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НАУКОВА РОБОТА ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

У 2020 РОЦІ: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ  

 

Дмитро Герцюк, 

декан факультету педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, 

доцент   

 

Організація  наукової роботи на факультеті педагогічної освіти у 

2020  році  залишалася одним із пріоритетних   напрямків його 

діяльності.    

До суттєвих наукових здобутків віднесемо передусім участь  

викладачів факультету    у розробці держбюджетної тематики. У звітному 

році  на кафедрі спеціальної освіти та соціальної роботи завершилося  

виконання НДР «Розроблення технологій психотерапії, реабілітації та 

професійної орієнтації учасників операції Об’єднаних сил та вимушено 

переміщених осіб» під науковим керівництвом проф. Островської К. О. і 

групи викладачів – доц. Сулятицького І. В., доц. Сікорської Л. Б., доц. 

Андрейко Б. В., проф. Островського І. П., доц. Ковного Ю. Є., доц. Сайко 

Х. Я., доц. Музичко Л. Т. У результаті виконання НДР  розроблено та 

апробовано технології терапевтичної корекції симптомів 

посттравматичного стресового розладу внутрішньо переміщених осіб та 

учасників ООС, зокрема,  – методи короткотермінової психотерапії, 

психотерапії можливостей та узгодженої інтегративної методології 

травматерапії. Шляхом систематизації та узагальнення отриманих 

експериментальних даних була розроблена технологічна карта 

ефективної терапевтичної допомоги внутрішньо переміщеним особам та 

учасникам ООС. Результати апробації технологічної карти 100 осіб у 

ресурсних центрах для підтримки внутрішньо переміщених осіб та 

учасників ООС ГО «Справа Кольпінга в Україні» (Львів, Ужгород, Івано-

Франківськ) та у Львівському обласному госпіталі інвалідів війни та 

репресованих ім. Ю. Липи свідчать про позитивні зміни показників їх 

інтелектуальної та емоційно-вольової сфери, позбуття ознак 

посттравматичного стресового розладу у 30 % реабілітованих осіб, що 

вказує на необхідність впровадження технологічної карти ефективної 

терапевтичної допомоги внутрішньо переміщеним особам та учасникам 

ООС в Україні.  

У межах робочого часу викладачів на факультеті педагогічної 

освіти виконувалося 5 тем.   

1.“Науково-педагогічні та організаційно-дидактичні засади 

професійного розвитку майбутніх фахівців у системі вищої освіти 

України: історичні ретроспективи, зарубіжний досвід, інноваційні 
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підходи та технології” (наук. керівник – доктор педагогічних наук, 

професор Квас О. В.).   

Узагальнені результати виконання теми:  

досліджено чинники змін сучасної світової реальності вищої 

освіти; феномен інтернаціоналізації як складової діяльності університету 

з точки зору освітньої політики, програм та стратегій, які 

використовуються на різних її рівнях – наднаціональному, 

континентальному, національному та інституційному; особливості 

формування ринку послуг вищої освіти; аспекти інтеграції системи вищої 

освіти України до європейського та світового освітнього простору;    
проаналізовано нормативно-правову базу системи освіти України 

щодо забезпечення якості вищої освіти та якості професійної підготовки 

фахівців; особистісні характеристики викладача вищої школи в умовах 

інтеграції до європейського освітнього простору; шляхи розвитку 

професійного досвіду майбутнього вчителя з урахуванням специфіки 

персонального освітнього простору; аспекти професійної підготовки 

вчителів за дистанційною формою навчання в умовах університету;      

 конкретизовано засади розвитку освітнього простору сучасних 

закладів вищої освіти, обґрунтовано оцінку сутності ідей 

студентоцентризму у зарубіжній та вітчизняній педагогіці, виявлено його 

теоретико-концептуальні та процесуально-технологічні основи; 

    узагальнено творчий досвід наративної музейно-педагогічної 

діяльності у різних контекстах взаємодії музейних закладів з цільовими 

групами відвідувачів,  сучасних культурних практик в музеї та їх 

значення для розвитку різних напрямів вищої та позашкільної освіти в 

Україні;   

обґрунтовано шляхи актуалізації провідних ідей історичного 

досвіду в сучасних умовах; вивчено аспекти викладання педагогічних 

дисциплін у Львівському університеті в історичній ретроспективі; 

охарактеризовано освітньо-просвітницьку діяльність Наукового 

товариства імені Шевченка у Львові (1873–1939 рр.); актуалізовано 

гуманістичні ідеї І. Франка; визначено етапи формування науково-

педагогічної діяльності Ф. Науменка тощо.  

За результатами виконання теми захищено 2 кандидатські 

дисертації,   опубліковано 6 монографій,   2 посібники, 2 статті  у  

виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web 

of Science і  Scopus;   у інших наукових виданнях –  49 статей,  23 тез 

доповідей на конференціях.    

2. «Педагогічна наука та освіта у класичному університеті: 

акмеологічний підхід» (наук. керівник – доктор педагогічних наук, доцент 

Мачинська Н. І.).   
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Узагальнені результати виконання теми: 

  досліджено акмеологічну основу проблеми професійного 

самовдосконалення та зростання майбутніх фахівців; підходи до 

професійної підготовки вихователів закладів дошкільної освіти в умовах 

класичного університету; теоретико-практичні аспекти розвитку 

педагогічної освіти в умовах реалізації концептуальних положень Нової 

української школи;  

 проаналізовано матеріали сучасних досліджень у контексті 

означеної проблеми; класифікацію та систематизацію наукових 

досліджень, зарубіжний досвід з проблем реформування та розвитку 

педагогічної освіти; 

 апробовано навчально-методичний комплекс навчальної 

дисципліни «Сучасні технології викладання психолого-педагогічних 

дисциплін та методик дошкільної освіти».   
За результатами виконання теми  опубліковано 1 колективну 

монографію; 4 статті у виданнях, включених до міжнародної 

наукометричної бази даних Web of Science; 5 статей у зарубіжних 

періодичних виданнях; 12 статей у фахових виданнях,  21 тези  доповідей 

на конференціях 

3. «Теоретико-методологічні засади підготовки фахівців дошкільної та 

початкової освіти в контексті соціальної мобільності» (наук. керівник – 

доктор педагогічних наук, доцент Мачинська Н. І.). 

Узагальнені результати виконання теми за звітний рік: 

досліджено теоретико-практичні засади підготовки фахівців за 

спорідненими спеціальності у закладах вищої освіти Республіки Польща, 

Румунія та Австрія;  

проаналізовано стандарт вищої освіти спеціальності 012 «Дошкільна 

освіта» освітніх рівнів «Бакалавр» та «Магістр»; тенденції професійної 

підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах впровадження 

Концепції Нової української школи; підходи до професійної підготовки 

вихователів в умовах впровадження Концепції Нової української школи, 

Концепції освіти дітей раннього та дошкільного віку (2020) та збереження 

наступності ЗДО – початкова школа;  

апробовано матеріали наукових досліджень, оновлено зміст 

навчальних курсів для підготовки здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти 

спеціальності 012 «Дошкільна освіта».   

За результатами виконання теми  опубліковано  2  посібники, 3 

статті у виданнях, включених до міжнародної наукометричної бази даних 

Web of Science; 14 статей у інших наукометричних виданнях,  4 статті у 
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зарубіжних періодичних виданнях; 15 статей у фахових виданнях,  15 тез 

доповідей на конференціях.    
4. «Психолого-педагогічні засади корекційного навчання і реабілітації 

осіб з порушеннями розвитку та інтеграційні аспекти підготовки 

фахівців до роботи в системі спеціальної освіти та в умовах інклюзії» 

(наук. керівник – доктор психологічних наук, проф. Островська К. О.). 

Узагальнені результати виконання теми за звітний рік: 

обґрунтувано науково-теоретичні засади корекційного навчання і 

реабілітації осіб з порушеннями розвитку (осіб з гіперактивністю, осіб з 

аутизмом); 

розроблено методичні та технологічні підходи щодо професійної 

підготовки фахівців у системі спеціальної та інклюзивної освіти України; 

 проведено серію навчальних семінарів-тренінгів для підготовки 

корекційних педагогів Львівщини, Кропивницького, Києва, Рівного, 

Кривого Рогу.   

За результатами виконання теми опубліковано:  монографії – 1; 

статей  у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз 

даних Web of Science, Scopus  – 4 ; у  інших наукових виданнях – 40; тез 

доповідей на конференціях – 43.  

5. «Зміст та технології професійної підготовки фахівців соціальної 

сфери» (наук. керівник – к.п.н., доц. Кальченко Л. В.).  

Узагальнені результати виконання теми за звітний рік: 

розкрито сутність, види, специфіку, рівні та принципи реінтеграції 

дітей з альтернативних форм догляду до біологічних сімей, а також 

проблему міжвідомчої взаємодії державних соціальних установ у процесі 

попередження явища соціального сирітства у територіальній громаді 

міста; мотиваційні умови розвитку педагогічної майстерності соціальних 

працівників у процесі професійної підготовки; передумови використання 

медіа-психологічних технологій для формування толерантного ставлення 

до дітей-інвалідів у педагогічних фахівців у процесі їх професійної 

підготовки в Україні; психолого-педагогічні аспекти розвитку 

інтегративної готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до 

професійної діяльності; 

обґрунтовано технологію соціальної реінтеграції дітей з 

альтернативних форм догляду до біологічних сімей;  

розроблено технологію активізації громад і залучення місцевої 

спільноти до процесу реінтеграції дітей; 

визначено особливості комунікативних здібностей студентів 

педагогічних спеціальностей та рівні сформованості усвідомленого 

батьківства студентської молоді як умови превенції соціального 

сирітства.  
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За результатами виконання теми  опубліковано: статей у 

виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web 

of Science, Scopus – 2, інших наукових виданнях  – 14;  тез доповідей на 

конференціях – 11.  

Упродовж звітного періоду на базі науково-навчальної лабораторії 

музейної педагогіки було  здійснено розробку та апробацію музейно-

педагогічних занять у форматі уроків, семінарів, воркшопів, практичних 

занять з різновіковою учнівською та студентською аудиторією у музеях 

м. Львова – на базі Музею зброї «Арсенал» Львівського історичного 

музею («Дитяча зброя: соціально-педагогічний контекст»); Музею 

«Літературний Львів» («Організація дидактичної музейної гри»); ігрової 

кімнати Львівського історичного музею (квест «Секрети давнього 

Львова»); низку заходів до днів Європейської спадщини у Львові – для 

студентів факультету педагогічної освіти і Педагогічного коледжу.   

На факультеті педагогічної освіти у звітному році продовжувалася 

підготовка аспірантів та здобувачів за спеціальностями 015 «Професійна 

освіта» і 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Відбувся 

захист 2 кандидатських дисертацій: 

1. Цюк О. А.  «Формування системи забезпечення якості вищої освіти 

Швеції» (наук. кер.  доц. Заячук Ю.Д.). 

2. Ковалишин О. І. «Освітньо-просвітницька діяльність Наукового 

товариства імені Шевченка у Львові (1873-1939 рр.)» (наук. кер. доц. 

Герцюк Д.Д.);  

Кафедрами факультету організовано і проведено низку наукових 

заходів – семінарів, «круглих столів» з питань реформування початкової 

освіти, проблем підготовки майбутніх вчителів до впровадження 

концепції Нової української школи, інноваційних підходів до підвищення 

кваліфікації фахівців з інклюзивної освіти, соціальної роботи та 

модернізації вищої освіти. 

У звітному році факультет педагогічної освіти виступив 

співорганізатором  двох  міжнародних і всеукраїнських  наукових 

конференцій:  
 міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток 

критичного мислення в процесі освітньої діяльності: вітчизняний та 

європейський виміри» (12-13 лютого 2020 р., м.Глухів); 

 всеукраїнські педагогічні читання «Педагогічна освіта в Україні: 

традиційні та сучасні виклики» (з нагоди 80-річчя відкриття першого на 

Прикарпатті закладу вищої освіти педагогічного профілю та 

пошанування пам’яті доктора педагогічних наук, професора Ступарика 

Богдана Михайловича),  (27-28 лютого 2020 р., м. Івано-Франківськ). 
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У 2020 р.  викладачі кафедр факультету здійснювали опонування 

дисертаційних досліджень: проф. Мачинська Н. І. – 2, проф. Квас О. В. – 

2,  доц. Герцюк Д. Д. – 1; підготовлено 22 рецензії  на дисертації, 

монографії, навчальні посібники, 13 відгуків на автореферати дисертацій.    
Обов’язки членів редакційних колегій українських та зарубіжних 

наукових журналів виконували професори Островська К.О., 

Мачинська Н. І., Квас О. В., доценти Герцюк Д. Д., Заячук Ю.Д., Лобода 

В. В., Мищишин І. Я., Караманов О.В., Ковальчук Л. О.,  Цюра С. Б., 

Заячківська Н. М.     

У 2020 р. до роботи  у  галузевих експертних радах  Національного 

агентства забезпечення якості вищої освіти залучалися  проф. Островська 

К.О. і доц. Корнят В. С., у ролі експертів – проф. Квас О. В., доц. 

Біляковська О. О. Обов’язки  членів  профільних науково-методичних 

комісій МОН України  виконували  проф. Островська К. О., доц. 

Кальченко Л. В., доц. Ферт О. Г.   

У 2020 р. викладачами факультету було надруковано статей: у 

виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних 

Scopus і Web of Science – 16 (О. Караманов; О. Квас;  Н. Мачинська;  Н. 

Мачинська, М. Дзіковська; Н. Мачинська, С. Лозинська, Л. Нос, Ю. 

Деркач,  М. Проц;  Н. Новоселька;  К. Островська, Х. Сайко, Л. Музичко; 

Г. Собчук;  І. Субашкевич, В. Корнят;  І. Субашкевич, Б. Андрейко; О. 

