три групи мотивів, якими керувались 

студенти: при вступі в університет; мотиви вступу на магістратуру та під час навчання; 

професійні мотиви, після закінчення університету. Респондентам була запропонована анкета, 

яка складається з різних видів запитань: закрите тестування, вписування власних коротких 

відповідей, вибрати зі запропонованого списку 5 позицій. Серед опитуваних 18 людей 

навчаються на 5 курсі, 5 на 6 курсі, та 2 вже не навчаються. 18 студентів навчаються на 

державній формі, та 7 – на контрактній. На запитання «Чому ви обрали навчатись в 

університеті?» 19 студентів відповіли, що це був свідомий, обдуманий вибір, 4 – спонукали 

батьки та рідні, 1 – це була мрія дитинства, 1 – збіг обставин. 21 студент і на бакалавраті, і на 

магістратурі навчається на одній, і ті ж спеціальності, 4 студенти змінили. Для 12 студентів 

магістратура була найкращим варіантом серед інших, 6 студентів прагнуть займатись 

науковою діяльністю, 2 планують вступати на аспірантуру та бути викладачами, 2 не 

розуміють, чого вступили на магістратуру, 1 студента мотивувала стипендія, 1 – друга освіта, 

ще 1 –  нічого. 19 студентів планують працювати за обраною професією, 3 – не планують, 

інші планують поєднувати з іншою роботою, або не до кінця впевнені. На питання «Чому ви 

обрали дану спеціальність» 15 прагнуть отримати цінні знання в обраній галузі, 3 мають 

найбільші здібності, 2 випадково обрали, і по 1 студенту обрали через престиж 

спеціальності, можливість безкоштовного вступу, було цікаво що це за спеціальність, в 

майбутньому буде корисним, а також через забезпечене працевлаштування. Для 13 студентів 

найбільш вагомим у навчанні є інтелектуальне задоволення, 9 прагнуть отримати глибокі 

знання, і по 1 студенту планують отримати практичні знання, уникнути осуду та покарання, а 

також хочуть поїхати в Африку. Для 8 студентів отримання диплому дає самовдосконалення, 

8 – можливість влаштуватись на цікаву роботу, 5 вважають, що диплом сьогодні нічого не 

дає, 3 з дипломом зможуть отримувати хорошу заробітну плату, 1 студент з дипломом зможе 

відкрити власну справу. 21 респондента викладачі мотивували до навчальної діяльності, 4 – 

не відчували мотивації з боку викладача. На запитання «Як викладач мотивував вас до 

навчання?» ми отримали наступні відповіді: давав цікаві творчі завдання; заохочував балами; 

казав, що я розумна і можу гарно вчитися; цікавий матеріал; своїм професіоналізмом; 
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наводив різні приклади, ситуацій які ставались з людьми; показував, як можна застосовувати 

знання на практиці і як досягати професійних висот; цікавою подачею матеріалу; завдання, 

які викладач задавав були цікавими, легкими і простими; якісна подача матеріалу з його боку 

(включаючи харизматичну «заряджену» персону викладача); організація зустрічей із 

професіоналами своєї справи, які розповідали цікаву інформацію про галузь, давали певні 

рекомендації і навіть пропозиції; власним прикладом успішної карʼєри; цікавим та 

інноваційним методом викладання; своїм ставлення та особистим прикладом; розказував 

історії з життя і тим самим, показував цінність знань; похвалою , заохоченням , хорошими 

оцінками; він був професіоналом своєї справи, цікаво подавав інформацію, задавав 

виконувати цікаві завдання. 12 студентів мотивує до навчання наукова діяльність, інших – ні. 

Якщо би студенти мали вибір, чи їм знову вступати в університет, то 15 однозначно 

би вступали, 6 би вступили лише на бакалаврат, 1 – нізащо, інші не впевнені. Серед 

опитуваних 25 студентів прагнуть стати висококваліфікованими фахівцями, 22 – отримати 

глибокі знання в обраній галузі, 21 – своїм навчанням забезпечити подальшу професійну 

карʼєру та отримати задоволення від процесу навчання, 13 – отримати диплом, 10 – 

отримувати стипендію, 4 – заслужити схвалення в сімʼї та оточення, 3 – отримати повагу у 

викладачів, 2 – продовжити навчання в аспірантурі, 1 – бути прикладом для одногрупників. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що студенти у навчальній діяльності керуються 

наступними мотивами: 

 під час навчання на респондентів впливають навчально-пізнавальні мотиви, 

зокрема зацікавлення обраною спеціальністю, прагнення отримати глибокі знання, процес 

самовдосконалення, а також отримувати інтелектуальне задоволення від процесу навчання; 

 при виборі своєї спеціальності керувались бажанням отримати знання, здібності в 

даній галузі, престиж професії та зацікавлення, а також можливість безкоштовного вступу 

 отримання диплому дозволяє найперше влаштуватись на цікаву роботу та 

самовдосконалитись 

 процес навчання дозволяє здобувачам отримати інтелектуальне задоволення та 

глибокі знання. 

Загалом, усі респонденти прагнуть бути висококваліфікованими фахівцями, більшість 

прагне отримати глибокі знання в обраній галузі та забезпечити подальшу професійну 

карʼєру, а також отримати задоволення від навчання. Меншість прагне отримати диплом, 

заслужити схвалення в сімʼї, отримати повагу у викладачів та одногрупників, а також 

отримувати стипендію. Також респонденти звернули увагу на те, що цікаво подана 

інформація, та викладач, який показує реальні сторони предмету, а не читає лекцію з 
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конспекту, який проживає матеріал разом зі студентами, показує, як практично втілити 

теорію в життя мотивує здобувачів освіти до кращого засвоєння обраної галузі.  

Список використаної літератури: 

1. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 376 с. 

2. Дзюбко Л. В., Гриценок Л. І Мотивація навчальної діяльності як 

психологопедагогічна проблема. Психолінгвістика. 2009. Вип. 4. С. 33–43. 

3. Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. М.: 

Просвещение, 1983. 96 с. 

4. Яременко Л. Мотивація навчального процесу як педагогічна проблема. Вища освіта 

України. 2014. С. 69–74. 

 

 

Марія Бургер (факультет педагогічної освіти) 
Науковий консультант – асист. Бущак І. М. 

 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ З 

ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ В СИСТЕМІ 

МАРІЇ МОНТЕССОРІ  

Найголовніше місце у теорії Марії Монтессорі відведено спеціальному, дидактичному 

матеріалу, робота з яким забезпечує максимальну самостійність і творчість, розвиває увагу й 

волю, тренує дитину фізично і психічно, навчає елементам письма та математики. За 

допомогою монтессорівських «скарбів» дитина на власному досвіді вчиться розуміти 

навколишній світ і орієнтуватися в ньому, проявляє свої можливості через самостійну 

діяльність. 

Протягом сто років педагогіка Марії Монтессорі є основним центром досліджень 

науковців. Серед українських дослідників дидактичного матеріалу та Монтессорі-підходу 

можна виділити: А. Андрушко, В. Горюнова, З. Борисової, Н. Прибильської, Б. 

Жебровського, Т. Мостової З. Борисову, Л. Лисенко та І. Дичківську. Хоч методика Марії 

Монтессорі є загальновизнаною та багато разів досліджуваною, однак проаналізувавши 

літературні джерела можна зробити висновок, що творча спадщина Марії Монтессорі не 

достатньо вивчена та потребує впровадження педагогічних ідей видатного педагога в 

практику роботи закладів дошкільної освіти. Система індивідуального навчання та 

виховання дітей М. Монтессорі спрямована на дітей віком від 2-х до 15-ти років, але 

найбільш ефективною є її методика, яка розрахована на дітей дошкільного віку. Проблема 

реалізації Монтессорі-підходу у закладах дошкільної освіти не є новою, але в системі 
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сучасної освіти набуває нового змісту і потребує більш детального вивчення. На початку ХХ 

ст. метод Монтессорі став відомим у країнах Європи, зокрема й в Україні. 

Справедливу та високу оцінку методу Монтессорі надала видатна українська 

педагогиня Софія Русова. Вона називала підхід італійського педагога «справді науковим, 

таким, що заслуговує на цілковиту довіру» [3, с. 84]. 

Педагогіка М. Монтессорі має оригінальну і добре відпрацьовану технологію. 

Допомога саморозвитку дитини дошкільного віку здійснюється через диференційовану 

систему матеріалів, що належать до таких навчальних розділів: матеріали для вправ у 

повсякденному житті та формування навичок соціальної поведінки; матеріали для вправ на 

розвиток сенсорики; матеріали для вправ на розвиток мовлення, навичок письма, читання, 

математичних уявлень; матеріали для вправ із розділу «Космічне виховання» [1, с. 232]. Така 

різноманітність матеріалів породжує необхідність визначення чіткої послідовності їх 

презентації. Центральне місце у педагогічний технології М. Монтессорі належить 

дидактичному матеріалу, який є важливим засобом становлення фізичних і психічних 

функцій дитини, розвитку її творчості, уваги, волі, навчання елементарної математики [1, с. 

232]. 

Для досягнення мети виховання дошкільника М. Монтессорі запропонувала метод 

самовиховання дитини в організованій обстановці, досягнення якої забезпечується 

дидактичним матеріалом і сукупністю виховних прийомів, які не лише взаємоповʼязані, а й 

становить певну цілісність» [3, с. 93–94]. 

Головна мета дидактичного матеріалу Монтессорі – внутрішня: допомогти 

самопобудові дитини та її духовному розвитку. Через те, що дидактичний матеріал 

Монтессорі є естетично привабливим, він привертає увагу дітей, та зосереджує їх на 

виконанні завданні. Монтессорі-матеріали засновані на концепції активної особистості, яка 

самостійно розвивається через серію реакцій, викликаних систематичною дією, яку було 

визначено через досвід. Монтессорі визнала придатність матеріалу після ряду проведених 

досліджень, тому довільне використання матеріалів є неприпустимим. С. Якименко зазначає: 

«Беручи до уваги те, що діти дуже чутливі до своїх внутрішніх потреб і здатні до 

самовиховання, М. Монтессорі добирала засоби, які б відповідали їхнім потребам, а також 

викликали «довільний розвиток внутрішньої енергії дитини» відповідно до сенситивних 

періодів, які стимулюють активність дитини щодо її задоволення. Монтессорі-матеріал дає 

змогу дитині контролювати послідовність своїх дій, визначати помилки та усувати їх. 

Тривалість заняття із матеріалом залежить від типу матеріалу, віку дитини та вміння 

вправлятися з ним. Завдяки самостійному, вільному вибору матеріалу дитина навчається 

самостійного планування, розподілу, узгодження, виконання домовленості, спільної роботи з 
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іншими, що сприяє розвитку організаційних можливостей дитини. Характерною особливістю 

матеріалу є систематичність та чітка послідовність у використанні. Початковий етап полягає 

у демонстрації дорослого роботи з матеріалом та зразків виконаної роботи. Пізніше дитина 

самостійно і за власним бажанням намагається виконувати поставлені перед нею освітні 

завдання. Процес, при якому педагог демонструє матеріал для дитини називається 

презентацією дидактичного матеріалу. 

Презентація дидактичного матеріалу – це показ дитині, як правильно користуватись 

матеріалом. Спочатку педагог показує послідовність дій під час роботи з матеріалом, потім 

пропонує дитині спробувати використати матеріал так, як було показано. Якщо вона 

зрозуміла презентацію, то переходить до самостійної роботи, а педагог спостерігає. Клас 

Монтессорі умовно розділений на зони, які відповідають розділам програми, враховуючи 

сензитивні періоди розвитку дитини: зона практичного життя, зона сенсорного розвитку, 

зона мовного розвитку, зона математичного розвитку, космічна зона.  

Коли М. Монтессорі говорить про математику, називаючи людський розум 

«математичним розумом», вона має на увазі те, що математика не є важким феноменом, який 

здатні осягнути лише особливо обдаровані. Але математика по своїй природі є одним із 

елементів, коли ми говоримо про порівняння чи класифікування. У сучасному світі, який 

стрімко розвивається, людська технологічна цивілізація, індустріальна культура нашого 

сьогодення ґрунтується на математиці. 

У всіх наукових дослідженнях, присвячених математичному розвитку дітей, увага 

акцентується на формуванні у дітей математичних знань про кількісні відношення та форми, 

величину предметів, орієнтування в просторі і часі (Р.Березіна, Л. Гайдаржийська, Л. 

Зайцева, В. Колечко, З. Лебедєва, Г.Леушина, К.Назаренко, Т. Степанова, А. Столяр, Т. 

Павлюк, К. Щербакова). 

Формування елементарних математичних уявлень дітей дошкільного віку за 

методикою Марії Монтессорі є ефективною в усьому світі як система навчання та виховання, 

яка використовується і в зарубіжних країнах. Італійський педагог стверджувала, що розум 

людини є математичним та він прагне точності, вимірювання, порівняння [1, c. 163]. 

Математичний розвиток дитини тісно повʼязаний із сенсорним розвитком. Робота з 

сенсорним матеріалом відкриває дитині доступ до математичного сприйняття світу.  

«У дітей вже є всі інстинктивні пізнання, які необхідні як підготовча ступінь у 

сприйнятті ідеї нумерації, числа, – писала Марія Монтессорі. Поняття кількості входило в усі 

вправи для виховання почуттів: довше, коротше, темніше, світліше. Також поняття 

тотожності і відмінності становили частину техніки розвитку внутрішніх почуттів; вправи 
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починалися з розпізнавання тотожних обʼєктів і переходили в угруповання в знайомій 

градації схожих предметів» [2 с. 83]. 

Марія Монтессорі називала свій матеріал «матеріалізованими абстракціями», який 

спрямований на засвоєння порядкової лічби, навчання додавання, віднімання та основних 

математичних дій. Монтессорі-матеріали вчать дітей мислити логічно і точно. Основними 

принципами роботи з матеріалами за методикою Монтессорі: простота; виокремлення 

поняття; перехід від простого до складного; перехід від конкретного до абстрактного; 

перехід від загального до конкретного. 

У залежності від призначення, математичні матеріали Монтессорі прийнято поділяти 

на чотири групи. До першої групи відносяться математичні матеріали, які допомагають 

дитині засвоїти лічбу в межах 10, навчитися впізнавати та зображувати числа за допомогою 

цифр, вчать розуміти сенс «0» як символа, який означає відсутність чогось [2 с. 87]. За 

допомогою нумераційних штанг дитина вивчає величину чисел від 1 до 10 і вправляється у 

впорядковуванні їх назви відносно довжини (кількості), засвоює систематичну послідовність 

чисел. Дитина, яка переважно вже знає напамʼять числовий ряд, у ході цієї вправи буде 

знайомитися з множиною чисел. Працюючи з цифрами з шорсткого паперу дитина 

навчатиметься відтворювати цифри на письмі. Під час вправ з веретенами, дитина буде 

знайомитися з значенням числа нуль, а також з процесом додавання. Матеріал цифри та 

чіпси - дитина буде впорядковувати числа від одного до десяти за парним принципом. Таким 

чином, дитина дізнається про різницю між парними та непарними числами. Кольорові 

сходинки з перлин дадуть змогу зобразити число, дізнаватися про склад числа, доповнювати, 

додавати і віднімати. Другу групу складає так званий «Золотий математичний матеріал», 

який знайомить дитину з кількістю, представленими одиницями-бусинами, стержнями-

десятками, квадратами-сотнями, кубами-тисячами. До Золотого математичного матеріалу 

входять також таблиці з цифрами. Спочатку 1, 10, 100 і 1000, потім 20, 30 … 90 і 200, 300 … 

900 і 2000, 3000 … 9000 [2 с. 87]. Ознайомлення з десятковою системою відбувається 

наступним чином у роботі із золотим матеріалом: як тільки отримано десять одиниць одного 

розряду, шляхом обміну відбувається перехід до наступного вищого розряду. Кожен розряд в 

процесі підрахунків повинен в кінці операції становити менше, ніж десять. Провідним 

матеріалом третьої групи є Дошки Сегена, який Монтессорі запропонувала дітям в якості 

дидактичного. З їх допомогою діти запамʼятовують назви чисел, рахують з переходом та без 

через десяток і сотню, а також вчаться лічити лінійним способом [2 с. 88]. Четверта група 

математичних матеріалів дає можливість дітям управлятися в арифметиці і легко 

запамʼятовувати таблиці додавання, віднімання, множення і ділення. Для дітей 

пропонуються наступні матеріали: фішки-марки (деревʼяна коробка з 6 відділами, в яких 
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лежать різноколірні таблички з числами 1, 10, 100, 1000; зелені, сині і червоні фішки-кеглі) 

[2 с. 88]. 

Отже, дидактичні матеріали математичної зони спрямовані на те, щоб щоб шляхом 

практичних маніпуляцій зі спеціальними дидактичними Монтессорі-матеріалами, дитина 

опановувала основні математичні поняття, навчилася: рахувати до 100, 1000 і більше, 

розуміти суть десяткової системи, оперувати поняттями «одиниця», «десяток», «сотня», 

«тисяча», записувати числа, виконувати арифметичні дії, у тому числі множення і ділення, а 

також вивчати властивості геометричних фігур. 
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ ДО УМОВ  

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Проблема адаптації дітей до умов закладу дошкільної освіти не втрачає актуальності 

від часів заснування перших садків і до сьогодні. Спершу розглянемо саме визначення 

«адаптація» в «Енциклопедії сучасної України»: 

Адаптація (лат. adaptatio, від adapto – пристосовую) – процес пристосування обʼєкта 

(адаптаціогенез); стан пристосованості обʼєкта (результат адаптаціогенезу); дія, спрямована 

на обʼєкт з метою його пристосування до визначених вимог, пристосування обʼєкта до 

використання в конкретних умовах. 

Адаптація психологічна (А. п.) – сукупні властивості індивіда, що характеризують 

його стійкість до умов середовища та рівень пристосування до них. 

Адаптація соціальна (А. с.) – пристосування особи чи суспільної групи до соціального 

середовища. Механізмом А. с. є зближення ціннісних орієнтацій індивіда та групи, засвоєння 

ними норм, традицій і звичаїв навколишнього культурного середовища, визначення своєї 

рольової поведінки в ньому [1]. 
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Адаптація є однією з найважливіших наукових проблем. Це підтверджує те, що ще 

1865 року вперше постало в науковому світі питання щодо адаптації. Так, тоді Г. Ауберт увів 

термін «адаптація», який розпочав використовуватися у літературі. 

Проблемами адаптації, її видів і рівнів займалися П. Анохін, Н. Ватутіна, В. Войтко, І. 

Мілославова, Р. Тонкова-Ямпольська, В. Слюсаренко, Г. Царегородцев, Б. Г. Ананьєв, О. М. 

Леонтьєв, Ж. Піаже та ін. Соціальнопсихологічна адаптація особистості досліджувалася у 

працях О. І. Зотової, Б. П. Паригіна та ін. В останні роки все більш активно питання 

соціальної адаптації розглядаються в педагогічних роботах Ш. А. Амонашвілі, Г. Ф. 

Кумаріна, А. В. Мудрик, та ін. 

Попри те, що існує багато порад педагогів, психологів про те, як допомогти дитині 

дошкільного віку звикнути до умов садка, та кожна дитина має індивідуальні особливості, 

приходить із родини зі своїм типом сімейного виховання, до педагога із певним досвідом 

роботи, стилем спілкування і т.д. Тим більше зараз, в умовах карантину, коли стабільне 

відвідування дитсадка не завжди можливе, на питання адаптації потрібно звернути особливу 

увагу.  

Ігнорування проблем адаптації зумовлює труднощі подальшого життя та спілкування 

дітей. Труднощі, які виникають у дітей раннього віку в процесі адаптації, можуть призвести 

до самої несприятливої її форми – дезадаптації, яка може проявлятися в порушеннях 

дисципліни, ігрової та навчальної діяльності, взаємовідносин з однолітками та вихователями. 

Для того щоб малюк посміхався в період адаптації, потрібні злагоджені дії 

зацікавлених у цьому процесі дорослих – батьків і всіх співробітників дошкільного закладу. 

Проблема адаптації – це проблема батьків, а не як у нас прийнято вважати, педагогічного 

персоналу. Завдання батьків – правильно підготувати дитину до садка, підтримувати, 

заохочувати її в період адаптації. Завдання вихователів – допомогти батькам легко 

адаптувати дітей [2]. 

З метою полегшення адаптаційного періоду до дитячого садка вихователям необхідно 

провести анкетування чи співбесіду з батьками, метою якої б було визначення 

індивідуальних особливостей дитини.  

Батькам необхідно запамʼятати, що дитина може проходити через три фази адаптації: 

1) Перша фаза – гостра фаза чи період дезадаптації – організм вихованця відповідає 

бурхливою реакцією на нові впливи. Коливання в соматичних станах і психічному статусі, 

ломка раніше сформованих динамічних стереотипів: режимних моментів і спілкування. 

Підвищується збудливість, агресивність, тривожність дитини. Дитина може погано спати, 

погіршується апетит, настрій, турбують часті респіраторні захворювання. Можуть зʼявлятися 

небажані для цього віку звички, наприклад, дитина починає гризти нігті. Етап триває від 2–3 
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днів до 1–2 місяців. 

2) Друга фаза – поступового пристосування. Поведінка дитини адекватна. Вона 

намагається включатися у спільну діяльність, стає більш зацікавлена, урівноважена, активна. 

Звикає до прийому їжі, асортименту страв; вчиться чути свій голос, відкликатися на 

звернення та прохання вихователя. Формуються навички самообслуговування. Дана фаза 

триває від 1 тижня до 2–3 місяців. 

3) Третя фаза – компенсації – період відносно сталого пристосування. 

Характеризується швидким темпом розвитку. Організм знаходить оптимальні варіанти 

реагування на нові умови життя. Починає активно засвоюватися нова інформація. 

Зменшується хворобливість, дитина пристосовується до режимних моментів. Цей період 

триває від 2–3 тижнів до півроку [3]. 

В залежності від індивідуальних особливостей дитини тривалість проходження 

наведених фаз різна. 

За спостереженнями психологів, середній термін адаптації дітей в нормі складає:  

• у яслах – 7–10 днів;  

• у дитячому садку в три роки – 2–3 тижні;  

• у старшому дошкільному віці – 1 місяць [3, с. 11]. 

Варто памʼятати, що соціально-психологічна адаптація до дитячого садка у різних 

дітей відбувається не однаково. Це залежить не лише від віку, а також від стану здоровʼя, 

типу вищої нервової діяльності, родинних взаємин та стилю сімейного виховання, рівня 

розвитку в дитини ігрових навичок, її контактності, доброзичливості, емоційної залежності 

від матері тощо.  

З погляду соціальної адаптації у колективі важливим є спілкування і набуття першого 

соціального досвіду. Знаходячись між однолітками, дитина вчиться спілкуватися з іншими 

дітьми, обстоювати власну думку і прислухатися до думки інших. У неї формується система 

уявлень про навколишній світ і про себе: про свої дійсні здібності і можливості, які можуть 

оцінити не тільки мама і тато, але і інші люди і, перш за все, однолітки.  

З цього приводу Януш Корчак пише, що спостерігаючи за дитиною у колективі, 

можна дізнатись її справжню ціну, що дитина являє собою, що як її сприймають інші, який 

рівень самостійності цієї дитини, опору до тиску. З дружньої бесіди видно до чого дитина 

прагне, а спостерігаючи за нею у колективі – на що вона здатна, як відноситься до інших 

людей, та скриті мотиви її поведінки. Якщо ми постійно бачимо дитину тільки саму, ми 

будемо знати її лише з одного боку [4, с. 76]. 

Важливими є налаштованість і настій самого вихователя, його поведінка з дітьми і 

перше враження, доброзичливість. В одній із своїх праць Василь Сухомлинський пише, що 
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бути доброзичливим – означає відноситися до дитини так, як ви віднеслися б до власного 

сина. А далі пише: «Якщо у вашому серці живе така тривожна турбота про кожну дитину, 

якщо кожна дитина для вас – не строчка і номер в класному журналі, а жива людина, особа, 

неповторний людський мир, – можете бути упевнені: серце підкаже вам, що робити, якщо у 

дитини біда. Це веління серця – доброзичливість у дії» [5, с. 432-433]. 

За характером пристосування до нових умов життя можна виділити три групи дітей: 

1. Перша група – ті, для кого процес адаптації проходить легко і безболісно. Ці діти 

комунікабельні, самостійні, врівноважені, вони цікавляться діяльністю й іграшками. 

Спілкування батьків з дитиною у сімʼї доброзичливе, присутня повага. 

2. Друга група – діти, які адаптуються повільніше й важче. Поведінка таких дітей 

характеризується нестабільністю, періоди зацікавлення грою змінюються періодами 

байдужості, вередуванням. Їм бракує довіри у ставленні до вихователів, інших дітей. 

Недостатньо розвинені навички гри та спілкування. Ці діти часто бувають 

малоініціативними, менш самостійними. З боку батьків спостерігається нестабільність у 

спілкуванні: доброзичливі, розважливі звертання змінюються окриками, погрозами або 

послабленням вимогливості, неувагою.  

3. Третя група – діти, які важко пристосовуються до нового середовища. Вони 

переважно несамостійні, неконтактні, швидко втомлюються і звичні до нестабільності в 

режимі дня. У них часто бувають не сформовані ігрові навички. Такі діти нерідко стикаються 

з проявами авторитарності, жорстокості або, навпаки, зайвого лібералізму з боку дорослих, 

що спричиняє острах, недовіру та ігнорування вихователя чи інших дітей. Апетит та сон 

дітей цієї групи часто бувають погані або зовсім відсутні. Також притаманна висока 

захворюваність, яка ще більше уповільнює звикання до нового оточення і нових вимог [3, 

с. 13]. 

Обʼєктивними показниками закінчення адаптаційного періоду є: глибокий сон; 

добрий апетит; бадьорий емоційний стан; повне відновлення наявних навичок та активна 

поведінка і відповідна надбавка у вазі за віком.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УЧНІВ ЗІ СДУГ 

Виховання і навчання дітей з індивідуальними особливостями розвитку – одна з 

актуальних проблем в сучасному суспільстві. Діти з синдромом дефіциту уваги і 

гіперактивності (СДУГ) в сучасних освітніх умовах навчаються в загальноосвітній школі. 

Однак у таких дітей є специфічні особливості розвитку психіки та поведінки, які необхідно 

вивчити, зрозуміти і працювати над цією проблемою. Без спеціально організованого 

освітнього простору дитина зі СДУГ може зіткнутися з проблемами навчання в школі, з 

проблемою засвоєння навчального матеріалу і з відчуженням з боку своїх однолітків. У 

сучасних наукових дослідженнях ця проблема маловивчена. 

Необхідно розглянути поняття «діти зі СДУГ» і визначити його ознаки. У XIX 

столітті термін синдром дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ) називали гіперкінетичним 

розладом і дефіцитом уваги (ГРДУ). Е. Меш та Д. Вольф відзначають, що американська 

Психіатрична Асоціація називала цим терміном дітей, у яких спостерігалися постійні і 

невідповідні їхньому віку симптоми неуважності, гіперактивності і імпульсивності. За їхніми 

словами, дитина з ГРДУ може занурюватися в стан фрустрації або відчувати почуття безнадії 

[4, с. 55]. 

Як констатують Е. Меш та Д. Вольф, у 1902 році англійський лікар Джорж Стілл 

вперше описав симптоми гіперактивності. Він вважав, що поява симптомів викликана 

слабким «гальмуючим волеспрямуванням» і «недостатнім моральним контролем» [4, с. 56]. 

Вивченням рухових розладів у дітей з органічними ураженнями головного мозку 

займався і французький вчений Ернест Пʼєр Дюпре. У 1909-1910 роках він запропонував 

термін «моторна дебільність», а пізніше вчений В. Ковальов став використовувати термін 

«фронтальна недостатність» [2]. 
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Після епідемії енцефаліту в 1917-1918 роках, внаслідок якої у багатьох дітей, що 

вижили зʼявилися різні проблеми (дратівливість, ослаблений контроль моторики і 

гіперактивності), в США зʼявився інший погляд на СДУГ. За словами Е. Меш та Д. Вольф, 

дітей, які перенесли мозкові інфекції, пологові травми, отруєння токсинами, називали 

«дітьми з синдромом пошкодження мозку». Цей термін повʼязували з затримкою розумового 

розвитку. У 1940-1950 роках почали використовувати термін «мінімальне пошкодження 

мозку» і «мінімальна мозкова дисфункція» (ММД) [4, с. 59]. 

В 1950 році СДУГ вважали гіпокінезом, що супроводжується недостатньою 

фільтрацією стимулів, що надходять в мозок. Е. Меш та Д. Вольф зауважують, що це 

призвело до використання в діагностиці терміну синдром гіперактивної дитини, при якому 

надмірна рухова активність розглядалася як головна ознака СДУГ [4, с. 59]. 

У 1970 році В. Дуглас довела, що, крім гіперактивності, основними симптомами 

СДУГ є дефіцит уваги і слабкий контроль імпульсивності [4, с. 60]. У вісімдесятих роках 

Американською асоціацією психіатрів була розроблена робоча класифікація – DSM-IV, 

згідно з якою мінімальну мозкову дисфункцію запропонували розглядати як синдром 

дефіциту уваги і гіперактивності. 

На думку Н. Заваденко, з психологічної точки зору, синдром дефіциту уваги і 

гіперактивності – мінімальна мозкова дисфункція (ММД) [1, с. 18], яка може привести до 

надмірної активності, дефіциту уваги, імпульсивності в соціальній поведінці і 

інтелектуальної діяльності, порушення поведінки, слабкої успішності в школі, проблем у 

взаєминах з оточуючими, заниженої самооцінки. 

Слід підкреслити, що дуже часто гіперактивність плутають з активністю. 

Гіперактивність – це не риса характеру дитини, а наслідок важких наслідків пологів і 

порушень в грудному віці. Серед таких дітей можуть бути і обдаровані, що володіють 

неординарними здібностями. Діти зі СДУГ можуть мати хороший інтелект, але розвинути 

його в повній мірі заважають порушення розвитку. Треба звернути увагу на те, що ознаки 

гіперактивності виявляються у дитини вже в ранньому дитинстві. В майбутньому емоційна 

нестійкість і агресивність дитини може привести до труднощів спілкування і неправильної 

поведінки в сімʼї та школі. 

На думку сучасних психологів, можна виділити деякі ознаки, які є діагностичними 

симптомами дітей зі СДУГ. Відзначаються неспокійні рухи в кистях і стопах. Сидячи на 

стільці, дитина корчиться, звивається. Вона не може спокійно сидіти на місці, коли цього від 

неї вимагають, легко відволікається на сторонні подразники. З нетерпінням чекає своєї черги 

під час ігор і в різних ситуаціях в колективі (на заняттях, під час екскурсій і свят). На 

питання часто відповідає, не замислюючись, не вислухавши їх до кінця. При виконанні 
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запропонованих завдань дитина зі СДУГ має труднощі (не повʼязані з негативною 

поведінкою або недостатністю розуміння). Через силу зберігає увагу при виконанні завдань 

або під час ігор. Часто дитина зі СДУГ переходить від однієї незавершеної дії до іншої. Не 

може працювати над навчальним завданням тихо, спокійно, балакуча. Часто дитина зі СДУГ 

заважає іншим. Часто складається враження, що дитина не слухає звернене до неї мовлення. 

Часто губить речі, необхідні в школі. Іноді дитина зі СДУГ здійснює небезпечні дії, не 

замислюючись про наслідки, але пригод або гострих відчуттів спеціально не шукає 

(наприклад, вибігає на вулицю, не озираючись по сторонах) [4, с. 72]. 

В останні роки дослідниками цієї проблеми були зареєстровані нові особливості. 

Феномен «розбитого дзеркала», коли дитина пише букви дзеркально перевернутими. 

Феномен «зісковзування погляду» – це втрата рядка, тобто втрата розуміння прочитаного. 

Дитина зі СДУГ має короткочасні виключення уваги, дитина ніби не тут. Також учні зі 

СДУГ мають прогалини в сприйманні уроку [4]. 

Дефіцит уваги особливо очевидний для дитини в тих ситуаціях, коли їй доводиться 

діяти без допомоги дорослих. 

Вивчивши властивості уваги у дітей молодшого шкільного віку з СДУГ, А. Тамбієв і 

С. Медведєва виявили, що вікова динаміка характеризується значною схожістю, в той час як 

інтенсивність уваги у цих дітей не покращується до десяти років. Дослідники повʼязують це 

з нейрофізіологічним чи анатомічним дефектом передніх асоціативних відділів кори великих 

півкуль мозку [5]. 

Дитина зі СДУГ часто діє не подумавши, в чому і полягає її імпульсивність. Така 

дитина під час уроків вигукує відповідь, не дослухавши питання, без дозволу встає з місця, 

перебиває інших, не в змозі чекати своєї черги під час уроків. 

Рухове розгальмування дітей з СДУГ характеризується тим, що вони надто рухливі. 

Такі діти постійно бігають, стрибають, намагаються кудись залізти. У руховій сфері у дітей з 

СДУГ також виявляються порушення координації руху, несформованість дрібної моторики. 

Труднощі утримування рівноваги і недостатність зорово-просторової координації стають 

причинами моторної ніяковості, нездатності до спортивних занять і підвищеного ризику 

травматизму. 