Ферт; З. Фалинська –2;  О. Галян – 2;  І. Петровська);  у виданнях, які 

включені до інших міжнародних наукометричних баз даних (Index 

Copernicus) – 48; в інших закордонних виданнях – 21; у фахових 

виданнях України – 45; в інших виданнях України – 18; тез доповідей на 

міжнародних конференціях – 55, вітчизняних конференціях – 57.  

Значним  науковим здобуком  факультету педагогічної  освіти у 

2020 р. стала  підготовка 8 монографій загальним обсягом 175.0 др. арк.:  

1. Біляковська О. О. Система забезпечення якості професійної підготовки 

майбутніх учителів у Республіці Польща та в Україні: порівняльний 

аналіз : / за ред. С. О. Сисоєвої. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020.  –

440 с.  

2. Герцюк Д., Калагурка Х. Науково-педагогічна спадщина Федора 

Науменка.  – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 286  с.  

3. Горук Н. Учителі та навчальне середовище: крос-культурна 

перспектива /За ред. О. Заболотної, С. Щудло. Авт. кол.: О. Заболотна, С. 

Щудло, Т. Лісова, О. Ковальчук, Н. Горук, Т. Медіна. Дрогобич: УАДО і 

ТзОВ «Трек-ЛТД», 2020.  – 220 с.  

4. Динаміка освітніх процесів та підготовка майбутніх фахівців у системі  

вищої освіти: відповідь на сучасні освітні запити :  / Ю.Д. Заячук, О.В. 
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Караманов, В.С. Федина-Дармохвал та ін; за заг. ред. Д.Д. Герцюка та Ю. 

Д. Заячук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 250 с. 

5. Караманов О. В. Педагогічна діяльність музеїв в сучасному освітньому 

просторі України: / О. В. Караманов. – Львів: Сполом, 2020. – 452 с. 

6. Професійна педагогічна освіта в акмеологічному вимірі: рефлексія 

освітніх трендів і стандартів забезпечення якості :          / [Василенко І.Я., 

Василенко Л.П., Деркач Ю.Я. та ін.] ; за. ред. Н.І. Мачинської. – Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 2020. –  178 с. 

7. П’ятакова Г. Тенденції дидактичної підготовки магістрів-філологів в 

університетах країн Вишеградської групи. – Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2020. – 496 с.  

8. Ферт О. Г. Інклюзія дітей з порушеннями психічного розвитку. Львів: 

ЛНУ ім. І. Франка, 2020. –  432 с.  

і  7 навчальних посібників  загальним обсягом 105.8 друк. арк. :  

1. Основи  педагогічної майстерності (для студентів спеціальності 012 

Дошкільна освіта») : / упоряд. Наталія Мачинська,  Анна Федорович, 

Наталія Яремчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 286 с. 

2. Крохмальна Галина. Українська мова професійного спрямування.  – 

Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 180 с.  

3. Кобилецька Л. В. Практикум з української мови за професійним 

спрямуванням.  – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 140 с.  

4. Ковальчук Л. Моделювання науково-педагогічних досліджень :  – 

Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 520 с.;  

5. П’ятакова Г. Підготовка магістрів-філологів в університетах країн 

Вишеградської групи: виклики, тенденції, досвід. – Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2020. – 246 с.  

6. Табака О. М. Книжка малюкам. Хрестоматія літературно-художніх 

творів з методикою використання для дітей молодшого дошкільного віку 

/[Н. В. Гавриш, І. Р. Кіндрат, О. М. Табака, О. Ю. Хартман].  – К.: 

Українська академія дитинства, 2020. – 256 с. 

7. Сірант Н.П. Методика викладання інформатики в закладах початкової 

освіти.  – ТзОВ «Растр», 2020. – 92 с. 

У різних напрямах здійснювалася міжнародна співпраця факультету 

педагогічної освіти:  

 співпраця з  Університетом прикладних наук  м. Гайдельберг  

(Німеччина) у рамках програми  академічних обмінів   Еразмус+ 

(стажування  викладача Університету Н. Султаніан як гостьового 

професора на кафедрі початкової та дошкільної освіти факультету); 

 участь у виконанні колективного гранту, отриманого Українською 

асоціацією дослідників освіти «Європейська якість освітніх досліджень 

для розширення можливостей освітян в Україні» (European Quality of 
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Educational Research for Empowering Educators in Ukraine, Erasmus+, Жан 

Моне, 2017-2020),  в рамках якого була задіяна до конкурсного відбору  

та проведення тренінгів ІІІ Зимової школи УАДО для молодих 

дослідників освіти «Європейські індикатори якості освітніх досліджень» 

(28.01–2.02.2020, м. Луцьк) (доц. Горук Н. М.);  

 участь у Програмі вдосконалення викладання у вищій освіті  

України, організованої Британською Радою в Україні у партнерстві з 

Інститутом вищої освіти НАПН України, Advance HE (Велика Британія) 

та за підтримки Міністерства освіти і науки України і Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти  (доц. Горук Н. М.); 

 наукові закордонні стажування :  асистент  Бущак О. О. – 

Повітовий центр ресурсів та освітньої допомоги, м. Сучава, Румунія – 

25.11.–29.11. 2019 р.;  доц. Ферт О. Г. –  м. Брауншвайг, Нижня Саксонія, 

Німеччина (02.02 – 09.02. 2020 р.). 

На факультеті розвивалися різні форми залучення студентів до 

наукової роботи. На базі кафедри загальної педагогіки та педагогіки 

вищої школи проведено два тури міжфакультетської студентської 

наукової конференції «Актуальні проблеми освіти в Україні» (17 грудня 

2019 р., 5 травня  2020 р.), за результатами яких  підготовлено  два 

електронні збірники тез доповідей.       

 26 березня 2020  р. на кафедрі початкової та дошкільної освіти  

була проведена V студентська науково-практична конференція 

«Сучасні тенденції та актуальні проблеми педагогічної освіти» і 

підготовлено збірник тез доповідей.   

У першому університетському  турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт взяли участь 172 учасники: спеціальність 

«Освітні, педагогічні науки»  –   31 студ.;   «Початкова освіта»   –   45   

студ.;  «Дошкільна освіта»    – 35 студ.;  «Соціальна робота»  – 26 студ.;  

«Спеціальна освіта» (за нозологіями)  – 20 студ.; спеціалізація 

«Актуальні проблеми інклюзивної освіти» –   15 студентів. 

 Переможною стала участь студентів факультету у  другому 

всеукраїнському  турі Конкурсу.   Другого призового  місця  удостоєні  

Юлія Дмитрів  зі спеціальності  «Освітні, педагогічні науки» (наук. кер. 

доц. Мищишин І.Я.), а також Ярина Заньчак і Ганна Когут  зі 

спеціалізації «Актуальні питання інклюзивної освіти» (наук. кер. доц. 

Ферт О. Г.),  Руслана  Фарина  зі спеціальності «Початкова освіта» 

виборола третє призове місце (наук.  кер. доц. Стахів М.О., асист. Бущак 

І.М.). 

 Загалом науковий  доробок  викладачів факультету педагогічної 

освіти у 2020 році засвідчив  про високий науковй потенціал 

структурного підрозділу 
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СЕКЦІЯ ПОЧАТКОВОЇ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

ПЕДАГОГА В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 

 

Наталія Мачинська, 

завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти,  

доктор педагогічних наук, професор 

 
Освіта – це те, що залишається після того,  

коли забуваєш все, чому учили в школі.  

Через 30 років ви абсолютно точно забудете все,  

що вам доводилося вивчати в школі.  

Запам'ятається тільки те, чому ви навчилися самі.  

А. Ейнштейн 

 

Нові виклики, продиктовані світовою пандемією, висувають 

оновлені вимоги до професійної майстерності педагога сучасного 

освітнього закладу. Тривалий час (березень, 2020 р. – січень, 2021 р.) 

вимушеної ізоляції та апробації альтернативних способів організації 

освітнього процесу у різних типах освітніх закладів зумовили пошук 

нових напрямів формування професійної майстерності педагога в умовах 

змішаного навчання, виокремлення форм та методів, а також визначення 

основних чинників. 

Освіта в цілому, як зазначає президент НАПН України Василь 

Кремень, це поле комплексних досліджень, міждисциплінарного підходу 

і системного аналізу, оскільки вона є «системним» об’єктом, як і 

системними є її основні проблемні ситуації [6]. 

С.О. Сисоєва стверджує, що освіта – синергетична система, яка 

функціонує відповідно до принципу позитивного зворотного зв’язку і 

здатна змінювати власну структуру, щоб пристосуватися до змін 

зовнішніх умов свого існування [8]. 

У контексті означеного (освіта як процес збагачення науковими 

знаннями про певні явища чи події; освіта – джерело формування певної 

системи цінностей у людини) виникла потреба та необхідність у 

впровадженні змішаного навчання – однієї із альтернативної форм 

організації освітнього процесу. 

Змішане навчання – це: 

- гармонійне поєднання традиційної та онлайн-освіти;  
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- термін «змішане навчання» (в англомовній літературі – blended 

або hybrid learning) має різні визначення у літературі; загалом це – 

поєднання офлайн- (або особисто, «на місці») та онлайн-навчання у 

різних пропорціях [1]. 

Сама концепція з’явилася ще в 1990-х як противага онлайн-

навчанню, проте вивчати та впроваджувати її почали лише з 2000-х [3]. 

Змішане навчання висуває і нові вимоги до майстерності педагога, 

яка  по-різному трактується дослідниками. Це, зокрема:  

- - двом дітям дали того самого навчителя, вивчали їх розбирати 

літери, читати, проказувати катехизис тощо і гадають уже, що дали їм 

однакове виховання…справжній вихователь дитинства – це речі, що 

оточують його, – саме цим навчителям завдячує воно мало не всіма 

своїми поняттями [2]; 

- - заходить учитель…нібито й знаєш, який перший урок, але 

завжди бувають несподіванки, ніколи точно не відомо, що саме буде 

сьогодні. Іноді й не дуже цікавий предмет, а якраз сьогодні було приємно 

слухати [4]; 

- - тьютор – це не лише той, хто навчає вчитися інших, а й уміє 

учитися сам і передавати свій досвід самоосвіти тому, хто також 

знаходиться у процесі самоосвіти [7, с.82]. 

Освіта необхідна для щастя, бо як говорили греки, «за допомогою 

навчання у людини розвиваються життєві сили і збагачується її 

світогляд», освіта є як би «сходами» для соціального і економічного 

успіху. Але, крім високої здатності освіти до оформлення індивідуальних 

умінь і цінностей, до підвищення мобільності індивіда в суспільстві, 

освіта стала основою наших надій на зміцнення нації в економічних і 

матеріальних відносинах, на якісному рівні інтелектуального і 

культурного життя (Дж. Брадемас, американський політик-демократ, 

викладач,13 президент Нью-Йоркського університету) [5]. 

Провідні чинники формування майстерності педагога: 

- самомотивація (особистісна освіта найважливіша, бо формує у 

людини здатність приймати незалежні, автентичні рішення, щоб 

позитивно змінювати себе та суспільство, в якому живе); 

- мобільність педагога (внутрішній стан людини на рівні 

потреби пізнавати нове, здобувати знання, виробляти матеріальні і 

духовні цінності, допомагати ближньому, бути добротворцем); 

- самозадоволення та самозаохочення (освіта здатна допомогти 

молодим людям успішно самореалізуватися, вбудуватися в сучасне 

суспільне життя, в соціально-політичну, економічну, духовну 

реальність). 
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ЗДАТНІСТЬ ДО ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ ЯК ЗНАЧУЩИЙ 

ПОКАЗНИК РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ 

ПЕДАГОГІВ 

 

Олена Галян, 

доктор педагогічних наук,  

професор кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Суттєвою ознакою сучасності є зміна характеру знань, особливо зі 

збільшенням доступу до інформації. Оскільки природа знань змінилася, 

спосіб учіння та навчання повинен відповідати цьому. Означене 
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стосується не тільки учнів, але і майбутніх педагогів. Особливість 

педагогічної діяльності найоптимальніше увиразнює розгляд її як 

процесу розв’язання педагогічних задач, а отже, активізації у її 

провадженні мисленнєвого компонента. 

Мислення вчителя визнано провідною стратегією, здатністю 

мислити: збирати інформацію, розмірковувати, розуміти, розв’язувати 

проблеми, приймати рішення та накопичувати практичний досвід. Через 

важливість, що надається навчанню учнів та забезпеченню якості їх 

освіти, мислення вчителя варто розглядати як показник готовності до 

реалізації професійних завдань. Він забезпечений рефлексивними 

уміннями, здатністю до ініціювання дій на основі їх попереднього 

аналізу й проектування та формуванням навичок розв’язання проблем у 

ситуаціях професійної діяльності. Мислення вчителя є однією з 

провідних здатностей, яка розвивається на етапі первинної 

професіоналізації поряд з професійними знаннями й уможливлює 

прийняття, осмислення та реалізацію професійних функцій.  

Значущість професійного мислення підтверджено й складовими 

компетентностей професійного стандарту за професіями «Вчитель 

початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель 

закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти» 

(грудень, 2020). Зокрема, у загальних компетентностях наявна вказівка 

на здатність до генерування ідей, виявлення та розв’язання проблем 

(ЗК.05), а з-поміж професійних закцентуємо на прогностичній, 

інноваційній та рефлексивній компетентностях, а також здатності до 

навчання впродовж життя. Усі вони містять у переліку знань, умінь та 

навичок вказівку на використання мисленнєвих дій на різних етапах 

професійної діяльності: проектування (антиципація), реалізації та 

постреалізації (рефлексія). Уважаємо, що професійне мислення є 

базовою професійною здатністю, а також ресурсом професійного 

зростання, який можна і потрібно розвивати. 