А. Кошелева, Л. Алексєєва відзначають, що дітям зі СДУГ важко жити в соціальній 

сфері як в сімʼї, так і в школі [3, с. 7]. Відомо, що проблеми у взаєминах з оточуючими 

(батьки, родичі, вчителі, однолітки) найчастіше зустрічається у дітей з цим розладом. У 

спілкуванні вони більш балакучі, ніж інші діти. Відволікання і імпульсивність під час уроку 

чи ігор заважає їм бути в рядах найуспішніших. В результаті вони не можуть встановлювати 

дружні взаємини з однолітками. 
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Вдома таких дітей часто теж не розуміють. Батьків дратує те, що вони неспокійні, 

навʼязливі, емоційно нестійкі, недисципліновані, неслухняні, неохайні, не здатні 

відповідально ставитися до виконання повсякденних доручень, не допомагають батькам. При 

цьому зауваження і покарання не дають бажаних результатів. 

У більшості таких дітей слабка психоемоційна стійкість при невдачах і низька 

самооцінка. Крім того, їх емоційна реакція часто непередбачувана – з несподіваними 

переходами від сміху до сліз – і це здається одноліткам дивним і ненормальним. У деяких 

спостерігається також впертість, брехливість, запальність, агресивність [3, с. 7]. 

До проблем психологічного типу можна також віднести депресію і страх. Ці проблеми 

можуть супроводжувати СДУГ або існувати самі по собі. Тільки ретельне обстеження може 

визначити їх справжню причину, адже у більшості дітей з СДУГ поступово формуються 

тривожність, невпевненість в собі. Н. Заваденко відзначає, що ознаки тривожності 

зʼявляються на основі конфліктних ситуацій в школі і вдома, дітей лякають труднощі у 

взаєминах з оточуючими, що призводить до невпевненості в собі [1, с. 23]. 

Дослідження Ю. Шевченко показали, що у дітей зі СДУГ небагата емоційна сфера. У 

них не виразні в колірному відношенні малюнки, стереотипи і поверхневі образи. Неглибокі 

емоційні прояви по відношенню до інших людей [6, с. 25].  

Успішність навчання дітей зі СДУГ залежить від рівня розвитку особистісного 

характеру, наявності хороших навчальних навичок, памʼяті і вміння організовувати та 

виконувати певні завдання. 

У висновку хочеться сказати, кількість дітей зі СДУГ зростає, причиною цього є 

соціальна нестабільність, криза взаємин в родині, розвиток несприятливих економічних і 

екологічних умов для дітей різного віку. Перехід від умов виховання в сімʼї до іншої, більш 

жорсткої атмосфері шкільного навчання висуває складні вимоги до особистості дитини та її 

інтелектуальних можливостей. Не всі діти можуть прийняти такі умови. Їм складно 

адаптуватися до умов шкільних норм. Однак не всі діти відчувають значні труднощі в 

шкільному навчанні. 
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КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА. АБО ЯК ПОДОЛАТИ 

МОВЛЕННЄВИЙ ТА ВІКОВИЙ БАРʼЄР У КОМУНІКАЦІЇ З УЧНЯМИ? 

У чому полягає актуальність обраної теми? На сьогодні дуже гостро постає проблема 

взаєморозуміння педагога та учня. Різниця поколінь, інтересів та цінностей, мовленнєвий 

барʼєр та невміння слухати і чути – все це накопичується та створює невичерпну «чашу» 

проблем, які блокують шлях до порозуміння між учнем та вчителем, що породжує й інші 

«вибоїни» в роботі, такі як: неприйняття учнем вчителя та його методів викладання, 

незасвоєння учнем матеріалу, небажання вчитись та інші. Все перелічене тою чи іншою 

мірою є тісно повʼязаним з проблемою культури мовлення педагога. Чому?  

На формування особистості педагога впливає насамперед два аспекти – професійний і 

культурний. Саме культурний аспект і визначає педагогічну ефективність мовлення вчителя, 

яка залежить як і від рівня володіння мовою, так і від правильного вибору мовних засобів. 

Себто від культури мови та мовлення зокрема.  

У результаті досліджень Грехнєва В., Добрович А., Ломова Б., Петровської Л. стало 

відомо, що у практиці комунікативної підготовки майбутнього вчителя основну увагу 

зосереджено на оволодінні педагогічним етикетом, культурою мовлення і культурою 

спілкування, на психологічній саморегуляції та самопрезентації. Це справді важливо. 

Проблема комунікації учнів з педагогом існувала завжди й існуватиме надалі, якщо не 

вжити заходів. Але для того, щоб знати, як діяти, варто для початку зрозуміти, які саме 

чинники впливають на контакт між учнем та вчителем. У цій ситуації задіяні психологічний 

та мовленнєвий виміри. В межах цих вимірів виділяємо два основних фактори, які формують 

культуру мовлення сучасного педагога (далі розкриємо кожен сповна): 

1. індивідуально-віковий чинник; 

2. мовленнєва техніка та мовленнєвий етикет педагога. 

Протягом свого робочого досвіду педагог навчає кілька поколінь, та кожен раз ці 
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покоління є різними, тому для кожного з них потрібен індивідуальний підхід. Ера сучасних 

технологій у процесі глобалізації змушує мовлення вносити певні корективи у свою сферу. 

Та ніхто не знає напевне, чи добре це, чи ні. Тут можна як і збагатитись, так і знайти 

дефекти. Молоде покоління, що постійно розвивається та перебуває на стадії виховання, 

найбільш уразливе в цьому випадку та, беззаперечно, потрапляє у цей «колообіг» змін. 

Проблема саме в тому, що мова та мовлення змінюються: зʼявляються нові іншомовні слова, 

застарілі зникають, мова вносить корективи у свої норми, які не є сталими. В цьому випадку 

завдання педагога – подолання мовного барʼєру поколінь. Учитель має перейняти на себе 

“настрій” покоління, якому викладає, та підлаштуватись під нього. 

Важливим також є індивідуальний підхід до кожного учня – залежно від типу 

особистості та характеру дитини. Один сприймає інформацію з першого разу, а інший – ні. 

Хтось може з легкістю взятись до виконання завдання, не замислюючись, іншому ж потрібно 

добре подумати. Хтось легко сприймає критику, у свою чергу, інший буде вразливим до 

різких висловлювань. Це все індивідуально. І педагог просто змушений враховувати ці 

особливості, якщо він, звісно, прагне чомусь навчити дітей та знайти з усіма спільну мову 

або хоча би зробити так, щоб учень відчував повагу до нього.  

В іншому ж випадку, якщо все вищезгадане не буде виконуватись, комунікаційний 

барʼєр між учителем та його учнем однозначно буде прогресувати. Є багато методів 

вирішення цих питань, зокрема, це завдання на інтеграцію та комунікацію, також 

інтерактивні навчальні методи, які вчителі не те, що можуть, а просто змушені вводити в 

навчально-виховний процес, якщо хочуть досягти порозуміння. 

Щодо мовленнєвої техніки та мовленнєвого етикету педагога. Оволодіння 

здібностями правильного використання мовленнєвої техніки потребує: 

 усвідомлення суті логічного мовлення,  

 знання будови мовленнєвого апарату,  

 знання особливостей звукоутворення,  

 опанування техніки фонаційного дихання,  

 формування артикуляційної вимови,  

 формування правильної дикції,  

 вміння дотримуватись оптимального темпу і ритму. 

Важливий елемент у цьому випадку – голос, який є не лише частиною процесу 

спілкування (мови та мовлення), а й інструментом самовираження особистості, що актуалізує 

необхідність знати основи його постановки. Існують різні вправи та технології, за 

допомогою яких педагог може оволодіти цими навичками (наприклад, читання вголос перед 

дзеркалом, повторення скоромовок та інші). 
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Мовленнєвий етикет педагога складається з правил мовленнєвої поведінки у 

спілкуванні з колегами, учнями та їхніми батьками. Педагог повинен володіти правильним, 

чистим мовленням, умінням конструювати власні висловлювання, послуговуватись 

правилами мовленнєвої поведінки в типових ситуаціях спілкування. Важливим є те, що яким 

би не був настрій у вчителя, до класу він змушений увійти вільним від негативних емоцій, 

налаштованим на учнів та тему уроку. Зараз, насправді, це є дуже великою проблемою, адже 

велика кількість учителів приносять свій негатив із дому та переносять усю неприємну 

енергію на учнів. Неприпустимими є також і загравання з учнями та менторський тон. 

Обстановка в класі потребуватиме чистого, емоційно-експресивного, різноманітного 

мовлення.  

Мовлення відбиває внутрішній стан людини, тому вибір слова чи то фрази має бути 

вмотивованим. Правильно обрана конструкція може відразу привернути увагу учня та 

розташувати його до себе.  

Особливо необхідно дотримуватись мовленнєвого етикету в таких ситуаціях: 

 привітання,  

 знайомство,  

 звертання і привернення уваги,  

 прощання,  

 вибачення,  

 подяка,  

 прохання,  

 схвалення,  

 згода,  

 заперечення,  

 відмова,  

 пропозиція,  

 порада тощо.  

Є сформовані усталені комунікативні одиниці, які обслуговують ту чи іншу ситуацію. 

І, звісно, у кожній із них використовують багато груп вербальних одиниць, які утворюють 

синонімічні ряди. Дуже важливо те, як і якими словами звертається вчитель до учнів. 

Невмотивованим і недоречним є «стимулювання» активності учнів висловлюваннями «Зараз 

будете відповідати на мої запитання», «Уважно слухайте, бо я буду ставити питання» чи 

«Діти, чого ви не слухаєте?», «Чого ви мовчите?», «Говори голосніше» і так далі. Такі 

звертання не стимулюють пізнавальної активності учнів, а створюють психологічні барʼєри 

між ними і вчителем. З першої хвилини перебування у класі вчитель повинен думати про 
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правильний вибір і використання комунікативних елементів, щоб підготувати учнів до 

роботи. Це і є мовленнєва етика педагога.  

Оскільки в основі комунікаційної культури є як і загальна культура особистості, так і 

культура мовлення особистості, вважаємо, що психологічно-мовленнєва діяльність буде тією 

рушійною силою, що допоможе у формуванні інтеграції між дітьми та педагогом. Ми 

повинні памʼятати, що культура мови визначає спілкування як цілісне суспільне і духовне, 

зокрема психологічне та моральне явища. І саме школа закладає цей фундамент, формує 

звички та світосприйняття, бо саме в цей період дитина обирає собі модель для подальшого 

наслідування поведінки в майбутньому. Таким прикладом, беззаперечно, може стати 

вчитель, з яким учень проводить достатньо багато часу.  

Отож, стиль спілкування, який задає вчитель, суттєво впливає на ставлення учнів до 

його навчального предмета. Надміру далека дистанція, яку встановлює вчитель між собою та 

учнями, часто призводить до того, що учні бояться звертатися до нього за поясненнями 

приховують своє нерозуміння, а надто близька відстань, неформальні стосунки можуть 

викликати в учнів ілюзію необовʼязковості, небажання глибоко засвоювати навчальний 

предмет. Тут важливо віднайти саме ту гармонію, яка дозволить встановити ідеальні 

стосунки «учитель – учень», які будуть не односторонніми, а взаємними. Лише тоді дійсно 

буде встановлений контакт між педагогом та учнем. 
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

Одним із найбільш особливих етапів у житті людини є процес навчання у вищій 

школі. Тут вона знайомиться з новими перспективами, набуває досвіду та опановує основи 

майбутньої професійної діяльності. У цей період студент зіштовхується з певними 
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проблемами, що повʼязані з початком дорослого життя і подальшим його розвитком. Перший 

рік навчання у ЗВО вважають найпроблематичнішим. І саме успішна адаптація 

першокурсника є основою його подальшого професійного розвитку. 

Варто додати, що адаптацію проходять усі студенти, проте у кожного є власні часові 

межі цього процесу. При цьому не всі фактори впливу на особистість студента сприяють 

успіху під час адаптації. Серед проблем, які можуть виникнути, Н. Мирончук виділяє такі: 

1. дидактичні – повʼязані з навчанням (режим навчання, кількість завдань, незручний 

розклад); 

2. соціально-побутові – проживання в одній кімнаті з новими людьми, спільне майно, 

їжа, розподіл обовʼязків, незручності проживання, несприятливі умови для підготовки до 

занять); 

3. психологічні (відвикання від дому, проживання в новому місті, ставлення 

викладачів, самостійність, розподіл коштів); 

4. комунікативні (спілкування з одногрупниками, педагогами) [3, с. 83]. 

Активна адаптація сприяє успішній соціалізації людини в суспільстві. адже 

першокурсник починає не тільки приймати нові “правила” і цінності того середовища, в яке 

він потрапив, а також відбувається формування нових відносин з людьми і майбутньою 

професійною діяльністю. Саме тому варто звертати увагу на:  

1. те, чи розпочався професійний розвиток особистості майбутнього фахівця у ЗВО;  

2. формування значущих якостей, інтересів, потреб, творчих здібностей у вибраній 

професії; 

3. зростання загального рівня культури студента; 

4. успішну комунікацію з викладачами, кураторами, науковими керівниками, іншими 

студентами тощо. 

Формування повноцінного фахівця відбувається лише за умови його благополуччя, 

особистісного комфорту, позитивного емоційного стану, адекватного ставлення до себе і 

фаху, який він здобуває. Проте існують деякі труднощі, що затримують процес успішної 

адаптації студента. Якщо людина недостатньо підготовлена, то зміни у період здобування 

вищої освіти можуть спотворити професійні уявлення та сформувати різні психологічні 

захисти (знецінення професії, зміщення інтересів у сферу непрофесійних занять, відмова від 

вибраного шляху) [1, с. 408]. І тому дуже важливими є напрями педагогічної підтримки, що 

скеровані на вирішення проблеми з акомодацією студентської молоді. Можна виокремити 

такі напрями: 

1. наявність позитивної мотивації студентів до змісту навчання; 

2. правильно обґрунтована організація навчально-виховного процесу у ЗВО; 
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3. активізація процесу роботи викладачів, порадників груп, якщо виявлено труднощі в 

подоланні адаптації; 

4. організація позаурочної діяльності студентів задля їхнього індивідуального 

самовираження, активне залучення до громадського життя групи та факультету.  

Оскільки сучасна соціокультурна ситуація все частіше ставить питання щодо 

підготовки кваліфікованого, відповідального фахівця, готового до постійного професійного 

самовдосконалення, то можна вважати, що ця проблема є особливо актуальною у наш час. І 

незважаючи на велику кількість наукових праць, публікацій, підручників, статей, що 

стосуються труднощів адаптації особистості до навколишнього середовища, все одно 

потрібно ґрунтовніше досліджувати особливості адаптаційного періоду студентів закладів 

вищої освіти. Адже успішність перебігу процесу адаптації є запорукою сприятливого 

розвитку в певному соціумі. Ще один фактор, який може сприяти правильному адаптуванню 

студента у вищій школі – прийняття і розуміння проблеми, якщо вона існує. Тільки тоді, 

коли людина критично себе оцінює, працює над собою та прагне до вдосконалення, вона 

долає будь-які труднощі. 

Отже, щоб створити якісні умови адаптації першокурсника у вищому навчальному 

закладі, потрібно з першого дня навчання усім учасникам навчально-виховного процесу 

надавати допомогу студентам, яка буде спрямована на подолання труднощів. Адже буває 

так, що студент, який не зміг адаптуватись до навчання у вищій школі, показує низький 

рівень знань. Під час роботи викладачі та порадники мають бути зацікавлені в успішному 

процесі адаптації студентів, допомагати у вирішенні проблем, повʼязаних із навчанням. 

Варто при цьому враховувати індивідуальні особливості кожного студента, їхні професійні 

якості. Це підвищить ефективність періоду адаптації та може покращити їхній рівень знань. 

Раціональна організація вільного часу та якісне проведення громадських заходів за участі 

студентів допоможе зміцнити їхній колективний дух. Плідна співпраця викладача та 

студента допоможе не лише покращити отримані знання, а й розвине вміння обʼєктивного 

оцінювання власних можливостей. 
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ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ 

Як ніхто не може дати іншому того, що немає сам, так не може розвивати, 

виховувати й навчати той, хто сам не розвинений, не вихований, не освічений 

Адольф Дістервег  

Навчання – це цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і 

способів пізнавальної діяльності людини [1]. У процесі навчання проходить постійна 

взаємодія між учасниками освітнього процесу. Поняття «педагогічна взаємодія», насамперед, 

виражає реальність передачі досвіду поколінь на основі принципу «свідомість від свідомості, 

особистість від особистості» і свідчить про наявність в історико-культурній реальності 

усвідомленої й цілеспрямованої діяльності, мета якої – становлення іншого субʼєкта, генезис 

людської якості, особистості в людині. 

Розвиток педагогічних взаємодій, орієнтованих на гуманістичний характер, яскраво 

виявився в діяльності В. Сухомлинського. Він брав до уваги те, що «дитинство –

найважливіший період людського життя, не підготовка до майбутнього життя, а справжнє, 

яскраве, самобутнє, неповторне життя».  

Педагогічна взаємодія є необхідною умовою підвищення ефективності педагогічного 

процесу. Наявність педагогічної взаємодії передбачає поєднання педагогічного впливу і 

власної активності вихованця, що виявляється у відповідних уявленнях або опосередкованих 

впливом на педагога й на себе самого (самовиховання). Педагогічна взаємодія передбачає і 

доцільну організацію спілкування учасників навчального процесу: відносини співпраці і 

взаємодопомоги, широкий обмін новою інформацією між учасниками навчального процесу, 

зустрічний процес, прихильність учнів до дій вчителя, співпереживання в радості пізнання, 

співучасть у вирішенні проблемних питань і пізнавальних завдань, прагнення прийти один 

до одного на допомогу при труднощах [2, с.18]. 

У процесі педагогічної взаємодії відбувається перебудова рольових відносин педагога 

й учнів у рівноправні. Проте її реалізація в практичній діяльності відбувається з великими 

труднощами. Педагоги, як правило, не вміють перебудувати свою діяльність. Це повʼязано, у 

першу чергу, з тим, що вчитель подекуди не готовий до застосування механізмів субʼєкт-

субʼєктної взаємодії з учнями на основі діалогу, не завжди розуміє, що поглиблення змісту 

спільної діяльності, якість і ефективність освіти досягається не інтенсифікацією заходів, які 

проводяться, а, перш за все, розвитком творчого характеру спілкування, підвищенням його 

культури. Тому важливо навчити педагога бути активним учасником педагогічної взаємодії, 



 30 

здійснювати педагогічне співробітництво у всіх його проявах. Це можливо за умови його 

активного включення в цей процес на етапі його професійної підготовки, але аж ніяк не під 

час його професійної діяльності. 

Результатом педагогічної взаємодії має стати підготовка учня до активного 

самостійного опанування професійних знань та формування повʼязаних з ними вмінь, 

здібностей і особистісних якостей. Можна зазначити, що для створення педагогічної 

взаємодії необхідно проєктувати умови, що сприяють: 

 активному включенню всіх учасників освітніх процесів в обговорення і виконання 

дії при прийнятті рішень на різних етапах організації взаємодії; 

 формуванню дослідницької позиції всіх субʼєктів освіти; 

 отримання постійного зворотного звʼязку; 

 побудова партнерського спілкування, що означає визнання та прийняття цінності 

особистості кожного, його думки, інтересів, особливостей, прагнень, перспективи 

особистісного зростання [2, с. 18]. 

Особливу роль у розвитку ідей педагогіки взаємодії відіграла педагогіка 

співробітництва, яка здобула широке визнання. Але в масовій практиці вона нерідко 

сприймалася дещо обмежено, як установлення доброзичливих стосунків, взаєморозуміння й 

емпатії. З позиції педагогіки взаємодії співробітництво вимагає спільної, усвідомленої та 

сприйнятої всіма учасниками мети; розподілу діяльності на етапи й операції; установлення 

міжособистісних звʼязків між учасниками діяльності; отримання єдиного кінцевого 

результату діяльності. За дійсної субʼєкт-субʼєктної взаємодії педагогові, як справедливо 

відзначає О. Коротаєва, належить провідна роль: учитель не тільки вчить, але й допомагає 

вихованцеві здолати протиріччя [3, c. 11]. Однак у процесі дорослішання вихованця ступінь 

педагогічного впливу має зменшуватись, змінюючись на здобутий досвід і навички 

самостійного розвʼязання проблем. 

Специфіка професійної діяльності педагога саме у спілкуванні, і від культури 

використання цього основного засобу педагогічної діяльності залежить професійна культура 

педагога. Звідси висновок: одним із перспективних напрямів розвитку професійної культури 

педагога в сучасних умовах стає розвиток культури педагогічного спілкування, 

комунікативної культури. 

Професіоналізм спілкування – це готовність і уміння використовувати системні 

знання у взаємодії зі учнями. Йдеться про те, що виховують учня не тільки знання, але й 

сама особистість учителя. Вчитель повинен розуміти, памʼятати, що ефективність спільної 

діяльності вчителя і учня в будь-яких формах залежить від взаєморозуміння між ними. І ось 

що важливо: коли ми говоримо про взаєморозуміння, то передбачаємо, що партнери по 
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спільній діяльності не просто відображають один одного, але й взаємно поділяють точку 

зору. Іншими словами, взаєморозуміння передбачає єдність вихідних цілей учасників 

спільної діяльності. Обовʼязковою нормою професійної поведінки вчителя є дотримання 

педагогічної етики, прагнення формувати людські стосунки зі студентами і між ними. В 

основі моральної норми професійної поведінки вчителя має бути повага до особистості учня 

і, водночас, максимальна вимогливість до нього. Професіоналізм спілкування передбачає 

його позитивну позицію стосовно учня.  

Основний зміст педагогічної професії складають взаємовідносини з людьми. 

Діяльність представників інших професій типу “людина – людина” також вимагає взаємодії з 

людьми, але у педагогічній діяльності це повʼязано з тим, щоб найкращим чином зрозуміти, 

задовольнити запити учня, допомогти йому у становленні його особистості. Педагогічна 

діяльність спочатку й до кінця є процесом взаємодії людей. Це посилює роль особистісних 

взаємин у педагогічному процесі і підкреслює важливість моральних аспектів. 

Таким чином, педагогічна взаємодія є одним з ключових понять педагогічної науки, 

на якому ґрунтується процес становлення та розвитку особистості. Відповідно педагогічна 

взаємодія є складним процесом, який складається з великої кількості компонентів; є 

характерним для різних видів діяльності та носить міжпредметний характер. В основі 

педагогічної взаємодії лежить активна співпраця, без якої неможливий процес становлення 

майбутнього фахівця. Однак подальшого дослідження потребують проблеми визначення та 

налагодження механізмів педагогічної взаємодії. 

Згідно нової Концепції НУШ – центральне місце в системі освіти належить середній 

школі. На переконання науковців, важлива роль у впровадженні якісного освітнього процесу 

в основі якого лежить продуктивна взаємодія належить саме вчителю. Адже через діяльність 

учителя відбувається становлення громадянина як особистості і фахівця, зміцнюється 

інтелектуальний та духовний потенціал нації. Це дуже складна та відповідальна професія, а 

тому студенти (майбутні вчителі) повинні глибоко усвідомити мету, зміст, засоби та види 

педагогічної діяльності, її функції і структуру, специфіку та особливості, щоб бути 

впевненими у правильному виборі майбутньої професії.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРОГРАМ МІЖНАРОДНИХ ОБМІНІВ НА 

ПРОФЕСІЙНУ КАРʼЄРУ ВИПУСКНИКІВ УНІВЕРСИТЕТІВ: 

 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

Останнім часом серед українських студентів все більш популярними стають програми 

студентських міжнародних обмінів. Студенти розглядають їх як можливість провести певну 

частину свого навчання за кордоном, в іншій країні та іншому університеті. Велика кількість 

досліджень присвячені вивченню доцільності студентських міжнародних обмінів та їх 

впливу на професійну карʼєру випускників університетів. 

Метою нашого дослідження є порівняльна характеристика двох сучасних досліджень 

впливу програм студентських міжнародних обмінів на професійну карʼєру випускників 

університетів, а саме: SAGE та Valera.   

Опитувальник SAGE аналізує вплив програм міжнародного обміну на студентів-

американців, у той час як дослідження Valera спрямоване на аналіз впливу на професійну 

карʼєру випускників університетів програми Еразмус.  

Популярність програм студентських міжнародних обмінів в Україні невпинно зростає, 

що дозволяє говорити про актуальність такого дослідження. Методологія нашої роботи 

базується перш за все на компаративному дослідженні опитувань SAGE та Valera на 

матеріалі статей [1; 2] поруч із детальним розглядом результатів кожного опитування.  

Дослідження SAGE було проведене з листопада 2007 по квітень 2008 року після 

необхідної підготовчої роботи і враховувало 5 основних пунктів: включеність у громадське 

життя, продукування знань (випуск книжок чи статей), благодійність, соціальне залучення 

(залучення у життя місцевої громади) та добровільна простота (добровільний вибір 

нерозкішного способу життя). 

У дослідженні взяв участь 6391 учасник із 22 університетів чи коледжів США. Автори 

також здійснили 63 окремих інтервʼю з випадково відібраними респондентами. Це було 

зроблено для детальнішого вивчення життєвих історій та аналізу досліджуваних процесів з 

метою глибшого вивчення внеску міжнародних обмінів у життя окремих осіб. 

Дослідження Valera проводилось у два етапи. Перший етап включав пʼять опитувань: 

початкове експертне опитування, за яким було проведено опитування колишніх студентів в 

рамках програми Еразмус, опитування колишніх викладачів, що брали участь в програмі  

Еразмус, опитування керівників університетів та опитування роботодавців. 

Другий етап базувався на чотирьох семінарах, що проводились на місцях, на яких 
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експерти та учасники обговорювали результати опитування, які могли б сприяти 

професійному впливу. Учасниками були студенти та викладачі – колишні учасники 

Еразмусу, а також представники академічних та професійних організацій та роботодавці, що 

представляють різні країни.  

 Як бачимо, опитування у рамках проектів SAGE та Valera спрямовані на дослідження 

довготривалого впливу програм міжнародного обміну на їхніх випускників. Проте, якщо 

опитування у рамках Valera включає лише учасників протягом одного навчального року, то 

SAGE – аж 45 років, що робить його більш комплексним щодо часової вибірки. Проте, 

європейський опитувальник спрямований не лише на колишніх студентів, але і на 

викладачів, представників університетів та роботодавців. Цей факт означає ретельніший 

підбір вибірки учасників.  

 Щодо результатів навчання за кордоном, то обидва дослідження констатують 

однозначно позитивний його вплив на майбутнє колишніх учасників програм. 

Так, колишні студенти програми Еразмус дуже позитивно оцінюють свої 

компетентності. Не дивно, що це особливо вірно щодо компетентностей, які можна віднести 

безпосередньо до періоду навчання за кордоном, наприклад, вміння пристосуватися чи 

володіння іноземною мовою. 

Вони також дуже позитивно оцінюють знання та навички, повʼязані з навчальною 

галуззю. На прохання порівняти свої компетенції після закінчення навчання з компетенціями 

немобільних випускників, вони оцінюють себе значно краще у тому, що стосується 

міжнародних компетенцій, таких як знання інших країн, знання іноземної мови або 

міжкультурне розуміння. Більше 90% повідомляють, що вони мають кращі здібності в цьому 

відношенні. Але вони також почуваються краще підготовленими до майбутньої зайнятості та 

роботи (63%) та дещо кращими (53%) стосовно спеціальних знань та навичок. 

Результати опитування проекту SAGE показують, що 60,5 відсотка учасників 

навчались в одній або декількох програмах вищого ступеня після здобуття ступеня 

бакалавра. Більше того, серед тих, хто навчався на аспірантурі, 35 відсотків учасників 

вказали міжнародно орієнтовану тему дисертації. Дослідження карʼєрних рішень показує, що 

35,2 відсотка учасників зазначили, що навчання за кордоном значною мірою допомогло їх 

карʼєрі, тоді як 39,9 відсотка зазначили, що навчання за кордоном певною мірою допомогло 

їх карʼєрі. Крім того, карʼєра 37,7 відсотка від усієї вибірки в даний час є або була 

міжнародно орієнтованою. 

За результатами опитування проекту Valera, у цілому колишні студенти програми 

Еразмус задоволені своєю теперішньою роботою та ситуацією з працевлаштуванням. 

Близько 70% задоволені або дуже задоволені своєю поточною роботою, лише 11% 
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незадоволені. Більше 70% повідомляють, що рівень їх зайнятості відповідає рівню освіти. 

Приблизно для однієї третини випускників Еразмусу перше працевлаштування було вже 

постійним місцем роботи. Вже 79 % випускників мали контракт на повний робочий день при 

першій роботі. Через пʼять років цей показник зріс до 87% .  

Завдяки тому, що були проведені настільки детальні опитування, було емпірично та 

систематично задокументовано, як навчання за кордоном позитивно вплинуло на глобальну 

взаємодію та на майбутнє учасників: як студентів, так і викладачів. Також той факт, що 

участь у програмах обміну розглядалася як найбільш впливовий досвід респондентів. Із 

квантитативних та квалітативних результатів обох проектів помітно, що досвід навчання за 

кордоном в рамках різних програм студентських міжнародних обмінів вагомо вплинув на 

подальше життя випускників університетів, їхнє карʼєрне зростання та глобальне залучення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ В СІМʼЇ: 

ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС. 

Сімʼя – це, мабуть, сама головна цінність людства і нашої цивілізації. В абсолютній 

більшості державних ідеологій, релігій чи наукових вчень (етико-філософських шкіл, 

зокрема конфуціанстві) сімʼя посідає важливе або ж навіть ключове місце. Тому не дивно, 

що питання історії, особливостей розвитку, форм сімʼї та проблеми, які виникають навколо 

неї, до сих пір актуальні та турбують численні передові та прогресивні кола людства. Власне, 

жодна держава, організація чи народ не змогли в своєму розвитку обійтися без інституту 

сімʼї. В черговий раз доводячи безальтернативність цієї форми, так би мовити, суспільної 

організації. 

Сімʼя також – це перший стійкий колектив у житті маленької людини. Саме у сімʼї, 

ще до школи, формуються основні риси характеру дитини, її звички. І власне, той вигляд, 
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який набуде людина в емоційному та психічному плані у подальшому, в першу чергу 

залежить від емоційного клімату та відносин у сімʼї. 

Сімʼя – це головний інститут виховання, формування та розвитку особистості. Все, що 

людина набуває у сімʼї, вона зберігає в подальшому на все життя, з часом примножуючи та 

розвиваючи набуті якості. Важливість сімʼї полягає в тому, що в ній людина проводить 

більшу частину свого життя. Саме у ній закладаються основи особистості, її фундамент та 

каркас. Вона починає формуватися в дитини ще з перших днів життя в процесі взаємодії з 

іншими членами сімʼї – мамою, татом, братами та сестрами, бабусею та дідусем. 

Саме сімʼя створює особистість або ж знищує її, властивості сімʼї такі, що іншим 

разом вона може як укріпити психологічний стан людини, так і повністю підірвати його, що 

в подальшому відображається на моральному та емоційному лику людини. Сімʼя заохочує 

одні особистісні потяги чи переконання та одночасно перешкоджає іншим, задовольняючи 

або ж навпаки, обмежуючи особисті потреби. Сімʼя сприяє появі в особистості образу свого 

внутрішнього «Я». 

Однак не варто розглядати смію як механізм одностороннього впливу. Взаємодія 

сімейного колективу та індивідууму двостороння, а тому відображається на становищі як 

конкретної людини, так і колективу в цілому. А тому можна сказати, що в сімʼї формується 

особистість не тільки дітей, але й їх батьків. 

Із всього вище сказаного слідує, що чим краща та дружніша сімʼя, тим вищий 

результат фізичного, трудового чи морального виховання. І власне з цього постулату, що 

сімʼя являє собою ключовий фактор впливу на процеси та результати становлення 

особистості, випливає та увага та те значення, яке суспільство та держава приділяли 

інституту сімʼї в плані організації правильного виховного впливу ще в давні часи. 

Сімʼя – це перша школа життя дитини. В ній вона вчиться базовим людським та 

сімейним цінностям, як то повага, опіка над близькими, посильна допомога, співчуття та 

самопожертва. У спілкуванні з близькими, в спільній побутовій праці у дитини формується 

відчуття залученості її у конфлікт, усвідомлення себе як особистість і як частина соціуму. 

В цілому у сімʼї можна визначити декілька ролей, з позиції яких відбувається 

формування особистості людини. Це роль вихованця, протеже, якого виховують і на 

особистість і свідомість якого чинять суттєвий вплив. І це роль вихователя, патрона, який, 

власне, чинить вплив на вихованця, хоч і сам в рамках колективу піддається своєрідному 

виховному впливу, але не такому інтенсивному. 

Якщо говорити за процес впливу та формування особистості з позиції вихованця, 

тобто дитини, варто зазначити декілька важливих чинників та взагалі специфіку дитячо-

батьківських відносин у сімʼї, оскільки вони досить суттєво відрізняються від інших видів 
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міжособистісних відносин. В першу чергу, вони характеризуються сильною емоціональною 

значущістю як для дитини, так і для батьків. 

Другим фактором, який характеризує відносини всередині сімейного колективу, є їх 

двоякість або, як зараз модно говорити, амбівалентність. З одної сімʼя призвана уберегти 

дитину на початкових етапах її становлення як особистості від різного роду соціальних чи 

фізичних небезпек і разом з тим в цілому не допустити негативного впливу на члена сімʼї. З 

іншого боку, першочергове завдання колективу – виховання самостійного та «автономного», 

якщо так можна сказати, його члена, тобто набуття ним позитивного досвіду взаємодії з 

зовнішнім світом. 

Таким чином можна сказати, що у сімейних відносинах проявляється свого роду 

конфліктність при вихованні особистості, оскільки при виховному процесі на особистість 

діють дві протилежні за своїм завданням та суттю мотиви: плекання («взращивание») 

самостійної соціальної одиниці з одної сторони та повноцінного члена колективу – з іншої. 