Як і мотивування навчання, демонстрування педагогом 

когнітивних навичок слугує основою розвитку мислення учнів 

(Загальновідомо, що головне завдання навчання: навчити учнів мислити 

й навчити їх вчитися). Отже, педагог для учнів є моделлю стратегій 

мислення. Однак його активність передбачає прояв професійного 

мислення двох видів: предметного (здатність до вирішення завдань у 

межах конкретної галузі знань) та педагогічного (здатність осмислювати 

та приймати рішення у проблемних ситуаціях професійної діяльності). 

У межах навчальних дисциплін освітньо-професійної програми 

підготовки майбутніх учителів наявні можливості для розвитку 

професійного педагогічного мислення. З урахуванням того факту, що 
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мислення виявляється у проблемних ситуаціях та містить елементи 

гіпотетичних припущень, їх перевірки, закцентуємо на значущості 

знаннєвого компонента («що відомо» та «що потрібно знайти»). Які ж 

знання необхідно сформувати у майбутніх педагогів? Це, звичайно ж, 

предметне й загально-педагогічне знання, знання освітніх контекстів, 

навчальних цілей, знання учнів та їх характеристика, знання про себе та 

свій поступ в професії. 

Аналіз категорій знань для успішної професійної діяльності 

уможливлює виокремлення трьох їх видів: «знати, що потрібно знати», 

«знати, як» та «знати, чому». Кожна з них виконує свої функції. 

Зокрема, фундаментальною основою професійного мислення педагога є 

категорія «знати, чому». «Знати, як» розкриває здатність втілювати 

предметні, загально-педагогічні та психологічні знання в освітню 

практику (дидактичні здібності). І, нарешті «знати, що» увиразнює 

предметний контекст діяльності педагога, його можливості зробити 

навчальний предмет особливим об’єктом засвоєння учнів (академічні 

здібності). Функції «знати, чому», «знати як» і «знати, що» уважаємо 

важливим підґрунтям розгляду змісту освітньо-професійної програми 

підготовки майбутніх педагогів. 

Процес формування педагогічного мислення може 

ускладнюватися дією суб’єктивних чинників, тобто тих вимірів, у яких 

представлено мислення здобувачів вищої освіти: а) рівень розвитку 

мисленнєвих дій, сформованих на етапі навчання в закладі загальної 

середньої освіти, б) умовиводи щодо педагогічної професії, зроблені на 

основі власних спостережень з позиції учня, а отже, іноді неадекватні, 

викривлені настановлення щодо своєї майбутньої професійної 

діяльності. Цей факт потребує врахування, адже передбачає перехід від 

мислення з позиції суб’єкта учіння до педагогічного мислення.  

Зосередимо увагу на способах розвитку професійного 

педагогічного мислення. Насамперед, йдеться про а) цілісний підхід у 

виокремленні мети розвитку педагогічного мислення на рівні провідних 

завдань навчання в закладі вищої освіти та б) орієнтованість навчальних 

дисциплін на розвиток педагогічного мислення. Змістово та процесно 

окреслене забезпечується зміною в організації навчально-професійної 

діяльності майбутніх педагогів, де пріоритетними визнаємо такі методи, 

як розв’язання ситуаційних задач, рольові ігри, контекстне навчання, 

«сократівський діалог» тощо. Їх конструювання та використання 

пов’язуємо із застосуванням системного підходу. По-перше, системний 

аналіз змінює погляд на освітню ситуацію, адже спонукає до урахування 

взаємодії її елементів та розгляд майбутніми педагогами себе як одного з 

них. По-друге, на перший план виходять не окремі атрибути освітнього 
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процесу, а цілісний конструкт, що містить складну систему трансакцій. 

По-третє, система як складно організована модель структурно і процесно 

увиразнює цілісність освітнього середовища, в якому структура може 

визначати процеси, водночас процеси можуть детермінувати зміни в 

структурі. По-четверте, освітнє середовище та суб’єктів освітнього 

процесу варто розглядати як систему, що здатна до розвитку і 

саморозвитку, а відтак і самоорганізації. Означене вказує на значущість 

дослідницької позиції майбутнього педагога, по-п’яте. Дослідницький 

компонент у навчанні – не тільки один з елементів наукової складової 

навчання у закладі вищої освіти. Особливої ваги набуває дослідницька 

спрямованість навчальних дисциплін, що спонукає здобувачів приймати 

дослідницьке завдання як професійний контекст щоденної освітньої 

практики, осмислювати майбутню діяльність у поняттях «дослідження» 

та «перевірка припущень» про оптимальні умови, форми, способи 

навчання, виховання та розвитку учнів. Систематичність і 

структурованість мислення за таких умов детермінуватиме професійний 

розвиток. Як наслідок, здатність аналізувати інформацію, генерувати ідеї, 

планувати діяльність та мислити стратегічно, оцінювати результати та 

шукати альтернативні рішення тощо. 

Констатуємо: а) мислення педагога повинно забезпечувати дії, 

які змінюють або сприяють успіху та якості життя учнів; б) мислення 

педагога – основа процесу збору, осмислення, розуміння та 

накопичення практичного досвіду; в) здатність вчителя мислити 

повинна бути провідною метою на етапі первинної професіоналізації у 

закладі вищої освіти; г) здатність до педагогічного мислення 

культивується завдяки практичному досвіду та свідомому застосуванню 

теорії у практико-орієнтованих ситуаціях; д) здатність вчителя до 

мисленнєвої активності закладається настановами під час навчання й 

удосконалюється завдяки професійному розвиткові. 

Отже, освітнє середовище закладу вищої освіти є значущим 

осередком розвитку професійного мислення майбутніх педагогів. 

Організація освітнього процесу (поряд із формуванням загальних та 

професійних компетентностей) потребує також орієнтованості на 

розвиток у здобувачів здатності до: осмислення завдань професійної 

діяльності, їх прийняття та оцінювання в умовах конкретної освітньої 

ситуації з урахуванням особливостей педагогічної співдії та 

характеристик суб’єктів освітнього процесу; виокремлення суттєвих 

ознак освітнього простору, опертя на які уможливлює реалізацію 

професійних функцій; експериментування як основу оптимізації 

освітнього середовища, його моделювання та проектування з огляду на 

актуальні запити та суспільні виклики. 
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РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ НОВИХ 
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Любов Нос, 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Пандемія коронавірусу внесла свої корективи в освітній процес 

всіх закладів освіти. Ніхто не був готовий до таких випробувань. Після 

запровадження карантину необхідно було в короткий час знайти нові 

підходи для організації освітнього процесу. В таких умовах дистанційна 

форма освіти набула особливої актуальності. Кожен заклад освіти 

самостійно обирав оптимальні варіанти для організації освітнього 

процесу із використанням технологій дистанційного навчання. Процес 

цифровізації набрав швидких темпів.  

Вважаємо, що цифрові технології мають міцно інтегруватись у 

програми підготовки майбутніх фахівців.  Здобувачі вищої освіти мають 

володіти належною інформаційною культурою, навичками організації 

системної роботи з комп’ютерною технікою, позитивною мотивацією до 

застосування інформаційних технологій. Особливо це відноситься до 

майбутніх вчителів початкової школи, оскільки в Концепції Нової 

української школи цифрова компетентність розглядається серед 

основних. Зокрема зазначається, що «Інформаційно-цифрова 

компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, 

обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та 

приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи 

програмування, алгоритмічне мислення, робота з базами даних, навички 

безпеки в інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з 

інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо)» [2]. 

Отже, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти 

мають навчити майбутніх вчителів початкової школи ефективно 

використовувати ІКТ у своїй практичній діяльності, сформувати у них 

здатність планувати, аналізувати та керувати освітнім процесом за 

допомогою ІКТ, критично оцінювати ресурси та етично їх 

використовувати. 

Проте, як свідчить практика та опитування студентів, не всі 

викладачі самі готові до використання нових освітніх технологій. На 

даному етапі, в умовах, коли обставини заставили всіх використовувати 

технології дистанційної освіти, необхідно розробляти організаційно-
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методичні підходи для удосконалення технологічної компетентності і 

викладачів.  

На цій проблемі акцентує увагу науковець О. Аніщенко. Вона 

наголошує на нагальності її розв’язання, а також на необхідності пошуку 

шляхів для формування й розвитку готовності педагогічного персоналу 

здійснювати професійну діяльність в умовах дистанційного навчання. На 

основі аналізу світового й українського досвіду професіоналізації 

педагогічного персоналу науковець розробила рекомендації щодо 

розвитку цифрових компетентностей педагогів. Серед цих рекомендацій 

виділимо такі: 

- започаткувати моніторингові дослідження щодо освітніх 

потреб педагогічного персоналу у сфері цифрової освіти;  

- забезпечити науково-методичний супровід формування й 

розвитку готовності науково-педагогічних працівників здійснювати 

професійну діяльність в умовах дистанційного навчання;  

- розробити тренінгові програми з професійного розвитку 

науково-педагогічних працівників  із урахуванням специфіки цифрової 

освіти, перспектив розвитку онлайн навчання; 

- удосконалити систему дистанційного навчання на курсах 

підвищення кваліфікації педагогів [1]. 

Отже, в умовах дистанційної освіти викладачі ЗВО мають постійно 

працювати над підвищенням своєї кваліфікації, внесенням змін у 

змістове наповнення своїх лекційних та практичних курсів. Такий підхід 

є важливою передумовою до формування цифрової компетентності 

майбутніх фахівців та їхньої готовності до використання цифрових 

технологій та електронних засобів навчання в освітньому процесі 

початкової школи. 

 

_____________________ 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН  

У ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ 

 

Галина Крохмальна, 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Сучасний етап освітнього життя вимагає від викладачів вищої 

школи активного впровадження технологій дистанційного навчання. 

Протягом останніх двох десятків років, вже відбувається процес переходу 

від традиційного навчання до навчання на базі комп’ютерних технологій. 

Згідно з концепцією розвитку дистанційної освіти в Україні дистанційна 

освіта – це форма навчання, рівноцінна з очною, вечірнього, заочною та 

екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями 

дистанційного навчання [2]. 

Питання оптимізації освітнього процесу та впровадження 

дистанційного навчання знаходять своє відображення у працях 

А. Андрєєва, Р. Бергер, Р. Деллінг, В. Кухаренка, О. Кірсанова, 

В. Лапінського, О. Пінчук, Г. Рамблє, Н. Тализіної, О. Пєхоти, 

Л. Романишиної, Ю. Триуса, А. Хуторського, П. Сікорського та ін.  

Викладачі лінгвістичних дисциплін ще до карантинних обмежень 

намагались   використовували елементи електронного навчання студентів 

за всіма напрямками освітньої діяльності. Адже, мультимедійні засоби 

дають можливість залучити майже всі органи чуття здобувачів вищої 

освіти, поєднуючи друкований текст, графічне зображення, фотографії та 

аудіозапис, створюючи “віртуальну реальність” справжнього 

спілкування. Усі ці елементи відіграють неабияку роль у вирішення 

лінгвістичних та комунікативних завдань, допомагають урізноманітнити 

сприйняття інформації, таким чином, покращуючи її засвоєння.  

У сучасному освітньому просторі навчання лінгвістичних 

дисциплін у дистанційному форматі проводять за допомогою найновіших 

інструментів для синхронного (Teams, Zoom, Skype, Google Meet і ін.) та 

асинхронного зв’язку (електронна пошта, viber, онлайн тестування), що 

удосконалюються з кожним днем задля підвищення інтерактивності. Для 

успішної корекції навчання лінгвістики та адекватного оцінювання 

важливо мати постійний  контакт зі здобувачем освіти; проте у системі 

дистанційного навчанні існує вірогідність неможливої точної 

автентифікації особи або відсутність доступу до мережі Інтернет-зв’язку 

в деяких населених пунктах [1, с. 38–41], що є одним з мінусів 

електронного навчання. На першому плані у сучасній освітній діяльності 

попри обмеження зустрічей через карантинні заходи є зоровий контакт, 
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університетська атмосфера, індивідуальний підхід, миттєвий зворотний 

зв’язок, голосові акценти та інтонація, які відповідають певній ситуації – 

це те, що втрачають студенти, слухаючи онлайн-лекції, навіть за 

найкращого технічного забезпечення. В умовах інформаційного 

суспільства на перший план виходить не інформація, оскільки сьогодні 

інформацію можна здобути всюди, а людська увага, фаховість, спосіб 

мислення [3, с. 131]. 

Дистанційний курс поєднує всі традиційні форми навчання та 

інноваційні види робіт, як от: комп’ютерне тестування, електронну 

пошту та месенджери під час спілкування зі студентами. Варто 

зазначити, що дистанційний курс, порівняно з традиційним навчанням, 

вимагає більшої гнучкості, детальнішої розробки змісту, адаптації 

навчальних програм, ретельнішого планування, підтримки слухачів. 

Викладачі використовують Viber, Teams, Zoom, Skype, Google Meet та ін, 

чим забезпечують дистанційну взаємодію в індивідуальних формах 

роботи, при відпрацюванні і перевірці письмових завдань між 

учасниками діалогу. Зі студентами проводять такі заходи навчальної 

діяльності як консультації, методична підтримка через месенджери, що 

також відіграють важливу роль в системі дистанційного навчання при 

вивченні лінгвістичних дисциплін. Також здобувачі вищої освіти можуть 

завантажити плани практичних та семінарських занять, лекції, навчальні 

матеріали з особистої сторінки викладача Університету.  

Зважаючи на своєрідність дисциплін лінгвістичного циклу, 

необхідним у структурі дистанційного курсу є глосарій, що містить 

тлумачення основних понять та лінгвістичні словники (тлумачні, 

орфографічні, словники іншомовних слів, синонімів, омонімів, паронімів 

тощо),  що допоможе студентам перевірити правильність написання 

слова, з’ясувати його значення. Ці знання сприятимуть формуванню 

вмінь комунікативно доречно використовувати слова в різних контекстах 

[4, с. 140]. 