Третій, зокрема, найважливіший фактор, що впливає на процес формування 

особистості в сімʼї – це його мінливість. Особливість відносин дитини та батьків полягає в їх 

постійній зміні в залежності від віку дитини та неминучим віддаленням від батьків, в рамках 

курсу на формування у дитині самостійності та автономності. Ті відносини, в яких 

перебували батьки зі своєю дитиною в дитинстві, виявляються повністю недоречними та 

несумісними в період юнацтва. Можна сказати, що перед батьками в такій ситуації постає 

складне завдання постійної адаптації під світогляд дитини, який тільки формується, 

правильне позиціонування себе як особи і авторитету в її системі цінностей, а також 

збереження власної актуальності в очах дитини. Тому, можна сказати, що такі обставини 

зумовлюють часткову переоцінку та переосмислення і життєвих та світоглядних орієнтирів 

вихователів, або ж патронів, у сімʼї. А отже і формування і їх особистості. 

Отже, дитячо-батьківські відносини – це двосторонній процес взаємовідносин, у 

якому приймають участь два субʼєкти – батьки та дитина. Ці відносини ж формують образи 

один одного: як у батьків – образ їх дитини, так і в дитини – образ її батьків. 

Якщо ж говорити про формування особистості в сімʼї з позиції вихователів, патронів, 

то слід зауважити, що взаємовідносини у них відбуваються не тільки зі своїми дітьми, але і 

між собою (у даному випадку батька та матері). Сімейне, спільне життя сприяє появі у житті 

його членів нових емоційних станів та ситуацій, зумовлює необхідність в адаптації до 

суттєво інших життєвих реалій. У нових умовах постає необхідність до вироблення нових 

поведінкових паттернів, що неминуче впливає на трансформацію всього світогляду 

індивідууму, еволюцію його особистості. 
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Тим не менш, звичайно ж, важко пройти мимо того факту, що на даний момент 

абсолютна більшість людей, які вступають у сімейні відносини, виявляються повністю 

неготовими до спільного життя. Причиною цього є руйнування на концептуальному та 

функціональному рівні фундаментальних суспільних інститутів, зокрема інституту сімʼї. 

Також був знищений або ж перебуває в стані занепаду цілий комплекс моральних та етичних 

цінностей. 

Відсутність вищеназваного базису не дозволяє грамотно, а саме головне, гармонійно 

побудувати сімейне життя, що в перспективі стає причиною численних конфліктів та 

джерелом значної кількості суспільних вад («пороків»). Ці обставини негативно 

позначаються на загальному психоемоційному кліматі в сімʼї і однозначно впливають на 

подальший розвиток сімейні відносини, взаємодію між членами колективу, їх світогляд. Ну а 

перманентна напруга у сімʼї, постійні перепалки та конфлікти, що трапляються в ній, ще 

гірше позначаються на свідомості дитини, яка по досягненню нею повноліття виявляється 

неготовою не тільки до побудови власного сімейного життя, але й до низки аспектів 

суспільного життя. 

Ключовим рішенням по виходу з цієї сумної ситуації повинна стати актуалізація 

основних функцій сімʼї, (репродуктивної, господарської, рекреативної, виховної), в першу 

чергу виховної. Дана функція вважається найважливішою, коли мова йде про сімейне 

виховання та суспільне загалом. Виховання – дуже складний процес, у якому взаємно 

впливають один на одного і ті, хто виховує, і ті, кого виховують. 

У виховній функції виділяють такі три аспекти: 

 виховання дитини, формування його особистості, розвиток здібностей; 

 систематичний виховний вплив сімейного колективу на кожного свого члена на 

протязі всього його життя; 

 постійний вплив дітей на батьків (інших членів сімʼї), що спонукає їх до 

самовиховання.  

Усі ці аспекти в комплексі задовольняють одну ціль: сімʼя виступає посередником між 

дитиною та суспільством, слугує передачею їй соціального досвіду. Через сімейне 

спілкування дитина освоює прийняті в даному суспільстві норми та форми поведінки, 

морально-етичні цінності тощо. Враховуючи цілу низку особливостей, які притаманні тільки 

сімʼї, вона виявляється найбільш дієвим вихователем в багатьох життєвих ситуаціях, при 

конкретних обставинах та в певні періоди життя як вихованця, так і власне вихователя. 

Що ж до членів сімейного колективу, то протягом всього спільного життя члени сімʼї 

(в першу чергу батьки) вони тісно взаємодіють та впливають один на одного. З часом люди, 

що вирішили почати спільне життя, долаючи різні психологічні перепони, входять з багажем 
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своїх звичок, смаків та особливостей темпераменту в специфіку сімейного життя. Йде так 

звана «притирка» характерів, у ході якої відбувається адаптація подружньої пари, 

привикання один до одного, а подекуди навіть своєрідна асиміляція, що і є проявом (одним 

із) формування особистості вже в рамках нового суспільного організму. 

В людині на біологічному рівні закладена потреба в передачі свого досвіду, своїх 

знань іншим людям, в першу чергу своєму потомству. В більш ранній період історії людства 

це в прямому розумінні цього слова визначало успішність людини та запоруку її виживання. 

Сімʼя власне і виникла як відповідь на ці історичні виклики і ідеально виконувала функції, 

що на неї були покладені. 
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ВЗАЄМОДІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ І СІМʼЇ ЩОДО 

ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ. 

Сьогодні в педагогічних дослідженнях особливе місце посідає питання соціалізації 

дітей дошкільного віку. Це, на нашу думку, пояснюється динамічністю сучасної 

соціокультурної ситуації та усвідомленням науковцями необхідності формування 

адаптивних механізмів та мобільності молодого покоління в умовах постійних змін 

середовища. У контексті цього, особливого пріоритету набувають дослідження дитячої 

особистості, обґрунтування умов її повноцінного та гармонійного розвитку, що призводить 

до пошуку шляхів оновлення змісту освіти й виховання дитини, психолого-педагогічних 

умов оптимального розвитку дітей у сімʼї та закладах дошкільної освіти. 

На думку відомої української дослідниці В. Москаленко, «соціалізація кожного 

нового покоління та окремої особистості відбувається у безперервному поліфонічному 

«діалозі» різноманітних людських вимірів. Особистість є не просто клітиною соціального 

організму. Вона – активно діючий субʼєкт, який творить цей соціальний організм і самого 
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себе. Тож процес соціалізації має розглядатися, як розвʼязання протиріччя системи «індивід-

соціальне середовище» [4]. 

Відповідно, вважаємо за необхідне розглянути особливості змісту взаємовпливу 

дошкільного навчального закладу і сімʼї щодо формування педагогічної культури батьків, що 

дозволить визначити сутність та специфіку взаємодії й ті можливості, які вона містить для 

соціального розвитку дитини, оскільки її розвиток і соціалізація відбуваються не шляхом 

одностороннього впливу середовища на особистість дитини, а стають результатом їх 

постійних взаємодій. 

Під педагогічною культурою сімʼї розуміють «показник її загальної культури, в якій 

відображено накопичений людством досвід виховання дітей у сімʼї, в основі якого наукові 

знання та досвід народної педагогіки. Педагогічна культура батьків – складне, інтегративне, 

динамічне особистісне утворення, яке визначає тип, стиль і способи поведінки батьків у 

виховній діяльності» [2, 11]. 

Українські науковці Т. Алексеєнко, О. Докукіна, К. Журба, Т. Кравченко, В. 

Постовий, О. Хромова та ін. виділили такі основні компоненти педагогічної культури 

батьків: мотиваційний (спонукання до виховної діяльності), змістовний (знання, 

переконання, погляди), конструктивний (способи функціонування педагогічної культури) [1, 

11]. 

Послідовна і планомірна різнобічна педагогічна освіта батьків передбачає 

ознайомлення їх як із основами теоретичних знань, так і з практикою роботи з дітьми. Зміст 

роботи з батьками має охоплювати широке коло питань, висвітлювати усі сфери розвитку і 

виховання дитини. Таким чином, повноцінне здійснення завдань формування особистості в 

період дошкільного віку значною мірою визначається налагодженням взаємодії дітей і 

дорослих: «педагоги – діти – батьки». Педагогам і членам родин вихованців слід усвідомити, 

що і діти, і вони є повноправними учасниками педагогічного процесу, та взаємодіяти на 

засадах діалогу, довіри, самоконтролю, як зазначає Ш. Амонашвілі [2]. 

Тобто, взаємодія передбачає обізнаність педагогів дошкільних навчальних закладів 

про особливості сімей їх вихованців, і відповідно, окреслення плану подальших дій щодо 

гармонійного і всебічного розвитку кожної дитини. 

У сучасній дошкільній педагогіці окреслені основні принципи взаємодії з батьками: 

професійної компетентності; діагностичного підходу до родин; диференційованого підходу 

до родин; спрямованості педагогічної освіти батьків на особистість дитини, її 

індивідуальний, творчий розвиток; індивідуального підходу до родин [2]. Активно 

використовують такі методи вивчення сімей: спостереження, бесіди, виконання дитиною 
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практичного завдання в присутності батьків чи близького дорослого, відвідання сімʼї кожної 

дитини, анкетовані відповіді тощо. 

Дошкільна педагогіка має достатньо напрацьований інструментарій взаємодії 

дошкільних навчальних закладів з сімʼями. Це форми і методи співпраці дошкільних 

навчальних закладів з батьками [3]. 

Вироблення педагогічних умінь досягається лише за активної участі батьків у 

різноманітних справах і заняттях, повʼязаних з вихованням і освітою дітей. Тому педагоги 

мають систематично і активно розповсюджувати і прищеплювати педагогічні знання, 

допомагати сімʼям усвідомлено виховувати дітей, пропагувати кращий досвід родинного 

виховання. 
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СКЛАДОВІ ПЕДАГОГІЧНОГО ІМІДЖУ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА 

Кардинальні зміни, які відбуваються у сучасному світі, висувають нові вимоги до 

професійної діяльності педагогів. Модернізація освітньої галузі диктує необхідність 

формування активної особистості вчителя з метою підвищення престижу та соціального 

статусу працівників освіти. Для сучасного педагога професійний імідж є потужним 

інструментом педагогічного впливу та важливим показником педагогічної майстерності 

вчителя. Відтак, не важливо, як професійно підготовлений вчитель, він просто зобовʼязаний 

постійно вдосконалювати свої особистісні якості, підвищувати свою компетентність з 

предмету, створюючи таким чином власний імідж. 
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Імідж педагога виникає в процесі взаємодії педагога з учасниками педагогічного 

процесу. Тобто, імідж – це не стільки образ, скільки думка про вчителя і ставлення до нього 

учнів, колег та соціального оточення. Імідж учителя – це комплексне поняття, яке 

концентрує в собі всі найважливіші професійні характеристики, що презентуються не тільки 

через зовнішній вигляд та професійні якості, а й «особисте мислення, учинки, дії, мистецтво 

говорити й слухати, здатність підкреслити свою специфічність та індивідуальність» [3, с. 8]. 

Найбільш значимими складовими педагогічного іміджу є: зовнішній вигляд, 

використання вербальних і невербальних засобів спілкування, внутрішня відповідність 

образу професії – внутрішнє «Я» [3, с. 9]. 

Зовнішній вигляд допомагає педагогу привернути до себе увагу, створити позитивний 

образ, приготувати учнів до отримання певної інформації. Учитель своїм зовнішнім 

виглядом має викликати прихильність до себе учнів, батьків і колег. Спокійна, впевнена 

мова, посмішка, уважний погляд допоможуть педагогу покращити свій професійний імідж і 

досягти успіху у викладанні свого предмета. Стиль одягу є не менш важливим, він повинен 

бути одночасно модним, класичним та відповідним до зовнішності вчителя. Масивні 

аксесуари, біжутерія високі підбори чи яскраві краватки можуть відволікати учнів від 

навчання і негативно впливати на ефективність навчального процесу. 

Вербальні й невербальні засоби спілкування є важливими складовими іміджу 

сучасного педагога: що і як говорить вчитель, чи вміє словом привернути увагу учня, які 

жести, міміку й пози використовує, як сидить, стоїть і ходить. Чим вищий вербальний рівень 

у педагога, тим більше знань він зможе передати тим, хто прагне якнайбільше дізнатися. 

Мовлення професійного педагога повинно відповідати певним якісним характеристикам: 

доступність, варіативність, виразність, логічність, літературність, комунікативність [4, 

c. 198]. Невербальне спілкування цінне тим, що воно проявляється, як правило, несвідомо й 

мимовільно, зумовлено імпульсами нашої підсвідомості. Таким чином людина несвідомо на 

невербальному рівні розповідає про те, що вона собою являє. 

«Внутрішнє «Я» є головною із складових педагогічного іміджу, тому що уміння 

подобатися та налаштовувати до себе інших людей є необхідною якістю професійного 

спілкування. Дуже важливо, щоб зовнішній імідж не розходився з внутрішніми установками 

вчителя, відповідав його характеру та поглядам» [4, c. 199]. Внутрішній образ – це культура 

педагога, індивідуальність і свобода, емоційність, фантазія, витонченість, шлях постановки 

та вирішення проблем, асоціативне бачення, творче мислення, несподівані яскраві сценарії 

уроку та багато інших складових. 

«Позитивний імідж вчителя характеризує демократичний стиль спілкування, 

формування у дітей психологічної безпеки та захищеності, доброзичливості й поваги зі 



 42 

сторони педагога» [2, с. 122]. Вчитель із позитивним іміджем знає, як подати себе, свій 

характер, свій ситуативний стан, як викликати необхідне сприйняття в учнів, правильно 

налаштувати їх на роботу і отримати бажаний результат. Позитивний імідж не формується 

спонтанно, він вимагає цілеспрямованої роботи над собою та постійної підтримки певного 

образу.  

Особистісні якості педагога є панівними у порівнянні з професійними, оскільки саме 

індивідуальні риси є базовими для побудови професійного іміджу. Однак лише поєднання 

пріоритетних особистісних та професійних якостей вчителя є умовою формування 

позитивного іміджу вчителя. Педагогічна підготовка і накопичений досвід формують 

навички педагогічної майстерності та зумовлюють високий рівень професіоналізму вчителя. 

Найважливішими компонентами педагогічної майстерності, що впливають на формування 

професійно-особистісного іміджу є: морально-духовні цінності, педагогічні здібності, 

професійні знання, соціально-педагогічні якості та педагогічна техніка. 

Пріоритетні якості особистості, що формують імідж сучасного педагога умовно 

можна поділити на три групи. До першої групи належать природні якості, такі як: 

комунікабельність, емпатійність, красномовність. До другої групи належать характеристики 

особистості, які є результатом її філософського сприйняття світу, культури, виховання і 

самоосвіти, а саме: моральні цінності, психічне здоровʼя, набір і використання 

комунікативних технологій. До третьої групи належать якості, що повʼязані з життєвим і 

професійним досвідом особистості [1, с. 43–44]. 

Рушієм формування професійного іміджу сучасного вчителя є мотивація. Різноманітні 

мотиви можуть спонукати людину до дій, підтримувати у час труднощів і невдач та 

сприятимуть самореалізації та досягненню успіху у процесі іміджевої діяльності. 

Отже, імідж педагога – це його спосіб самовираження, сукупність внутрішніх 

особистих якостей людини та професійних. Таким чином робота педагога над власним 

іміджем сприятиме його індивідуальному, особистісному та професійному зростанню. Імідж 

сучасного педагога вимагає багатства духовної сфери, високої моральності та психологічної 

стійкості, професійні знання, педагогічні здібності та педагогічну майстерність. Позитивний 

імідж сучасного вчителя характеризує його як неповторну особистість, якій притаманні 

відповідальність, власна гідність, висока професійна самоповага та потреба в самореалізації. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ  

В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

Основним пріоритетним завданням Державної служби якості освіти України (далі – 

Служба) визначено – забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти. 

На реалізацію цього пріоритетного завдання, а також забезпечуючи скоординованість своїх 

дій із цілями та пріоритетами Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 

року, Служба визначила наступні завдання: формування внутрішньої та зовнішньої системи 

забезпечення якості освіти; трансформація системи державного нагляду (контролю) у сфері 

освіти в систему “довіри та допомоги”; інституційна розбудова системи забезпечення якості 

освіти. 

Служба, ґрунтуючись на європейських принципах врядування та враховуючи норми 

Законів України “Про центральні органи виконавчої влади” та “Про державну службу”, має 

затверджені цілі. 

На виконання цілей, визначених Середньостроковим планом, на 2019 рік було 

заплановано 76 заходів, з них виконано 72 (95%). У рамках реалізації пріоритетних завдань 

за ініціативи Служби було розроблено і прийнято Урядом 4 акти Кабінету Міністрів України, 

МОН 6 наказів та 7 наказів Служби. Також, внесено пропозиції до 1 законопроєкту, 2 

постанов Кабінету Міністрів України та 2 наказів МОН. 

Підготовка пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері 

освіти. 

З метою зменшення кількості критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності у сфері освіти, зменшення частоти перевірок закладів 

освіти відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 

342 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику 

від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення 

планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що 

складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного 
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нагляду (контролю)» розроблено та затверджено наступні постанови Кабінету Міністрів 

України та накази Міністерства освіти і науки України: субʼєкта господарювання від 

провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти та визначається 

періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною 

службою якості освіти (постанова КМУ від 10 січня 2019 р. № 11);  

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності у сфері позашкільної освіти та визначається періодичність 

проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості 

освіти (постанова КМУ від 6 березня 2019 р. № 187). 

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та визначається 

періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною 

службою якості освіти (постанова КМУ від 6 березня 2019 р. № 253); 

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності у сфері загальної середньої освіти та визначається періодичність 

проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості 

освіти (постанова КМУ від 17 квітня 2019 р. № 338); 

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами 

проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо 

дотримання субʼєктом господарювання вимог законодавства у сфері дошкільної освіти 

(наказ МОН від 05.08.2019 № 1070, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 

2019 р. за №1005/33976); 

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами 

проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо 

дотримання субʼєктом господарювання вимог законодавства у сфері загальної середньої 

освіти (наказ МОН від 05.08.2019 № 1071, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 

серпня 2019 р. за № 1004/33975); 

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами 

проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо 

дотримання субʼєктом господарювання вимог законодавства у сфері позашкільної освіти 

(наказ МОН від 12.06.2019 № 818, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 липня 

2019 р. за № 731/33702); 

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами 

проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо 

дотримання субʼєктом господарювання вимог законодавства у сфері професійної 
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(професійно-технічної) освіти (наказ МОН від 07.11.2019 № 1405), зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 27 грудня 2019 р. за № 1296/34267); 

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами 

проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо 

дотримання субʼєктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 22 лютого 2019 року № 239, зареєстровано у 

Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 року за № 278/33249); визнано таким, що 

втратив чинність наказ Міністерства освіти і науки України від 17 червня 2013 року № 770 

«Про координацію заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних 

закладів» (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.07.2019 № 1001, зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 09 серпня 2019 року за № 894/33865). 

Слід зазначити, що під час формування нових переліків питань уніфікованих актів 

Службою здійснено аналіз результатів перевірок та суттєво зменшено обсяг питань за 

напрямами, з яких впродовж останніх років встановлювалась незначна кількість порушень, 

що дозволяє зосередити увагу як органу контролю, так і закладу освіти на найбільш 

проблемних напрямах роботи та своєчасно здійснювати пошук шляхів для удосконалення 

діяльності. Це, своєю чергою, позитивно відображається на якості надання освітніх послуг у 

відповідних сферах. 

Також можна вважати вдалою апробацію віднесення субʼєктів господарювання за 

напрацьованими протягом року ризикоорієнтованими критеріями, адже сформовані та 

оприлюднені відкриті рейтинги за ступенями ризику дали змогу закладам освіти звернути 

увагу на фактори, які збільшують ризик при провадженні освітньої діяльності, провести 

«роботу над помилками» та уникнути надалі як зростання кількості балів за критеріями, так і 

оперативно усунути частину порушень, які могли б бути встановлені під час перевірок. 

Крім того, працівники Служби входили до складу робочих груп щодо розроблення 

проєктів законів України «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», 

«Про позашкільну освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про фахову 

передвищу освіту». 

Державною службою якості освіти України також було підготовлено пропозиції до: 

проєкту Закону України «Про повну загальну середню освіту»; 

постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 

сертифікацію педагогічних працівників», «Про затвердження положення про науковий ліцей 

та науковий ліцей-інтернат»; 

проєкт наказу Міністерства освіти і науки щодо порядку, видів та форм моніторингу 

якості освіти та освітньої діяльності; 
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проєкт наказу Міністерства освіти і науки «Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо створення, змісту та заповнення електронного портфоліо учасника 

сертифікації». 

 

 

Калацинська Катерина (факультет педагогічної освіти) 
Науковий консультант ‒ доц. Крива М. В. 

  

МОДЕЛЬ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

Інформатизація та компʼютеризація сфери освіти сприяє появі нових методів і 

технологій навчання. На сьогоднішній день світ потребує нове покоління учнів/студентів з 

критичним мисленням, які зможуть вирішувати нові освітні завдання, зумовлені 

кардинальними змінами в суспільнополітичному житті країни. Існує ряд факторів, які 

впливають на зміни в освіті в цілому на сучасному етапі. Це і швидкоплинний розвиток 

технологій, розвиток сфери досліджень, щоденне збільшування інформації, яку треба 

опрацювати. 

Компʼютерні та мережеві технології значною мірою відповідають запитам сучасного 

здобувача освіти. Вони дозволяють людині отримувати знання в будь-якому місці й будь-

який час, де є Інтернет. Однією з нових форм організації навчального процесу є модель 

змішаного навчання, яка являє собою поєднання різних технологій (очного, дистанційного, 

мобільного, онлайн навчання) та методів і форм навчання. 

Змішане навчання (з анг blended learning) – «це цілеспрямований процес здобування 

знань, умінь та навичок в умовах інтеграції аудиторної та позааудиторної діяльності 

субʼєктів освітнього процесу на основі використання і взаємного доповнення технологій 

традиційного, електронного, дистанційного та мобільного навчання при наявності 

самоконтролю…» [2, с. 20]. 

Законом України «Про освіту» 2017 року термінологічно не закріплене поняття 

blended learning. Питання змішаного навчання залишається відкритим, тому що програм, 

законодавчих документів з даного питання немає. Тільки в період пандемії українські школи 

почали використовувати дану модель навчання. «Під час дії карантинних обмежень 

(застосування протиепідемічних заходів) освітній процес у закладі освіти за рішенням 

педагогічної ради може організовуватися у спосіб, за якого окремі теми з навчального 

предмета (інтегрованого курсу) частиною учнів класу вивчаються очно, а іншою — 

дистанційно (в асинхронному режимі, з можливістю надання учням підтримки шляхом 

проведення консультацій у синхронному режимі)» [1, с. 16]. 

Технологія змішаного навчання включає в себе багато інтерактивних методів, форм і 
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прийомів, використання ІКТ, навчальних ресурсів, електронних підручників та вчить учнів 

працювати з новітніми розробками. Це все сприяє розвитку критичного мислення в 

здобувачів освіти, виробленню необхідних навичок, які відповідають сучасним потребам 

ринку праці, формуванню потреби і спроможності навчатися впродовж життя через зміст 

навчальної дисципліни. 

Така форма навчання ефективна, корисна і потрібна сучасним здобувачам освіти, які 

все частіше спілкуються у віртуальному просторі та вчаться отримувати додаткову 

інформацію саме з мережі Інтернет. 

До переваг даної моделі навчання варто віднести; 

- навчання відбувається незалежно від місця перебування учня/студента; 

Головною умовою змішаного навчання є те, що частина освітнього процесу 

проходить онлайн, тому прослухати тему можна з гаджету. 

- зручний індивідуальний графік навчання; 

Робота з онлайн-матеріалами дозволяє учням/студентам рухатися у власному темпі, а 

не наздоганяти решту класу/групи. 

- більше вільного часу; 

В такому форматі значно легше сформувати свій графік. Онлайн-платформи 

дозволяють бачити кількість часу, яку витрачають учні на виконання різних завдань.  

- розвиток навички самостійно працювати; 

Більшість завдань здобувачі освіти виконують самостійно, для цього їм потрібно 

самостійно знайти та проаналізувати інформацію з обраної теми. Такий формат навчання 

змотивує учня/студента до «навчання протягом всього життя». 

- доступність та зручність у використанні; 

Слухачі курсу можуть проглянути його у такому місці та темпі, який зручний саме 

для них. За системи змішаного навчання учні/студенти не просто отримують настанови від 

педагогів чи спираються на програму курсу. Вони здобувають інструментарій для 

самостійної навігації та пошуку матеріалу у межах теми. 

- Доступність матеріалів; 

Учні/студенти можуть знайти багато доступного матеріалу в мережі Інтернет. 

Проте, існують і недоліки такої моделі навчання, а саме: 

- відсутня соціалізація; 

Якщо курс спранований так, що більшість навчання проходить онлайн, то це є 

перепоною для соціалізації здобувача освіти, адже більшість часу учень/студент працює 

самостійно, а не в колективі. 

- необхідність самоконтролю; 
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Часто в учнів/студентів недостатньо мотивації для того, щоб організувати самостійне 

навчання. 

- проблема з технічним забезпеченням; 

Проблема з інтернетом, відсутність компʼютерів у закладі освіти, проблема із 

технічним забезпеченням.  

Для широкого розповсюдження змішаного навчання як технології змін і 

трансформацій необхідні додаткові зусилля всіх субʼєктів освітнього процесу. Подібні 

радикальні моделі змін надають новий імпульс якісного розвитку освіті, вони ефективніші, 

доступніші, ніж традиційні методи, забезпечують персональний підхід і з часом можуть де в 

чому їх перевершити [3]. 

Отже, використання такої моделі, як модель змішаного навчання повинно привести до 

якісної зміни навчання. Особливо гостро це питання постало в період пандемії Covid-19. В 

Україні варто ще удосконалити процес зміни традиційної моделі на більш сучасні, такі як 

змішана модель, адже педагоги ще не осмислили переваги такого типу навчання. Змішане 

начання дозволяє організувати процес навчання на гнучкій основі. Залучення додаткових 

ресурсів, як навчальних, так і технологічних, виводить освітній на новий ефективний рівень. 

Список використаної літератури:  

1. Дистанційне та змішане навчання в школі. Путівник. Упоряд. Воротникова І.П. К.: 

Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. 2020. 48 с. 

2. Кривонос О., Коротун О. Змішане навчання як основа формування ІКТ-

компетентності вчителя. Наукові записки. 2015. № 8(ІІ). С. 19–23. 

3. Фандєєва А.Є. Змішане навчання як технологія змін і трансформації. URL: 

https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4544 (дата звернення: 5.12.2020). 

 

 
Кашуба Наталія (факультет педагогічної освіти) 

Науковий консультант – доц. Заячківська Н. М. 
 

ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

(НА ПРИКЛАДІ ПОЗАУРОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ) 

Ігрова діяльність в дитинстві є провідною. Гра зацікавлює та заохочує. Варто 

зазначити, що ігрові технології стають з кожним роком все популярнішими. Більше того їх 

використання є виправданим, адже вони сприяють кращому засвоєнню навчального 

матеріалу. 

Метою нашого дослідження є дослідити питання використання ігрових технологій у 

початковій школі, зокрема в позаурочній діяльності вчителя.  
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Саме в іграх розпочинається невимушене спілкування дитини з колективом класу, 

взаєморозуміння між учителем і учнем. У процесі гри у дітей виробляється звичка 

зосереджуватися, працювати вдумливо, самостійно, розвивається увага, памʼять, бажання 

вчитися. Задовольняючи свою природну невсипущу потребу в діяльності, в процесі гри 

дитина «добудовує» в уяві все, що недоступне їй в навколишній дійсності, у захопленні не 

помічає, що вчиться – пізнає нове, запамʼятовує, орієнтується в різних ситуаціях, поглиблює 

раніше набутий досвід, порівнює запас уявлень, понять, розвиває фантазію [3]. 

За допомогою ігрових технологій в початковій школі ми можемо допомогти дітям 

пізнати навколишній світ, а також допомогти зрозуміти своє місце в ньому. Також ігри 

допомагають налагодити учням комунікацію один з одним, а також із вчителем. 

З психолого-педагогічних позицій гра має вплив на особистість таким чином:  

 гра помʼякшує тягар наслідків помилок і невдач (дає відчуття радості, задоволення, 

упевненості в собі і своїх силах); 

 у грі слабко виражений звʼязок між засобами й метою, вона дає простір для фантазії 

й варіативності (у ході гри можна змінювати цілі відповідно до нових засобів або засоби 

стосовно нових цілей);  

 гра проєктує дитину чи дорослого на сприйняття зовнішнього світу, і вона ж є 

трансформацією навколишнього світу;  

 гра сприяє залученню людини до цінностей культури й відображає певні ідеали й 

культурні цінності, що існують у суспільстві;  

 гра – це свого роду соціалізація, у процесі якої відбувається формування життєвої 

позиції;  

 колективна гра виконує й психотерапевтичну функцію, тобто сприяє 

пристосовуванню до умов соціального життя надалі;  

 гра – це засіб для розумового, етичного, фізичного, естетичного розвитку 

особистості;  

 у грі розвиток пізнавальних здібностей значною мірою визначається можливістю 

використовування монологічного й діалогічного мовлення [1]. 

Важливим також є систематичність використання ігор. Особливу увагу варто 

приділити 1-2 класам, адже саме у цей період часу важливим є навчання через гру. Саме 

таким чином учні найкраще засвоюють інформацію.  

Ігрова технологія, на думку Г. Селевко, містить спектр цільових орієнтацій:  

 дидактичні: розширення кругозору, пізнавальна діяльність; застосування знань, 

умінь, навичок у практичній діяльності; формування умінь і навичок, необхідних у 

практичній діяльності; розвиток трудових навичок;  
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 виховні: виховання самостійності, формування певних підходів, позицій, етичних, 

естетичних і світоглядних установок; виховання колективізму, комунікативності;  

 розвивальні: розвиток уваги, памʼяті, мови, мислення, умінь порівнювати, 

зіставляти, уяви, фантазії, творчих здібностей, емпатії, рефлексії, уміння знаходити 

оптимальні рішення;  

 соціалізуючі: залучення до норм і цінностей суспільства; пристосовування до умов 

середовища; саморегуляція [1]. 

У даному дослідженні особлива увага приділяється використанню ігрових технологій 

у позаурочній діяльності. В першу чергу варто зазначити, що під позаурочною діяльністю 

розуміють такі види діяльності, які спрямовані на розвиток певних здібностей учнів. Також 

дитині дається повне право вибору, чим займатися в цей час. До позаурочної діяльності 

відносяться:  

 гуртки, дитячий театр; 

 екскурсії; 

 відвідування музеїв та виставок; 

 спортивні секції тощо. 

Навчально-виховний процес в урочній і позаурочній діяльності має спільні цілі та 

завдання. Однак дослідники виділяють низку суттєвих особливостей у способах реалізації 

цих завдань. Аналіз педагогічної літератури дозволив виявити специфічні, притаманні 

позаурочній діяльності, особливості:  

 у ході позаурочної роботи суттєво змінюється позиція учня: на зміну 

безпосередньому педагогічному керівництву здебільшого приходить опосередкований вплив 

учителя на школяра, що сприяє активізації всіх видів учнівської діяльності; 

 позаурочна робота не регламентується єдиними обовʼязковими програмами. Всі 

вони мають характер рекомендацій;  

 позаурочна робота переважно реалізується через роботу найрізноманітніших 

дитячих самодіяльних творчих обʼєднань і занять за інтересами. Індивідуалізація 

позаурочного навчально-виховного процесу здійснюється через надання кожній дитині 

можливостей вибору конкретних занять за власним бажанням; 

 позаурочна робота, на відміну від навчальної, характеризується відсутністю 

оцінювання учнів; приймаючи участь у різних видах позаурочної роботи, діти поповнюють 

особистий досвід, знання про різні види людської діяльності, здобувають необхідні вміння та 

навички її здійснення;  

 дозволяє розширити й поглибити знання учнів, закріпити надбані на уроках уміння 

й навички, розвинути здібності дітей, задовольнити їхні різноманітні інтереси, організувати 



 51 

практичну, суспільно-корисну діяльність, дозвілля дітей; сприяє формуванню самостійності 

учнів;  

 створює умови для формування нових інтересів, накопичення досвіду колективного 

життя для більш повного розкриття й вияву особистості [2]. 

В позаурочній діяльності, як і в класно-урочній важливим є застосування ігрових 

технологій. Правильне їх використання допоможе вчителеві досягти таких результатів: 

 в учнів буде інтерес та бажання вивчати щось нове, якщо воно буде для них 

цікавим; 

 покращиться швидкість засвоєння нового матеріалу; 

 учні матимуть змогу самореалізуватися у грі; 

 гра допомагає налагодити взаємодію між учнями; 

 такі технології несуть ігротерапевтичну функцію. 

Отже, на основі проаналізованих статей можна зробити висновок, що застосування 

ігрових технологій у позаурочній діяльності є доцільним та важливим. Правильне 

використання цих технологій допоможе зробити позаурочну діяльність не лише цікавою та 

доступною, але й такою, яка принесе максимальну користь учням. Також ігри сприятимуть 

всебічному розвитку учнів.  
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОГНІТИВНОГО ДОСВІДУ 

У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МУЗЕЙНОЮ ПЕДАГОГІКОЮ 

Музейна педагогіка має важливе значення в системі позашкільної освіти, вона сприяє 

всебічному розвитку особистості учня, активному пізнанню навколишнього світу в умовах 

вільного вибору. 

Позашкільна освіта – сукупність знань, умінь та навичок, що здобувають вихованці, 

учні і слухачі в закладах позашкільної освіти, інших субʼєктах освітньої діяльності за 
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програмами позашкільної освіти. 