Отже, потреба впровадження дистанційних освітніх технологій у 

сучасний навчальний процес це вимога часу, проте функціонування 

дистанційної освіти на постійній основі вимагає упровадження певних 

організаційних заходів і   дотримання цілого комплексу принципових 

позицій: застосування нових методологій подання навчального матеріалу, 

удосконалення кваліфікаційних компетенцій викладача, забезпечення 

належних технічних засобів для усіх учасників навчання. На сьогодні 

дистанційне навчання лінгвістичних дисциплін ставить перед 

викладачами ряд питань, які потрібно вирішувати в складних і 

непередбачуваних ситуаціях динамічного навчального процесу. І лише  
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при поєднанні спільних зусиль викладачів та слухачів можна реалізувати 

цілі успішного дистанційного навчання. 

 

____________________ 
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ 

ШКОЛИ ЯК ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ПРОБЛЕМА 

 

Марія Стахів, 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Одним із пріоритетів Національної доктрини розвитку освіти 

(Україна ХХІ століття) є розробка і впровадження освітніх інновацій, 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, яке передбачає 

«забезпеченням високої якості вищої освіти та мобільності випускників 

вищих навчальних закладів на ринку праці за рахунок інтеграції вищих 

навчальних закладів різних рівнів акредитації, наукових установ та 

підприємств, впровадження гнучких освітніх програм та інформаційних 

технологій навчання» [2]. 

У проєкті Стандарту вищої освіти України (013 Початкова освіта 

бакалавр (2016 р.) серед загальних компетентностей майбутнього вчителя 

початкової школи можна виокремити дві – комунікативну та 

інформаційно-комунікаційну, які поєднують у собі всі ключові 

компетентності. 

http://www.osvita.org.ua/distance%20/pravo/00.html
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Комунікативна компетентність – це «здатність спілкуватися 

державною мовою на офіційно-діловому рівні; володіти навичками 

нормативного літературного мовлення (його усною та писемною 

формою) в різних сферах комунікації. Здатність до розуміння чужих і 

продукування власних програм комунікативної поведінки, адекватних 

цілям, сферам, ситуаціям спілкування, активній взаємодії з іншими 

мовленнєвими суб’єктами. Уміння володіти різновидами стилів 

мовленнєвого спілкування в ситуаціях запобігання та врегулювання 

конфліктів» [3, с. 9], а інформаційно-комунікаційна – «здатність до 

застосування сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних технологій 

для розв’язання комунікативних задач у професійній діяльності вчителя 

початкових класів й у повсякденному житті» [3, с. 10]. 

Інформаційна грамотність або інформаційна культура 

характеризуються вмінням адекватно формулювати свою потребу в 

інформації, переробляти інформацію і створювати якісно нову, розвивати 

свої комунікативні здібності й комп’ютерну грамотність. 

Інформаційно-комунікативна компетентність вчителя початкових 

класів сьогодні розглядається як складова його професійної 

компетентності. Це інтегрована якість особистості, що включає 

сукупність професійних якостей, в основі яких лежать знання, уміння і 

навички в галузі опанування нових інформаційних технологій, 

застосування в професійній діяльності правил і норм усної та писемної 

мови, уміння користуватись ними в освітньому процесі. ЇЇ формування і є 

однією з лінгводидактичних проблем.  

Вагомий внесок у становлення сучасної лінгводидактики внесли 

науковці: Н. Бондаренко, М. Вашуленко, Н. Голуб, О. Горошкіна, 

Т.Донченко, О. Караман, С. Караман, К. Климова, Г. Корицька, О. 

Кучерук, Л. Мамчур, В. Мельничайко, В. Новосьолова, С. Омельчук, Г. 

Онуфрієнко, М. Пентилюк, Т. Симоненко, І. Хом’як, Г. Шелехова та 

багато інших.  

За дослідженнями учених, людина витрачає на комунікацію 70% 

свого часу. І саме мовна комунікація (а не жодна з інших) забезпечує 

існування соціальної пам’яті, зберігання й трансляцію інформації як між 

генераціями, так і в межах однієї (окремої) з них. Соціальне значення 

вербальної комунікації є одним із ключових, оскільки у мовленнєвій 

діяльності людей реалізуються соціально обумовлені норми і правила 

спілкування, методика засвоєння яких та їх використання в соціально 

зумовлених життєвих ситуаціях є предметом дослідження 

лінгводидактики як науки, зокрема української лінгводидактики, яка 

передбачає засвоєння мовного матеріалу як інструменту думки та 

орієнтує на практичні методи вивчення української мови: метод проєктів, 
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комунікативно зорієнтовані вправи, пошукові методи, інтерактивне 

навчання, робота з електронними носіями та інтернетом, «методи, що 

сприяють мотивації, творчій, пізнавальній та мовленнєвій активності» [1, 

с. 87]. 

Міжособистісна комунікація у педагогіці відіграє надзвичайно 

важливу роль, оскільки є основою особистісно орієнтованого навчання і 

реалізується через мовленнєві засоби (як в усній, так і в письмовій 

формі). За допомогою мовної взаємодії міжособистісна комунікація 

забезпечує набуття особистісно соціального досвіду. А це можливо лише 

при ефективному використанні лінгвістичних засобів, адекватності 

сприйняття смислової й оцінної інформації, наявність інформаційно-

комунікативних потреб, розуміння іншою людиною, емпатії до суб’єкта в 

процесі спілкування. Саме дослідженням цих аспектів мовленнєвої 

діяльності педагога та пошуками ефективних методів формування 

інформаційно-комунікативної компетентності займається 

лінгводидактика, яка сьогодні активно розвивається. Цьому сприяє 

зростання інформаційного потоку, яке вимагає розумного вибору 

корисної і необхідної для педагогічної діяльності інформації із загального 

її потоку та уміння чітко і грамотно формулювати власні судження.  

Отже, однією із проблем лінгводидактики, яка потребує 

розв’язання, є вироблення методики вивчення мови та використання 

лінгвістичних засобів в умовах функціонування інформаційно-

комунікаційних технологій в освітньому процесі. Це спонукає до 

формування цілісної системи лінгводидактичних методів і прийомів, 

комунікативних засобів (вербальних і невербальних), які б відповідали 

потребам сучасного інформаційного суспільства і забезпечували б 

активну міжособистісну мовленнєву діяльність учнів та учителів.  

 

_________________ 

 

1. Бондаренко Н., Косянчук С. Дидактичні та методичні засади 

сучасного уроку української мови в старшій школі. Гуманітарний вісник 

Полтавського національного технічного університету імені Юрія 

Кондратюка, 2001. Вип. 1. С. 80-89. 

2. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті 

// К.: «Шкільний світ», 2001. – 25 с. 

3. Стандарт вищої освіти України (проект). Галузь знань 01 Освіта, 

спеціальність 013 Початкова освіта [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: www.megu.edu.ua/wp.../Standart._Bakalavr._Pochatkova__osvita-

8.pdf  

 

http://www.megu.edu.ua/wp.../Standart._Bakalavr._Pochatkova__osvita-8.pdf
http://www.megu.edu.ua/wp.../Standart._Bakalavr._Pochatkova__osvita-8.pdf
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МЕТОДИКА «STORУTELLING» ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 

РИТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 

Світлана Кость, 

кандидат наук із соціальних комунікацій,  

доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Методика «storytelling» є уже звичною і доволі ефективною в 

практичній педагогічній діяльності в межах освітнього процесу 

початкової школи, незважаючи на те, що поки що ця методика не 

отримала належного наукового вивчення та обґрунтування. 

Впровадження нових комунікативних технологій, інноваційних методів 

навчання в освітній процес сприяє формуванню сприятливої 

психологічної атмосфери, встановленню довірливих стосунків між 

педагогам та здобувачами освіти, а також успішному формуванню 

мовленнєвої компетентності учасників педагогічної взаємодії. 

Методикою «storitelling» зацікавлені педагоги та психологи у всьому 

світі, оскільки пояснення матеріалу у формі розповіді історій розвиває в 

здобувачів освіти уяву, логіку та підвищує рівень культурної освіченості. 

Історії дозволяють розповісти про те, як приймаються рішення та 

будуються стосунки [4]. 

Досконале володіння методикою «storytelling» має вагоме 

значення для майбутніх вчителів початкових класів, основною метою 

яких в межах мовно-літературного блоку навчальних предметів Нової 

української школи є формування комунікативної компетентності. До 

завдань вчителя початкових класів входить уміння ефективно 

організувати мовну діяльність здобувачів початкової освіти, розвивати в 

них уміння точно та образно відповідно до ситуації спілкування 

висловлювати свої думки, почуття тощо. Опанувати нові ефективні 

комунікативні технології навчання здобувачі вищої освіти спеціальності 

013 Початкова освіта мають можливість у межах вивчення навчальної 

дисципліни «Риторика та культура мовлення педагога». 

Storytelling – слово англійського походження, яке в перекладі 

означає «story» – історія, а «telling» – розповідати, отже, розповідання 

історій. Зважаючи на те, що відповідного перекладу терміноодиниці ще 

немає в науковій педагогічній та методичній літературі, то у дослідженні 

будемо використовувати лексему в її англійському варіанті). Методику 

«storytelling» винайшов й успішно випробував на власному досвіді Девід 

Армстронг (керівник міжнародної компанії Armstrong International). 

Працюючи над своїм методом, автор врахував відомий психологічний 
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фактор: історії більш виразні, захопливі і цікаві легше асоціюються з 

особистим досвідом, аніж правила чи вказівки. Їх легше запам’ятати, їм 

надають вагомого значення, вони мають сильний, тривалий і 

конструктивний вплив на поведінку людей. Крім того, перевага методу у 

тому, що він не вимагає витрат, спеціальних технічних засобів і може 

бути застосований у будь-де та коли завгодно. 

Storytelling – це соціально-культурна діяльність, коли людина 

оповідає історією іншим людям, іноді використовуючи імпровізацію, 

театралізацію чи перебільшення. Кожна культура має власні оповідання, 

якими здавна діляться для розваги, освіти, збереження культури чи 

виховання моральних цінностей (наприклад, народні казки). Ключовими 

елементами цих історій є сюжет, персонажі та позиція оповідача [2]. 

Антрополог Поллі Вісснер зауважує, що в давнину «історії 

відігравали визначну роль у розширенні людських можливостей уявляти, 

мріяти і розуміти думки інших. Розповіді давали людям змогу вивчати 

широкі соціальні зв’язки і створювати уявні спільноти далеко за межами 

місцевих груп. Добрі оповідачі отримували привілейоване становище у 

спільноті, а добрі слухачі – безцінні знання. (Наприклад, уважний слухач 

міг навчитися уникати небезпечних пригод, про які йшлося у розповіді). 

Тому навички розповідати і слухати еволюціонували разом із людською 

свідомістю» [Цит. за: 1, с.73]. В усній народній творчості українського 

народу також відображена практика розповідання історій, які побутували 

у вигляді таких жанрів, як перекази, народні оповідання, бувальщини. Ще 

І. Франко наголошував на ролі оповідачів, виділяючи серед них таких, які 

вміють поєднати інформативність з естетичною функцією оповіді.  

Сюжет історії може розвиватися за класичною схемою: експозиція, 

завʼязка, розвиток подій, кульмінація, розвʼязка, висновки (головний 

герой має певну мету, але зустрічає на своєму шляху перешкоду. Він 

намагається обійти її, що веде до кульмінації, а згодом – розв’язки) [1, с. 

73]. Під час занять застосовують також і дедуктивний метод побудови 

історії: аналіз дійсності (ситуації, у якій опинився персонаж); зʼясування 

подій, які сприяли цьому; визначення умов, що спонукали до подій; 

аналіз дій чи бездіяльності персонажа, розкриття особливостей 

персонажа (або мети організації), які призвели до цього. Завершення 

будь-якої історії має відбуватися через підбиття висновків (не повчання), 

які покликані узагальнити отриману інформацію, спонукати до 

подальшого оволодіння знаннями [3, с. 95]. 

Успішно опанувавши методикою «storytelling» як складовою 

риторичної компетенції, майбутні педагоги зможуть застосовувати її 

можливості не лише у професійній діяльності, а й для досягнення 
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життєвих цілей, побудови стосунків, налагодження комунікативної 

взаємодії різних рівнів і видів, ораторській діяльності тощо. 

 

_________________ 
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Роксолана Жаркова, 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Формування багатогранної творчої особистості – важливе завдання 

сучасного освітнього процесу. Чимало дослідників займалися вивченням 

проблематики творчості (М. Бердяєв, Д. Богоявленська, І. Васильєв, 

Д. Гілфорд, І. Зязюн, Г. Костюк, А. Маслоу, В. Моляко, М. Поташник, 

В. Рибалко, Т. Рибо, К. Роджерс, С. Сисоєва, М. Холодна, Дж. Уоллес). 

Розвиток творчої уяви дитини можливий завдяки її систематичному 

залученню до творчої діяльності, що вимагає зосередженості, 

цілеспрямованості, здатності приймати неочікувані рішення, 

нестандартно розв’язувати завдання, потребує гнучкого мислення, 

емпатії, готовності до командної співпраці. Як зауважує С. Сисоєва, 

учитель повинен забезпечити дитині психолого-педагогічну підтримку її 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81)
https://vseosvita.ua/library/navcalno-metodicnij-posibnik-storytelling-istorii-aki-navcaut-205089.html
https://vseosvita.ua/library/navcalno-metodicnij-posibnik-storytelling-istorii-aki-navcaut-205089.html
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креативних можливостей, адже саме він «супроводжує і надихає творчий 

розвиток людини у найбільш сензитивні до педагогічного впливу періоди 

її життя» [3, с.11].  

Художня література володіє значним навчально-виховним та 

креативним потенціалом, сприяє не лише збагаченню мовлення дитини, а 

й розвитку її когнітивних процесів, пізнавальної активності. Мовно-

літературна діяльність учня початкової школи передбачає не тільки 

засвоєння основних елементів гуманітарної освітньої галузі, а й творчу 

взаємодію у процесі читання літературних текстів, вивчення їх 

складових, перевірки на уважність і вміння осмислити прочитане. 