Заклад позашкільної освіти – це складова системи позашкільної освіти, яка надає 

знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у 

творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до 

активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та 

організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоровʼя 

вихованців, учнів і слухачів. 

Музейна педагогіка – це наукова дисципліна на перетині музеєзнавства, педагогіки та 

психології, яка розглядає музей як освітню систему. Через свій міждисциплінарний характер 

музейна педагогіка оперує категоріями музеєзнавства та психолого-педагогічних дисциплін. 

Головні принципи і завдання музейної педагогіки в позашкільних навчальних 

закладах випливають із вимог сьогодення, розумного використання історичної та культурної 

спадщини нашого народу у системі виховної роботи. 

Основні принципи музейної педагогіки: 

 звʼязок культури і освіти; 

 інтеграція музею та позашкільного навчального закладу; 

 урахування вікових та індивідуальних особливостей дітей, молоді, їхніх інтересів, 

побажань (діагностика, диференціація, індивідуальний підхід);  

 компетентнісний, діяльнісний та особистісно орієнтовний підходи у діяльності 

музею; 

 гуманістична спрямованість;  

 педагогічна доцільність. 

Сьогодні музей позашкільного навчального закладу є ефективною базою для 

спілкування, культурно-освітнім середовищем, джерелом культурно-освітнього процесу, це 

живий організм у процесі пізнання (а не лише сховище).  

Завдання музею позашкільного навчального закладу:  

 розширення сфери освіти на основі музейної педагогіки; 

 розвиток творчої особистості, формування національної ідеології;  

 збереження традицій, повернення до духовних цінностей; 

 патріотичне виховання; 

 розширення музейного простору; 

 залучення молодого покоління до музеїв; 

 ефективний та пізнавальний педагогічний вплив музею на різні категорії населення, 

авторитетна роль музею в системі освіти. 
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Навчально-виховне середовище музею сприяє виробленню у вихованців 

позашкільних навчальних закладів власної системи цінностей, водночас закладаючи основу 

для розуміння інших культур та систем цінностей. 

Позашкільна освіта здійснюється диференційовано відповідно до індивідуальних 

можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їх 

віку, психофізичних особливостей, стану здоровʼя у різноманітних організаційних формах: 

заняття, гурткова робота, клубна робота, дистанційна робота, урок, індивідуальні заняття, 

конференція, семінар, читання, вікторина, концерт, змагання, тренування, репетиція, похід, 

екскурсія, експедиція, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на природі та 

в інших формах, передбачених статутом закладу позашкільної освіти. 

Однією з найбільш характерних форм практичної діяльності музею є гурткова робота. 

Гуртківці мають змогу поговорити одне з одним, поділитися своїми міркуваннями, разом 

подумати. Велике значення мають для учнів особливий музейний етикет, ритуальність, ефект 

новизни, ігрові методи, театралізація, «поринання» у відповідні епохи, робота з оригіналами, 

малювання, спів, танець. 

Діти бачать, що кожний експонат несе у собі частинку минулого, яке проявляється по-

різному – в орнаменті, у малюнку, деталях вишивки, у незвичайній формі предмету. 

Керівник гуртка має прагнути підкреслити історичне значення музейних колекцій, виховати 

у дитини повагу до історії і зберігання музейної народної памʼяті. Адже музей позашкільного 

навчального закладу ставить важливу мету – виховання у дітей почуття естетичного 

сприймання, відповідальності за збереження історичної і культурної спадщини. Значну роль 

у його діяльності належить раді музею, її активності. 

Виконуючи важливу соціальну роль, музеї у співпраці із закладами позашкільної 

освіти можуть виступати як школа візуального та просторового сприйняття. Простір, що 

акумулює естетичний досвід дитини. Своєрідний фільтр якості у ставленні дитини до 

навколишнього соціуму у предметному, філософському та естетичному розумінні. 

Середовище, яке виховує та формує особливі норми поведінки, спілкування, обміну думками 

та враженнями, а також сприяє відпочинку дитини. 

Отже, формування когнітивного досвіду учнів позашкільних навчальних закладів 

музейною педагогікою дає змогу бачити позитивні сторони у навчально-виховному процесі, 

тим самим прогнозувати подальший розвиток та удосконалення практики навчання і 

виховання учнів. 
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ОСОБЛИВОСТІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У НІМЕЧЧИНІ 

У період розвитку шкільної освіти все більшої популярності набувають неформальна 

та інформальна види освіти. Неформальну освіта здобувають переважно за освітніми 

програмами, вона не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за 

рівнями освіти, однак тут можливе присвоєння професійних та/або частково освітніх 

кваліфікацій. 

Інформальну освіту (самоосвіта) у Законі про освіту визначають як діяльність, 

спрямовану на самостійне здобуття особою певної системи знань чи навичок, зокрема в 

процесі повсякденної роботи у професійній, громадській чи інших сферах. 

Специфіка неформальної освіти, полягає не тільки в тому, що вона реалізується поза 

рамками “школи”, а й у тому, що вона має свої конкретні, особливі цілі, свої види і рівні 

освітньої діяльності. Тому навіть у тих випадках, коли чисто фізично ця діяльність 

відбувається у стінах “школи”, вона істотно відрізняється багатьма параметрами від 

“формальної” освітньої діяльності та не повʼязана з нею.  

У країнах ЄС поширеною є альтернативна, нетрадиційна освіта, яка за своїми ознакам 

наближена до неформальної та інформальної освіти. 

Альтернативна освіта – це продуктивне навчання, в основі якого лежить співпраця 

учня та педагога, який виступає в ролі ділового партнера, однодумця чи консультанта. Таке 

освітнє середовище передбачає спільну роботу дітей і дорослих на основі договірних 

стосунків та індивідуальної свободи кожного учасника освітнього процесу. Спільним для 

альтернативних шкіл є прагнення максимально сприяти особистісному розвитку дитини, 

акцентування на її задатках та здібностях, залучення до виховного процесу вчителів, батьків 

та суспільства загалом. Мотивацією до навчання за цією технологією стає інтерес до 

спільних чи особистих відкриттів. 

Альтернативну освіту як технологію почали активно розвивати на початку ХХ 

століття. Альтернативна школа формувалась на ідеях великих філософів, психологів та 

педагогів, які намагалися домогтися того, щоб у центрі навчального процесу була 
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особистість учня, а пошук нових знань ставав більш цікавим, продуктивним та 

підкріплювався природним інтересом дитини. З-поміж засновників альтенативного навчання 

називають М. Мотессорі, С. Френе та Р. Штайнера, чий метод навчання – вальдорфська 

педагогіка – набув найбільшої популярності.  

Альтернативна освіта як технологія, що має свою теоретичну та практичну базу, існує 

порівняно недавно. Головним координуючим центром проектів альтернативного навчання у 

світі став заснований німецькими педагогами у 1991 році Інститут продуктивного навчання в 

Європі. 

Розглянемо особливості альтернативної шкільної освіти на прикладі Німеччини.  

“Вільні шкільні громади” засновані в Німеччині П. Гехсебом – це школи-інтернати, 

життя в яких будувалося на принципах вільного розвитку дитини, що включало в себе 

співробітництво учасників невеликої суспільної групи. “Вільні шкільні громади” 

передбачали обовʼязкову працю, а дисципліни учні могли обирали на свій розсуд. Навчання 

було організоване за принципом курсової системи, але стабільного навчального плану не 

було. Пріоритетним елементом у виховній складовій була цивільна відповідальність, що 

спиралась на принцип інтернаціоналізму. Пʼяту частину всіх учнів складали іноземці. 

Школа “вільного виховання” у Лейпцигу не ставила за мету навчити учня якомусь 

ремеслу, чи стати фахівцем в конкретній галузі. Тут не було навчального плану, класів, чи 

часових обмежень в процесі спілкування педагога з учнями. Визначальною у школі була 

орієнтація на інтерес учнів. Головним завданням навчання на думку педагогів було дати 

дітям найбільш повне уявлення про різноманітні процеси та явища у світі.  

У Вальдорфській школі Р. Штайнера (м. Штудгарт) метою навчання вважали завдання 

всебічного особистісного розвитку дитини за допомогою інтенсивної духовної діяльності. У 

школі було самоврядування: рада, до якої входили вчителі, учні, батьки та друзі школи 

здійснювала керівні функції. З першого по сьомий клас всі навчальні дисципліни викладав 

один вчитель. До процесу навчання і виховання були залучені батьки. Оцінювання 

результатів навчання стосувалось лише індивідуальних досягнень кожного учня. В основі 

діяльності школи закладено пошук нових форм емоційно-естетичної освіти і виховання. У 

сфері морального виховання особлива увага приділялась методам, що пробуджують дитячу 

фантазію та образне мислення, спонукають до співпереживань.  

Отже альтернативна освіта мала свої форми та методи навчання, головною метою 

освіти – всебічний особистісний розвиток дитини з врахуванням інтересу, здібностей, даних 

їй від природи. 

Неформальній освіті притаманна гнучкість, розмаїття форм, здатність охопити всі 

соціально-професійні й вікові групи. Гнучкість виявляється в значно більшому виборі 
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програм, часу, термінів і місця проведення занять, їхньою індивідуалізацією, більшою 

орієнтованістю на конкретні потреби й інтереси кожного учня. Ще одним аспектом 

неформальної освіти може виступати і те, що іноді вона доповнює або виправляє результати 

діяльності формальної освіти. Незважаючи на те, що відправною точкою є формальна освіта, 

неформальна освіта, яка співвіднесена з нею, в цілому більш радикальна. Однак, порівняно з 

формальною освітою, неформальна освіта лише розвивається, вона нині є менш ефективна.  

В Україні неформальну та інформальну освіту визнали на законодавчому рівні. 

Сьогодні потрібно розробляти нові форми, методи, засоби, які доступні всім бажаючим 

отримати таку освіту. Потрібно враховувати вік та рівень розвитку кожного здобувача. Для 

розбудови НУШ – нової української школи – корисним є досвід становлення альтернативної 

освіти у країнах ЄС. 

 

 

Ковальська Олена (філософський факультет) 
Науковий консультант – доц. Заячук Ю.Д. 

  
МІСІЯ УНІВЕРСИТЕТУ ЯК НАУКОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНСТИТУЦІЇ: У 

ІСТОРИЧНИЙ ВИМІР ТА СУЧАСНИЙ СВІТ 

Ще в епоху античності Арістотель визначав «усі люди від природи бажають отримати 

знання», цю тезу можна вважати як одним із формулювань причинності виникнення 

університетів, як феноменологічних утворень та соціальних інституцій. Від часу свого 

виникнення, (майже тисячу років тому) університет займав особливе місце в суспільстві з 

соціальної, ідеологічної, економічної, фенологічної, геополітичної та інших точок зору. 

Сьогодні університет перебуває в стані постійної зміни, його становище є неоднозначним, 

він перебуває на перетині швидкого розвитку суспільної сфери та ринку праці з одного боку, 

та швидкого розвитку науково технічної галузі з іншого, що породжує не лише нові 

можливості але і виклики.  

Середньовічний університет. Вважається що перші університети виникли XI–XII 

століттях в Європі, це був час розширення економічних, політичних, культурних завʼязків, 

розвитку міст, що в свою чергу породило збільшення попиту на знання, з іншого боку у ті 

часи зменшився вплив монастирських шкіл. Середньовічний університет зароджувався як 

духовна та інтелектуальна спільнота, яка повинна була забезпечувати пізнавально-

розвивальну потребу людини. Ключовою місією університету в ті часи було дослідження та 

навчання.  

Університет епохи нового часу: У епоху нового часу в університетах відбувається 

відхід від схоластики, починається вивчення «нового» знання зокрема математичного, 
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фізичного, відбувається становлення класичної науки, та вивчення «практичного знання». 

Зокрема в XVII − XVIII століттях була визначена нова мета університету – навчання для 

карʼєри. Окрім того в цю епоху університет постає рупором суспільних перетворень, зокрема 

беззаперечним є звʼязок між університецьким середовищем Нового часу та виникненням 

явища Реформації.  

Університет ХІХ століття: У ХІХ столітті університети стають «оплотами 

національної культурної ідеї», у цей період місією університету стає пошук знань, вирішення 

наукових та соціальних проблем, критичної оцінки наукових досягнень та підготовки 

висококваліфікаційного людського капіталу. Також у ХІХ столітті виникають національні 

моделі університету, зокрема однією з них є модель В. Гумбольдта, основним принципом 

цієї моделі стало поєднання дослідження та викладання, ця модель найповніше втілилась у 

США. Ще однією моделю що розвинулась у ХІХ столітті стала модель Дж. Нюмана, 

головним принципом якої стаав принцип підготовки студентів не до професії а до життя. 

Тобто навчання «гуманістичне», яке б дало змогу студентам розвинути мислення та 

характер. Третьою національною моделюю виділяють Наполеонівську модель, за якою 

головним принципом університету здійснення ідеологічної соціалізації молоді на благо 

держави та виховання висококваліфікованого фахівця.  

Університет ХХ століття: Загальна ідея університецької місії першої половини ХХ 

століття полягала у досліджені (набутті знань) та навчанні (передачі знань). До цих елементів 

місії К. Ясперс додає ще елемент формування культури. У другій половині ХХ відбулися 

зміни у концепції університету: по-перше в 60 –х роках ХХ століття відбувається остаточний 

перехід елітарної моделі університецької освіти до масової; по-друге система вищої освіти 

отримує індустріальні риси, тобто орієнтується на задоволення потреб промисловості. Проте 

в останні декади ХХ століття разом із місією для індустрії співіснує і висока місія 

університету, що проявляється у продукуванні перш за все гуманітарного знання, в розвитку 

культури, інтелекту і духовності [1, с. 37; 2, с. 56-63; 3, с. 19-20; 4, с. 71; 6, с. 212].  

Сучасний університет. Місія університету в межах парадигми сучасності складається 

із таких елементів(концепців) як: пошук істини; продукування, розвиток, якісна передача 

знань, науки, культури та технологій; проведення наукових досліджень; надання студентам 

можливості всебічного розвитку; надання студентам однаковою мірою комунікаційно – 

суспільних навичок (soft skills) та спеціалізованих навичок відповідно до спеціальності; 

знаходження відповіді на суспільні потреби; самовдосконалення; зберігання академічної 

традиції; розвиток академічного підприємництва; розробка наукових інновацій; виховання 

інтелектуальної еліти; формування освіченої особистості; формування компетентної 

особистості; розкриття компетенції інноваційного мислення; сприяння суспільному 



 58 

розвитку; транслювання національної та наднаціональної картин світу; здійснення 

інтернаціоналізації; формування системи цінностей і культури середнього класу; трансфер 

продуктів інноваційної діяльності в соціальну сферу; підтримка сталого розвитку суспільства 

та світу в цілому; Сучасні університети створюють тенденції розвитку суспільства, а також 

здатні прогнозувати вектори розвитку суспільних трансформацій, використовуючи такі 

інструменти як інноваційне мислення та інноваційні технології. Місія суспільної корисності 

університету в наукових працях останнього десятиліття отримала назву «третьої місії 

університету» [1, c. 42; 2, с. 71-73; 3, с. 26; 5, с. 178; 6, с. 216].  

В межах даного дослідження було проведено анкетування за допомогою платформи 

google forms, серед 15-ти респондентів: 7 студенти, 1 аспірант, 3 – завершили навчання, 2 – 

викладачі та 2 – належать до адміністрації університету. Серед респондентів 12 навчаються 

(навчались) або працюють в Львівському національному університеті імені Івана Франка, 1 

респондент завершив навчання в Національному університеті «Львівська Політехніка» , 1 

навчається в Міжрегіональній Академії Управління персоналом, та 1 навчається в 

Університеті Бригам Янґ (Brigham Young University). На запитання «На вашу думку, якою є 

місія університету в сучасному світі?» респонденти дали наступні відповіді: 

• Вчити навчатись і давати базу, старт знань для самоосвіти. 

• Надати студентам знання, які допоможуть реалізувати себе в житті, допомогти 

викладачам покращити навички викладацької майстерності та оволодіння новими знаннями 

та навиками, щоб студенти із задоволенням та цікавістю ходили на навчання, а також 

активно залучати роботодавців до формування програм бакалаврату та магістратури. 

• Університет має спонукати і побуджувати бажання вчитись і 

самовдосконалюватись. Хоча сьогодні можемо спостерігати те, що швидше студентів 

завантажують зовсім не потрібними завданнями та не актуальною інформацією. 

• Навчати студентів потрібному рівню знань. 

• Сучасний університет – це середовище змін, інновацій та науки. Для студентів – це 

світогляд, знання, нові можливості, навички, знайомства, успішні старти, правильні рішення. 

• Виховувати крутих спеціалістів та цвіт нації, давати якісну вищу освіту, займатись 

науковою діяльністю, створювати політичну опозицію у вигляді інтелігенції, а також 

поширювати культуру та науку в маси. 

• Надати знання, необхідні для працевлаштування. 

• Формування інтелектуальної еліти суспільства. 

• Навчати, розвивати та мотивувати. 

• Дати всі необхідні теоретичні знання та практичні навички для того, щоб студенти 

могли гідно реалізувати себе в обраній професії. Мова йде про реальну користь, а не про так 
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званий “академізм”. В університеті, класична теорія повинна тісно переплітатися з 

сучасними тенденціями ринку праці і адаптуватися під його потреби. По закінченню 

випускник має завдячувати навчальному закладу своїми професійними знаннями та 

ерудицією. 

• Найперше – це давати знання та допомагати становленню особистості. 

• Дбати про розвиток людей. 

• Дати основу, фундамент світогляду. 

• Забезпечення ринку висококваліфікованими кадрами. 

• Надати необхідні знання та навички для отримання професії. 

Отже, у всі епохи з часу свого виникнення університет беззаперечно відігравав 

важливу роль в системі суспільства як наукова та соціальна інституція. Опорними аспектами 

місії університету є дослідження, навчання та служіння суспільству, до яких у різні епохи 

додавалися інші концепти відповідно до вимог суспільства. За даними опитування, 

проведеного у цьому досліджені, можна вділити такі аспекти місії сучасного університету як: 

аспект навчання, формулювання висококваліфікованого людського капіталу, щоб відповідав 

вимогам ринку праці, аспект формування світогляду та особистості, формуванню 

національної еліти, поширення культури, та створення інновацій. 
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Корецька Марія (факультет педагогічної освіти)  
Науковий консультант – доц. Лещак Т.В. 

 
ДИДАКТИЧНІ ІГРИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПООСТОРУ  

(НА ПРИКЛАДІ ВИКЛАДАННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ІСТОРІЇ) 

Сучасна освіта вимагає використання все нових і нових методів, які допомагають 

краще запамʼятовувати, аналізувати та відтворювати отриману інформацію.  

Сучасні вчителі докладають максимум зусиль, щоб зробити навчання в школі 

актуальним для життя- змінюються методи навчання, навчальні програми.  

Одним із методів, що може докорінно змінити роль вчителя в класі є використання 

навчальних ігор, які мають на меті не лише розважальну, але й пізнавальну мету. Таким 

чином учитель виступає керівником двох взаємоповʼязаних, але дуже різних видів діяльності 

– організації ігор та керування пізнавальними аспектами навчання. Лише кілька десятиліть 

тому можливість використання ігор у школах була в значній мірі недооцінена: ігри 

розглядались насамперед як засіб внесення різноманітності, як свого роду відрив від 

серйозних занять. Але в той же час слід визнати, що ігри тоді були недостатньо розвиненими 

як дидактичний інструмент. Сьогодні ж ми маємо величезні можливості для того, щоб 

покращувати процеси навчання, удосконалювати та робити їх більш диджиталізованими, 

щоб йти в ногу з часом і відповідно з учнями, які по-суті вимагають цих знань від учителя.  

Поняття «дидактична гра» можна розглядати дуже по-різному, існує безліч 

трактувань та думок. Українська дослідниця Л. Борзова вважає, що мета гри спрямована на 

формування нових умінь та навичок. Відома вчена О. Савченко розгадала дидактичні ігри, як 

різновид ігор за правилами та звужує це поняття радше до ігрової діяльності.  

Якщо співставити різні твердження, то дидактична гра – це активна навчальна 

діяльність, в якій учні опираються на власні емоції, думки та враження. Вона має в собі 

дидактичну основу (конкретну вправу), певні ігрові дії, ігрову ситуацію та власне ігровий 

момент. Складається гра з таких компонентів: дидактична задача, ігрова дія чи ігровий 

компонент, правила гри та хід гри, підбиття підсумків та закінчення гри. Вчитель у цьому 

процесі повинен виступати своєрідним арбітром, який вкаже на плюси і мінуси та відповідно 

порахує результат. В процесі гри зауваження вчителя повинні мати мотивуючий характер, а 

оцінювання відбувається у формі цілісних суджень, в яких буде наголошуватись на 

позитивні результати.  

Для цікавішого та зрозумілішого навчання використовуються дидактичні ігри й на 

уроках історії, оскільки вони формують висновки, співставляють дати та події, дають 

розуміння того, що минуле належить нашим предкам, оскільки вони жили в ті чи інші часи. З 

різними підходами до визначення самого поняття зʼявляються й різноманітні класифікації 
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ігор для навчання історії. Грунтовну та логічну класифікацію подає К. Баханов, де поділяє їх 

за методикою проведення гри: сюжетні, рольові, ділові, імітаційні та ігри-драматизації.  

За дидактичною метою: актуалізуючі, узагальнюючі, формуючі та контрольно-

корекційні.  

1) Дидактичні ігри можуть занурити дитину в певну епоху, в певне місце з певними 

людьми, ментальність та світосприйняття яких відрізняється від нашого. Це сприяє кращому 

розумінню частих питань на кшталт: «Чому не можна було зробити по-іншому?», «Чому все 

почалось саме з цього?». Діти починають усвідомлювати, що навіть декілька років тому 

люди думали поіншому, тому й допускали певних помилок, вважаючи, що їхня дія 

правильна.  

2) Сучасний світ створив унікальні можливості, щоб черпати все більше і більше 

цікавої інформації з різних ресурсів. Навчання історії формує особистості, тому тут не 

обійтись без використання новітніх технологій, які можуть полекшити урок, наповнивши 

його різними цікавинками: відео, фото, голограмами, інтервʼю та багато іншим. Саме це 

дозволяє розбавити уроки, які часто можуть бути наповнені сухими розповідями вчителя, або 

ж нудним читанням підручника. 

3) Дидактичні ігри допомагають розвинути памʼять, а точніше функцію 

запамʼятовування, шо так необхідна у вивченні історії. Багато учнів здає ЗНО з історії для 

вступу до ВНЗ, у процесі навчання вони стикаються з масою дат, термінів та постатей. 

Дидактичні ігри слугують для того, щоб дещо спростити навчання шляхом пошуку 

відповідностей, асоціацій та багато іншого. І погодьтесь, що навчатись граючи не набридає, а 

навпаки викликає більший інтерес до того, аби зрозуміти, на що здатен наш мозок.  

4) Ігри створюють атмосферу здорового змагання, де учні, не помічаючи цього багато 

разів повторюють раніше освоєний матеріал. Всі знання використовуються не просто 

механічно, а мають пристосовуватись до умов гри, що змушує мозок мислити, мислити 

критично, слухаючи інших учнів. А критичне мислення у вивченні історії - це основа, яка 

спростить розуміння багатьох подій, навчить дивитись на все з різних точок зору. Тобто у 

різних історичних подіях ми навчаємось шукати позитивні та негативні сторони. 

5) В процесі використання дидактичних ігор на уроках в учнів розвиваються і 

формуються такі якості, як самостійність, ініціативність, творчість, упевненість у своїх 

силах, інтерес до історії, дослідницько-пошуковий стиль роботи на уроці, культура 

правильного навчання. Отже, впровадження в навчальний процес дидактичних ігор вводить 

у методику викладання історії нову структуру взаємовідносин на уроці, сприяє утвердженню 

на уроках колективності як одного з найважливіших елементів функціональних і 

міжособистісних відносин, отже сприяє вихованню учнів, формуванню в них лідерських 
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якостей, розумінню важливості уміння слухати і висловлювати свої думки. Участь у 

дидактичних іграх стимулює учнів співставляти свої інтереси, думки прагнення та дії з 

командними, дає можливість краще усвідомити свої звʼязки з однокласниками, тим самим 

здійснює виховний вплив. Особливо важливим це є на уроках історії, бо активно 

розвивається критичне мислення. 
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ВАЖКОВИХОВУВАНІСТЬ ЯК АКТУАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА 

ПРОБЛЕМА 

Сьогодні в Україні спостерігається чітка тенденція до зростання злочинності, проявів 

девіантної поведінки, в тому числі і серед неповнолітніх. Динамізм соціально-економічних 

процесів, кризова ситуація, яка виникла сьогодні у багатьох сферах суспільного життя і 

продовжує поглиблюватись, неминуче ведуть до збільшення девіацій (від латинського 

“devіatіo” – відхилення). Особливо небезпечними є відхилення у поведінці серед 

неповнолітніх, оскільки вони можуть негативно вплинути на весь подальший процес 

формування особистості, сприяти вчиненню правопорушень і злочинів. Сучасні діти стають 

жертвами явищ дорослого світу. І як результат – останніми роками поширюється контингент 

дітей, віднесених до важковиховуваних.  

Питанням попередження відхилень у формуванні особистості та її поведінці зараз 

надається велике значення. Зазначені питання порушені і в Державній національній програмі 

“Освіта” (“Україна ХХІ століття”). 

Дослідженню проблеми «важковиховуваних» у соціально-педагогічній, педагогічній 

та психологічній науковій літературі займалися педагоги, лікарі, криміналісти та соціологи 

(Л.С. Виготський, П.П. Блонський, В.П. Кащенко, Г.В. Мурашов). Так, психологічні 

особливості підліткового віку досліджували М. Алемаскін, Л. Зюбіна, Н. Верцинська; 
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вивченням важковиховуваності як передумови виникнення відхилень у поведінці займались 

А. Капська, Л. Мардахаєв, В. Сорочинська, Ю. Василькова та ін. 

У науковому обігу педагогічної думки ХІХ ст. поняття «важкі діти» було вперше 

запроваджено для означення дітей з чітко вираженими фізичними вадами. 

В 20-30-х роках ХХ століття зміст терміну “важка дитина” змінився, що було 

зумовлено громадянською війною, інтервенцією, епідемією голоду, які зруйнували багато 

сімей, та залишили без батьків велику кількість дітей. Країну захопила хвиля підлітків-

правопорушників та безпритульних дітей, дітей-сиріт, які у науковому обігу і стали 

визначатися як “важкі діти” [26, 43-44]. 

До причин формування важковиховуваності можна віднести негативний вплив макро- 

та мікросередовища, помилки сімейного виховання, недоліки шкільного виховання. Такі 

типові помилки шкільного виховання як: незнання педагогами індивідуально-психологічних 

особливостей учнів, неврахування їх в організації навчально-виховної роботи; формалізм з 

боку вчителів та адміністрації; недостатня увага до розвитку духовності та морально-

етичних якостей у дітей; невміння враховувати потреби і інтереси дітей; невміння 

спілкуватися з учнями теж виступають вагомими причинами формування 

важковиховуваності. 

Перетворення людського індивіда на особистість відбувається у процесі соціалізації. 

Соціалізація, таким чином, є процесом входження дитини в соціальне середовище, що 

включає в себе засвоєння мови, норм і правил поведінки, моральних цінностей – тобто 

всього того, що складає культуру суспільства. Соціалізацію проходять усі діти, починаючи з 

самого народження, набуваючи певної системи знань та уявлень про соціальний світ, 

засвоюючи норми і правила поведінки у суспільстві, оволодіваючи певними уміннями і 

соціальними навичками, культурою свого народу. 

Розвʼязуючи ці протиріччя, дорослі часто знімають з себе відповідальність за 

соціалізацію і виховання дитини і перекладають її на плечі іншого – на дитину та її оточення. 

Отож, педагоги звинувачують родину, а батьки – освітній заклад. Натомість підґрунтя 

важковиховуваності, як вважав В. Сухомлинський, криється у вихованні, в умовах, у яких 

дитина зростає в роки раннього дитинства: „Якщо дитина стала важкою, якщо все, що 

посильне іншим людям їй непосильне, то це означає, що у дитинстві вона не дістала для 

свого розвитку від людей, які її оточують, того, що повинна була дістати”. 

На сучасному етапі розвитку психолого-педагогічної думки (періоду зламу ХХ-го й 

ХХІ-го століть) вчені та практики до групи „важких” продовжують відносити дітей різних 

категорій. Це і діти з яскраво вираженими здібностями, яких зазвичай називають 
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обдарованими; і діти, які мають певні проблеми: гіперактивну дитину теж можна вважати 

„важкою”. 

Сучасна ж психолого-педагогічна наука щодо змісту поняття “важковиховувана 

дитина” характеризується значною різноманітністю. 

Досліджуване поняття, на думку різних дослідників, включає різні категорії дітей. Це 

і діти з яскраво вираженою обдарованістю, і діти з незначними психологічними або 

фізичними недоліками. Частину таких дітей дослідники характеризують як дітей з 

девіантною поведінкою. Одностайної думки щодо змісту поняття “важковиховувана дитина” 

не знаходимо. 

Попри всі наведені різноманітні думки сучасні психологи і педагоги називають три 

істотні складові змісту поняття “важкі діти”: 

По-перше, такі діти досить часто характеризуються відхиленнями від норми. 

Поведінку, що відхиляється від норми зазвичай прийнято називати делінквенною або 

девіантною. 

По-друге, поведінка таких дітей нелегко виправляється, коригується. 

По-третє, такі діти особливо потребують індивідуального підходу з боку вихователя, 

оскільки їх стосунки з оточуючими характеризуються неузгодженістю. 

Здійснений аналіз соціально-педагогічних, педагогічних та психологічних словників, 

дає можливість нам зробити висновок, що “важковиховувана дитина” – це дитина, у 

виховній роботі з якою вихователі відчувають певні труднощі, викликані тим, що така 

дитина виявляє несприйнятливість до традиційних педагогічних впливів внаслідок різних 

причин і характеризується відхиленнями у поведінці, психіці та особистісному розвитку 

взагалі, що зумовлює потребу у спеціальному корекційно-виховному впливі. 

Найбільш повним та змістовно завершеним є таке визначення даного поняття: 

«важковиховуваність» – це свідомий або несвідомий опір дитини цілеспрямованому 

педагогічному впливу, що викликаний різноманітними причинами, включаючи педагогічні 

прорахунки вихователів, батьків, відхилення психічного і соціального розвитку, особливості 

характеру, інші особистісні характеристики вихованців, що ускладнюють соціальну 

адаптацію, засвоєння навчальних програм і соціальних ролей. 

Підсумовуючи все вище сказане, можна зробити висновок, що важковиховуваність як 

соціально-педагогічна проблема є актуальною у сучасному світі, такою проблемою яка не 

збавляє своїх оборотів, а зі швидкістю світла змінює наших дітей, наше суспільство у гіршу 

сторону. 
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МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ГУЦУЛЬСЬКИХ НАРОДНИХ ТАНЦІВ 

«Мистецтвом руху і дзеркалом душі є танець. 

Народний танець – носій національної культури.» 

Клара Балог 

Народний танець займає важливе місце в традиційно-побутовій культурі гуцулів і 

залишається одним із найстійкіших елементів духовної культури, акумулюючи в собі 

особливості етнічної історії, естетичних смаків та художнього мислення. Він допомагає 

розуміти настрої людей, їх почуття та ідеї, які виявляються за допомогою музики, ритмічних 

рухів, міміки, одягу, хореографічних образів. 

Гуцульські народні танці є духовним явищем народної танцювальної культури 

українського народу, відрізняються своєю специфікою, яка збагачує основний стиль 

української хореографії [1]. Завдяки синкретичному звʼязку з обрядами, віруваннями, 

міфологією, виконання окремих танців зберегло своє первинне ритуальне значення. У таких 

танцях рух був магічним засобом спілкування з силами природи [2]. 

Хореографічні виражальні засоби обрядових та сольних гуцульських танців – рухи, 

жести, міміка – яскраві та лаконічні. Вони виконуються у помірному темпі, а участь в них 

могли брати лише деякі жителі, вибрані за віком і статтю відповідно до особливостей свят 

сонячного календаря. Наприклад, колядників вибирали у кількості 6 – 10 чоловік серед 

людей старших, шанованих. 

Значну увагу, при викладанні народних танців Гуцульщини, треба приділити 

етнічним особливостям танцювального мистецтва цього регіону: 

 їх сюжет є логічно обґрунтованим, відповідає дійсності та визначається за 

допомогою музичних і хореографічних елементів; 

 виконуються в основному у швидкому темпі, виняток становлять старовинні танці – 

хороводи; 

 вирізняються легкістю, емоційністю, динамічністю та чіткістю виконання; 
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 порядок рухів характеризується глибоким звʼязком тематики і змісту; 

 рухи в хороводах чітко відповідають змісту пісень; 

 основні кроки – прості та виразні; 

 танцювання гуцульських народних танців виражає повагу в русі та ходженні, 

скромність, благородність, серйозність та збереження гідності. Чоловіки танцюють 

сміливіше, вище підносять ноги, виконують випади вперед та на два боки. Їх рухи енергійні, 

впевнені, в них проявляється відвага, сила; 

 танцюристки спирають руки об пройми «киптаря», а танцюристи часом об пояс; 

 міміка застосовується зазвичай в старовинних чоловічих танцях, а також в окремих 

танцях для виявлення їх змісту [2]. 

Специфічною ознакою при побудові гуцульських танців є збереження старовинних 

кроків, фігур, музичної та хореографічної будови, які є ядром для будови нових 

хореографічних творів. Найважливішою фігурою є «замкнене коло», менш значною – «ряд». 