Відомий італійський письменник-казкар Дж. Родарі у «Граматиці 

фантазії» (1973) підкреслював важливість прийомів розвитку творчої 

уяви дітей засобами художнього слова. Він запропонував мовно-

літературні ігри, які мали б пробудити дитячу допитливість, фантазію та 

креативність. Серед них, до прикладу, такі: вправи на «оживлення» слів 

(випадкові слова вживаються у нових контекстах, отримуючи нові 

відтінки значень, по-особливому взаємодіють між собою); вправи на 

сміливі вигадки (уява спонукає домальовувати неймовірні сюжети: 

собаки, які літають, яблука, які співають тощо); вправи на творення 

неологізмів (використання мовного матеріалу – префіксів, коренів, 

суфіксів для творення унікальних слів, потім з таких слів придумують 

цілі історії); вправи на «перемішування» казкових фабул (можна 

«помістити» казкових героїв в інший часопростір, наділити їх новими 

властивостями і подивитися, що вийде); вправи на «корисні» помилки 

(коли діти освоюють закони орфографії, можна зробити ці уроки 

захопливими – дозволити слову з помилкою «пожити» своїм коротким 

життям, ввести його у текст, придумати для нього пригоди) [2]. Ідеї 

Родарі знайшли своє втілення у розробках багатьох вчених-педагогів та 

вчителів-методистів. Адже мистецтво придумування історій (сторітелінг) 

доповнюється іншими завданнями на основі відомих творів, 

застосовуючи такі технічні прийоми літературознавства, як аглютинацію, 

аналогію, акцентування, гіперболізацію, літотизацію, схематизацію, 

типізацію, (ре/де)конструкцію тощо.           

І. Лапшина і Н. Родюк, аналізуючи доробки відомих педагогів-

новаторів, а також сучасні технології творчого розвитку молодших 

школярів, рекомендують використовувати такі прийоми роботи з творами 

художньої літератури: - словесне малювання або штрих-мовлення, коли 

«педагог через сприймання поетичного тексту, пейзажної лірики показує 

дітям приклад художнього опису явищ природи, предметів та об’єктів 

довкілля; коментар зображеного, коли вчитель спонукає дітей до 

вербалізації власних художніх переживань, висловлення думок, які 
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знайшли відображення в малюнках, картинах, репродукціях» [1, с.13]; - 

азбуку віршування (за В. Левіним) – це творче письмо з активним 

застосуванням рими, ритму, звукопису; - вправи на створення казки, при 

цьому «краще починати з простих прийомів перетворення, таких як 

«зробити навпаки», «збільшення-зменшення» тощо, пізніше перейти до 

комбінаторики – вправи на поєднання персонажів кількох казок» [1, 

с.36]. До основних прийомів творення казок (ці прийоми можна 

використати не лише до жанру казки) вчені відносять: 1) прийом 

«зробити навпаки» (евристичне перетворення характеристик героїв, 

зовнішніх та внутрішніх їхніх ознак); 2) прийом «збільшення – 

зменшення» («великий стає маленьким, але спритним і непомітним, а 

маленький та слабкий – великим та могутнім»); 3) прийом «прискорення 

– уповільнення» («персонаж має змогу прискорити час або уповільнити 

його»); 4) прийом «дроблення – об′єднання» («подробити на частини 

об′єкт, надати частині самостійне життя. Можна також створити новий 

об′єкт чи персонаж шляхом поєднання рис, елементів або частин окремих 

істот»); 5) прийом «перервності – постійності» («те, що робиться 

постійно, набуває періодичності, а те, що було періодичним – змінюється 

на постійне»); 6) прийом «динамічності – статичності» («нерухоме стає 

змінним за властивостями, гнучким. А гнучке, живе – завмирає»); 7) 

прийом «персоніфікації – деперсоніфікації» («дію, яку виконує людина 

або тварина, виконує явище природи, штучний об′єкт тощо. А їх 

призначення, навпаки, виконує людина, або істота, що цього раніше не 

робила») 8) прийом «чарівна паличка» («риса одного персонажа стає 

спільною рисою для всіх або навпаки, персонаж або об′єкт лишається без 

якоїсь загальної риси або можливості»); 9) прийом «універсалізації – 

обмеження» («унікальна риса одного персонажа стає рисою всіх інших»); 

10) прийом «перетворення шкоди на користь» («властивості шкідливого 

об′єкта або явища завжди можна спрямувати на добрі справи»); 11) 

прийом «продовження казки» («учитель може запропонувати дітям 

самим обрати умови її продовження, місце і час дії персонажів»; 12) 

прийом «картки подій» («найважливіші події відомих казок або малюнки 

цих подій наносять на картки, а потім показують їх навмання, а з 

описаних подій створюють нову казку»); 13) прийом «усмішка 

чеширського котика» («виділення рис й атрибутів персонажа і надання їм 

самостійного життя»); 14) прийом «внесення цікавих змін у казку» («у 

відому казку дітям пропонується ввести персонажів, які виконали б ті дії, 

які дозволять отримати інший результат»); 15) прийом «казка про себе» 

(«діти яскраво уявляють зміст улюбленої казки, уявляють себе одним з її 

персонажів» [1, с.38-43].  
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Названі методи і прийоми роботи з літературними творами 

(казками, зокрема) показують, наскільки різнобічною й натхненною може 

бути співпраця творчого вчителя з творчою дитиною, як педагог може 

застосувати «стимулюючий зміст навчального матеріалу» [3, с.184] для 

побудови гармонійної «атмосфери співтворчості і співробітництва» [3, 

с.175].   

 

_____________________ 

 

1. Лапшина М.І., Родюк Н.Ю. Технології творчого розвитку 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

ВЧИТЕЛІВ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ САМОАНАЛІЗУ 

 

Оксана Винницька-Юсипович, 

доктор філософії (PhD), кандидат педагогічних наук, 

асистент кафедри початкової та дошкільної освіти  

 

Сертифікація педагогічних працівників складається з трьох етапів: 

незалежне тестування, самооцінювання, спостереження експерта[1]. Для 

другого етапу розроблена обов’язкова “Анкета самооцінювання”, мета 

якої надати педагогічному працівнику (учителю) можливість “оцінити 

власні сили та виявити резерви для подальшого професійного 

зростання”[2]. 

Професійний стандарт вчителя визначає критерії професійних 

компетентностей для підвищення кваліфікаційних категорій учителя 

(педагогічного працівника)[3]. Ці критерії мають послідовний розвиток і 

мали б спонукати вчителя продовжити професійне навчання та 

вдосконалення. Сертифікація та етап самоаналізу слід розглядати як 

невід’ємний крок у розробці плану особистого професійного розвитку 

вчителя.  

https://prostranstvo.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0146/146330.8cbz0e6uur.pdf
https://prostranstvo.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0146/146330.8cbz0e6uur.pdf
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Щоби слово “сертифікація” не стало просто замінником слова 

“атестація” й різниця не звелася виключно до терміну проходження (в 

першому випадку, що три роки, а в другому – що п’ять) та формою 

проведення (в першому – зовнішні експерти, а в другому – місцеві 

комісії), особливу увагу необхідно приділити етапу самооцінювання та 

його застосуванню в обговоренні з експертом. Етап спостереження 

передбачає можливість експерту ставити учителеві запитання, щоб 

спонукати його/її до подальшого самоаналізу[4].  

Досвід показує, що для вдосконалення педагогічної майстерності 

недостатньо надати вчителям анкету для самоаналізу. Необхідно 

розробити інструментарій, який допоможе вчителеві застановитися над 

особистими сильними та слабкими професійними якостями й визначити 

шляхи для самонавчання й професійного розвитку.  

Модель критичних роздумів (critical reflection) Ґрагама Ґіббса 

(Graham Gibbs) широко застосовується для самоаналізу педагогічних 

працівників, як на етапі навчання (студенти), так і на етапі професійної 

діяльності (вчителі). Модель складається з п’яти розділів: опис, почуття, 

оцінювання, аналіз, план дій, які виконуються послідовно й 

передбачають письмове або усне обговорення з експертом або 

наставником. В такий спосіб процес критичних роздумів спонукає 

педагогічного працівника замислитися над своєю майстерністю й 

визначити шляхи для самовдосконалення[5]. 

У 2020-2021 навчальному році (серпень-листопад 2020) проведено 

тридцяти-годинний курс професійного  розвитку для вчителів перших 

класів дванадцяти шкіл м. Львова. У зв’язку з карантинними 

обмеженнями, спричиненими всесвітньою пандемією COVID-19, 

навчання проводилося дистанційно. Вчителі щотижнево підключалися до 

електронної платформи, обговорювали наперед прочитані тексти, 

результати впровадження інноваційних технологій у навчальний процес, 

особисті труднощі та успіхи.   

У жовтні 2020 р. під час осінніх канікул учителям було 

запропоновано за моделлю Ґіббса впродовж п’яти днів провести у 

письмовій формі критичні розуми над своєю педагогічною майстерністю. 

Після кожного з п’яти етапів учителька у письмовій формі отримувала 

від експерта запитання, на які могла відповісти й знову отримати відгук 

викладачки. Доступ до письмових роздумів, як вчительки так і 

викладачки, мали лише безпосередні учасники процесу.  

Результати проведеної роботи показали, що: 

1) учительки активно взялися за роздуми, хоча спочатку не дуже 

розуміли, наскільки це стосується того, що вони роблять у класі; 
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2) учительок найбільше здивувало, що хтось зацікавлений у їхніх 

емоціях та почуттях щодо роботи; 

3) учительки ніколи не вважали, що їхній професійний розвиток 

залежить від них особисто, а не від проходження обов’язкових курсів.  

Додатково робота показала, що вчителі: 

1) не мають досвіду у застосуванні моделі критичних роздумів; 

2) шукають, як “правильно” відповісти, й не зосереджуються над 

тим, що вони насправді думають, відчувають та осмислюють; 

3) не довіряють, що експерт справді прочитає їхні роздуми.  

Обговорення та пояснення цих результатів виходять за рамки цієї 

роботи. 

Створення умов для самоаналізу та обговорення результатів з 

експертом – один з основних елементів розвитку професійних 

компетентностей вчителя. Включення цього етапу в процес сертифікації 

педагогічних працівників спонукає до створення різноманітного 

інструментарію для самоаналізу та критичних роздумів. Подолання 

недовіри та шаблонного виконання діяльностей лишається питанням, над 

яким необхідно активно замислитися.  

 

__________________ 

 

1. Положення про сертифікацію педагогічних працівників. 

(Затверджено постановою Кабінету Міністрів від 27 грудня 2018 р. № 
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України від 24 грудня 2019 р. №1094). Режим доступу.  
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педагогічної майстерності. (Затверджено Наказом Державної служби 

якості освіти України від 24.02.2020 р. №01-11/5). Режим доступу.  

3. Проєкт Професійного стандарту (Затверджено Наказом 
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5. Gibbs, Graham. (2013). Learning by Doing: A Guide to Teaching 

and Learning Methods. 2nd ed. – Oxford Centre for Staff and Learning 

Development, 2013 – 134 с. Режим доступу.  

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1190-2018-п#Text
http://www.sqe.gov.ua/images/materials/СЕРТИФІКАЦІЯ/Анкета_самооцінювання_2020.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2020/05/05/04052020-profesiinii-standart-vchitelya-1-1.docx
https://www.sqe.gov.ua/index.php/en/anonsy/710-17-18-kvitnia-2019-roku-derzhavna-sluzhba-iakosti-osvity-ukrainy-provede-treninh-dlia-osvitnikh-ekspertiv-z-pytan-vyvchennia-praktychnoho-dosvidu-vchyteliv-pochatkovykh-klasiv-pid-chas-ikh-sertyfikats
https://thoughtsmostlyaboutlearning.files.wordpress.com/2015/12/learning-by-doing-graham-gibbs.pdf


 32 

ЕТНОКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ 

 

Любов Назарук, 

асистент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Сучасний культурно-освітній простір України проходить етап 

масштабних трансформацій, що викликані демократичними 

перетвореннями в соціально-політичному та економічному житті країни. 

Суспільство очікує від освіти виконання не лише виховної, освітньої та 

розвивальної функцій, а й таких, як соціокультурна, культуротворча, 

соціально-захисна тощо. Про це відзначається в нормативних документах 

освітнього поля України – Державна програма “Діти України”, 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр., Закон 

України «Про освіту» (2017), Концептуальні засади реформування освіти 

«Нова українська школа» (2016), Державний стандарт початкової освіти 

(2018) та ін. 

Проблеми виховання й соціального становлення людини у 

контексті етнонаціональних процесів досліджували такі вчені, як: 

В. Антонович, М.Аркас, Д. Багалій, М. Грушевський, М. Драгоманов, 

М. Костомаров, І. Огієнко. Необхідність використання надбань народної 

культури в процесі виховання обґрунтували В. Обозний, Ю. Руденко, 

С. Русова, Р.Скульський, М. Стельмахович, В. Сухомлинський, 

Є. Сявавко, К. Ушинський, Г. Філіпчук та ін.  

Етнокультурна вихованість включає такі компоненти: ціннісно-

орієнтаційний; рефлексивний; діяльнісний. Конкретними показниками 

етнокультурної вихованості визнано: стійку систему моральних 

цінностей; повагу до близьких, старших і молодших; самоповагу; 

зацікавленість проблемами життя; прагнення жити інтересами свого 

оточення, соціуму, суспільства; безкорисливість; відповідальне ставлення 

до життя; працьовитість; ініціативність; організованість; 

відповідальність, культурно-етичну поінформованість. 

На результативність етнокультурного виховання молодших 

школярів впливають: родина, найближче соціальне оточення (однолітки), 

соціумні фактори (соціальний простір держави, система позашкільної 

освіти, засоби масової інформації); гра; народна творчість. 

Молодші школярі мають сенситивність до емоційно-образного 

сприйняття, морально-етичних, естетичних, соціальних цінностей. 

Головною особливістю розвитку особистості в молодшому шкільному 

віці є зміна її соціальної позиції: дитина включається у навчально-

виховний процес, входить до мікросоціумів класу і школи. У шкільний 
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період значно розширюється коло спілкування: школяр, як  правило, 

потрапляє до різних мікросоціумів (шкільний клас, позашкільна 

установа, дитячі громадські організації тощо). Практичне ж ставлення 

особистості до соціуму полягає у “виділенні нею значущих предметів, 

явищ, цінностей, функція яких полягає у регуляції поведінки” 

(С.Рубінштейн). 

Процес етнокультурного виховання – це досягнення рівноваги між 

особистістю і етнокультурним середовищем, процес динамічний, 

відповідно до безперервного суспільного розвитку; по-друге, виховання 

як складова соціалізації на сьогодні покликана створювати спеціальне 

середовище, найбільш ефективну для розвитку особистості ситуацію, яка 

б сприяла прояву її соціальної активності у процесі усвідомлення 

навколишнього світу, яке переростає в індивідуальне ставлення  до його 

реалій. 

Тяжіння учнів початкової школи до конкретно-образної форми 

мислення сприяє вихованню їх засобами образності, мистецтва, у першу 

чергу засобами художнього слова, фольклору. Усна народна творчість, 

особливо ті її твори, які відносяться до дитячого фольклору і близькі 

дітям й зрозумілі за віковим світосприйняттям, викликають у них 

відчуття задоволення і взаєморозуміння від знайомства з ними, що 

збуджує продуктивне мислення, вводить мікросоціум твору з його 

художньо змодельованим життям у їх мотиваційну сферу, робить своїх 

адресатів співучасниками уявного, художньо модельованого дійства.  

Звернення до фольклорної спадщини як умови етнокультурного 

виховання важливо тому, що порушення ідентичності, пов’язане 

насамперед із переоцінкою цінностей, збільшує напругу людей. Такий 

психологічний стан заважає сприйняттю нового, в тому числі й нових 

ідей, нових форм активної діяльності. Активізація зв’язку з позитивним 

минулим досвідом, з культурою дає можливість подолати цей бар’єр або 

знизити його значення. Етнокультурне виховання молодших школярів 

перш за все передбачає виховання індивідуальних рис характеру. 

Наприклад, мотив мужності, особистої відваги як визначальна манера 

поведінки героя присутній у значній частині наших народних казок. У 

доступній формі перед дітьми акцентувалося на тому, що він 

продиктований необхідністю відстоювання повноцінного життя, 

переборювання несприятливих його обставин, а не рабського виживання. 

Це і казки про тварин, адресовані найменшим (“Козел і баран”, “Як заєць 

ошукав ведмедя” й ін.), і чарівні казки, насичений зміст яких явно 

розраховувався “на виріст” (“Про сопілку, скрипку і цимбали, “Шовкова 

держава” й ін.), і, так би мовити, чисто соціально-побутові казки з 

конкретною спрямованістю особистого завзяття (“Про бідного сироту”, 
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“Срібні воли”).  Бути самим собою, за будь-яких обставин зберігати 

власне обличчя, не втрачати почуття гідності своїм прикладом навчають 

герої більшості українських народних казок. Це насамперед ті твори, 

головні герої яких теж діти зі зрозумілими й близькими особливостями 

поведінки та психологією вчинків (“Телесик”, “Три брати і кицька”, “Про 

золоту гору”, “Чабанець” тощо) та казки про тварин. Педагогам 

пропонувалося брати до уваги, що труднощі й перешкоди на життєвому 

шляху героїв казок починають сприйматися дітьми як обов'язковий 

атрибут життя, як бар’єр між їхніми прагненнями і вже досягнутими 

можливостями. 

Теоретичний аналіз проблеми етнокультурного виховання 

молодших школярів засобами українського фольклору, визначення його 

сутності та специфіки в сучасних умовах, змістовне представлення 

єдності соціальних та культурних чинників впливу дозволяє 

обґрунтувати педагогічні умови, що забезпечують ефективність процесу 

етнокультурного виховання молодших школярів засобами українського 

фольклору:  

1) створення педагогічного простору етнокультурного розвитку 

молодших школярів, що включає узгодження мети та змісту діяльності 

початкової школи з етнокультурним оточенням;  

2) включення молодших школярів у різні за змістом та емоційно-

привабливі за формою види навчальної та культурно-дозвіллєвої 

діяльності з використанням українського фольклору з метою збагачення 

індивідуального життєвого досвіду учнів, розширення меж власних 

можливостей;  

3) комплексного використання засобів українського фольклору в 

етнокультурному вихованні учнів. 

Таким чином, етнокультурний розвиток молодшого школяра може 

бути представлений як процес входження в культуру, у нове соціальне 

середовище й інтеграції в ньому, що здійснюється в певній ситуації 

розвитку. Етнокультурне виховання у початковій школі на сьогодні має 

достатні теоретичні напрацювання для ефективного практичного 

впровадження у практику з використання педагогічних інновацій. 

Провідними чинниками, що зумовлюють особливості етнокультурного 

виховання молодших школярів, визнано: сім’я; найближче соціальне 

оточення (однолітки); соціумні фактори (соціальний простір держави, 

система позашкільної освіти, засоби масової інформації, гра; фольклорна 

спадщина). 
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ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ – ШЛЯХ ДО ЯКІСНОЇ ОСВІТИ 

 

Марія-Тереза Шоловій, 

асистент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Головним орієнтиром сучасної української системи освіти на 

державному рівні – якість, створення усіх необхідних для цього умов. 

Особлива увага зосереджена на початковій школі, отримані знання в якій 

є підґрунтям та базою для поглиблення в середній та старшій школах. 

Інтегрований підхід у навчанні є ключем до самоорганізації та 

повноцінного всебічного розвитку дитини, основою реалізації завдань, 

прописаних у Державному стандарті початкової освіти та у «Новій 

українській школі» [1]. 

В дидактиці інтеграцію розглядають: як мету навчання, що 

передбачає формування цілісного уявлення про навколишній світ як 

єдине ціле, в якому всі елементи взаємопов’язані; як засіб навчання, 

орієнтований на зближення предметних знань, встановлення між ними 

взаємозв’язків; як засіб отримання нових уявлень на межі 

диференційованих знань, встановлення суттєвих зв’язків між ними [2]. 

Інтенсивне впровадження інтегрованого підходу забезпечує 

об’єднання та узагальнення понять, виділення основного із великої 

кількості інформації. Тоді як предметна система навчання розглядає 

предмети та явища окремо, через це в дитини можуть сформуватися 

відокремлені уявлення про предмет, без будь-яких зв’язків. Зіставлення 

засвідчує, що інтегрований підхід допомагає здобувачу освіти на основі 

різних видів діяльності, властивостей предмета чи явища, сформувати 

цілісне уявлення про нього. 

Варто звернути увагу на психологічний аспект у навчанні,  

зумовлений віковими особливостями здобувачів початкової школи: 

сенсорний розвиток, наочно-образний та наочно-практичний тип 
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мислення, нерозчленоване сприймання світу, без опори на різні 

дисципліни. Вищезазначені  ознаки та втомленість дитини великою 

кількістю предметів при предметному навчанні є передумовами до зміни 

поглядів на підхід до навчання. Саме тому інтеграційні процеси у 

шкільній освіті особливо актуальні для початкової ланки навчання. 

Метою інтегрованого навчання є поєднання блоків з різних 

предметів та тем задля збагачення та розширення сприймання школяра. 

Це надає змогу розглянути об’єкт вивчення з різних аспектів, що в свою 

чергу – сприяє міцності та цілісності знань. Основна мета системи 

інтеграції освіти – розкрити загальні закономірності, закони та ідеї, які 

знайшли себе в різних науках, та поєднати їх в одне ціле [3]. 

Для багатьох розвинених країн ідея інтегрованого навчання не є 

новинкою. Фінляндія, яка є лідером по якості освіти, зразком та 

джерелом для черпання вчительського досвіду та натхнення – не виняток. 

Діти не люблять одноманітності, тому нестандартні уроки є цікавими , 

підвищують інтерес та активність. У такий спосіб, учні вчаться швидко 

мислити та засвоювати новий матеріал. 

В навчальному процесі інтеграція базується на чотирьох 

принципах: 

1. Опора на знання, отримані з різних предметів. 

2. Взаємопов’язаність дисциплін. 

3. Зближення однорідних предметів. 

4. Пошук та розвиток спільних рис для низки предметів [3]. 

Доцільно інтегрувати уроки з різних предметів із інформатикою. 

Застосовуючи персональні комп’ютери, учні можуть із задоволенням 

закріплювати знання, а вчителі – мають змогу провести контроль знань, 

витрачаючи менше часу на перевірку.  

Підсумовуючи, зазначимо, що при доцільному використанні 

вчителем різних форм та видів інтегрованого підходу до навчання 

підвищується активність учнів та рівень продуктивності навчальних 

досягнень. 

 

____________________ 
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ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Ольга Галюка, 

аспірантка кафедри початкової та дошкільної освіти  

 

Глобальні зміни в освітньому середовищі, спричинені реаліями 

пандемії COVID-19, створили вимушені квазіекстримальні умови 

масштабної трансформації освіти. Ситуація з коронавірусною хворобою 

змусила представників вищої освіти у всьому світі, зокрема і в Україні, 

переглянути принципи побудови навчальних планів та програми 

підготовки майбутніх фахівців, враховуючи умови дистанційного 

формату навчання.  

 Зважаючи на пріоритетність компетентнісного підходу, який є 

одним із сучасних освітніх векторів розвитку освіти в Україні, важливого 

значення, на нашу думку, набуває процес формування соціальної 

мобільності майбутнього учителя початкової школи. 

Соціальна мобільність як інтегративна здатність особистості 

адаптовуватись до умов мінливого середовища та змін, які диктує 

суспільство, є чи не найважливішою та найактуальнішою рисою в наш 

час. Соціально мобільний фахівець, зокрема вчитель початкової школи, 

стає конкурентоспроможним та затребуваним на ринку праці, адже 

швидкість та оперативність, гнучкість та адаптивність, інноваційність та 

рухливість – головні характеристики педагога нових умов сучасного 

освітнього простору. 

Розглядаючи соціальну мобільність як інтегровану характеристику 

особистості та беручи до уваги її структуру і критерії, ми виокремили 

показники та рівні сформованості соціальної мобільності майбутніх 

учителів початкової школи. 

Теоретичний аналіз низки наукових праць показує, що дослідники 

у своїх творчих пошуках керуються єдиною думкою щодо визначення 

критеріїв, показників та рівнів готовності, сформованості чи розвитку, а 

саме – наявність залежності критеріїв від структури досліджуваного 
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явища, процесу, властивості особистості (Фамілярська Л., Дячок Н., 

Пріма Р.) [1, 2, 3]. 

У процесі дослідження нами виокремлено такі критерії 

сформованості  соціальної мобільності майбутніх учителів початкової 

школи: мотиваційний, психофізіологічний, комунікативний і діяльнісний. 

Коротко означимо та охарактеризуємо показники розвитку соціальної 

мобільності майбутніх учителів початкової школи відповідно до 

зазначений вище критеріїв соціальної мобільності. 

Головними показниками мотиваційного критерію вважаємо 

наявність інтересу до професії вчителя початкової школи; наявність 

особистого зацікавлення у застосуванні можливих способів співпраці в 

освітньому процесі;  мотивація досягнення успіху в педагогічній 

діяльності; орієнтація на задоволення головних цілей педагогічній 

діяльності. 

На наше глибоке переконання, основними показниками 

психофізіологічного критерію є гнучкість та глибина швидкого й 

органічного пристосування особистості до нових потреб та умов 

професійної діяльності в мінливому освітньому середовищі, адаптивність 

до нових психологічних і фізіологічних навантажень. 

Зосередимо увагу на показники комунікативного критерію, а саме: 

комунікативність педагога; здатність швидко приймати рішення, що 

відповідають вимогам нової дійсності; здатність, залежно від умов, 

займати певний соціальний статус, соціально-професійну роль в 

колективі чи суспільстві. 

Показниками діяльнісного критерію є аналіз результатів 

педагогічної діяльності та роботи над собою; наявність компетенцій, 

необхідних для швидкого реагування вчителів початкової школи на зміни 

в освітній галузі; здатність до самовдосконалення й отримання 

позитивних результатів; вміння оперативно і гнучко застосовувати в 

практичній діяльності свої знання, вирішувати будь-яке професійне 

завдання найбільш оптимальним і ефективним способом;  рефлексивність 

ефективності діяльності. 

Таким чином, на основі  комплексного врахування виділених 

критеріїв та показників встановлено три рівні сформованості соціальної 

мобільності майбутніх учителів початкової школи у професійній 

підготовці: елементарний (низький), базово-діяльнісний (середній), 

інноваційний (високий). Кожен рівень характеризується наявністю чи 

відсутністю показників відповідно до критеріїв сформованості соціальної 

мобільності. 

Подальшого дослідження потребує визначення відповідних 

педагогічних умов задля забезпечення процесу ефективного розвитку 
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соціальної мобільності майбутніх учителів початкової школи у 

професійній підготовці. 

 

______________________ 
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ГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Світлана Лозинська, 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Одним із важливих напрямів роботи, який окреслює орієнтири на 

подальше вивчення нових аспектів входження дитини у світ людських 

відносин, є ґендерне виховання — одна з найбільш суперечливих тем 

сьогодення. Тривалий час ця тема взагалі вважалася ледве не 

забороненою. Говорити про статевий розвиток, було не прийнято, а 

навіть непристойно, тим паче в закладі дошкільної освіти. Усі запитання, 

пов’язані зі статевим вихованням, педагоги намагалися оминати. Нині ця 

проблема, навпаки, стала актуальною і широко обговорюваною. 