Не менш важливим є спосіб держання за плечі, за рамена і рідше – за долоні, обумовлений 

обмеженням величини фігур, сильним та швидким танцюванням, виконуванням всіма 

танцюристами однакових рухів. 

Повторення кроку, фігури, окремих частин танцю, інколи цілої будови, є одним із 

прийомів композиції. Найпоширенішим вважають складання різних елементів у цілість. Для 

новіших танцювальних кроків є характерне злиття двох чи трьох різних кроків в один. 

Широке застосування у композиції належить методу роздрібнення окремих частин 

хореографії та музичної будов танців, а молодшим є стягнення, коли одну фігуру творять 

стягнені різнотипні та однотипні структури, що мають вигляд кола чи ряду. Композиції 

гуцульських народних танців притаманна симетрія. 

Гуцульські народні танці мають просту будову: вступ, основна частина та закінчення. 

В основному вони є масовими. Рисунок танців виразний, чіткий та швидко запамʼятовується. 

Ключовими завданнями у викладанні гуцульського народного танцю є: 

 поглиблене вивчення хореографічної культури даної етнічної групи; 

 удосконалення танцювальної техніки; 

 відпрацювання навичок та вмінь відтворювання особливостей стилю й характеру 

притаманних цьому регіону; 

 дотримання стилістичних особливостей при побудові нових танцювальних етюдів 

чи танців. 

Під час роботи з студентами, викладач-хореограф повинен чітко розуміти поставлене 

перед ним завдання та вміти скласти план роботи для ефективного його виконання. Слід 

познайомитися із майбутньою аудиторією та створити дружню атмосферу для подальшої 
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роботи. Коротко ознайомити з історією та традиціями Гуцульщини. За допомогою 

словесного педагогічного методу – бесіди, спрямувати студентів на активізацію отриманих 

знань. Розучити основні положення рук, кроки, ходи. Наочно показати особливості 

виконання народних танців розглядуваного регіону на прикладі народних колективів. Адже 

демонстрація є надзвичайно дієвим педагогічним методом у хореографічній практиці. У 

вивченні нових елементів дотримуватися принципу «від простого до складного». Для 

закріплення та формування практичних умінь слід використати практичний метод, що є 

сукупністю вправ зорієнтованих на відпрацювання вивченого [3]. 

Отже, викладання народного танцю певних етнічних груп є важливою ланкою у 

збереженні танцювального мистецтва України загалом. Шлях педагога – дослідити-навчити 

– доволі складний і дуже відповідальний. Оскільки викладач відіграє ключову роль на шляху 

виховання майбутніх хореографів, танцівників. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Динамічний прогрес впровадження інноваційних інформаційно-цифрових технологій 

у вимір суспільного життя формує новий виклик можливостям освітньої системи та висуває 

нові методологічні та організаційно-методичні рамки до проектування освітнього простору у 

відповідних інституціях. Результатом таких змін є кардинально інші підходи до побудови 

освітнього процесу у закладах вищої освіти, у відповідності до використання електронних 

навчальних платформ, створення електронних навчальних курсів, застосування онлайн 

технологій навчання. Таким запитам відповідає дистанційна технологія навчання, яка сприяє 

самореалізації та самомотивації студента, посилює самостійну пізнавальну діяльність, 
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допомагає формувати й розвивати особистісні та професійні компетентності. Свою 

універсальність вона підтвердила в умовах кризових явищ пандемії, тенденцій «навчання 

впродовж життя», глобалізаційних вимирів до територіальної приналежності, забезпечуючих 

можливостей для людей з особливими потребами тощо.  

Особливості дистанційного навчання аналізувались науковцями у різних напрямках 

(теоретико-методологічному, компаративістському, історичному, організаційно-

методичному), проте дослідження у системі професійної підготовки вчителів початкової 

школи практично відсутні.  

Дистанційна професійна підготовка майбутніх вчителів початкової школи, повинна 

здійснюватись згідно вимог Державної національної програми «Освіта» (Україна XXI 

століття), Національної доктрини розвитку освіти в Україні, Концепції безперервної 

педагогічної освіти, Державного стандарту початкової освіти, Положення про дистанційне 

навчання. Відповідно, заклади вищої освіти повинні забезпечити усі належні умови для 

формування загальних та фахових компетентностей спеціальності та досягненню 

програмних результатів навчання, які передбачає відповідна освітня програма. На марґінесі 

не залишається самостійна пізнавальна діяльність студента, яка в умовах віртуального 

освітнього простору має багатовекторні та багатоваріантні можливості. Для майбутнього 

вчителя початкової школи особливо важливо сформувати навички спілкування, здатність 

працювати з різними видами інформації, критично мислити та вирішувати різнотипні 

проблемні педагогічні завдання тощо.  

Дистанційна форма професійної підготовки вчителів початкової школи має низку 

беззаперечних переваг. Зокрема, здобувач вищої освіти може навчатися у зручний для нього 

час, звичному йому оточенні та відповідно до власного темпу; також, слухачі мають 

можливість долучатися до курсів навчання на різних освітніх рівнях. Варто врахувати 

потенційну нижчу вартість такого навчання, оскільки зникає потреба в оренді приміщень, 

оплаті значної кількості персоналу та економія часу.  

Досить тривале в часі дистанційне навчання в умовах пандемії коронавірусу дозволяє 

нам також ідентифікувати і певні труднощі та недоліки в організації освітнього простору 

дистанційної професійної підготовки з позиції студента (вчителя початкової школи), а саме: 

• технічні та методичні питання: низький рівень сформованості цифрової 

компетентності як в студентів так і викладачів; відсутність теоретико-методичної підготовки 

викладачів по роботі у такому просторі, створенні онлайн курсів; відсутність балансу 

практики і теорії у плануванні навчального курсу. 
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• психологічні та особистісні проблеми: труднощі у побудові педагогічної взаємодії; 

несформовані навички письмової онлайн комунікації у студентів та вміння вести дискусію у 

віртуальному просторі; відсутність «живого» спілкування. 

Методична основа для роботи за дистанційною формою навчання вимагає 

максимального залучення студентів до активного навчання, що підвищує їхню мотивацію до 

здійснення професійної підготовки засобами дистанційного навчання; швидкості зворотного 

звʼязку, постійної присутності викладача, систематичних консультацій, створення 

спеціального форуму для спілкування між викладачем та студентами; великої взаємодії між 

студентами. 

На відміну від традиційного дистанційне навчання орієнтоване на впровадження в 

навчальний процес принципово інших моделей навчання, що передбачають проведення 

конференцій, проектні роботи, тренінги та інші види діяльності з компʼютерними та 

нетрадиційними цифровими технологіями [1]. 

Суттєво змінюється в цьому навчальному процесі і роль викладача. На нього 

покладаються такі функції, як координування пізнавального процесу, коригування 

навчального курсу, консультування слухачів під час впорядкування індивідуального 

навчального плану, керування їхніми навчальними проектами тощо. Викладач допомагає 

студентам у їхньому професійному самовизначенні.  

Якщо розглянути особливості дистанційного навчання з погляду комунікацій між 

викладачем і студентом, то можна визначити такі її характерні риси педагогічної взаємодії: 

 самоосвіта як основа дистанційного навчання, що передбачає самомотивацію 

студента щодо власного навчання, а також певний рівень самоорганізації; 

 спілкування викладача і студента за принципом «один до одного», що 

відповідає за формою і змістом індивідуальній консультації; 

 спілкування і взаємодія «один до одного» не виключає взаємодії «одного до 

багатьох», оскільки викладач, відповідно до заздалегідь складеного графіка, працює одразу з 

достатньо великою кількістю студентів; 

 взаємодія «багатьох до багатьох» означає, що можливе одночасне спілкування 

багатьох студентів, які обмінюються між собою досвідом і враженнями [3]. 

Отже, можна зробити висновок, що особливості організації освітнього простору в 

умовах дистанційного навчання характеризуються високим рівнем переходу від 

викладацької діяльності до самостійної пізнавальної діяльності студентів; необхідністю 

формування здібностей дистанційної взаємодії за допомогою інформаційних технологій 

(компʼютерна грамотність викладачів та студентів); зміною взаємодії між субʼєктами 

навчальної діяльності, що безпосередньо призводить до змін у навчальному процесі. 
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Незважаючи на певні труднощі та недоліки, вважаємо, що дистанційна професійна 

підготовки вчителів початкової школи має можливості для фундаменталізації освіти, 

розвитку системи професійного становлення майбутніх фахівців та забезпечення якісного 

рівня професійної освіти. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА ЗАНЯТТЯХ У 

ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

У сучасному світі важко уявити день без електронних пристроїв. Їх використання є 

обовʼязковим не лише у повсякденному житті людини, але й важливими у науці, роботі, 

навчанні та інших сферах діяльності. Технічний прогрес та вдосконалення дозволяє 

електронним пристроям виконувати щораз більшій кількості функцій, які необхідні для 

полегшення роботи людини. Якщо ж говорити про сферу освіти, то і вона зазнала впливу 

новітніх технологій. У навчанні студентів, школярів, поширена практика дистанційного 

навчання, на уроках та лекціях застосовуються ноутбуки, проектори, компʼютери. Проте 

питання доцільності використання гаджетів у закладах дошкільної освіти до сьогодні 

залишається відкритим. 

Система дошкільної освіти зазнала значних змін у перетворенні предметно-

розвивального середовища закладів дошкільної освіти. Створено нові, науково обґрунтовані 

засоби для повноцінного розвитку дошкільників, покращено форми та методи роботи з 
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дітьми, стало легше керувати освітнім процесом в закладах дошкільної освіти. Важливою 

умовою для оновлення освітнього процесу є використання у дошкільній ланці системи освіти 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Такі зміни ставлять перед педагогами завдання – створити нову модель освітнього 

процесу та нову організацію освітнього середовища, які були б притаманні та відповідні до 

вимог сучасного суспільства. Інформатизація дошкільної освіти – це процес комплексний і 

багатоплановий, обумовлений вимогою сучасності. Варто зазначити, що використання 

електронних пристроїв на заняттях у ЗДО сприяє підвищенню якості освіти, та прискорює 

отримання освітніх результатів. Вихователі можуть використати компʼютер, ноутбук, 

телефон, планшет, чи навіть телевізор, демонструючи дітям дошкільного віку цікаві, 

розвиваючі мультфільми, пізнавальні презентації та відео, показувати фото та картинки чи 

навіть грати ігри. Незважаючи на таке різноманіття, а також гостру потребу, ця сфера має як 

ряд переваг, так і недоліків. 

Молодше покоління, безперечно, освоїть компʼютерну техніку, але важливо щоби ці 

вміння доцільно використовувалися не завдаючи шкоди психічному та фізичному здоровʼю 

дітей. 

Якщо говорити про недоліки використання інформаційно-комунікаційних технологій 

на заняттях у ЗДО, то можливість використовувати у освітньому процесі мультимедійні 

презентації, інтерактивні завдання, формує часто хибне уявлення про реальність та 

довколишній світ дитини. Небезпека полягає в тому, що навіть кольори з екрану ноутбука чи 

компʼютера є не такими, як у живому навколишньому середовищі. До прикладу – червоний 

колір, який ми бачимо на екрані – є лише варіацією червоного [1, с. 4]. Тому коли є 

можливість представити для дітей обʼєкти вживу, тоді не варто використовувати для їх 

демонстрації електронні пристрої. Отож, нереальні події на екрані, спотворюють уявлення 

дітей про реальний світ. 

Науково доведено, що тривале споглядання екрана (впродовж 1 години для дітей 

старшого дошкільного віку) призводить до перезбудження нервової системи, розвитку 

агресивності та інших розладів [1, с. 2]. 

Зокрема, Т. Байрон, П. Вінтерхофф-Шпурк, Р. Пацлаф, О. Петрунько, висловлюють 

занепокоєність у звʼязку з використанням компʼютерів, а саме – компʼютерними іграми. 

Адже діти, які проводять ненормовано багато часу за компʼютером, граючи в ігри, можуть у 

подальшому мати проблеми зі спілкуванням та утвердженням у реальному житті [4, 5, 6]. 

Варто згадати і про розвиток «кліпового мислення», якому сприяють вище згадані 

інформаційно-комунікативні технології. Картинки, що швидко змінюються, не дають 

поглиблено почерпнути інформацію, що ставить під загрозу очікуваний результат від 
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навчального процесу. Безперечно, варто сказати, що, з іншого боку, «кліпове мислення» 

дозволяє швидко перемикатися з одного виду діяльності на інший. Та враховуючи, що мова 

йде про дітей дошкільного віку – поглиблене вивчення інформації є значно важливішим і 

кориснішим. 

Звідси випливає ще один недолік – електронні пристрої спонукають дітей до 

пасивного сприймання, особливо коли йде мова про ігри. 

Окрім цього, недбале використання інформаційно-комунікативних технологій – є 

причиною недостатності фізично-рухової активності, рольових ігор, конструювання, ручної 

праці та іншого активного досвіду. Саме тому багато науковців висловлюють своє 

занепокоєння через можливе витіснення інших важливих видів навчальної та ігрової 

діяльності [3, с. 26]. 

Психологічно підготовлені, кваліфіковані, компетентні педагоги здатні правильно, 

безпечно та ефективно організувати навчальний процес із використанням електронних 

пристроїв. Важливо дозувати в часі, обсязі і змісті інформаційно-комунікативних технологій, 

сприяти співпраці та інтеграції, а саме формувати вміння дитини діяти не лише самостійно, 

але і у команді, вибудовувати взаємодію дитини з технологією, варто використовувати 

моделі діяльності, які потребують спільної роботи з дорослим та іншими дітьми. Така модель 

дозволить дитині комунікувати, оминаючи пасивні приклади поведінки. 

Дотримуючись таких простих правил, освітній процес стане не лише ефективним, але 

і цікавим, з чого випливатиме безліч переваг. 

Ряд українських та зарубіжних дослідників (В. Ляудіс, С. Новосьолова І. Сіраж-

Блетчфорд, С. Пейперт, Б. Хантер та ін.) у своїх працях зазначають, що впровадження 

засобів ІКТ у сучасну дошкільну освіту є одним із важливих факторів ефективності процесу 

навчання. Вони доводять необхідність використання ІКТ для інтелектуального розвитку 

дошкільників [2, с. 19]. 

Розвивальні компʼютерні ігри мотивують дитину до вивчення чогось нового. 

Інформаційно-комунікативні технології роблять навчальну діяльність емоційно насиченою, 

цікавою, наочною. 

Також вони забезпечують розвиток психофізіологічних функцій, зокрема розвиток 

оптико-просторової орієнтації, зорово-моторної координації, збагачують кругозір дитини. У 

дитини формуються відповідні віку загально інтелектуальні уміння та навички. У вихователя 

є можливість демонстрації різних обʼєктів за допомогою мультимедійного проектора і 

проекційного екрану в багаторазово збільшеному виді. Правильно дозоване застосування 

електронних пристроїв забезпечує організацію сприятливого для розвитку дитини 

предметного та соціального середовища. Діти опановують практичні засоби роботи з 
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інформацією на рівні вікових можливостей. 

Отже, можна зробити висновок, що використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у практиці дошкільної освіти повинно мати місце, оскільки науково доведено 

позитивний їх вплив на психічний та інтелектуальний розвиток дошкільників. Однак, це за 

умови дотримання вище перелічених критеріїв, які допоможуть виключити ризики 

надмірного впливу ІКТ на психіку дитини. Найважливіше – електронні пристрої мають 

виступати допоміжним, а не основним засобом навчання і виховання дітей дошкільного віку. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ 

Сучасні суспільні тенденції глобалізації, діджиталізації, «навчання впродовж життя» 

та кризовий період пандемії формують інноваційні підходи до організації освітнього 

простору закладів вищої освіти (ЗВО). Оптимально вирішує такі освітні виклики технологія 

дистанційного навчання, яка із застосуванням інформаційно-цифрових технологій має 

широку площину для дослідження у теоретико-методологічних та організаційно-методичних 

аспектах. 

Феномен дистанційного навчання зʼявився у 1840 році, коли Ісаак Пітман 
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запропонував навчання через поштовий звʼязок для студентів Англії. Із подальшим 

технологічним розвитком воно набирало нових форм організації та практичної реалізації. 

У наукових розвідках зустрічається низка визначень даного поняття. Під 

«дистанційним навчанням» В. Ю. Биков та В. М. Кухаренко розуміють форму організації 

навчального процесу, за якої обʼєкт і субʼєкт навчання досягають цілей навчання, 

здійснюючи навчальну взаємодію на відстані. Дистанційне навчання – це спосіб отримання 

освіти із використанням компʼютерних та сучасних інформаційних технологій, що надає 

студентам змогу навчатися онлайн, без відвідування навчального закладу.  

Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у 

навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми або 

освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти; за 

програмами підготовки громадян до вступу у навчальні заклади, підготовки іноземців та 

підвищення кваліфікації працівників [2]. 

Варто розрізняти заочну та дистанційну форми навчання, оскільки остання 

передбачає не лише постійну самоосвіту та роботу з засвоєння знань, а і постійний контакт 

як із викладачами, так і з іншими студентами, а заочна форма освіти передбачає спілкування 

з викладачем лише декілька разів на рік. 

Забезпечення дистанційного навчання в умовах ЗВО передбачає системне бачення 

щодо проектування та реалізації. Вагомою складовою цього є аналіз законодавчої та 

нормативно-правової бази. Зокрема: Закон України «Про Національну програму 

інформатизації» 04.02.1998 р.; Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2003 р. № 

1494 «Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004–2006 рр.»; Наказ 

міністра освіти і науки України № 802 від 04.12.2003 р. «Про затвердження Заходів щодо 

реалізації Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004–2006 рр.»; Наказ 

Міністерства освіти і науки України Положення «Про дистанційне навчання» N 40 від 

21.01.2004 р; Наказ Міністерства освіти і науки України  № 466 від 25.04.2013 р. «Про 

затвердження Положення про дистанційне навчання»; Лист Міністерства освіти і науки 

України № 1/9-173 від 23.03.20 року «Щодо організації освітнього процесу в закладах 

загальної середньої освіти під час карантину». На їх основі формуються внутрішні 

регулюючі положення ЗВО. 

Основні складові дистанційного навчання: нормативно-правова база, навчальні 

заклади (центри, кафедри, факультети, інститути або університети дистанційного навчання), 

кваліфіковані викладачі, навчальні програми і курси, відповідна матеріально-технічна база, 

а також нові форми організації процесу навчання (чат-заняття, веб-заняття, телеконференції 

тощо). 
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Загалом, проектування системи дистанційного навчання повинно відповідати низці 

основних принципів [5]:   

 принцип гуманістичності навчання; 

 принцип пріоритетності педагогічного підходу;  

 принцип педагогічної доцільності застосування нових інформаційних технологій; 

 принцип вибору змісту освіти;  

 принцип забезпечення безпеки інформації; 

 принцип стартового рівня освіти; 

 принцип відповідності технологій навчання; 

 принцип мобільності навчання.  

В академічних дискурсах активно обговорюються особливості дистанційного 

навчання в реаліях сьогодення, виокремлюючи усі «за» і «проти». Дистанційна форма 

навчання має певні переваги: значно вища інформативність, доступність та економічна 

ефективність. Також потребує менше часу та енергії для засвоєння знань, вона є 

мобільнішою та комфортнішою, ніж інші форми навчання. До переваг дистанційного 

навчання можна віднести також можливість індивідуалізації навчання. Студент може 

обирати темп та швидкість навчання. 

Проте дистанційна форма навчання має і свої недоліки. Насамперед, це ускладнена 

ідентифікація дистанційних студентів. Цю проблему можна вирішити шляхом 

запровадження обовʼязкової присутності студента на декількох іспитах у ЗВО. Також 

вагомим недоліком є низька пропускна спроможність електронної мережі під час 

навчальних чи екзаменаційних телеконференцій. Не завжди є можливість підʼєднатись до 

інтернету, особливо у студентів із маленьких містечок України. Ще один недолік – це 

недостатній безпосередній контакт між викладачем та студентом через надзвичайну 

професійну завантаженість викладачів.  

Щоб підвищити ефективність цієї технології навчання, слід сформувати певну 

педагогічну систему, яка передбачає інше розуміння сутності навчання, ролі викладача і 

студентів у цьому процесі, педагогічної взаємодії викладача і студентів, організації робочих 

місць викладача і студентів тощо.   

Успішне впровадження дистанційного навчання в освітній процес ЗВО в Україні 

сприятиме підвищенню якості і рівня доступності вищої освіти, інтеграції національної 

системи освіти в інфраструктури світового співтовариства.  
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Науковий консультант – доц. Заячківська Н.М. 

  

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

Ми всі маємо змогу спостерігати, як стрімко рухається наше суспільство в умовах 

постіндустріального розвитку, де, зокрема, провідну роль відводять галузі освіти та науки, а 

основним обʼєктом діяльності стає торгівля інформацією. В період глибоких соціально-

економічних змін у країні суттєво відбувається переоцінка всіх суспільних відносин. 

Одночасно з цим спостерігаємо зміну освітньої парадигми, яка несе з собою нові погляди, 

ідеї, шляхи і певною мірою новий педагогічний менталітет. 

Отже, розвиток сучасної педагогічної науки повинен бути спрямований на пошуки 

новітніх підходів, які би були фундаментальними в побудові сучасного навчально-виховного 

процесу. Педагог повинен володіти різноманітною палітрою освітніх технологій, зокрема 

інноваційних, з метою досягнення якнайкращого результату у своїй педагогічній діяльності 

та всебічного розвитку особистості, на яку спрямована ця діяльність. Варто зазначити, що в 

Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року одним з основних 

стратегічних напрямів розвитку освіти визначено розвиток наукової та інноваційної 

діяльності в освіті, підвищення якості освіти на інноваційній основі. 

В основу нашого дослідження покладено вивчення особливостей використання саме 

інноваційних технологій у роботі з дітьми дошкільного віку. 

Дошкільна освіта є першою і обовʼязковою ланкою навчання у вітчизняній системі 

освіти. Вона є надзвичайно важливим етапом для цілісного розвитку дитини, оскільки в 



 77 

цьому віці найстрімкіше розвиваються фізичні та психічні якості дитини, формуються 

контури її як особистості [2]. 

Згідно із законом України “Про дошкільну освіту” у ст. 5 вказано, що систему 

дошкільної освіти становлять: 

-заклади дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності; 

-наукові і методичні установи; 

-органи управління освітою; 

-освіта та виховання в сімʼї. 

Ми будемо розглядати сучасні цікаві та актуальні інноваційні технології, які 

включають у себе різноманітні методи, прийоми та форми безпосередньо у закладах 

дошкільної освіти. 

Якщо тлумачити поняття “технологія” у педагогічному розумінні, то можна сказати, 

що це інструмент педагогічного процесу. Налічується близько трьохсот визначень 

“педагогічної технології”, і всі вони є правильні та мають право бути застосованими. 

Педагогічна технологія – це системний набір і порядок функціонування всіх особистих, 

інструментальних та методичних засобів, що використовуються для досягнення педагогічних 

цілей [3]. Без даного “інструменту” неможливо забезпечити повноцінний навчально-

виховний процес, оскільки він його невідʼємна складова. 

Варто зазначити, що на думку Г. К. Селевко, будь-яка освітня технологія повинна 

відповідати таким педагогічним вимогам: 

-концептуальність; 

-систематичність; 

-керованість; 

-ефективність; 

-відтворюваність [3]. 

Якщо розглядати інноватику, то це порівняно нова наука, яка бере початок із 

середини ХХ століття у зарубіжній педагогіці. В Україні ж її розвиток повʼязаний з масовим 

громадсько-педагогічним рухом, спричиненим суперечностями між суспільними потребами 

щодо розвитку і функціонування навчально-виховних закладів і реальним буттям навчально-

виховної справи [1]. 

Педагоги, а зокрема вихователі, у своїй педагогічній діяльності постійно перебувають 

у широкому пошуку нових інноваційних технологій навчання і виховання, які б давали 

найкращий результат для формування творчої, духовної, високоадаптивної до всіх аспектів 

життя особистості. Як ми знаємо, інновація – це нововведення, новий якісний підхід, 

оновлення тощо. Однак, варто памʼятати, що не завжди нове буде корисним і матиме гарні 
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результати, оскільки воно не завжди буде виправданим та раціональним у застосуванні. Про 

корисність можна говорити лише за результатами його функціонування, а згодом 

ефективності. 

Показниками інновації є: 

-націленість на вирішення актуальних проблем; 

-можливість використання в широкій педагогічній практиці;  

- адаптованість (незалежно від умов); 

- наявність наукової ідеї; 

-завершеність: в ідеалі розуміється перехід від простого відтворення до розширеного. 

Джерелом інновацій можуть бути праці окремих визначних педагогів, як от: 

Г. Сковороди, М. Монтессорі, В. Сухомлинського, С. Френе, Г. Альтшуллера, Г. Домана, 

М. Зайцева, М. Шичиди та ін. Також це можуть бути набутки творчих груп, які мають 

спільне концептуальне ядро чи власний педагогічний досвід.  

Ще однією причиною інноваційних процесів може бути поява низки різних 

суперечностей чи певні зміни у суспільних відносинах. Якщо брати недавні події, а саме 

ситуацію із глобальною пандемією, яка, на жаль, значною мірою демобілізувала всі сфери 

нашого життя, то на допомогу у дошкільному навчально-виховному процесі прийшли різні 

розвивальні YouTube-канали. А ще вихователі знімали розвивальні відео для діток, щоб ті 

могли працювати і навчатись дистанційно з дому; проводили з ними коротенькі конференції 

за допомогою різних технічних засобів. 

У суспільстві постійно виникатиме потреба для пошуку нових засобів, технологій, 

шляхів навчання і виховання, оскільки життя не стоїть на місці і нас ще попереду чекає 

багато відкриттів та нових впроваджень. А педагоги завжди будуть на шляху до оновлення 

психолого-педагогічних знань, проявлятимуть інтерес до передового педагогічного досвіду, 

тим самим створюючи інновації. 
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НОВІ ІНСТРУМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ СВІТОВІЙ РЕАЛЬНОСТІ COVID-19:  

ДОСВІД СИСТЕМ ОСВІТИ РІЗНИХ КРАЇН 

Актуальність. COVID-19 став потрясінням для світу у всіх сферах нашого життя. 

Економіка, бізнес, політика, медицина ще довго боротимуться з наслідками пандемії. Її 

спалах зачепив й освіту. Ситуація вимагає негайних дій, адже призупинити навчальний 

процес – не вихід. Оскільки невідомо, скільки триватиме така ситуація, пошук нових 

інструментів організації процесу навчання у ЗВО – актуальна необхідність. 

Мета даного дослідження: вивчення наслідків впливу пандемії COVID-19 на роботу 

закладів вищої освіти та виявлення нових інструментів організації в означених обставинах. 

Вплив пандемії COVID-19 на діяльність ВНЗ. 

Освіта та наука зазнали значного впливу та очікують на надзвичайні результати 

безпрецедентних обмежень за історію людства. Зусилля щодо запобігання поширенню вірусу 

варіювались від подовження, відстрочення або перенесення академічних термінів до 

заборони прийому та вступу студентів на освітні та освітньо-наукові програми.  

Водночас криза освітньої сфери через вірус COVID-19 стала можливістю 

відпрацювати онлайн навчання. У звʼязку з епідемією більшість університетів світу 

перейшли на дистанційне навчання.  

Криза дала елітним, традиційним університетам на базі власних кампусів унікальну 

можливість отримати систему повної онлайн-освіти. Криза COVID-19 виявила величезний 

вплив на вищу освіту – так само як на економіку та життя мільйонів людей у всьому світі: 

 університети зачинені, а викладання скасовано або здійснюється в онлайн-режимі 

через Інтернет; 

 конференції не проводяться або переводяться в дистанційний режим через 

Інтернет; 

 майбутні студенти не можуть скласти іспити, а міжнародні студенти не можуть 

дістатися до своїх кампусів або ж повернутися додому; 

 програми навчання за кордоном скасовані; 

Особливості організації процесу навчання у ЗВО різних країн світу в умовах 

карантину 

Німеччина. Пандемія COVID-19 докорінно змінила життя німецьких університетів. 

Утім, після «цифрового стрибка» у навчанні багато хто вимагає повернення до нормального 

навчання в аудиторіях. 
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Великобританія. Викладачі готові до змішаної роботи (поєднання онлайн та офлайн) 

та навіть проходять додаткову підготовку: навчаються записувати відео та застосовувати 

нові інструменти для створення цікавого контенту. 

Болючим залишається питання іноземних вступників. Університети Великобританії 

через світову фінансову кризу можуть втратити їх значну частину і, відповідно, левову 

кількість доходів.  

Кембриджський університет ще в травні першим з вишів Британії оголосив, що 

наступного навчального року всі лекції читатимуть віртуально. 

Сполучені Штати Америки. Залишитися фізично у США зможуть ті студенти, які 

продовжать навчання на змішаній формі: і з онлайн-заняттями, і з заняттями, які 

проходитимуть в університетських аудиторіях. 

Іноземні студенти, яким імовірно доведеться покинути США, вже активно 

висловлюють занепокоєння. Для багатьох це може створити труднощі в навчанні, а декому 

повертатися додому навіть небезпечно. 

Швеція. Підхід шведської влади до обмеження поширення коронавірусу COVID-19 

викликає як критику, так і захоплення. Вони майже не підтримали карантин, дитсадки та 

школи працюють в звичайному режимі, в той час як гімназії на університети – дистанційно. 

Франція. EdTech France – це асоціація понад 250 французьких компаній, які 

допомагають навчатися впродовж всього життя за допомогою цифрових технологій. У світлі 

пандемії всі її партнери безкоштовно надали свої Інтернет-ресурси для студентів та 

викладачів. Solidarité EdTech France служить пошуковою системою, де викладачі та учні 

(усіх рівнів) можуть знайти відповідні ресурси та курси. Послуги включають дистанційне 

навчання, розробку ресурсів, спілкування з учнями, дистанційне складання тестів, вивчення 

мови тощо. 

Італія. Портал Dolly [Didattica On Line] – це онлайн-навчальна платформа для 

студентів університетів. Платформа дозволяє викладачам завантажувати допоміжні 

матеріали для студентів для викладання в класі, нотатки, презентації, записи тощо. Доллі 

також може використовуватися для взаємодії студентів на форумах в Інтернеті, а також для 

формування та оцінки в реальному часі. Заходи підтримки дистанційного навчання, 

оголошені урядом Італії у березні 2020 року: позичати цифрові пристрої менш забезпеченим 

студентам та навчати викладачів методики дистанційного викладання. У травні 2020 р. Італія 

оголосила про нові заходи додаткового фінансування для покриття витрат, що виникають 

внаслідок реагування на пандемію на рівні школи та університету. 

Таїланд. Thai MOOC забезпечує навчання протягом усього життя за допомогою 

різноманітних онлайн-курсів, від підприємництва до підготовки до старіння. Ця платформа 
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була розроблена в рамках проекту Кібер-університету Тайланду Управління Комісії вищої 

освіти Міністерства освіти Таїланду. 

Висновки. 

Пандемія вплинула на всі сфери нашого життя, зокрема на вищу освіту. Ця криза 

показала численні проблеми освітніх систем різних країн, в тому числі України, наприклад, 

доступу до стабільного Інтернету та компʼютерів, навики викладання та навчання в нових 

реаліях, невідповідність ресурсів новим потребам. 

Крім очевидних наслідків є ще ті, які виникнуть після завершення цього періоду. 

Зокрема, витрати на освіту можуть бути зменшені в наступні роки. Оскільки державні кошти 

будуть спрямовуватися на охорону здоровʼя чи соціальне забезпечення, довгострокові 

державні витрати на освіту мінімізуються, навіть в країнах, де уряди ініціювали фінансові 

програми підтримки. Приватне фінансування також стане дефіцитним, оскільки економіка 

слабшає, а безробіття зростає. Сильно зменшиться рівень міжнародної мобільності студентів. 

В наступні роки може змінитися також відношення до професій і те, як абітурієнти будуть 

вибирати свої спеціальності. Це має допомогти відновити почуття поваги до тих працівників, 

які у цей час невпинно працювали, щоб зберегти економіку на плаву. 

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що ми поки бачимо ще не всі 

наслідки пандемії у сфері вищої освіти, але уже можемо відзначити, що навіть після 

повернення до університетів ми не повернемося до статус-кво, зокрема будуть запроваджені 

нові методи викладання та оцінювання, суспільство переоцінить роль вищої освіти та 

окремих професій. 
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ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Компетентність − це досить широке поняття, проте якщо розглядати його щодо 

особистості керівника закладу загальної середньої освіти, то вона відображає наявність умінь 

вирішувати професійні проблеми та управлінські завдання, що виникають з використанням 

знань у різних сферах і професійній області, а також професійного і життєвого досвіду. 

В сучасних умовах функціонування загальноосвітніх шкіл директори формують 

позитивний виховний простір. В своїх руках вони зосереджують весь спектр управління 

школою: планують роботу школи та окремо вчителів, учнів, створюють шкільні традиції, 

формують навчально-виховну, позакласну, методичну роботу, налагоджують звʼязок з 

батьками та державними органами. Саме від директора, його дій та компетенції залежить 

потенціал школи. Директору навчального закладу як спеціалісту і управлінцю мають бути 

притаманні такі професійні якості, як комунікабельність, готовність до інноваційної 

діяльності, здатність до самовдосконалення, здатність працювати в нових умовах, 

психологічна готовність бути керівником, вміння визначати стратегічні завдання й 

розвʼязувати їх. 

У роботі з колективом директор вирізняється з однієї сторони, як управлінець, з іншої 

− як наставник. Від моральних установок, особистісних переконань, загальної культури, 

патріотичного і громадянського спрямування особисті директора школи безпосередньо 

залежить атмосфера у колективі, ну і, звичайно, зміст, принципи, методи, форми та засоби 

виховання. На жаль, небагато директорів є представниками прогресивної освіти, спрямованої 

на гарний результат і процес досягнення результату (задоволення).  

Якщо керівник буде діяти за принципом «моя хата скраю», це призведе до того, що 

директори, отримають удари з усіх боків (приводом стануть чи то фінанси, чи «господарка», 

чи навчально-виховний процес). Що ж робити в такому разі? Мабуть, просто бути лідером 

освіти. Адже без ефективного шкільного лідерства неможливо покращити школу. Проте, 

директор немає знаходитись вище від інших, він повинен бути всередині всіх шкільних 

подій, бути ініціатором нового. Директор повинен надихати власним прикладом і вчителів і 

учнів, а, тому, сам повинен жити школою.  

Ця посада є дуже відповідальною, тут тебе завжди переслідують певні проблеми, але 

ніколи не треба забувати, що в тебе є колектив який завжди підтримає, допоможе і порадить 

чи в перші робочі дні, чи протягом всієї спільної праці в школі. Проте все ж таки треба 

поставити себе такою людиною, якою ти б хотів, щоб тебе бачили. Тобто, від самого початку 
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потрібно бути відповідальним, цілеспрямованим, добиватися поставлених цілей і що мабуть 

саме головне − памʼятати, що ти вже не просто вчитель, який думає переважно тільки про 

себе, ти вже та людина, яка відповідає за всю школу. На мою думку, професійна 

компетентність формується тоді, коли керівник мотивований на безперервний процес 

підвищення кваліфікації та здобуття нових знань.  

Сучасний розвиток освіти вимагає від керівників нового мислення, які могли б 

володіти навичками підприємницької діяльності, були б озброєні великою кількістю 

інформації, володіли б засобами аналізу, а також навичками проведення досліджень та 

економічних розрахунків. І тут справа не у віці, справа в бажанні. Адже зараз трапляються 

випадки коли набагато старший керівник, якому 50 років, часто наполегливіший та 

прогресивніший за молодого. 

Директор школи у своїй управлінській діяльності має надавати перевагу 

демократичним підходам до здійснення лідерства. Це означає орієнтація на продуктивність, 

а не на реактивність, співробітництво на противагу конкуренції, збільшення можливостей 

кожного члена організації, вміння ризикувати, а не контролювати. Разом з тим, важливою 

компетенцією директора є − концепція розвитку школи на районному чи обласному рівні. Не 

менше уваги заслуговує наявність в кожній школі відповідної інфраструктури, що є 

необхідною та досить важливою річчю, яка повинна посідати вагому роль. І в свою чергу 

кожен сучасний директор має прагнути розвивати її та вдосконалювати незважаючи на місце 

положення самої школи, чи це село, чи місто.  

Імідж керівника складається з комплексу характеристик різного змісту: зовнішніх 

(вербальних − що й як говорить, пише; кінетичних − як керує рухами тіла, рук, голови), 

середовищ них (створених людиною в середовищі − його житло, кабінет, автомобіль, за 

якими складають думку про нього) та внутрішніх (темперамент, характер, здібності, 

мотивація, спрямування, інтереси, самооцінка тощо). Тому ще раз переконуюся, що успішна 

школа формується успішним директором.  

Якщо підсумувати, то основними професійно-значущими якостями керівника 

навчального закладу мають бути:  

 моральні: працьовитість, чесність, сумлінність, любов до дітей, справедливість, 

порядність, скромність, прагнення до самовдосконалення, повага до людей, 

незлопамʼятність;  

 компетентнісні: широкий загальний світогляд і культура, професійні знання 

педагогіки, психології, теорії управління, наукових засад управління навчальним закладом, 

здібність розвивати свої знання на практиці, знання методів психолого-педагогічного, 
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соціологічного дослідження, володіння необхідним комплексом педагогічних і 

управлінських умінь; 

 організаційно-педагогічні: педагогічна пильність, організованість, послідовність, 

гнучкість, витриманість, діловитість, обʼєктивність в оцінюванні, вміння контролювати; 

 управлінські: наполегливість, діловитість, чіткість, уміння бачити нове, воля, 

рішучість, енергійність, оперативність, здатність приймати рішення, практичні уміння, 

творче спрямування, допитливість;  

 комунікативні: уміння встановлювати контакти, слухати співрозмовників, інтерес і 

потяг до людей, уміння поставити себе на місце інших, манера спілкування, педагогічний і 

психологічний такт. 
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ПОКАЗНИКИ ПІДГОТОВКИ РУКИ ДИТИНИ ДО ПИСЬМА 

Письмо – це одне з найбільших досягнень людства, базовий навик, який змінює 

характер і способи передавання інформації впродовж століть. Більшість галузей діяльності 

так або інакше повʼязані з процесом письма. Уміння правильно та швидко писати є одним із 

показників високої продуктивності особистості. Проте однією із актуальних проблем у 

сучасному світі залишається проблема підготовки руки до письма. Люди вже давно звикли 

користуватися компʼютерами та почали відмовлятися від письма, що є негативним 

показником для розвитку півкуль головного мозку як дитини, так і дорослого. Під час 

письма, у нашому мозку активізуються ті звʼязки і шляхи, які проходять або перетинаються 

зі шляхами, які керують емоціями. Ділянки мозку, повʼязані з навчанням, активніші, коли 

люди виконують завдання від руки, а не на клавіатурі. Нині розвиток навички письма 

знаходиться в полі зору як науковці, педагогів, так і батьків та громадськості загалом.  

У працях науковців розглянуто проблему формування навички письма з різних 
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аспектів. Вплив навчання письма на психічне здоровʼя дітей досліджено у працях І.Беха, 

В.Котирло, О.Кочерги, Л.Назарової, В.Трунової та ін.; проблеми формування й 

удосконалення графічних навичок письма – О.Вашуленко, О.Прищепа; готовність і 

становлення навички письма в контексті компетентісного й особистісно орієнтованого 

підходів – М.Вашуленка, О.Вашуленко, Г.Демидчик, В.Котирло, М.Кучинського, 

В.Сухомлинського, В.Трунової та ін.  

Метою нашого дослідження є визначення та характеристика показників готовності 

руки дитини 5-6 річного віку до письма.  

Підготовка руки дитини до оволодіння складною навичкою письма розпочинається 

ще із дошкільного віку. Якщо ж говорити про дітей дошкільного віку, то йдеться про різні 

види дитячої діяльності, які зможуть допомогти сформувати готовність до оволодіння 

навичками письма вже у першому класі. Проте це є одним з найскладніших етапів 

підготовки дитини до навчання у школі тому, що він повʼязаний з психофізіологічними 

особливостями 5-6-річної дитини з одного боку, і самим процесом письма з іншого. 

Від якості оволодіння навичкою письма залежить успішне навчання з інших освітніх 

галузей, а не лише українською мови. Розвиток навички письма допомагає учням тренувати 

їхню памʼять, що в подальшому полегшить засвоєння нового матеріалу. 

У Базовому компоненті дошкільної зведено норми і положення, що визначають 

державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років; 

сумарний кінцевий показник набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи. У 

цьому документі зазначено, що «дитина володіє руховими навичками, необхідними в 

подальшому для навчання письма» [1]. Саме у дошкільному навчальному закладі дитина 

набуває та розвиває рухові навички, які допомагатимуть їй у майбутньому житті. 

У наукових працях О. Вашуленко, І. Кирей, О. Прищепи, В. Трунової розглянуто такі 

показники готовності руки дитини до письма:  

1. Розвиток дрібної моторики. 

У головному мозку людини знаходяться центри, які відповідають за мову та рухи 

пальців рук. Активізуючи відповідні відділи головного мозку ми стимулюємо і сусідні зони, 

що відповідають за мову. У дитини дошкільного віку хрящеві суглоби ще недостатньо 

отверділі, перебувають на стадії розвитку, який для цього потребує різноманітної діяльності 

повʼязаної з маніпулятивними діями з різноманітними дрібними предметами (крупи, пісок, 

камінці, резинки), а також розфарбовування. Спостерігаючи за дітьми, які виконують жваві 

рухи пальцями рук, можна зробити висновок, що їхнє мовлення розвивається значно швидше 

за інших. Однак обовʼязково потрібно памʼятати про те, що вправи, які сприяють розвитку 

дрібної моторики повинні бути правильно відібраними. Вони мають включати в себе 
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тиснення, розтягнення, розслаблення кисті, повинні використовуватися ізольовані рухи 

кожного з пальців. Обовʼязково перед творчими заняттями у закладах дошкільної освіти та 

початковій школі потрібно проводити пальчикову гімнастику. 

2.Правильна постава під час письма. 

Учитель повинен приділяти багато часу для того, щоб виховати у дітей звичку 

правильно сидіти під час письма. Він повинен переконувати учнів у тому, що правильна 

постава – це запорука якісного письма та здорового фізичного стану, демонструвати учням, 

як потрібно правильно сидіти за столом та привчати їх до правильного сидіння. Педагог 

також повинен розповісти учням про наслідки неправильної пози під час сидіння: нашкодить 

зору дитини, поставі, перешкодить формуванню правильних рухів, необхідних для письма. 

3.Уміння правильно тримати олівець, ручку, розташовувати альбом, зошит.  

Педагог повинен ознайомити дітей з будовою зошита, після цього він також повинен 

продемонструвати як правильно розташовувати зошит на парті, який нахил потрібно обрати, 

якщо учень пише лівою рукою і якщо – правою рукою. Оскільки письмо – це не тільки 

розумові дії, але й фізичне навантаження і відповідними зусиллями. Учитель повинен 

простежити за кожним без винятку учнем, щоб він правильно тримав ручку під час письма. 

Вільне тримання ручки запобігає перевтомленню дитини. Головним орієнтиром правильного 

тримання ручки є її стійке положення, коли вказівний палець піднятий. Проте правила 

тримання ручки для дітей, які пишуть правою та лівою рукою – відрізняються. Дітям, які 

пишуть правою рукою слід класти ручку на лівий бік середнього пальця. Вказівним пальцем 

потрібно притримувати ручку згори, великим – з лівого боку. Усі три пальці мають бути 

злегка зігнуті. Вказівний палець не повинен прогинатися. Рука під час письма має спиратися 

на верхній суглоб загнутого всередину мізинця. Вказівний палець слід тримати на відстані 2 

см від кінчика стержня. Дітям, які пишуть лівою рукою ручку потрібно брати трохи вище – 

на відстані 3-4 см від кінчика стержня. Вказівний палець потрібно практично не прогинати. 

Ручку слід класти трохи плоскіше, вздовж великого пальця. Так, щоб кут між ручкою та 

кистю був відсутній. 

4. Вправляння: у малюванні різних орнаментів, предметів прямокутної й овальної 

форм; проведенні, зʼєднанні ліній і штрихуванні різних видів ліній. 

Такі вправи допоможуть дітям у майбутньому під час написання букв. Адже часто, 

пишучи букви, дитина не розуміє, коли потрібно провести лінію «вгору», а коли «вниз», 

коли потрібно «заокруглити вправо», а коли провести лінію «вліво». Необхідно завжди 

домагатися того, щоб рух починався та закінчувався у заданій точці. Дитина повинна 

зрозуміти, що вона здатна рухати своєю рукою у різних напрямках. Найчастішими 

порушеннями також є непаралельність штрихів. Для початку педагог має пояснити дитині, 
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що таке паралельні лінії та продемонструвати це на практиці, як правильно їх виконувати.  

Отож, навчання письма – це один зі складних етапів підготовки дитини до навчання у 

школі. І саме від того, які навички та на якому рівні дитина зможе розвинути у закладі 

дошкільної освіти та початковій школі залежить те, якою буде продуктивність учнів у 

майбутньому. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ CІМЕЙНОГО НАСИЛЬСТВА: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ  

В наш час проблема насильства, зокрема в сімʼї, залишається актуальною для нашого 

суспільства, незважаючи на те, що на законодавчому рівні будь-які його прояви, заборонені. 

Різні види насильства негативно впливають на психологічний клімат у сімʼї, розвиток, 

здоровʼя та життя кожного її члена та породжують бездоглядність та злочинність. 

Варто зазначити, що Великий енциклопедичний юридичний словник визначає 

насильство як умисний фізичний чи психічний вплив однієї особи на іншу, проти її волі, що 

спричиняє цій особі фізичну, моральну, майнову шкоду або містить у собі загрозу заподіяння 

зазначеної шкоди зі злочинною метою. Такий вплив на особу здійснюється вчиненням 

злочинцем певних умисних діянь (дії або бездіяльності). 

Домашнє насильство є однією з найпоширеніших форм порушення прав людини. У 

більшості це протиправні дії проти когось із членів родини, які можуть супроводжуватися 

актами агресії або приниження чи жорстокої поведінки. Як вважають Л.В. Хіміон та І.В. 

Климась, найбільше страждають від насильства в сімʼї жінки та діти. Люди часто не 

усвідомлюють, що насильство – це не тільки побиття, а й постійне приниження, образи, 

лайки [4, с. 106]. 

Сімʼя – це найперший інститут виховання людини. Саме в ній закладаються основи 

усіх сфер розвитку дитини, формуються громадянські почуття, ціннісні орієнтації, світогляд, 
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ставлення до праці та навколишнього середовища. Діти і батьки – це проблема вічності, яку 

важливо щоразу вивчати, адже суспільство змінюється і погляди на виховання теж. Не менш 

важливим аспектом є взаємостосунки з кожним членом у сімʼї, які впливають на 

психологічний клімат, а також можуть зароджувати ворожнечу та насильство, які 

виникатимуть через різні обставини. Це можуть бути агресивність батьків до дітей чи 

подружжя один до одного, порушена психіка, через яку може відбутися сексуальне чи 

фізичне насильство, певні фінансові проблеми, які слугуватимуть прояву агресії та 

лихослівʼя. Все це можна віднести до певних видів насильства. Розглянемо їх більш 

детальніше. 

1. Одним із найпоширеніших видів насильства є сексуальне. До нього можна віднести: 

сексуальне приниження, зґвалтування, примусовий оральний статевий акт, примусова 

мастурбація, відмова насильника від використання контрацептивів, примушення до аборту, 

протиправне посягання на статеву недоторканість, а також дії сексуального характеру по 

відношенню до неповнолітнього члена сімʼї.  

В посібнику для дільничних інспекторів міліції зазначено, що сексуальне насильство – 

це всі види сексу між дорослими і дітьми, а також примушення дітей займатися сексом між 

собою. Сексуальне насильство та експлуатація є одним з найбільш тяжких порушень прав. За 

тяжкістю завданих травм сексуальне насильство прирівнюють до тортур і катування. Навіть 

якщо дитина без спротиву приймає хтиві дії дорослого, це все одно є сексуальним 

насильством. [2, с. 24]. 

2. Економічне насильство. Відповідно до Закону «Про попередження насильства в 

сімʼї» – це умисне позбавлення людини житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які 

постраждалий має передбачене законом право, що може призвести до його смерті, викликати 

порушення його фізичного чи психічного здоровʼя. Воно характеризується умисним 

позбавленням житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, позбавлення жертви права 

працювати, заборона відкривати рахунок у банку, володіння усім майном [2, с. 25]. 

3. Деякі автори ще виділяють як окрему форму насильства фізичне насильство, до 

якого можна віднести умисне нанесення побоїв ногами, руками, укуси, жорстоке 

поводження, здушування, кидання предметів в особу, припалювання сигаретами, обливання 

кислотою, інші тілесні ушкодження, відмова в допомозі у разі хвороби. 

Сафонова Т.Я. вважає, що фізичне насильство – це навмисне нанесення фізичної 

шкоди або травм, в результаті чого відбуваються серйозні (потребуючі медичної допомоги) 

порушення фізичного психологічного розвитку і здоровʼя людини або наступає летальний 

випадок [3, с. 50]. 

Також науковці виділяють, що фізичне насильство включає в себе фізичне 
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травмування, причому не тільки коли наявні його відповідні ознаки (синці, поранення, 

переломи тощо), а й такі різновиди фізичного насильства, коли ознаки неможливо виявити 

одразу, оскільки вони проявляються пізніше [2, c. 25]. 

4. Єдиного твердження про психологічне насильство немає, тому у Законі України 

«Про попередження насильства у сімʼї» воно визначається як насильство, повʼязане з дією 

однієї людини на психіку іншої шляхом словесних образ або погроз, переслідування, 

залякування, якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити 

себе та може завдаватися або завдається шкода психічному здоровʼю [2, с. 25]. Це 

насильство, яке характеризується залякуванням, висміюванням, словесними образами чи 

погрозами, приниженням, переслідуванням, погрозами зашкодити іншим членам родини і 

дітям, ігноруванням потреб або скарг [4, с. 106]. 

Таким чином варто зазначити, що саме сімейне насильство є однією із найгостріших 

соціальних проблем, від якої може постраждати будь-який член сімʼї, в тому числі і діти. 

Саме воно характеризується не тільки грубим порушенням прав людини, але й на відміну від 

інших злочинів належить до тих правопорушень, які важко виявити [3, с. 49]. 

Домашнє насильство – це діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, 

психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сімʼї чи в межах місця 

проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між 

іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сімʼєю, але не перебувають 

(не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи 

проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й 

постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь [1]. 

Відповідно до різноманітних класифікацій виділяють такі типи домашнього 

насильства: між подружжям (чоловік – жінка); між батьками і неповнолітніми дітьми; між 

дорослими дітьми та батьками. В даний час дуже часто виникають випадки, коли діти, які 

виросли в атмосфері насильства, встановлюють свої стосунки з батьками на тих же засадах. 

Насильницьке ставлення може виникнути і в таких випадках, коли старші знущаються над 

молодшими, або між дітьми виникає ворожнеча за так звану «першість» у сімʼї. Не менш 

важливим чинником прояву насильства є переживання певного стресу, який може бути 

викликаний cерйозною хворобою або смертю близької людини, економічною скрутою, 

невиконанням певних подружніх обовʼязків та потреб, дисбалансом у взаємостосунках, не 

розумінням цінностей один одного або коли сімʼя позбавлена підтримки з боку рідних, 

друзів чи подружжю просто бракує знань про розвиток і виховання дитини. 

Отже, сімейне насильство є однією із найактуальніших проблем сучасного 

суспільства, яке містить такі соціально-психологічні чинники, як: особистісні, емоційні, 
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поведінкові, потребно-мотиваційні та інші. 
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ШЛЯХИ ВРАХУВАННЯ ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Внаслідок активного розвитку сучасного суспільства, масовим використанням 

інформаційних технологій та євроінтеграцією вивчення іноземної мови набуває все більшого 

значення. Сьогодні вільне володіння іноземними мовами вважається ключем до успіху. 

Якщо раніше такі знання були необхідні виключно для працевлаштування, то сьогодні немає 

такої сфери людської діяльності, де б не використовувались іноземні мови. Саме тому 

проблема доцільності та ефективності навчання іноземної мови дітей дошкільного віку є 

актуальною як для науковців в широкому значенні, так і для батьків. Питання визначення 

найбільш сприятливого для вивчення іноземної мови віку серед науковців досі залишається 

дискусійним. Деякі вчені (І. Веронська, Н. Імедадзе, Л. Калініна, Н. Ронже, О. Митецька, 

О. Протасова) констатують ефективність вивчення дітьми іноземної мови у віці: від 

народження до 3-х років. На думку М. Монтессорі, сприятливий період для вивчення 

іноземних мов – це вік від 2-х до 7-ми років. Водночас велика когорта вчених вважають 

найбільш сприятливим для початку навчання іноземної мови вік від 4-х до 6-ти років (А. 

Гергель, О. Негневицька, Т. Полонська, Е. Пулгрем, В. Пенфілд, З. Футерман, Т. Шкваріна, 

K. Agoston, Th. Andersson та ін.) [1, c. 15]. 

Взявши до уваги думки науковців, психологів та фізіологів, стає очевидно, що 

дошкільний вік є сенситивним до оволодіння мовами загалом, й іноземними зокрема. 

Тривалість цього сенситивного періоду дослідники визначають по-різному. Проте, 
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здебільшого це період від 3-х до 8-ми років. Саме у цьому віці в дітей зʼявляється природна 

цікавість та потреба у пізнанні нового. Їм властиве значно швидше й ефективніше, ніж на 

наступних етапах, засвоєння мовного матеріалу. Проте, зважаючи на фактор стрімкого 

фізіологічного, психологічного та розумового розвитку дітей віком від народження до 6-ти 

років, існують розбіжності в особливостях того чи іншого віку, що визначає специфіку 

роботи в конкретний період розвитку. 

Метою нашого дослідження є зʼясування особливостей вікового розвитку дітей 

дошкільного віку та визначення шляхів урахування цих особливостей в процесі вивчення 

іноземної мови. 

 У психології довгий час існувала гіпотеза, що дитина оволодіває мовою шляхом 

наслідування дорослих, імітативним шляхом. М. М. Попова, Ф. А. Сахін, А. Г. Тамбовцева 

вважають, що основний механізм мовленнєвого розвитку не імітація, а неусвідомлений 

аналіз висловлювань, який проводиться дитиною. Дитина проводить величезну, зовні 

невидиму аналітико-синтетичну роботу, розчленовує сприйнятий мовленнєвий матеріал, 

узагальнює почуту інформацію, самостійно виводить систему правил. Імітація - не єдиний 

механізм засвоєння мови. Крім нього, оволодіваючи мовою, дитина підсвідомо використовує 

механізм аналізу і синтезу. Е. Пулгрем аргументує сенситивність дітей до вивчення мови 

особливим явищем «імпринтинг», що означає «вдруковування» матеріалу мови у свідомість 

дитини за наявності необхідної мотивації стимулу [3, c. 67]. Тобто, якщо дорослі здатні до 

усвідомленого цілеспрямованого вивчення та застосування іноземної мови, то дітям властиво 

підсвідомо запамʼятовувати та інтуїтивно відтворювати вивчене тоді, коли конкретна 

ситуація ідентифікується з ситуацією, за якої було здійснене запамʼятовування. Це означає, 

що процес навчання повинен бути максимально наближений до звичних для дітей умов і, 

обовʼязково, супроводжуватися виправданою мотивацією. Отже, ще одна ключова 

особливість дошкільного віку – ігрова мотивація.  

Гра дає змогу природно й ефективно організувати навчання іноземної мови як засобу 

спілкування та вибудувати його максимально наближеним до процесу використання рідної 

мови. Це стає можливим, оскільки за допомогою спеціально організованої гри в освітньому 

процесі можна зробити комунікативно цінними практично будь-які мовні одиниці. Організм 

дитини вимагає рухів. Рухливі ігри створюють невимушену атмосферу, знімають напругу, 

стимулюють розумову діяльність. Уведіть на заняттях рухливі види діяльності і дитина 

подарує вам до 10 хвилин уваги, які дадуть вам більше, аніж тиждень напівсонних занять 

(К. Ушинський) [2, с. 30]. 

 Навчання іноземної мови буде результативним та ефективним лише за умови 

врахування усіх вікових особливостей, зокрема психічних. Мислення та мовлення 
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розвивається у нерозривному звʼязку. До кінця шостого року життя у дитини повністю 

завершується засвоєння системи рідної мови. Мовний апарат дитини у віці від 3 до 7 років 

характеризується гнучкістю, податливий для формування вимови. Досліджено, особливості 

мовленнєвого розвитку в дітей дошкільного віку дозволяють їм правильно вимовляти звуки 

будь-якої мови. Раннє вивчення іноземної мови сприяє розвитку і збереженню гнучкості 

мовного апарату для формування і вдосконалення мовних властивостей людини на все її 

життя. Якщо ж дитина слухає і спілкується лише однією мовою, то її мовний апарат 

налаштовується виключно на цю мову. Тому лише 5 % тих, хто починає вивчати іноземну 

мову після 12 років і старших, зможуть розмовляти другою мовою без акценту [2, с. 30]. 

Уява невіддільна від розвитку мислення та мовлення дітей. У старшому дошкільному 

віці, крім репродуктивної, набуває розвитку творча уява, яка дозволяє дітям володіти 

процесом продукування способів дій та ідей для досягнення певної мети.  

Врахування особливостей уваги дітей є також важливою передумовою успішного 

навчання іноземної мови. Увага дітей дошкільного віку має свої особливості. Діти 

ефективніше сприймають матеріал, який додатково підкріплюється засобами унаочнення. 

Проте, увага дітей ще нестійка. Тому роботу слід організовувати так, щоб вона була 

найпривабливіша з усього, що її оточує. Вагоме значення має також те, що в дітей цього віку 

зорова та слухова увага досягається на достатньому рівні, але зорова увага активізується 

краще ніж слухова. Тому заняття з іноземної мови мають бути наповнені такими видами 

діяльності, які б максимально урізноманітнювали діяльність дітей.  

Памʼять молодших дошкільників вирізняється, зазвичай, неусвідомленим 

запамʼятовуванням, яке відбувається, за допомогою зорового сприймання, та рухової 

активності. Старші дошкільники здатні до вибіркового усвідомленого запамʼятовування, їхня 

памʼять набуває нових особливостей: достатня сформованість, довільність процесів 

запамʼятовування та відтворення, міцність памʼяті та її значний обсяг. Проте, зважаючи на ці 

позитивні особливості памʼяті, вчитель все ж повинен орієнтуватися на мимовільне 

запамʼятовування, адже в дошкільному віці домінує саме цей вид [2, с. 31].  

У процесі навчання іноземної мови не слід опиратися лише на сприймання, увагу, 

уяву, вміння і навички, які діти вже мають. Процес навчання повинен мати загально 

розвивальний характер спрямований на формування нових психічних якостей. Для цього 

дитина на заняттях має бути максимально активною, переважаюча діяльність на уроці – 

ігрова. Важливо формувати вміння і навички дитини здійснювати самостійні ситуативні 

вчинки, керувати собою, регулювати власні наміри та їх реалізацію.  

Організована таким чином навчальна діяльність сприятиме формуванню й розвиткові 

таких новоутворень, як уявлення про себе, самооцінка, самоповага, які розвивають здатність 
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діяти самостійно. Як результат, на зміну окремим імпульсивним мотивам вчинків, прийде 

система взаємоповʼязаних мотивів, а мимовільні процеси мислення, памʼяті, уваги та уяви 

стануть довільними. Отож, врахування характерних особливостей психічного розвитку 

дитини дошкільного віку у процесі вивчення іноземної мови, забезпечує умови для 

підвищення продуктивності цього процесу, розширення мотиваційного потенціалу, 

формування ефективного освітнього середовища. 

Список використаної літератури 

1. Будак С. Формування готовності студентів до іншомовної діяльності з 

дошкільниками : монографія: у 2-х кн. Київ : Видавничий дім «Слово», 2008.  288 с. 

2. Шкваріна Т. М. Англійська мова для дітей дошкільного віку : книга для вчителя. 

Київ, 2009. 161 с. 

3. Шкваріна Т. М. Методика навчання іноземної мови дошкільників : навч. посібник. 

 Київ, 2007. 299 с 

 

 
Слупіцька Анна, Кеда Василь, Юрченко Тарас (факультет іноземних мов) 

Науковий консультант – доц. Заячук Ю. Д. 
 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ: ГРОМАДСЬКА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧИ АКАДЕМІЧНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 

За кілька останніх десятиліть розподіл влади у вищій освіті у всьому світі 

безпрецедентно змінився. Оскільки заклади вищої освіти (ЗВО) все частіше розглядаються як 

рушійні сили глобальної «економіки знань», їм доводиться вирішувати питання щодо 

налагодження керівництва. Традиційні уявлення про інституційну автономію та спільне 

управління оскаржуються багатьма зацікавленими сторонами у відповідь на зміни у світовій 

політичній економіці. Оскільки вища освіта стає все більш важливою для добробуту цілих 

суспільств та економік, державні та ринкові установи прагнуть розширити свій вплив на 

управління університетами [3]. 

Особливо сильний тиск на зміни у розподілі влади у вищій освіті спостерігалися у 

Європі. Європейська комісія виступила за програму реформ, яка включала «посилення 

звʼязків між університетами та галузями промисловості» [2]. Спільний проект управління, 

що виник у відповідь, описаний як «шаблон спільної політики» [3], був заснований на ідеях 

залучення зовнішніх стейкхолдерів до структур управління, а також заміни прямого 

державного втручання у вищу освіту з вихідним фінансуванням та управлінням, що 

базується на результатах діяльності через проміжні органи та агенції. По всій Європі 

політичний план щодо інституційного управління перемістився у бік більш професійної 
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моделі «Нового державного управління», з більшою владою в руках виконавчих органів та 

підвищеною відповідальністю перед стейкхолдерами [3]. 

Метою даного дослідження було вивчити та порівняти концепції управління ЗВО на 

прикладі різних університетських моделей.  

Аспект управління, що представляє першочерговий інтерес у дослідженні, 

характеризується як «правила та механізми, за допомогою яких різні стейкхолдери 

впливають на рішення та відповідальність, яку вони несуть» [3]. Ядром концептуальних 

положень є типологія «моделей управління» [1]. Припускають, що концепції управління в 

окремих європейських країнах формуються трьома моделями управління, що мають вплив на 

ключові моменти історії: «гумбольдтською» моделлю академічного самоврядування, 

державоцентричною радянською моделлю та ринковою англосаксонською. З теоретичної 

точки зору вони відповідають положенням, запропонованим Доббінсом, Найлом та Фогтлом 

[2] для порівняльного аналізу вищої освіти, побудованого на основоположній праці Бертона 

Кларка. Трикутник узгодження Кларка [1] у вищій освіті показує, що основна влада у 

системі вищої освіти зосереджується в руках держави, на ринку чи в академічній спільноті. 

Ці три моделі служать окремими фокусами для вивчення того, яка логіка лежить в основі 

переконань нинішніх керівників університетів щодо належного управління. 

«Гумбольдтська» модель була запропонована наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ 

століття прусським реформатором Вільгельмом фон Гумбольдтом, який реабілітував поняття 

нецікавих знань в рамках нової організаційної структури, повʼязаної з течіями 

Просвітництва. У гумбольдтській парадигмі навчання та дослідження розглядаються 

насамперед як пошук істини як такої, що представляє те, що Крюккен називає 

«неутилітарним підходом до вищої освіти» [3]. Передбачається єдність викладання та 

дослідження, єдність навичок та інтегративного світогляду спеціалістів. Управління в 

«гумбольдтській» моделі базується на ідеалі індивідуальної академічної свободи. Таким 

чином, повноваження в «гумбольдтському» університеті покладаються на окремих 

професорів на нижчих рівнях та державних службовців на вищих рівнях, а також на 

керівників університетів з малою владою, якщо така і є [3].  

«Гумбольдтська» традиція колегіального управління витісняє ЗВО з їх середовища та 

робить академічних лідерів заручниками внутрішніх інтересів груп. Для політичних діячів 

ідеал організації стейкхолдерів, підзвітних ззовні, ускладнюється тим, що описується як 

«громадянська незрілість» стейкхолдерів, які повинні були б керувати нею, нестачею 

громадських діячів і низьким рівнем суспільної довіри до державних інституцій [3]. 

Після Другої світової війни у тих країнах, що опинилися у сфері впливу СРСР, 

системи вищої освіти піддалися центральному плануванню у всіх аспектах свого 
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функціонування. Логіка державоцентричної концепції вищої освіти як засобу модернізації 

держави передбачає чітку ієрархічну структуру університетів. Адміністрація призначається 

центральним урядом, а держава застосовує єдині на національному рівні стандарти щодо 

вступу, навчальної програми, заробітної плати викладачів тощо. На думку Доббінса, Найла 

та Фогтла, державоцентрична модель вищої освіти, як правило, буферизується від зовнішніх 

сил, але залежить від змін в уряді та на політичній арені [2].  

Англосаксонські країни одними з перших застосували модель вищої освіти, яка 

передбачає її як ринкове підприємство. Якщо в континентальних моделях вища освіта 

вважається занадто важливою, щоб залишатись в руках окремих установ, англосаксонська 

модель припускає, що «занадто важливо, щоб залишатися в руках політичних примх 

держави» [3]. В той час, як ринкові моделі можуть мати різні форми, загальноприйнятим 

припущенням є те, що ринкові сили краще регулюють освітнє підприємство, ніж уряди. 

Найголовнішою метою є збільшення приватних та колективних вкладень у вищу 

освіту. Університети функціонують як економічні рушійні сили як для особистого, так і для 

регіонального чи глобального розвитку. Заклади освіти ринкової моделі користуються 

більшою автономією. Університет задуманий як «організація стейкхолдерів», яка 

користується великою свободою у розробці найкращих можливих способів просування 

інтересів, які представляє [3]. Діяльність університетів значною мірою обумовлена 

конкуренцією з іншими установами за ресурси, талант та престиж. Це модель із сильним 

керівником, який контролюється радою стейкхолдерів. Сильні та компетентні керівники 

займаються своїми функціями, а науковці виконують ту роботу, яку вони справді покликані 

робити; зовнішня рада забезпечує підзвітність керівництва та ЗВО в цілому перед тими, хто 

її фінансує. 

Університети – це заклади, відповідальні основним чином за процвітання нації і 

економіки, підзвітність щодо публічних громадських інтересів впроваджується там по-

різному. Розуміння цих засад є визначним для побудови життєздатної політики вищої освіти 

і для ефективного управління університетами.  
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Сороката Яніна (факультет педагогічної освіти) 
Науковий консультант – асист. Собчук А.А. 