Період дошкільного дитинства – це той період, у процесі якого 

батьки та педагоги повинні зрозуміти дитину й допомогти їй розкрити ті 

унікальні можливості, які дані їй власного статтю, якщо ми хочемо 

виховати чоловіків і жінок, а не безстатевих істот, які розгубили переваги 

своєї статі. 

У Базовому компоненті дошкільної освіти (2012), в освітній лінії 

«Особистість дитини», у підрозділі соціально-комунікативна 

компетентність наголошується, що дитина має бути обізнана із різними 

соціальними ролями людей (жінки, чоловіка, дівчинки, хлопчика тощо); 

із елементарними соціальними та морально-етичними нормами 

міжособистісних відносин; уміннями дотримуватись їх під час 
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спілкування; здатна взаємодіяти з людьми, які її оточують; узгоджувати 

власні дії, поведінку з іншими; усвідомлювати своє місце в соціальному 

середовищі; позитивно сприймати себе [1]. Зміст гендерного виховання 

окреслено і в чинних програмах розвитку дітей дошкільного віку. 

С. Вихор розглядає гендерне виховання як цілеспрямований і 

систематичний вплив на свідомість, почуття, поведінку вихованців з 

метою формування в них егалітарних цінностей, поваги до особистості, 

незалежно від статі, розвитку індивідуальних якостей і здібностей задля 

їх самореалізації, оволодіння навичками толерантної поведінки з метою 

побудови громадянського суспільства [3]. Дослідниця вважає, що 

гендерне виховання передбачає також відмову від сексизму, 

пом’якшення гендерних стереотипів, формування досвіду взаємодії між 

статями на засадах гендерної рівності, недопустимість протиставлення за 

статевою ознакою в сім’ї, школі, будь-яких суспільних інститутах, 

створення рівних умов і можливостей для розвитку, самовдосконалення і 

самореалізації кожної особистості. 

Гендерний підхід створив передумови для аналізу поняття 

«гендер» (від англ. gender – рід, стать) як новітнього позначення, сучасної 

інтерпретації проблеми статевих взаємостосунків (І. Костікова). До появи 

терміна «гендер» поняття «стать» (sex) належала до вивчення 

біологічних, фізіологічних, психофізіологічних відмінностей чоловіка та 

жінки, а категорії «статево-рольове виховання», «статево-рольова 

поведінка», «статево-рольова соціалізація» були пов’язані з 

дослідженням соціальних, культурних, психолого-педагогічних 

складових маскулінності/ фемінінності, статевих взаємостосунків [2]. 

Гендерне виховання – це цілеспрямований організований процес 

формування соціокультурних механізмів конструювання чоловічих і 

жіночих ролей, поведінки, діяльності та психологічних характеристик 

особистості, запропонованих суспільством своїм громадянам в 

залежності від біологічної статі. 

Мета гендерного виховання дошкільника, як представника певної 

статі, формування моральних норм взаємин між представниками 

протилежної статті, озброєння його знаннями про особливості власного 

розвитку та розвитку представників протилежної статі, виховання 

статевої культури. 

Зміст гендерного виховання дошкільників 

 взаємини між представниками різних статей; 

 моральні норми таких взаємин;  

 особисте життя людей у родині; 

 сферами діяльності чоловіків і жінок тощо [2]. 
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Завдання гендерного виховання дошкільників 

1. Виховання особистості як представника певної статі, 

формування елементарного дитячого світогляду, певного рівня життєвої 

компетентності. 

2. Виховання почуття відповідальності в процесі спілкування з 

представниками протилежної статі, формування здатності орієнтуватися 

в життєвих ситуаціях, пристосовуватися та доцільно впливати на них. 

3. Виховання поваги до представників протилежної статі, 

урахування специфічних статевих особливостей під час спільної 

діяльності. 

4. Формування реалістичного образу «Я» (у його тілесній, 

душевній і соціальній формах), виховання відповідального ставлення до 

власного здоров’я та здоров’я інших людей. 

5. Створення сприятливих умов для особистісного становлення і 

творчої самореалізації кожної дитини. 

З метою практичного дослідження сучасного стану проблеми 

було проведено опитування [Додаток А] серед вихователів закладів 

дошкільної освіти. В анкетуванні взяло участь 54 педагога, яким потрібно 

було відповісти на 10 питань, що стосується гендерного виховання. Слід 

зазначити, що педагогічний стаж респондентів до 5 років становив 71,2% 

і після 5 років – 28,8%, тобто більшість, це молоді педагоги з сучасними 

поглядами та ідеями, відкриті до всього нового.  

Аналізуючи результати опитування [Додаток А] встановили: 

 94,3% вихователів відоме поняття «гендерне виховання»; 

 лише 37,7% під час організації освітнього процесу 

орієнтуються на «дитину представника певної статі»; 

 90,6% педагогів вважають, що здійснювати гендерне виховання 

має родина, і лише 9,4% - заклад дошкільної освіти; 

 щодо рис характеру, які мають бути виховані у дівчаток названі 

акуратність, доброта, скромність, жіночність, чуйність; у хлопчиків – 

відважність, мужність, витривалість, толерантність, рішучість, 

відповідальність тощо; 

 найбільш ефективними формами роботи з гендерного 

виховання з дошкільниками було названо бесіди, використання 

проблемних ситуацій, мультфільмів, перегляд ілюстрацій, приклад 

дорослих, як метод та ігрові форми роботи. 

 хоча 88,5% вихователів задовольняє робота методичного 

кабінету, щодо окресленої проблеми, адже вони мають можливість 

користуватися методичними посібниками, матеріалами та інтернет 

джерелами. На питання, яку методичну допомогу хотіли отримати – 
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відповіли, що хотіли б мати більше відомостей щодо цього питання за 

допомогою таких форм, як семінари, вебінари, більше доступної 

методичної інформації та посібників, художньої літератури, розроблених 

дидактичних ігор, плакатів, карток, наочності, роздаткового матеріалу та 

консультацій. 

Отже, можна зробити висновок, що гендерне виховання має бути 

присутнім у всіх змістових лініях програм розвитку дітей дошкільного 

віку, у всіх формах роботи з дітьми, педагогу слід використовувати як 

традиційні так і інноваційні технології, вихователям надавати відповідну 

методичну підтримку. Лише за такою умовою можливе повноцінне 

виховання хлопчиків і дівчаток, їхньої гендерної культури. 

 

____________________ 

 

1. Базовий компонент дошкільної освіти: Науковий керівник: А. 
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СУЧАСНІ ВИКЛИКИ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ  

ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ: ЗАПРОВАДЖУЄМО, 

ДОМІРКОВУЄМО, ОЦІНЮЄМО 

 

Неля Сірант, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Питання наступності відносно дошкільної та початкової освіти, як 

не прикро, з року в рік не втрачає актуальності. Закономірно виникає ряд 

питань: невже принцип наступності є лозунгом і втілюється лише на 

папері? Як налагодити взаємодію між педагогами закладів дошкільної 
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освіти та початкової освіти? Як їм об’єднатися у компаньйони? Яким 

чином переформатувати усе так, аби «рух» будь-якої дитини та її 

нащадків від першого освітнього осередку до прийдешніх був 

поступальним? Дані питання набувають виняткового значення в умовах 

реформування освіти в Україні. 

Розширення нової української школи вбачає за ціль підняття 

добротності та освіти конкурентоспроможних у сучасних вигідних, 

соціокультурних домовленостях, інтеграції її до європейської та світової 

освітньої території. Визначальним шляхом урядової освітньої політики, 

котрий обчислений Національною стратегією розвитку освіти в Україні 

на 2012–2021 роки, виступає забезпечення неперервності освіти, котра 

пояснюється як взаємозалежність, взаємоузгодженість та перспективність 

усіх її складників, наприклад, цілі, зміст, методи, організаційні форми 

навчання на суміжних східцях освіти. 

В умовах реформування системи освіти, розробки концептуальних 

положень, які покликані перемінити значимість освітнього ходу, 

особливо актуально ґрунтовно і безпомилково забезпечувати наступність 

початкової освіти з дошкільним етапом розвитку дітей, прислухаючись, 

до кожного попереднього етапу життя створює передумови для 

прийдешнього, відтак правдивим виступає фраза, що початкова освіта  

зростає з дошкільної. 

Послідовність та взаємодіяння започатковують дозвілля щодо 

реалізації у педагогічному ході закладу дошкільної освіти і початкової 

освіти єдиної, динамічної й далекосяжної систематичності, 

цілеспрямованої на безкризовий розвиток дітей у новій для них 

соціальній ситуації – шкільному навчанні. 

Вивчаючи питання запровадження положенню послідовності  у 

практиці головних ступенів систематичності безперервної освіти 

науковці характеризують отакі її лінії: 

 науково-теоретичні – наукові мотивації, розроблені та 

реалізовані теорії практики, ціленаправлені  на зріст розвитку дитини; 

 освітні – здійснення ступеневої освіти, започатковуючи із 

дошкільного закладу освіти, забезпечення послідовності шаблонів, 

планів, академічних аспектів дошкільного закладу і школи, їх 

погоджування та об’єднання; 

 дослідницько-практичні – апробації авторських розробок, 

сучасних конфігурацій та методів діяльності з дітьми в освітньому 

процесі дошкільного закладу та школи; 

 організаційно-адміністративні – організації й планування 

роботи закладу дошкільної освіти і закладу загальної початкової освіти.  
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Варто зазначити, що систематичність беззмінної освіти повинна 

носити державно-суспільний характер й постачати, передусім, 

наступність ідей, шаблонів освіти та освітніх платформ. Адже, 

реформування освіти в Україні започаткована схваленням Концепції 

«Нова українська школа», котра характеризує переконання перемін в 

освіті, опорні тенденції її та нововедення. Наставники початкової освіти 

змістовно досліджують даний визначальний документ із ціллю 

наступного вироблення задумів роботи; педагоги дошкільних закладів 

також вбачають трансформування змісту Концепції на дошкільну 

ділянку. Реалізуючи даний клич, в підґрунтя реалізації спадковості 

покладаються головні етапи Концепції: формування повсякденних 

компетентностей, здійснення думок педагогіки партнерства, 

запровадження положенню дитиноцентризму, наскрізний хід виховання, 

обґрунтування до добротної педагогічної практики. 

 

___________________ 
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ГРАМОТА І ПИСЬМО В КОНТЕКСТІ НАСТУПНОСТІ  
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кандидат педагогічних наук, 

асистент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Проблему реалізації принципу наступності організації освітнього 

процесу в закладах дошкільної освіти і 1 класом загальноосвітнього 

закладу висвітлено у працях вітчизнях й іноземних педагогів-класиків 

(Д.Ельконін, Я.Корчак, О.Савченко, В.Сухомлинський, К.Ушинський та 

ін.). Однак зазначена проблема не втратила своєї актуальності і в 

сучасній освітній діяльності. Сучасні науковці, педагоги і психологи 

(І.Бех, А.Богуш, М.Вашуленко, О.Вашуленко, В.Котирло, О.Кохан, 

С.Мартиненко, С.Нагорна, В.Поліщук, І.Храпова та ін.), розв’язують 

проблему реалізації наступності між ЗДО і 1 класом, що підтвердженно 

численними науковими публікаціями. 

Розглягнемо грамоту і письмо в контексті наступності. 

В.Сухомлинський зазначає, що «школа не повинна вносити 

різкий перелом у житті дітей. Нехай, ставши учнем, дитина продовжує 

робити сьогодні те, що вона робила вчора. Нехай нове з’являється в її 

житті поступово і не приголомшує зливою вражень. Я переконаний, що 

навчання грамоти, тісно пов’язане з малюванням, з грою, якраз і може 

стати одним з листочків, що з’єднують дошкільне виховання і навчання 

в школі» [3, с. 96]. Такий погляд на досліджувану проблему підкріплює 

потребу добуквеного періоду навчання грамоти, який має адаптаційний 

і підготовчий характер і полягає у формуванні загальнонавчальних 

умінь і навичок, розвитку мовлення, формувані в учнів фонематичного 

слуху, розвитку умінь здійснювати мовний аналіз, підготовці руки 

дитини до письма.  

А.Богуш зазначає, що, у практичному аспекті, у закладах 

дошкільної освіти підготовка дітей до школи в більшості випадків 

зводиться до формування вузькопредметних знань, умінь і навичок, що 

призводить до дублювання змісту, методів і форм шкільного навчання, 

яке не тільки знижує інтерес дітей до навчання, а й шкодить їхньому 

здоров’ю [2, с. 3]. Шкідливість такого дублювання спричинено, по-

перше, неготовністю мозку і кисті руки до таких складних для 5-річної 

дитини видів діяльності, по-друге, підготовка майбутніх вихователів 

полягає у вивченні методики розвитку мовлення (усного) і не 

передбачає вивчення методів навчання дітей читанню і письму.  
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За результатами аналізу Базового компоненту дошкільної освіти 

(БКДО) і Державного стандарту початкової освіти можемо 

стверджувати, що у ЗДО вихователі не мають вчити читати і писати, а 

готувати дітей до оволодіння цими видами мовленєвої діяльності. 

Зокрема у БКДО зазначено, що «дитина знає алфавітні назви букв, 

володіє руховими навичками, необхідними в подальшому для навчання 

письма» [1]. Усі інші результати освітньої роботи представлено в 

діяльності на фонетичному рівні, що є важливою основою для 

оволодіння читанням у 1 класі, яке, до речі, теж розпочинається не в 

перший день навчання у школі, а – важливим добуквеним періодом. 

Визначимо результати освітньої діяльності, які сприятимуть 

наступності між закладом освіти і 1 класом у процесі оволодіння 

грамотою і письмом: 

1. Формування фонематичного слуху. 

2. Системна робота зі звуковим складом мови. 

3. Розвиток усного діалогічного і монологічного мовлення.  

4. Розвиток дрібної моторики засобами образотворчої діяльності, 

художньої праці. 

Отже, оволодіння грамотою і письмом є складним і важливим 

процесом, який потребує ретельної праці над зазначеними вище 

результатами освітньої діяльності і не терпить форсування у своєму 

розвитку з огляду на складність і вікові особливості дітей.  