 

ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Актуальність дослідження. На сьогоднішній день важливою є підготовка 

висококваліфікованих та високопрофесійних педагогічних працівників, а особливо вчителів 

початкової школи. Проблема педагогічної майстерності вчителя початкової школи - одна з 

найактуальніших у педагогічній науці, зокрема від вчителя, його особистих характеристик 

залежить реалізація навчальних планів, якості освітніх послуг, виховання учнів як у процесі 

навчання, так і в позанавчальний час. У Національній доктрині розвитку освіти України у 

ХХІ столітті, Державній програмі «Вчитель» визначається, що ключовою фігурою у системі 

освіти виступає вчитель. Через його діяльність реалізується державна політика, що 

спрямована на зміну інтелектуального та духовного потенціалу націй, розвиток вітчизняної 

науки та техніки, збереження та примноження культурної спадщини [2]. 

Мета дослідження. Розглянути основні шляхи формування педагогічної майстерності 

майбутнього вчителя початкової школи під час навчання у закладі вищої освіти та 

обґрунтувати поняття «педагогічна майстерність». 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні освіта потребує не вузьких спеціалістів, які 

можуть навчити лише певні функції, а всебічно розвинутих, активних, сучасних та 

кваліфікованих вчителів. Саме від них залежить подальші знання, розуміння та розвиток 

дитини. Кожен спеціаліст повинен володіти особливим талантом, не таким як у всіх 

підходом до дитини та пояснення матеріалу. Той хто обирає таку професію повинен любити  

перш за все дітей і віддаватися повністю їм, вчитися впродовж всього життя, не залишати 

навчання із закінченням університету, а разом із учнями вчитися, дізнаватися про щось нове і 

вдосконалюватися. Студенти – майбутні педагоги, повинні не тільки вчити дисципліни, а й 

розвивати таланти, відвідувати різноманітні семінари, онлайн курси, вебінари, накопичувати 

та виготовляти наочність, спілкуватися з вчителями зі стажем, відвідувати їх уроки, активно 

проявляти себе під час практики і в кожен урок вкладати душу і залишати частинку себе, 

обовʼязково цікавитися думкою вчителів та викладачів-наставників, які можуть вказати на 

недоліки або ж навпаки, підкажуть як вдосконалити те, чим володієте. Все це називається 

педагогічна майстерність або ж так званий професіоналізм. Вона приходить з часом, з 

практикою і накопичується впродовж всього життя сучасного вчителя.  

В педагогічній діяльності майстерність є важливим чинником ефективності 

навчально-виховної роботи, передумовою “творення людини” (В. О. Сухомлинський). 
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К. Д. Ушинський неодноразово зазначав, що діяльність людини, повʼязана з процесом 

виховання, є унікальним дійством, яке ні з чим іншим порівняти не можна. Зокрема, він 

писав: “Усяка практична діяльність, що прагне задовольнити вищі моральні і взагалі духовні 

потреби людини, тобто ті потреби, які належать виключно людині і становлять виключні 

риси її природи, – це вже мистецтво. Отож, можна вважати, що педагогічна майстерність – 

це своєрідне мистецтво, яке розуміють далеко не всі” [3]. Тлумачень поняття «мистецтво» є 

надзвичайно багато. Українська енциклопедія дає таке визначення поняття “мистецтво”: 

“Мистецтво – одна із форм суспільної свідомості, складова частина духовної культури 

людства, специфічний рід практично-духовного освоєння світу. Мистецтво відносять до всіх 

форм практичної діяльності, коли вона здійснюється вміло, майстерно, вправно не лише в 

технологічному, а й в естетичному сенсі”, а Великий тлумачний словник сучасної 

української мови, дає таке визначення цього поняття: “Мистецтво: 1. Творче відображення 

дійсності в художніх образах, творча художня діяльність. 2. Досконале вміння в якійсь 

справі, галузі” [1]. Важливо знати, що мистецтво, як вияв творчості, характерне для будь-якої 

форми практичної діяльності. А для педагогічної – передусім. 

Майстерність – це дуже високе мистецтво, довершене вміння в будь-якій галузі. 

Педагогічна майстерність виявляється в конкретній діяльності, а не в теоретичних знаннях, 

звісно, вони також дуже необхідні, але педагогічна майстерність полягає в тому, що вчитель 

зуміє досконало проявити їх у педагогічній діяльності. Педагогічна майстерність – це 

досконале, творче виконання вчителем професійних функцій на рівні мистецтва, результатом 

чого є створення оптимальних соціально-психологічних умов для становлення особистості 

кожного учня, забезпечення високого рівня інтелектуального розвитку, виховання кращих 

моральних якостей, духовного збагачення школярів.  

Критеріями педагогічної майстерності педагога є: гуманність, науковість, педагогічна 

доцільність, оптимальний характер, результативність, демократичність, творчість, 

оригінальність. Ці критерії майбутній педагог починає здобувати, вдосконалювати та 

виховувати в собі з першого курсу навчання у педагогічному вузі. В цьому йому 

помагатимуть досвідчені викладачі, які будуть вказувати на помилки або підкажуть шлях 

вдосконалення тих чи інших критеріїв. Саме оригінальність та творчість є основними 

критеріями для розвитку та набуття педагогічної майстерності педагога. Адже за допомогою 

них,  молодий вчитель може настільки привʼязати любов до навчання та пізнання чогось 

нового, що учні проявлятимуть бажання досліджувати та чекатимуть на кожен урок. 

Звичайно окрім цього всього не слід забувати про володінням голосу, постави та рухами. 

Кожен жест, рух, міміка тембр голосу повинен навчати та в певній мірі виховувати учнів. Це 

все також необхідно виконувати майстерно.  
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Педагогічна майстерність має певні рівні розвитку, вдосконалення та оволодіння. 

Дослідники I.A. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос, О.Г. Мирошник, В.А. Семиченко, 

Н.М. Тарасевич визначають такі рівні оволодіння педагогічною майстерністю: 

1. Елементарний рівень. У вчителя наявні лише окремі якості професійної діяльності. 

Найчастіше – це володіння знаннями для виконання педагогічної дії, володіння предметом 

викладання тощо. 

2. Базовий рівень. Учитель володіє основами педагогічної майстерності: педагогічні 

дії гуманістично зорієнтовані, стосунки з учнями й колегами розвиваються на позитивній 

основі, добре засвоєно предмет викладання, методично впевнено і самостійно організовано 

навчально-виховний процес на уроці. 

3. Досконалий рівень. Характеризується чіткою спрямованістю дій учителя, їх 

високою якістю, діалогічною взаємодією у спілкуванні. Педагог самостійно планує й 

організовує свою діяльність на тривалий проміжок часу, маючи головним завданням 

розвиток особистості учня. 

4. Творчий рівень. Характеризується ініціативністю і творчим підходом до організації 

професійної діяльності. Вчитель самостійно конструює оригінальні педагогічно доцільні 

прийоми взаємодії. Діяльність будує, спираючись на рефлексивний аналіз. Сформовано 

індивідуальний стиль професійної діяльності [3]. 

Висновок. Отже, вчитель – це ключова фігура в системі освіти, який повинен бути 

всебічно розвиненим, цікавим, активним, кваліфікованим та компетентним у своїй галузі. 

Бути вчителем означає бути митцем, адже навчати дітей - це своєрідне мистецтво. 

Педагогічна майстерність здобувається майбутнім вчителем ще зі студентських років, тому 

важливо прислухатися до думки викладачів, читати багато педагогічної літератури, 

виготовляти багато різноманітної наочності, брати участь у вебінарах та онлайн курсах, а 

також не слід забувати про практику, адже саме під час практики кожен студент-практикант 

розкриває свої педагогічні здібності та педагогічну майстерність. Памʼятайте, що педагогічна 

майстерність має чотири рівні розвитку, вдосконалення та оволодіння. Всі ці рівні майбутній 

вчитель вивчає і застосовує на практиці поетапно. Вчитель для учнів – це взірець для 

наслідування, тому він має бути ідеальним у всьому, а також повинен іти в ногу із сучасним 

світом.  

Список використаної літератури: 

1. Великий тлумачний словник [Електронний ресурс]. 2005. Режим доступу до 

ресурсу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000989.  

2. Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ ст. / Академія педагогічних 

наук України. Міністерство освіти і науки України. Київ : Шкільний світ, 2001. 
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3. Педагогічна майстерність учителя-вихователя [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: 

https://pidru4niki.com/15660212/pedagogika/pedagogichna_maysternist_uchitelya-vihovatelya. 

 

 
Стронська Марʼяна (факультет іноземних мов) 

Науковий консультант – асист. Михайлишин Р. Р. 
 

ЯКОЮ МАЄ БУТИ ОСВІТА СЬОГОДНІ? 

Вступ 

Обʼєкт дослідження – навички 21 століття. 

Предмет дослідження – на яких засадах треба будувати сучасну освіту. 

Методи, які я застосувала в науковій роботі: аналіз, синтез, індукція, дедукція, 

абстрагування, аналогія, моделювання. 

Мета дослідження: змінити шляхи споживання інформації та її вивчення, людське 

уявлення про навчальний процес. 

Основна частина 

«Ми живемо в період великих наукових відкриттів і технічних розробок, у світі 

автоматизованих виробництв, інтернету речей та Великих даних». (2) 

Якими ж є навички сьогодення? Їх можна виділити в такі групи: 

- навчальні та інноваційні навички; 

- уміння працювати з інформацією, медіа та компʼютерні навички; 

- IКT-грамотність (грамотність у галузі інформаційно-комунікаціних технологій); 

- життєві та карʼєрні навички. 

Сучасна освітня система – застаріла. Якою вона має бути, щоби люди могли дати 

гідну відповідь вимогам сучасності? За якими інтелектуальними й моральними принципами 

маємо виховувати громадян, щоби вони могти рухатися одночасно із світом, що так швидко 

розвивається? 

Що потрібно робити і чого не потрібно у 21 ст. за Ювалом Ной Харарі (1):  

- не треба тренувати памʼять; 

- необовʼязково вчитися програмувати; 

- важливо вміти кожні 10 років починати карʼєру з нуля; 

- варто налаштуватися на постійну нестабільність; 

- слухати дорослих – не завше слушна порада; 

- на себе сподіватися теж не завжди варто; 

- головне – оригінальність. 
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- Найбільша проблема 21 ст. – не війни, голод, стихійні лиха, а зашкарублість 

нашого серця. Саме освіта здатна позитивно вплинути на це. 

Чого навчати? 

- Досить довго ми були змушені працювати за усталеними нормами. Але тепер 

настав час діяти. Тепер центром навчання є учень. Кожен – особливий. Завдання учителя – 

виявити і викласти назовні індивідуальні риси.  

- Більшість шкіл зосередженні на накопиченні знань, забуваючи навчати, як 

піклуватися про своє здоровʼя, будувати здорові стосунки, розпоряджатися майном, що 

складають основу нашого земного життя і займають перші місця в піраміді Маслоу. 

- «Педагоги викладають не предмет, а показують модель життя і стосунків у світі» 

(2). 

- Педагоги мають показувати, як розвивати добре самопочуття дитини, щастя, 

критичне мислення, автентичне висловлення, здорову самооцінку, швидкість вивчення. 

- Педагоги мають показувати, як жити з пристрастю, відкривати свою душу світові, 

бути щасливим, здоровим, далекоглядним, ділитись своїм потенціалом, просто бути. 

- Учителі показують нам, що вчити, але не показують, як. Учителі мають не 

навчати, а навчати змінюючи. Наприклад, не тільки розказувати дітям, як влаштований 

їхній мозок, але і пояснювати, як вони можуть використовувати його виконуючи певне 

фізичне чи ментальне завдання. 

- Освіта має бути в дусі радості, цікавості, дійсності.  

- Метою вчителя має бути усвідомленні свого титулу як життєвого провідника 

учня. 

- Завдання педагога – сприяти духовній трансформації учня і його становленні як 

людини. 

Як навчати? (3) 

Сучасній освіті будуть корисні такі методи й засоби: 

- Медитація; 

- Розмальовка анти-стрес; 

- Вправи на зосередження уваги; 

- Читання в думці; 

- Практика подяки; 

- Практика мовчання; 

- Простеження й аналіз думок; 

- Тренінги щодо цього; 

- Робота з психотерапевтом; 
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- Розмова з дітьми про емоції та потреби; 

- Фантазування; 

- Співпраця; 

- Постановка цілей; 

- Прийняття себе і дарування любові без умов. 

Висновок: Отже, сучасна освіта – філантропічна. Її завдання – розвинути навички, 

необхідні для життя тут і зараз. Її мета – сприяти фізичному, ментальному, духовному 

формуванню людини. 

Список використаної літератури: 

1.URL: 21 навичка для XXI століття (vseosvita.ua) (дата звернення: 29.11.20)  

2.URL: Освіта 4.0: Головні освітні тренди майбутнього — журнал | «Освіторія» 

(osvitoria.media) (дата звернення :29.11.20)  

3.URL: Які навики XXI сторіччя потрібно розвивати як і дітям так і дорослим 

(4mama.ua) (дата звернення: 29.11.20)  

 

 

Строцяк Вікторія (Педагогічний фаховий коледж) 
Науковий консультант – асист. Михайлишин Р.Р. 

 
МЕТОД ПРОЕКТІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Метод проектів орієнтований на самостійну діяльність учнів – парну, індивідуальну, 

групову, – яку вони здійснюють упродовж певного часу. Можливо, уперше більшість 

школярів при проектуванні повинні вийти зі звичного дидактичного середовища, у якому, 

звичайно, мають бути пояснення-інструкції, показ зразка дії, дія за зразком на рівні простого 

відтворення. Разом з тим, школярі вперше стикаються з завданнями, у яких відсутнє єдине 

правильне рішення. Проектний метод навчання містить у собі величезний потенціал для 

реалізації міжпредметних звʼязків: природознавство, українська мова, читання, математика, 

образотворче мистецтво та ін. Результати виконаних проектів мають бути «відчутними», 

тобто, якщо це теоретична проблема, то має бути запропоноване конкретне її розвʼязання, а 

якщо практична – конкретний результат, готовий до впровадження. 

У 1910 – ті роки американський професор Коллінгс першим у світі запропонував 

класифікацію навчальних проектів: 

Проекти ігор – дитячі заняття (різноманітні ігри, народні танці, драматичні 

постановки і т. ін.), які мали на меті участь у груповій діяльності. 

Екскурсійні проекти, спрямовані на вивчення дітьми проблем, повʼязаних з 

природою і суспільним життям. 
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Оповіднпроекти, участь у яких давала можливість учням отримувати задоволення 

від розповіді різноманітної форми – усної, письмової, вокальної (пісня), художньої (картина), 

музичної (гра на піаніно). 

Конструктивні проекти – які передбачали виготовлення конкретного, корисного 

продукту, наприклад, виготовлення клітки для кролів, годівниці для пташок. 

Е.С. Полат пропонує таку класифікацію: 

Дослідницькі – вимагають добре продуманої структури, визначених цілей, 

обґрунтування актуальності предмету дослідження для всіх учасників, визначення джерел 

інформації, продуманих методів, результатів. 

Найскладнішим для впровадження у навчальний процес дослідницьких проектів є 

організація цієї діяльності, а особливо підготовчий етап. 

Учитель при плануванні на навчальний рік має виділити провідну тему чи декілька 

тем, які будуть винесені на проектування. Далі необхідно сформулювати відповідну кількість 

як індивідуальних, так і групових тем, робота над якими потребує засвоєння учнями 

необхідних знань і формування необхідного досвіду. 

Творчі – передбачають відповідне творче оформлення, не мають детально 

опрацьованої структури спільної діяльності учасників, вона розвивається, 

підпорядковуючись остаточному результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, 

інтересам учасників проекту. 

Рольово – ігрові – учасники розподіляють між собою ролі, обумовлені характером і 

змістом проекту, а також особливістю вирішення проблеми. Це можуть бути як літературні 

персонажі, так і реально існуючі особистості. Учасники імітують їхні соціальні та ділові 

стосунки, які ускладнюють вигаданими ситуаціями. Ступінь творчості учнів дуже високий, 

але домінуючим видом діяльності все-таки є гра. 

Інформаційні – вимагають від учасників первинного напрямку на збір інформації про 

певний обʼєкт, явище; ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і 

узагальнення фактів, що призначені для широкого загалу. Такі проекти потребують добре 

продуманої структури, можливості систематичної корекції під час роботи над проектом. 

Практично-зорієнтовані – Результат діяльності учасників чітко визначено із самого 

початку, він орієнтований на соціальні інтереси учасників (документ, програма, 

рекомендації, проект закону, словник, проект шкільного саду). Проект потребує складання 

сценарію всієї діяльності його учасників з визначенням функцій кожного з них. Особливо 

важливими є хороша організація координаційної роботи у вигляді поетапних обговорень і 

презентація одержаних результатів і можливих засобів їх упровадження у практику. 
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Усі етапи проектної діяльності учнів початкових класів повинні ретельно 

контролюватися вчителем, бо і теоретичних, і практичних знань та вмінь у молодших 

школярів ще мало. Основною метою вчителя є не передача знань, а організація пошукової 

діяльності учнів. 

Сьогодні метод проектів вважається одним із перспективних видів навчання, тому що 

він створює умови для творчої самореалізації учнів, підвищує мотивацію для отримання 

знань, сприяє розвитку їхніх інтелектуальних здібностей. Учні набувають досвіду вирішення 

реальних проблем з огляду на майбутнє самостійне життя, які проектують у навчанні. 

Впровадження методу проектів – це важка, але цікава робота. Для досягнення 

результатів потрібна значна кількість часу, а також серйозна самостійна робота кожного 

члена колективу. 

Все частіше впроваджуються в Україні інноваційні методи, нові освітні проекти, 

навчальні курси і навіть освітні програми, засновані на передовому досвіді західної освіти. 

Вона сприяє вирішенню цілої низки завдань: 

 підвищується мотивація до навчальної діяльності; 

 формується вміння самостійно здобувати знання, працювати у групі, аналізувати 

результати діяльності; 

 відшліфовується техніка аргументованого вибору дій, щодо розвʼязку проблеми; 

 розвиває критичне мислення, пізнавальну активність; 

 виховує почуття відповідальності за результати спільної роботи; 

 поглиблюються знання з оволодіння інформаційно-комунікативними технологіями  

Проектування в початковій школі має свою специфіку. Слід враховувати вікові та 

психологічні особливості учнів, бо зрозуміло, що бачити, як роблять інші і робити самому – 

речі абсолютно різні. Всі етапи проектної діяльності учнів початкових класів ретельно 

контролюються вчителем, бо теоретичних і практичних знань і вмінь в учнів молодших 

класів ще мало. Участь у роботі над проектами сприяє формуванню у молодших школярів 

вибирати і аналізувати інформацію, працювати з енциклопедіями, словниками, спеціальною 

літературою. Учні вчаться проводити спостереження, брати інтервʼю, систематизувати, 

узагальнювати отриману інформацію, висувати гіпотези, робити висновки. 

Метод проектів стимулює учнів до розвʼязання проблеми. Учні набувають навички 

роботи з інформацією (вибирають потрібну інформацію, аналізують і систематизують її), 

вчаться вирішувати пізнавальні, творчі завдання у співробітництві, при цьому виконують 

різні соціальні ролі. 

Підвищити рівень ефективності навчально-виховного процесу можна за умови, якщо 

підійти до вирішення проблем педагогічної практики з допомогою методу проектів. Метод 
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проектів можна використовувати у звичайному класі у вигляді самостійної, індивідуальної 

або групової роботи учнів. 

Робота над проектом у початкових класах не повинна бути вимушеною, бо результат 

може бути негативним. В цьому віці діти потребують особливої мотивації. Тому їм потрібно 

пропонувати прості завдання, давати чіткі інструкції. Теми учнівських проектів дуже 

різноманітні. Вони можуть бути запропоновані вчителем або ж самими учнями, а частіше за 

все тема проекту – колективний вибір вчителя і учнів. 

На мою думку, кожен учитель має організувати такий процес навчання, при якому 

учні активно приймали б участь у проведенні занять, отримували знання, моделюючи 

ситуації та вирішуючи певні задачі, вміли самостійно і критично мислити, здійснювати 

вибір, відповідати за нього, вміли позитивно і гуманно вирішувати конфліктні ситуації, 

поважати думку іншого.  
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ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВЧИТЕЛЯ ЗАСОБАМИ БЛОГОСФЕРИ ТА 

СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ 

Інформаційно-комунікативні технології стали невідʼємною частиною розвинутого 

суспільства. Учителю потрібно йти в ногу з часом та використовувати для себе та учнів ту 

велику кількість ресурсів та інструментів, які надає сьогодні мережа Інтернет. Найбільшу 

увагу хочеться зосередити на персональних блогах та соціальних мережах. Їх прийнято 

вважати майданчиками для розважально-комунікативної взаємодії між людьми. Не до кінця 

оцінений їхній великий освітній потенціал, в основі якого лежить інноваційність навчального 

процесу та можливості для розвитку професійної діяльності вчителів. 

Актуальність роботи зумовлена швидким темпом розвитку соціальних мереж та 

активності молоді у віртуальному світі. Вчителі, як ніхто інший, не мають залишатися 

осторонь, а навпаки – повинні застосовувати мережі для свого професійного розвитку, 
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усвідомлювати значущий фактор впливу на учнів та залучати їх до корисного та 

максимального використання можливостей, які надають Інтернет-технології. Адже застарілі 

методи навчання вже не є такими дієвими та ефективними, а тому варто ставати ближчими 

до учнів у всьому і всюди, навіть в Інтернеті. 

Блогосфера – одна з важливих складових розвитку професійної компетентності в 

інфомаційному суспільстві. Це підтверджується проведеним мною анкетуванням серед 

підписників соціальної мережі Instagram 23 березня 2020 року. 92% респондентів вважають 

блог корисним інструментом в освітньому процесі і лише 8% – модною забавкою, яка ніякої 

користі за собою не несе. 

Ведучи професійний блог, учитель удосконалює писемне мовлення, розвиває 

критичне мислення і предметну компетентність, мотивує себе, адже має можливість бачити 

свій розвиток, забезпечує швидкість та зручність у навчанні. Він сприяє обміну досвідом та 

інформацією з колегами, вчиться кращому, що є у них, розвиває комунікативні вміння, 

ділиться новинами, посиланнями, учбово-методичними розробками, творчими роботами 

учнів, їх здобутками. Окрім цього – це зручна можливість структурувати усю інформацію та 

швидко її надавати за потреби. Такий навчальний мережевий процес значно розширює 

творчий потенціал учителів. 

Блог – це електронне портфоліо педагога, персональне навчальне середовище та засіб 

реалізації освітньої потреби. Використання цього освітнього середовища сприяє розвитку й 

удосконаленню професійної компетентності вчителів а також підвищує авторитет серед 

учнів. Адже, якщо вчитель веде свій блог – він йде в ногу з часом та цікавиться сучасними 

технологіями. 

Соціальні мережі – принципово новий засіб, що знаходиться в процесі постійного 

еволюційного розвитку. Багато хто недооцінює їх переваги, однак сьогодні існують великі 

перспективи їх використання у процесі професійного розвитку вчителів, адже вони 

виступають ефективним засобом для забезпечення творчої продуктивної діяльності педагога. 

Є велика ймовірність того, що в майбутньому без цього медійного середовища буде складно 

обійтись в умовах інформатизації освіти. 

Важливість присутності педагогів у соціальних мережах результати вищезазначеного 

опитування оцінюють у 91–100%. Це повʼязано з тим, що соціальні мережі сьогодні – це 

звично, а отже – комфортно: спілкуватися, навчатися, розвиватися. Молодь упевнено 

відчуває себе в них, легко опановує і використовує їхні різноманітні функціональні 

можливості. А сучасний педагог – це насамперед фахівець, який повинен не тільки мати 

ефективну методику викладання, а й безпосередньо вміти швидко адаптуватись до сучасних 
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умов, бути мобільним у своїй професії, творчо ставитись до роботи та вміти організувати 

комфортні умови для навчання та викладання як оффлайн, так і онлайн. 

Професійний розвиток учителів сьогодні не може оминати соціальні мережі, адже 

сучасний підхід до навчання повинен орієнтуватися на використання усіх технологій, які 

відповідають специфіці життя учнів нового покоління та підвищуть їх інтерес до залучення у 

такі форми навчання. 

Завдяки особливостям соціальних мереж педагог отримує потужний інструмент для 

досягнення більшої ефективності своєї діяльності та побудови успішної професійної карʼєри. 

Він може самореалізовуватись та самостверджуватись, висвітлюючи свої досягнення і 

перспективні плани, завʼязувати корисні контакти, входити у різні педагогічні обʼєднання 

для колективного обговорення проблем навчання, висвітлення власного досвіду і вивчення 

досвіду колег, отримувати консультацію або допомогу досвідчених фахівців, влаштовувати 

освітні та культурні заходи. А це в свою чергу сприяє формуванню культури спілкування у 

віртуальному середовищі та розвитку комунікативної компетентності. 

Враховуючи педагогічне навантаження вчителів, соціальні мережі дають можливості 

для зручного планування своєї справи, грамотної організованої роботи і досягнення 

ефективного результату, що є надважливим для професійності педагога. Висока професійна 

активність вчителя в мережах скоро означатиме його рівень, як сучасного компетентного 

фахівця. Соціальні мережі тісно повʼязані з нашим життям і вчителям потрібно брати від них 

усе найкраще для свого професійного розвитку. 

Беручи до уваги все вищезазначене, можна підсумувати, що соціальні мережі та 

блогосфера – це не лише розважально-комунікативні засоби взаємодії між людьми, але й 

потужна інформаційно-освітня платформа для можливості професійного розвитку вчителів, 

яка спонукає їх працювати на випередження. Незважаючи на те, що їх роль ще не до кінця 

оцінена, варто вже сьогодні залучатись до освоєння цього простору, адже це не просто 

веління часу, а необхідність для плідної роботи будь-якого вчителя, незмінний 

інформаційно-комунікаційний помічник, за допомогою якого можна підвищувати свої 

професійні вміння та навички, щоб забезпечити ефективність навчання. Йти в ногу з 

технічним прогресом – це запорука успіху в сучасній освітній діяльності. 
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

«Вчитись легко, коли вчитись цікаво» 

Інтерактивне навчання – це навчання діалогу, під час якого відбувається взаємодія 

учасників педагогічного процесу з метою взаєморозуміння, спільного розвʼязання 

навчальних завдань, розвитку особистісних якостей учнів. 

Інтерактивні методи навчання поділяють на групи: групове навчання, фронтальне 

навчання, навчання у грі, навчання у дискусії. 

Групові інтерактивні методи навчання: 

Робота в парах. Учні працюють в парах, виконуючи завдання. Парна робота вимагає 

обміну думками і дозволяє швидко виконати вправи, які в звичайних умовах є часомісткими 

або неможливими (обговорити подію, твір, взагалі інформацію, вивести підсумок уроку, 

події тощо, взяти інтервʼю один в одного, проанкетувати партнера). Після цього один з 

партнерів доповідає перед класом про результати. 

 Робота в трійках. По суті, це ускладнена робота в парах. Найкраще в трійках 

проводити обговорення, обмін думками, підведення підсумків чи навпаки, виділення 

несхожих думок).  

Змінювані трійки. Цей метод трохи складніший: всі трійки класу отримують одне й те 

ж завдання, а після обговорення один член трійки йде в наступну, один в попередню і 

ознайомлює членів новостворених трійок з набутком своєї. 

 2+2=4. Дві пари окремо працюють над вправою протягом певного часу (2-3 хвилини), 

обовʼязково доходять до спільного рішення, потім обʼєднуються і діляться набутим. Як і в 

парах, необхідним є консенсус. Після цього можна або обʼєднати четвірки у вісімки, або 

перейти до групового обговорення. 

 Карусель. Учні розсаджуються в два кола – внутрішнє і зовнішнє. Внутрішнє коло 

нерухоме, зовнішнє рухається. Можливі два варіанти використання методу – для дискусії 

(відбуваються “попарні суперечки” кожного з кожним, причому кожен учасник 

внутрішнього кола має власні, неповторювані докази), чи для обміну інформацією (учні із 

зовнішнього кола, рухаючись, збирають дані). 
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Робота в малих групах. Найсуттєвішим тут є розподіл ролей: “спікер” – керівник 

групи (слідкує за регламентом під час обговорення, зачитує завдання, визначає доповідача, 

заохочує групу до роботи), “секретар” (веде записи результатів роботи, допомагає при 

підведенні підсумків та їх виголошенні), “посередник” (стежить за часом, заохочує групу до 

роботи), “доповідач” (чітко висловлює думку групи, доповідає про результати роботи групи). 

Акваріум. У цьому методі одна мікрогрупа працює окремо, в центрі класу, після 

обговорення викладає результат, а решта груп слухає, не втручаючись. Після цього групи 

зовнішнього кола обговорюють виступ групи і власні здобутки. 

Фронтальні інтерактивні методи навчання: 

Мікрофон. Це різновид великого кола. Учні швидко по черзі висловлюються з 

приводу проблеми, передаючи один одному уявний “мікрофон”. Правила проведення 

«Мікрофону»: говорити має право тільки той учень, у кого «символічний» мікрофон; 

відповіді не коментують і не оцінюють; коли хтось висловлюється, інші мають 

дотримуватися тиші.  

Незакінчені речення. Дещо ускладнений варіант великого кола: відповідь учня – це 

продовження незакінченого речення типу “можна зробити такий висновок…”, “я зрозумів, 

що… ” 

Мозковий штурм. Загальновідома технологія, суть якої полягає в тому, що всі учні по 

черзі висловлюють абсолютно всі, навіть алогічні думки з приводу проблеми. Висловлене не 

критикується і не обговорюється до закінчення висловлювань. Правила поведінки під час 

«мозкового штурму»: Намагатися висунути якомога більше ідей щодо вирішення проблеми. 

Включити свою уяву: не відкидати ніякої ідеї тільки тому, що вона суперечить загальній 

думці. Ви можете подавати скільки завгодно ідей або розвивати ідеї інших учасників. Не 

можна критикувати висловлювання інших та давати оцінку запропонованим ідеям. 

Навчання у грі: «Імітація», «Рольова гра», «Спрощене судове рішення», «Громадські 

слухання». Навчання у грі дає можливість самовиражатись, забезпечує контроль виведення 

емоцій. Коли діти залучені, витрачається менше часу на подолання труднощів з 

дисципліною. В ігровій формі діти краще сприймають інформацію, стають активнішими та 

розкутішими, позбуваються комплексів. 

Навчання у дискусії: «Прес», «Дискусія», «Дебати», «Нескінченний ланцюжок», 

«Займи позицію», «Зміни позицію». Метод формує навички співробітництва через дискусії. 

В даному випадку можуть виникати проблеми, якщо учень не має власної позиції, а якщо і 

має то соромиться її висловити. Або навпаки, дитина не вміє слухати інших і не готова іти на 

компроміс. Тому метою цього методу є навчити дітей співпрацювати, поважати один одного, 

поводитись гідно під час суперечок, бути справедливими, щирими та толерантними. Правила 
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для учнів під час використання інтерактивних методів: Кожна думка важлива! Не бійся 

висловитися! Ми всі – партнери! Обговорюємо сказане, а не людину! Обдумав, 

сформулював, висловив! Говори чітко, ясно, красиво! Вислухав, висловився, вислухав! 

Тільки обґрунтовані докази! Вмій погодитися і не погодитися! Важлива кожна роль! Дещо 

змінивши слова видатного китайського філософа Конфуція, можна сформулювати КРЕДО 

ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ Те, що я чую, я забуваю . Те, що я бачу і чую, я трохи 

памʼятаю. Те, що я чую, бачу і обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, 

обговорюю й роблю, я здобуваю знання і навички. Коли я передаю знання іншим, я стаю 

майстром. Використання інтерактивних методів на уроках дає можливість доповнити уроки 

різноманітною інформацією, а різні види діяльності заохочують дітей до роботи. Діти 

свідомо осмислюють положення (ситуацію): «відсидіти не вдається». Кожен учень 

зацікавлений у правильності своєї думки. Продуктивність уроків підвищується. Те, що 

подобається, дитина робить із задоволенням і натхненням, а значить – навчається. 

Список використаної літератури: 
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ІНТЕРАКТИВНІ УРОКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Інтерактивний урок – це урок незвичайний за задумом організації та методики 

проведення. 

Структура інтерактивного уроку: мотивація; оголошення, представлення теми та 

очікуваних результатів; актуалізація знань, надання необхідної ситуації; усвідомлення, 

інтерактивна вправа; рефлексія. 

Розподіл часу між етапами інтерактивного уроку: 

Мотивація навчальної діяльності. Займає не більше 5 % часу заняття. Мета 

сфокусувати увагу учнів або учасників заходу на проблемі, викликати інтерес до 

обговорюваної теми. На цьому етапі можуть бути використані такі прийоми: проблемне 

питання, цитата, коротка історія, невеличке завдання, розминка, коротка розповідь, бесіда, 

демонстрування наочності; нескладні інтерактивні технології (“Мозковий штурм”, 

“Мікрофон”, “Криголам” тощо). Як правило, матеріал, озвучений учнями під час мотивації, 

наприкінці підсумовується і стає “місточком” для представлення теми уроку. 
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Оголошення, представлення теми та очікуваних результатів. Займає орієнтовно 5 % 

часу заняття. Мета – забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності, тобто чого вони 

повинні досягти в результаті уроку і що від них очікує вчитель. Доцільно залучати до 

визначення очікуваних результатів усіх учасників заняття або заходу. Формулювання 

очікуваних результатів уроку – це принциповий момент інтерактивного навчання, бо, не 

усвідомивши цього, учень може сприйняти навчальний процес як ігрову форму діяльності, 

не повʼязану з навчальним предметом. Формулювання результатів має відповідати таким 

вимогам: висвітлювати результати діяльності на уроці учнів, а не вчителя (“після цього 

уроку я зможу...”); чітко відображати рівень навчальних досягнень, який очікується після 

уроку; чітко вказувати на способи “вимірювання” результатів; учитель має говорити 

коротко, ясно й абсолютно зрозуміло для учнів. Правильно сформульовані, а потім досягнуті 

результати – це гарантія успіху. Оптимальною є ситуація, коли учень розуміє не тільки, чого 

він досяг, а й чого він має досягти на наступному уроці, чого він взагалі хоче від цього 

предмета для свого життя. Тому в цій частині інтерактивного уроку вчитель має: назвати 

тему уроку або попросити когось із учнів назвати її; якщо назва теми містить нові слова або 

проблемні питання, слід звернути на це увагу учнів; попросити когось із дітей оголосити 

очікувані результати; нагадати, що в кінці уроку перевірятиметься, чи досягли вони цих 

результатів.  

Актуалізація знань. Надання необхідної інформації. Займає приблизно 10 % часу 

заняття. Мета етапу – дати учням достатньо інформації для того, щоб на її основі виконувати 

практичні завдання, але за мінімально короткий час. Види роботи: міні-лекція, читання 

роздаткового матеріалу, виконання домашнього завдання, опанування інформації за 

допомогою технічних засобів навчання (демонстрація відеофільму, презентації тощо) або 

наочності. Для економії часу на уроці і для досягнення максимального ефекту уроку можна 

давати інформацію для попереднього домашнього вивчення. На самому уроці вчитель може 

ще раз звернути на неї увагу, особливо на практичні поради, якщо потрібно, прокоментувати 

терміни або організувати невеличке опитування.  

Усвідомлення. Інтерактивна вправа. Центральна частина уроку. Займає близько 60 

часу заняття. Мета – практичне засвоєння матеріалу, досягнення поставлених цілей уроку. 

Послідовність проведення інтерактивної частини наступна: інструктування – учитель 

розповідає учасникам про мету вправи, правила, послідовність дій і кількість часу на 

виконання завдань; перевіряє розуміння цього учасниками; обʼєднання в групи, розподіл 

ролей; виконання завдання, де учитель виступає в ролі організатора, помічника, ведучого 

дискусії, намагаючись надати учасникам максимум можливостей для самостійної роботи і 

навчання у співробітництві один з одним; презентація результатів виконання вправи; 
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рефлексія. Здійснюється в різних формах: як індивідуальна робота, робота в парах, групах, 

дискусія. 

Підбиття підсумків (рефлексія), оцінювання результатів. Займає орієнтовно 20 % часу 

уроку. Мета – рефлексія, усвідомлення того, що зроблено на уроці (заході), чи досягнуто 

поставленої мети, як можна застосувати в майбутньому отримане на уроці. 

Методика проведення рефлексії на уроці містить наступні етапи:  

1. Припинення діяльності (з можливістю продовження роботи).  

2. Відновлення послідовності виконаних дій (навіть незначних).  

3. Вивчення відтвореної послідовності дій з точки зору їх ефективності, 

продуктивності, відповідності поставленим завданням.  

4. Виявлення і формулювання результатів рефлексії:  

 предметна продукція діяльності (ідеї, пропозиції, закономірності, відповіді на 

запитання);  

 способи, які використовувалися чи створювалися в ході діяльності;  

 гіпотези щодо майбутньої діяльності. Рефлексія може подаватися у вигляді 

малюнків, схем, графіків.  

Технологія проведення підсумкового етапу.  

І стадія. Установлення фактів:  

 використовуйте відкриті запитання: як? чому? що? (наприклад: “Що нового 

дізналися? Чого навчилися?”);  

 виражайте почуття;  

 наполягайте на описовому характері коментарів;  

 говоріть про реально зроблене.  

ІІ стадія. Аналіз причин:  

 запитуйте про причини: чому? як? хто?;  

 заглибтеся у відповіді: чому його немає? що було б, якби?;  

 шукайте альтернативні теорії;  

 доберіть інші приклади;  

 наведіть думки незалежних експертів.  

ІІІ стадія. Планування дій:  

 домагайтеся, щоб учні взяли на себе зобовʼязання щодо подальших дій (“Що нам 

робити далі?”) [3, с. 82].  

Інтерактивний урок потребує ретельної підготовки, вчитель має вирішити, яку саме з 

інтерактивних технологій треба застосувати. Співвіднесення потребують тема та мета уроку, 
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вікові індивідуальні особливості учнів, ступінь їхньої підготовленості до роботи на уроці із 

застосуванням інтерактивних технологій навчання. Треба зʼясувати, в який спосіб будуть 

представлені тема інтерактивного уроку, очікувані навчальні результати, мотивація 

навчальної діяльності; яка додаткова література та матеріали знадобляться для проведення 

уроку; в який спосіб будуть відтворені комфортні умови на уроці, атмосфера співтворчості, 

позитивної взаємозалежності учнів, які саме вправи та завдання будуть запропоновані учням 

для реалізації цієї мети; яким чином на уроці будуть створені малі групи, якщо буде 

використаний цей метод навчання; яким чином будуть підведені підсумки уроку, 

проаналізована рефлексія; яким чином будуть контролюватися й оцінюватися досягнення 

учнів тощо. 

Завдання вчителя – вибір інтерактивної технології навчання, конструювання 

інтерактивного уроку, продумування всіх його етапів; моделювання усіх варіантів 

навчальних ситуацій, що можливі на уроці; підбір змістового матеріалу уроку за віком 

аудиторії; підбір прийомів активізації учнів на уроці, продумування вчителем можливих 

варіантів розвитку інтерактивного уроку з детальним прогнозом особливостей взаємодії 

школярів, особливостей вибудовування процесу взаємного навчання, комунікації та реакції 

учнів. На інтерактивному уроці чільною фігурою є учень з його індивідуальними 

особливостями, його діями, думками, ідеями, вчинками. Учні мають відчувати професійну та 

особистісну активність учителя в інтерактивному процесі навчання. Проте керівне втручання 

педагога в навчальний процес є необхідністю і має бути “мʼяким”, не пригнічувати 

ініціативу школярів, а навпаки – посилювати прагнення дітей до засвоєння “нових” знань, 

пожвавлювати процес мислення учнів. Застосування інтерактивних технологій навчання в 

навчальному процесі потребує вдумливості від учителя й учнів одночасно з певною 

відчуженістю педагога від того, що діється. Інтерактивні технології навчання розвивають у 

вчителя і в учнів здатність бути толерантними в ситуаціях невизначеності. 

У процесі підготовки та проведення інтерактивних уроків вчитель може зіткнутися з 

певними труднощами: 

1. Слабке навчально-методичне забезпечення освітнього процесу початкової школи. 

2. Недостатня кількість педагогічної, психологічної, методичної літератури з 

інтерактивних технологій навчання, особливостей їх застосування в початковій школі. 

3. “Важкий старт” – застосування інтерактивних технологій навчання у роботі з 

молодшими школярами, оскільки учні не навчені працювати в групах, їх комунікативні 

уміння нерозвинені, процес взаємного навчання в класі не налагоджений тощо. 

4. Учителю складно встановити зворотний звʼязок із молодшими школярами, 

контролювати навчальний процес 



 113 

5. Спочатку учителю складно оцінити результативність уроку, особливо навчальні, 

особистісні досягнення кожного з молодших школярів. 

6. Оскільки провідним видом діяльності в дошкільному віці є гра, то вчителю 

початкових класів треба закцентувати увагу молодших школярів на освітніх цілях 

інтерактивних уроків, а особливо при застосуванні інтерактивних технологій ситуативного 

моделювання, які сприяють включенню учнів в ігрову діяльність, ігрове моделювання явищ, 

що досліджуються. 

Обізнаність щодо властивостей інтерактивних технологій навчання, щодо функцій, 

що їм притаманні у застосуванні в навчальному процесі, засвоєння загальнопедагогічних і 

предметно-методичних знань про них, формування практичних умінь і навичок з їх 

застосування, розвиток технологічних, комунікативних, рефлексивних, методичних та інших 

здібностей учителя – все це сприятиме формуванню готовності майбутніх учителів 

початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання в подальшій 

професійній діяльності.  
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Цар Наталія (факультет педагогічної освіти) 
Науковий консультант – доц. Пʼятакова Г. П. 

 
ВПЛИВ РЕФОРМИ «KNOWLEDGE PROMOTION» НА МОДЕРНІЗАЦІЮ 

ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НOРВЕГІЇ 

Освіченість нації, широта і адаптивність професійної підготовки громадян, прагнення 

до творчості й вміння вирішувати нестандартні завдання є основою прогресу країни, її 

політичної та економічної стабільності та національної безпеки. 

Визначаємо освіту суспільним інститутом, особливістю якого є чутливість до всіх 

процесів, які відбуваються у соціумі. Соціально-економічні трансформації на континенті у 

другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. спричинили кардинальні зміни як у шкільній освіті 

країн Європейського Союзу загалом, так і у початковій її ланці. Результатом цих змін стало 
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перетворення якісної та доступної середньої освіти на невідʼємне право для кожного 

європейця. 

Аналіз особливостей розвитку та модернізації початкової освіти у Норвегії, дав 

можливість побачити, як змінювалася шкільна освіта під впливом сучасних реформ.  

У Норвегії існує давня традиція поєднувати початкову та нижчу середню освіту в 

загальнообовʼязковій шкільній системі із загальною законодавчою базою та національною 

програмою. Розглянемо обидва рівні в одній структурі. 

З 1997 року діти у Норвегії починають ходити до школи з шостого року свого 

народження. Обовʼязкова освіта охоплює 10 років і складається з двох етапів: 

 початковий етап: 1–7 класи (6–12 років); 

 нижчий середній ступінь: 8–10 класи (вік 13–16). 

Формальний поділ між етапами не проводиться. Деякі школи охоплюють всю 

обовʼязкову освіту, а інші – це суто початкові школи чи нижчі середні школи. 

Національна реформа «Knowledge Promotion», яка охоплює десятирічну обовʼязкову 

школу та загальну середню освіту й навчання в цілому, була запроваджена з 2006/2007 років. 

Сутність реформи «Knowledge Promotion» – сучасної реформи десятирічної обовʼязкової 

школи та системи середньої освіти та підготовки –повʼязана з популяризацією знань. 

Реформа внесла певні зміни у зміст, структуру та організацію навчання від першого класу в 

десятирічній обовʼязковій школі до останнього класу у середній школі. 

Однією з головних цілей реформи «Knowledge Promotion» є допомогти всім учням 

сформувати базові навички, які дозволять їм брати активну участь у суспільстві знань. 

Норвезька шкільна система є інклюзивною; у школі має бути місце для всіх. Кожному учневі 

слід надати однакові можливості для розвитку своїх здібностей. Популяризація знань, з 

особливим акцентом на навчанні, має допомогти забезпечити всім учням адаптовану освіту. 

Виділимо головні завдання реформи «Knowledge Promotion» та інструменти їхнього 

виконання. 

1. Реформа виділила головні навички (вміння висловлюватися в усній формі, вміння 

читати, рахувати, вміння висловлюватися письмово та вміння користуватися цифровими 

інструментами) та надала їм пріоритет та приділила більшу увагу, оскільки вони важливі для 

професійного та особистого розвитку діяльності учнів. Базові навички інтегровані у 

навчальні програми з усіх предметів усіх класів. 

2. Кількість уроків у початковій школі, особливо у перших чотирьох класах, 

збільшено з метою покращення базових навичок учнів. 

3. Для виділення чітких цілей навчання уточнили предметні навчальні програми. Це 

допомогло визначити компетентності та рівень, який очікують від учнів на кожному етапі 
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навчання. 

4. Для того, щоб створити кращу наступність та співпрацю вчителів у початковій 

освіті, скасували розподіл на початкову (1–4 класи) та середню стадії (5–7 класи) навчання. 

5. Для забезпечення більшої гнучкості в організації та налаштуванні навчання до 25% 

кількості уроків з кожного предмету на всіх рівнях можна вільно використовувати 

відповідно до місцевих умов та індивідуальних потреб. 

6. Структура якості навчання визначає принципи розвитку оптимального навчального 

середовища та навчальних досягнень. Для того, щоб досягти якісного розвитку, школи 

повинні мати можливість наймати компетентних, відданих та мотивованих працівників як 

вчителів, так і для керівництва школи. Введені вимоги до вступу для отримання загальної 

педагогічної освіти. 

7. Власники шкіл отримуватимуть підтримку національних органів влади щодо 

розвитку компетентності вчителів та адміністраторів шкіл, включаючи подальшу освіту 

вчителів з пріоритетних предметів. 

8. Школи матимуть підвищену гнучкість в організації налагодження співпраці з 

батьками. 

9. Розробляють важливі механізми для додаткового стимулювання співпраці між 

школами та місцевою діловою спільнотою. 

З впровадженням реформи «Knowledge Promotion» відразу ж проявився природний 

розвиток та узгодженість між обовʼязковим шкільним навчанням та старшою середньою 

освітою та навчанням, а предметні навчальні програми стали постійними впродовж усього 

періоду навчання, де це можливо. Учні нижчої середньої школи змогли вивчати частини 

предметів, які уміщують звичайні програми середньої школи. 

Можемо зробити висновок, що освітні реформи допомагають школам модернізувати 

своє середовище, наповнити його сучасними ІТ інструментами, сприяють соціалізації учнів 

до соціума. Кожний школяр вже на рівні початкової школи повинен бути обізнаним з 

головними вмінням та мати сформованими на достатньому рівні головні комптентності 

європейця.  

 
Чуба Ольга (механіко-математичний факультет) 

Науковий консультант – доц. Яремчук Н.Я. 
  

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В 

СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

«Вік живи – вік учись», – каже народна мудрість, а сучасна освітня вимога щодо 

професійного та особистісного формування особистості декларує принцип «навчання 
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впродовж життя» («безперервного навчання»). Сьогодні ці сентенції актуальні як ніколи, 

адже кожного дня зʼявляється все більше нових відкриттів, девайсів для життя, без вивчення 

яких жити в ХХІ ст. стає неможливо. Щоб навчання сучасної людини ставало більш 

ефективним, розроблено безліч онлайн середовищ, які допомагають отримувати знання 

швидше і в будь-який час. Відповідно, формується запит на інноваційні підходи до 

проектування освітнього процесу закладів освіти, зокрема, актуальне дослідження 

організаційно-методичних особливостей дистанційного навчання у поєднанні із сучасними 

інформаційно-цифровими технологіями.  

Під «дистанційним навчанням» слід розуміти індивідуалізований процес набуття 

знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в 

основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального 

процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-

педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. 

Дистанційне навчання насправді є дуже зручним та має багато переваг над іншими 

технологіями організації навчання. По-перше, учень/студент може навчатись у будь-який 

зручний час, а всім відомо, що він зараз у пріоритеті в кожного. Усім знайомо, коли на 

переміщення до школи/університету чи іншого пункту навчання витрачаємо у 2 рази більше 

часу, ніж займаємось, або ж коли хочемо відвідати особливий для нас вебінар, але 

знаходимось не в тому місті чи країні. У такому випадку дистанційне навчання однозначно 

перемагає над іншими формами. По-друге, кожен має можливість займатись у своєму темпі, 

тобто завжди можна переглянути ту чи іншу тему через деякий час, не відстаючи при цьому 

від своїх колег. Третій, дуже важливий пункт, як доступність до усіх матеріалів. Не потрібно 

корити себе за забуту книгу чи зошит, адже усі дані занять є у компʼютері чи на інших носіях 

інформації. А оскільки ми працюємо вдома (чи іншому комфортному місці), маємо доступ до 

необхідної канцелярії постійно. З цього народжується немало важливий момент – комфорт 

праці та організації власного освітнього простору. Погодьтесь, що робота зі своєї улюбленої 

кімнати набагато результативніша і приємніша, ніж із холодних робочих приміщень. І на 

кінець, дослідження американських вчених показали, що результати дистанційного навчання 

в багатьох випадках перевершують результати традиційних форм навчання. Залишається 

лише проблеми щодо ресурсного забезпечення та організаційно-методичної спроможності 

організаторів дистанційного освітнього простору. 

Дискурс щодо організації дистанційного навчання став особливо актуальним в умовах 

пандемії, хоча таку практику в академічному середовищі використовують досить давно. На 

жаль, багато учнів та їх батьків розглядають такий спосіб здобуття освіти як нудний та 

неефективний. Проте, організаційно продумане та методично грамотне дистанційне 
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навчання (не слід, підмінювати із поняття «онлайн навчання»), однозначно має 

конструктивний результат та позитивні відгуки. Саме тому важливо навчитись усім 

учасникам освітнього процесу користуватись можливостями інноваційних педагогічних 

технологій, щоб процес здобування знань ставав справді цікавий та найголовніше – дієвим і 

результативним.  

Проаналізовані особливості дистанційного навчання дозволяють сформувати 

організаційно-методичні рекомендації для професійно-педагогічної діяльності педагогів. 

Зокрема, педагог повинен зробити проектування дистанційного навчального процесу 

– скласти стратегію організації педагогічної взаємодії відповідно до можливостей онлайн 

середовища, а саме: мати заздалегідь підготовлений онлайн курс; домовитись зі 

студентами/учнями про способи організації занять та зворотного звʼязку; навчитись 

користуватись усіма доступними девайсами для навчання онлайн (віртуальна дошка, 

презентації, оформлення відео тощо). Тільки після цього педагог зможе створити умови для 

цікавого вивчення навчальних предметів, а найголовніше – забезпечити ефективне та 

результативне навчання. 

На основі власного досвіду, можу виокремити головні недоліки щодо організації 

занять здійснювані педагогами, які, відповідно, ускладнюють процес дистанційного 

навчання: 

 відсутність системного бачення організації навчального процесу. Для кожного 

слухача важливо осягнути головний зміст навчального курсу, а під час самостійної роботи 

над додатковим матеріалом сформувати уміння, ставлення, бачення наукової проблеми та 

розвʼязання навчального завдання. Проте, в практичній педагогічні діяльності така логіка 

часто порушена і зводиться до надання «сухих» матеріалів як от документи з Word, не 

мотивують слухачів до навчання; 

 методи навчання для традиційного навчання домінують у дистанційному освітньому 

середовищі. Зовсім не захоплююче вивчати математику чи мистецтво, біологію чи 

археологію тільки із текстових документів. Важливо зацікавити слухачів новими онлайн 

методами та засобами навчання (вебінарами, відео засобами тощо); 

 невикористання потенціалу освітніх платформ в організації навчального процесу, 

зокрема онлайн дошками тощо. Справді, зображати математичні фігури компʼютерною 

мишкою досить важко, але слухачам важливо наживо слідкувати за написанням певних 

речей. 

У широкому спектрі освітніх онлайн платформ варто зосередити увагу на: Google 

Meet (переваги: можливість поділитись екраном, кількість учасників на відеоконференції до 

100 осіб; недоліки: обмеження часу до 60 хв), Zoom (переваги: можливість запису 
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конференції, можливість поділитись екраном, кількість учасників на відеоконференції до 100 

осіб; недоліки: обмеження часу до 40 хв, часто обривається звʼязок через перенавантаження в 

певні години), Skype (переваги: можливість запису конференції, необмежена кількість часу, 

можливість поділитись екраном; недоліки: кількість учасників до 50 осіб). Для 

удосконалення своїх навчальних матеріалів раджу використовувати Power Point (для 

створення цікавих презентацій), та Sony Vegas Pro (для створення якісних відео). Легкі у 

використанні та багатофункціональні онлайн дошки: Awwapp, IDroo. Groupboard. 

Отже, дистанційне навчання у викликах ХХІ ст. змушує змінити підходи до 

організації процесу навчання в учнів/студентів та по-новому побачити професійно-

педагогічний простір педагогам.  
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ 

У сучасному світі прогрес у сфері поширення та розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій набирає стрімких обертів. Активне користування новими 

засобами телекомунікації, зокрема Інтернетом як глобальним інформаційним ресурсом, 

приваблює суспільство незалежно від віку, освіти та соціального статусу. Необмежене 

використання компʼютерних технологій та Інтернету перетворилося на серйозну загрозу 

повноцінному розвитку особистості, її психічному та фізичному здоровʼю. 

Зараз все більшу роль відіграє діяльність людини як чинника, що може змінити 

природний плин подій на планеті. Значною мірою технологічний прогрес та глобалізація 

несуть у собі негатив. Одним із таких негативних явищ є хвороба XXI століття, штучно 

створена людиною, а саме – інтернет-залежність. 

Інтернет-аддикція (від англ. addiction – схильність, звичка) – це навʼязливе прагнення 

до застосування інтернету, його надмірне використання та проведення великої кількості часу 

в мережі. 
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Датою появи інтернету прийнято вважати 29 жовтня 1969 року, і більш ніж за 40 років 

суспільство не тільки звикло до інтернету, який змінив наш світ у багатьох аспектах, але і 

стало залежним від нього. Важливими чинниками формування залежності є особливості 

людського характеру, такі як тривожність, схильність до депресії, підвищена образливість, 

вразливість, низька самооцінка, погана стресостійкість, втеча від проблем. 

Інтернет є доволі привабливим і простим способом відходу від реальності, гарним 

засобом сховатися від різноманітних проблем для тих, хто страждає від негараздів у сімʼї, на 

роботі, хто схильний до депресій. Психіатри вважають, що це схоже на пристрасть до 

алкоголю чи азартних ігор і призводить не лише до того, що людина відкладає прийняття 

важливих рішень, але також і до зміни її особистості. Особливості віртуальної реальності 

такі, що користувач, який опинився в ній, «змушений» актуалізувати витіснені в 

підсвідомість інфантильні уявлення й поведінкові патерни. Ефект посилюється ще й тим, що 

це здебільшого відповідає власним психологічним потребам користувача. Інтернет-

залежність – це явище, яке в останні роки набуло справді вражаючого розмаху. 

Це відхилення не може протікати без очевидних симптомів, тому існує широкий 

список факторів, за допомогою яких можна визначити інтернет-залежність: 

 постійне бажання бути онлайн; 

 роздратований стан при відсутності доступу до мережі; 

 відсутність бажання відволікатися від віртуального простору; 

 порушення уваги; 

 недотримання вимог особистої гігієни; 

 відмова від їжі або нерегулярне харчування; 

 відмова від «живого» спілкування; 

 конфлікти з оточуючими, які не розділяють надмірне захоплення інтернетом; 

 готовність вкладати власні кошти в компʼютер та інтернет (не повʼязані з роботою). 

Всі вище перелічені симптоми серйозно впливають як на дорослих людей, так і на 

дітей та підлітків. З соціально-педагогічної точки зору інтернет-залежність негативно 

впливає на неповнолітніх в таких аспектах: 

-  погіршення показників навчання в школі; 

-  відсутність друзів в реальному житті; 

-  конфлікти з рідними через інтернет; 

-  відсутність інтересів та захоплень поза мережею.  

Професор психології Пітсбургського університету Кімберлі Янг розробила 

класифікацію основних видів Інтернет-залежності: 
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1) компʼютерна залежність (computer addiction): обсесивна пристрасть до роботи за 

компʼютером (програмування, ігри чи інші види діяльності); 

2) компульсивна навігація в мережі (net compulsions): компульсивний пошук 

інформації у віддалених базах даних; 

3) перевантаженість інформацією (information overload): патологічна схильність до 

опосередкованих Інтернетом азартних ігор, онлайн-аукціонів, електронних покупок; 

4) кіберсексуальна залежність (cybersexual addiction): залежність від відвідування 

сайтів для дорослих; 

5) кіберкомунікативна залежність (cyber-relational addiction): залежність від 

спілкування в соціальних мережах, форумах, чатах, групових іграх і телеконференціях, що 

може призвести до заміни реальних членів сімʼї й друзів віртуальними. 

Для дітей та підлітків найбільш характерні три форми інтернет-залежності: 

1) ігрова залежність – пристрасть до онлайн-ігор; 

2) залежність від соцмереж – пристрасть до віртуальних знайомств і спілкування 

онлайн, постійне спілкування на форумах, у чатах, у соціальних мережах на противагу 

живому спілкуванню; 

3) навʼязливий веб-серфінг – хаотичні переходи з сайту на сайт, без конкретної мети. 

Відчуваючи складнощі в вираженні емоцій, контактах з близькими та друзями, 

індивід намагається уникати ситуацій, де йому буде некомфортно, шукає більш безпечний, 

опосередкований спосіб взаємодії із оточенням. Інтернет-середовище слугує також засобом 

самозахисту від поганого настрою, почуття болю і приниження. 

Залежні від компʼютера та інтернету часто почуваються самотніми, відчувають 

нестачу взаєморозуміння з боку близьких людей, повʼязану з цим емоційну напруженість і 

тривогу. Характерно, що початок проявів компʼютерної залежності відбувається в шкільні 

роки, а її розпал – під час навчання в університеті, коли індивід відчуває гостру необхідність 

у прийнятті самостійних рішень. 

Інтернет-аддикцією страждають від 2 до 10% усіх користувачів мережі, а групою 

ризику є підлітки та соромʼязливі, тривожні особистості з заниженою самооцінкою, 

переважно інтроверти. Дану залежність можна діагностувати на ранніх етапах та влікувати. 

Узагальнюючи досвід психологів Н. Болсуновської, З. Некрасової, Т. Оранж і 

А. Рябцевої, можемо окреслити рекомендації батькам щодо профілактики Інтернет-

залежності дитини. 

1. Особистий приклад батьків. Якщо батьки мають шкідливі звички, наприклад, тато 

звик кожний вечір проводити за компʼютерними іграми й не може позбавитися цієї 
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пристрасті, то буде складно досягти відмови дитини від ігор. Батьки мають показати дитині, 

що є багато цікавих і захоплюючих занять, окрім компʼютерних ігор і телевізора. 

Батькам бажано організовувати вільний час дитини, сімейні захоплення. 

2. Дотримуватися режиму роботи з компʼютером. Важливо домовитися з дитиною 

про: 

– час, який дитина може провести перед компʼютером, телевізором (30 хв. на день для 

початкових класів, 1 година – для середніх класів, 2–3 години – для підлітків). Мотивувати 

закінчення компʼютерної гри: «Якщо ти здатен зупинитися, то в тебе велика сила волі. Я 

пишаюся тобою». Бажано різко не вимикати компʼютерну гру, а попередити дитину про 

певний час, який залишився до закінчення гри чи перегляду мультфільму, передачі; 

– час, коли заборонено використовувати компʼютер, телевізор: уранці перед школою; 

увечері перед виконанням домашнього завдання; перед сном (ігри збуджують, стимулюють 

мозок дитини, унаслідок чого може виникнути безсоння чи неспокійний сон). 

3. Інтерес до компʼютера в дитини має бути пізнавальним. Не потрібно подавати 

дитині компʼютер як зверхцінність, не варто, щоб гра на компʼютері була винагородою за 

успіхи. Мудрі батьки намагаються, щоб інтерес дитини до компʼютера був пізнавальним і 

практичним. Тоді це може стати основою навіть для майбутньої професії дитини 

(програміст, системний адміністратор). 

4. Небезпека Інтернету. Соціальні мережі («Твіттер», «Фейсбук», «Інстаграм») є дуже 

популярними; з одного боку, там багато фільмів, музики, інформації пізнавального 

характеру, спілкування з друзями, з іншого – довірлива дитина може стати жертвою 

злочинців, крадіїв тощо. Потрібно пояснити дитині таке: 

– викладати свою адресу в Інтернеті не варто; 

– фото незнайомих людей, які пропонують віртуальну дружбу, може бути несправжнє, 

тому не варто давати свою адресу, номер телефону й розповідати подробиці свого життя; 

– потрібно попередити батьків перед тим, як йти на зустріч із «віртуальним другом». 

Дитині неможливо заборонити виходити в Інтернет, але запобігти негативним 

наслідкам нерозумного користування необхідно, а для цього потрібно навчити її культурі 

безпечної поведінки в Мережі. Основним змістом профілактичної роботи є привчання 

дитини до компʼютера для роботи, а не для гри, також дитина повинна знати правила 

безпечного користування Інтернетом. Для задоволення важливих для дитини потреб у 

любові, увазі, прийнятті, довірі до оточуючого світу батькам потрібно цікавитися життям 

дитини, проводити з нею час, рахуватися з її індивідуальністю, цінувати та поважати її 

особистість, залучати до різних видів діяльності (рухові ігри, спортивні секції, танцювальні 
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та музичні гуртки, подорожі тощо). Сприятлива атмосфера в сімʼї знижує потребу дитини в 

компʼютерних іграх та Інтернеті. 
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Науковий консультант – доц. Калагурка Х.І. 

 
ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ЯНУША КОРЧАКА   

(НА ПРИКЛАДІ ТВОРУ «ЯК ЛЮБИТИ ДІТЕЙ») 

Відколи Україна звільнилася від комуністичної ідеології радянського союзу і стала 

суверенною державою, відтоді відбулися помітні демократичні зрушення в суспільстві, в 

тому числі і педагогіці.  

Сучасна українська педагогіка починає переймати досвід світової і спирається на 

гуманізацію освіти, яка орієнтується на повазі до особистості, до її самостійності та думки.  

Зважаючи на це, виникає необхідність заглибитися до педагогічних гуманістичних 

течій та теорій. Тому все частіше починають згадувати відомого польського педагога, 

прихильника «нового виховання», теорії педагогічного прогресизму та емансипації дитини 

[1] Януша Корчака. 

Він є автором чисельних праць із педагогіки, до яких вже більше століття звертаються 

люди з усього світу, щоб знайти відповідь на головне питання: «Як правильно виховувати та 

навчати дітей?». 

Думки висловлені педагогом-гуманістом, справили значний вплив на наших 

вітчизняних педагогів. Зокрема, палким прихильником Корчаківських поглядів є 

С.В. Петровська, яка була ініціатором створення Українського товариства Януша Корчака 

[2]. Вона разом з однодумцями видає наукові праці та статті про його життєвий та 

педагогічний шлях і допомагає поширенню в Україні нестандартних поглядів та ідеї 
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польського педагога. 

Метою даної статті є коротке ознайомлення із біографією педагога-новатора, і 

висвітлення його унікальних педагогічних ідей та поглядів. 

Януш Корчак (справжнє імʼя – Генрик Гольдшміт) народився 22 липня 1878 року у 

Варшаві, у заможній сімʼї відомого юриста. Спочатку навчався у російській гімназії у 

Варшаві, де виділявся з-поміж всіх учнів гострим розумом та жагою до справедливості. 

Проте, безтурботне життя хлопця тривало не довго, його батько важко занедужав, і 

лікування потребувало великих коштів. Будучи пʼятнадцятирічним гімназистом, він вже 

почав підробляти репетиторством, щоб допомогти мамі забезпечити сімʼю. 

По закінченні гімназії Корчак вступає до Варшавського Університету на медичний 

факультет, де здобуває спеціальність лікар-педіатр. Мабуть, саме тоді у нього зароджується 

велика любов до дітей, оскільки він проводить з ними весь свій час, багато спілкується, 

вивчає їхню поведінку та психіку.  

Повернувшись із війни, де він був військовим лікарем, Януш Корчак остаточно 

робить свій життєвий вибір: стає на шлях самовідданого служіння “малорослому народові” – 

дітям [3]. Від цього часу він всього себе, своє серце та душу віддає їм. Відкриває «Дім 

Сиріт», де проявляються основні напрями його соціально-педагогічної діяльності, також 

пише багато педагогічних праць, де все частіше наголошує на основній своїй філософії – 

дитиноцентризмі. В основу якої Януш Корчак поклав індивідуальний підхід до виховання 

особистості – визнання унікальності та своєрідності кожної дитини [2], тобто, він вважав, що 

процес навчання і виховання має бути побудований так, щоб допомогти дитині пізнати себе, 

розвинути її на основі власних здібностей і створити оптимальні умови для самореалізації 

дитини у майбутньому.  

Наступна і, мабуть, найважливіша педагогічна ідея Корчака – це любов, яка яскраво 

висвітлена у його праці «Як любити дитину». Він наголошує, що виховання без любові 

мертве, оскільки діти, які не відчувають батьківської любові, підтримки і прийняття їх 

такими, якими вони є, не можуть реалізуватися в житті, вони стають не впевненими, 

закритими від світу, закомплексованими та інфантильними. Тому в своїй книзі він 

розповідає, як правильно потрібно любити, щоб дитина виросла сформованою особистістю. 

Перш за все, не потрібно заважати її природному розвитку, бо якщо дитина щось ламає, 

розбиває, брудниться і т.д., це свідчить про те, що з її розвитком все добре і потрібно лише 

порадіти за неї, і не заважати пізнавати світ. Також потрібно давати можливість дитині брати 

відповідальність на себе, оскільки чим старшою вона стає, тим більше зʼявляється речей, з 

якими вона повинна справлятися самотужки. І чим більше вона буде готовою до цього, тим 

легше долатимуться труднощі. Наступне, це прийняття дитини такою, якою вона є, і 
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усвідомлення того, що всі діти різні. Якщо дитина не відповідає очікуванням батьків, не 

потрібно намагатися переробити її чи перевчити. Важливо, сконцентруватися на її сильних 

сторонах і розвивати їх, і забути про ті, яких у неї немає. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що хоча ці педагогічні ідеї та погляди були 

сформовані ще на початку минулого століття, але вони не втрачають своєї актуальності і 

досі. Новаторство Януша Корчака втілилося в новій системі виховання, що стало основою 

сучасної педагогічної концепції, яка ґрунтується на повазі, любові та усвідомленні того, що 

дитина це особистість, яка є унікальною, неповторною, талановитою і повноцінною 

частиною суспільства. 
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