 

_______________________ 
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ПРИРОДОЗНАВЧА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Наталія Джура, 
кандидат біологічних наук,  

доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Зміст і організація сучасної освіти орієнтуються на формування у 

молоді життєво важливих компетентностей – комбінації знань, способів 

мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, 

що дозволяють успішно провадити професійну діяльність. Питання 

формування природознавчої компетентності як складової професійної 

підготовки фахівців у галузі дошкільної освіти, конкурентоспроможних 

на освітянському ринку праці, зорієнтованих на самовдосконаленні до 

вимог часу з природоцентричним світоглядом, залишається сьогодні 

особливо актуальним для закладів вищої освіти.  

Затверджений Державний стандарт дошкільної освіти в Україні у 

новій редакції має на меті забезпечити підвищення якості дошкільної 

освіти і продовжити її реформу. Одним із обов’язкових результатів 

навчання та компетентностей дошкільнят визначено освітній напрям 

«Дитина в природному довкіллі». Серед ключових компетентностей 

дитини з’явилася нова – природничо-екологічна з навичками, що 

орієнтовані на сталий розвиток [1]. 

Підготовка дітей дошкільного віку відповідно до завдань 

Державного стандарту дошкільної освіти передбачає удосконалення 

професійної підготовки майбутніх вихователів. Важливими стають 

питання теоретичної та методичної підготовки студентів до вирішення 

завдань, які входять до освітнього напряму «Дитина в природному 

довкіллі». Підвищення рівня професійної природознавчої компетентності 

у фахівців дошкільної освіти надалі проявлятиметься у формуванні 

природничо-екологічної компетентності дітей дошкільного віку.   

Для реалізації ідей освіти сталого розвитку в роботі ЗДО необхідно 

передбачити засвоєння вихователями надзвичайно важливих навичок 

екологічно-, економічно- й соціально-доцільної поведінки, без якої 

неможливе створення комфортного майбутнього для наступних поколінь. 

Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 

012 «Дошкільна освіта» у Львівському національному університеті імені 

Івана Франка студенти вивчають нормативну навчальну дисципліну 

«Основи природознавства з методикою ознайомлення дітей з природою», 
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яка має на меті сформувати природознавчу компетентність як складову 

професійної підготовки фахівців у галузі дошкільної освіти. У межах 

навчальної дисципліни пропонуємо зреалізувати зі студентами такі 

завдання: засвоєння системи інтегрованих знань про природу (у контексті 

вивчення об’єктів та явищ природи) на основі формування природничо-

наукової картини світу, способів навчально-пізнавальної діяльності та 

природоохоронної практики; розвитку умінь і навичок використання 

педагогічно доцільних засобів, методів і форм організації 

природопізнавальної діяльності з дошкільниками; розвитку креативності 

та вміння творчо застосовувати знання з природничих і психолого-

педагогічних наук під час ознайомлення дітей з природою; виховання 

соціально активної особистості, яка турбується про довкілля, охороняє 

та дбайливо використовує  природні ресурси. 

Майбутні фахівців у галузі дошкільної освіти мають вміти наочно 

демонструвати дітям зв’язки та залежності, що існують у природі: між 

рослинами і тваринами (комахами, птахами), рослинами і діяльністю 

людини, тваринами і умовами їхнього життя, тваринами і людиною з 

метою формування у дошкільників початкових понять про 

взаємозалежність і цінність усіх об’єктів природи, одним з яких є 

людина. Для систематизації та закріплення знань дітей про природу, 

залучати їх до самостійного та в складі невеликих груп розгляду та 

складання колекцій, гербаріїв, настільних ігор природничого змісту 

шляхом створення ігрових та пошукових ситуацій. Організовувати працю 

дітей у природі (куточок природи, квітник, город) з використанням 

простого інвентаря, шляхом залучення їх до виконання трудових 

доручень, чергувань, колективної та індивідуальної праці. Доступно 

розповідати про екологічно доцільну поведінку людини, правила 

природокористування, необхідність збереження природи, організовувати 

практичну діяльність дітей зі збереження природних багатств, чистоти 

природного довкілля, економного використання води, електроенергії в 

побуті. 

У дошкільному віці ключовими напрямами формування 

природничо-екологічної компетентності є розвиток емоційно-ціннісного 

ставлення дитини до природи. Своєю поведінкою, увагою, почуттями та 

словами дорослі (педагоги та батьки) навчають малюків взаємодії з 

природою [3]. 

При організації освітнього процесу в умовах дистанційного 

навчання зі студентами можна організовувати вебінари – інтерактивні 

семінари з використанням інтернет-технологій. Пропонуємо екологічну 

тематику для вебінарів: «Сміття чи відходи? Утилізація та сортування 

для збереження природи», «Природні джерела енергії: «за» та «проти»», 
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«Глобальна зміна клімату та її наслідки», «Альтернативна енергетика», 

«Наслідки вирубування лісів», «Джерела забруднення Світового океану 

та способи їх мінімізації», «Спалювання стерні та сухої трави. Шкода для 

довкілля», «Збереження біорізноманіття як основа збереження життя на 

Землі», «Довкілля та здоров’я», «Життя у стилі «еко»» [2].  

Природознавча компетентність як складова професійної 

підготовки фахівців у галузі дошкільної освіти є визначальною у 

формуванні природоцентричного світогляду, турботи і відповідальності 

за довкілля, вихованні екологічно свідомого суспільства.  

 

______________________ 
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ЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ФОРМУВАННІ 

ІНФОРМАЦІЙНО ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Ігор Бущак, 

асистент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

На прикладі скандинавської країни (Норвегія) розглянемо 

впровадження цифрових компетентностей у стандарти дошкільної освіти 

в Європі. Стандарти у дошкільній освіті визначається «Рамковим 

планом», який затверджується урядом Норвегії. «Рамковий план» 

визначає основні цінності дошкільної освіти, які мають сповідувати і 

вчителі, і батьки, і керівництво садками, і місцеве самоврядування. До 

визначених цінностей включено: повага до дітей та до дитинства, 

демократія, різноманітність та взаємоповага, рівність, сталий розвиток, 

життєві навички та здоров’я, християнські та гуманістичні цінності. 

http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/61
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«Рамковий план» визначає цілі та зміст дошкільної освіти у Норвегії. 

Опорядження, обладнання та наповнення дитячого садка має бути 

всеосяжним, різноманітним та адаптованим, як до кожної окремої 

дитини, так і до цілої групи дітей. У дитячому садку діти можуть гратися 

і досліджувати свою творчість, задовольняти емоції несподіванками та 

відкриттями. Догляд, формувальний розвиток, гра, навчання, соціальні 

навички, спілкування та мовні процеси повинні розглядатися 

взаємопоєднано і вони разом повинні сприяти всебічному розвитку дітей. 

Стандарт визначає, що навколишнє фізичне середовище дитячого садку 

повинно бути безпечним і конструктивним, а також давати дітям 

можливість займатися різноманітними формами руху. 

«Рамковий план» – це збірка основних компетентностей, які 

визначаються норвезьким Директоратом з питань освіти та навчання для 

того, щоб розробляти та затверджувати Національні навчальні (освітні) 

програми з предметів. Директорат розробив Рамковий план для п’яти 

базових навичок: мовленнєві навички, навички читання, навички письма. 

цифрові навички та лічба. Цей стандарт був затверджений Міністерством 

освіти і науки. Під час реформування освіти у 2006 р. п’ять навичок були 

визначені як базові для навчання у школі, роботі та у соціальному житті. 

Ці навички є базовими в тому сенсі, що вони є наскрізними у вивченні 

усіх предметів та дисциплін, а також необхідною умовою для учнів, під 

час проміжного чи прикінцевого оцінювань, коли вони підтверджують 

свою компетентність чи демонструють рівень підготовки. Після реформи 

2006 року у всіх навчальних програмах з кожного предмету вказується, 

як ці п’ять основних навичок сприяють розвитку компетентності та 

кваліфікації учнів та наскільки ці навички інтегровані в предмет. Кожен 

предметний навчальний план об’єднує цілі компетенції, базові навички 

та предметний зміст. Навички, відповідно, виражаються різними 

способами та в різній мірі у різних навчальних планах, залежно від 

релевантності різних навичок у розглянутому предметі. Для цих п’яти 

основних навичок розроблені таблиці, які демонструють формування та 

зростання цих навичок по рівнях. У кожній секції таблиці сформульовано 

вимоги, які виконуються на певних рівнях. Ці вимоги сформульовані 

загальними формулюваннями та є основою, щоби розробляти завдання 

компетентностей для предметів та класів (років навчання). Це так звані, 

«дескриптори», які є орієнтирами для розвитку відповідних навичок, 

описом певного типу поведінки, які свідчать успіх у здобутті навичок та 

отримання певного рівня знань. У кожній групі предметів визначаються, 

які компетентності, формуються під час вивчення тої чи іншої 

дисципліни. Так само такі дескриптори описані у лінії формування 

цифрових навичок (digital comptence). Цифрові навички включають 
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здатність ефективно та відповідально використовувати цифрові 

інструменти, пристрої, програми, засоби масової інформації та ресурси, 

вирішувати практичні завдання, знаходити та обробляти інформацію, 

створювати цифрові продукти та передавати зміст (content) (фото, текст, 

аудіо, відео). Цифрові навички також включають визначення стандарту 

безпеки у використанні Інтернет, формування правильних та безпечних 

способів використання мережевих можливостей. Рамковий план у галузі 

«цифрових навичок» формують підґрунтя для подальшого навчання та 

активної участі у суспільному житті та суспільстві в умовах постійних 

змін. Адже новітні технології змінили дуже багато у способах читання, 

письма та усних форм висловлення та вираження. Використання 

цифрових навичок (навичок у використанні новітніх технологій) – це 

звичний та доступний спосіб у вивчення різних предметів, який 

підтримує та допомагає створювати та використовувати нові стратегії 

навчання.   

Дескриптори цифрових навичок сформульовані у таки 

підкатегоріях 

 пошук та обробка; 

 створення; 

 спілкування; 

 прийняття рішень у цифровому середовищі. 

Окрім, інших компетентностей у «Рамковому плані» (Норвегія) 

описана інформаційно-компютерна діяльність у дитячому садку – 

«цифрова практика». Така діяльність у дитячому садку повинна 

заохочувати дітей гратися, бути творчими та пізнавати. Використання 

комп’ютерної техніки, пристроїв має підтримувати навчальні процеси 

для дітей та допомагати в реалізації принципів «Рамкового плану» щодо 

створення багатих і різноманітних навчальних умов для всіх дітей. 

Співробітники повинні активно співпрацювати з дітьми при використанні 

комп’ютерної техніки. Електронні пристрої повинні використовуватися з 

обережністю і не стати домінуючою діяльністю. Дитячі садки повинні 

здійснювати політику медіаграмотності та від самого початку дітям 

допомагати розвивати етику та розуміння цифрових медіа. 

Зокрема, педагоги повинні пояснювати етику роботи у мережі, під 

час пошуку інформації, вчити дітей усвідомлювати принципи 

авторського права, критично аналізувати джерела та захищати 

конфіденційність дітей, дозволяти дітям гратися, навчатися та займатися 

творчістю за допомогою електронних пристроїв (комп’ютери, ноутбуки, 

планшети, інше), заохочувати до творчої та евристичної діяльності під 

час роботи з пристроями. 
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Із 2017 року у Норвегії в освітню галузь впроваджуються цифрові 

технології.  У навчальні програми  були включені основні навички для 

роботи із новітніми інформаційними технологіями: пошук та обробка 

інформації, створення нових продуктів та результатів діяльності у роботі 

з пристроями, спілкування з допомогою технологій, прийняття рішень 

для безпечної діяльності та роботи у цифровому середовищі, середовищі 

інформаційних технологій.  Важливим чинником є компетентність 

педагогів у навчанні дітей новим навичкам. Вони співпрацюють з дітьми 

при використанні інформаційних технологій, слідкують за безпекою, 

заохочують дітей вчитися, гратися, та креативно працювати, разом з 

дітьми створювати нові способи використання інформаційних 

технологій. 

 

_____________________ 
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ПРОБЛЕМА ЗМІЦНЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВʼЯ – 

ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ВСЕБІЧНО ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ОСОБИСТОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Наталія Вінарчук, 

асистент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

В усі періоди становлення людства і суспільства було питання про 

те, що таке здоров’я було одним із найбільш затребуваним. Наш 

український народ приділяв велику увагу здоров’ю. Про здоров’я 

згадують в усій народній творчості: у прислів’ях, приказках, байках. Не 

дарма казали: «Здоров’я бережи із замолоду”. Адже з дитинства дітей 

загартовували, а саме водили босоніж по траві. Люди багато працювали, 

але і були фізично активні. А саме зараз виникає проблема малої рухової 

активності як дітей, так і дорослих, оскільки переважає малорухомий 

спосіб життя. Бути здоровим може бути кожен, якщо людина тверезо 

усвідомлює, що є важливе і корисне для власного здоров’я. Але якщо є 
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негативна спадковість її можна підкорегувати фізичними 

навантаженнями, а отже, дотримуючись здорового способу життя. 

У Національній доктрині розвитку освіти зазначається, що освіта і 

фізичне виховання – основа для забезпечення здоров’я громадян. В усіх 

ланках системи освіти закладаються основи для забезпечення і розвитку 

фізичного, психічного, соціального та духовного здоровʼя кожного члена 

суспільства. Також зазначається про необхідність виховання в дитини 

ціннісного ставлення до життя, власного здоров’я та здоров’я інших 

людей, як до найвищої індивідуальної та суспільної цінності. [3].  

Фізичне здоров’я є головною умовою духовного, морального 

здоров’я дитини дошкільного віку. Нашим завданням є навчити дітей 

зберігати та зміцнювати здоров’я з малечку.  

О.Л.Кононко зазначає, що здоров’я – це не тільки відсутність 

хвороб, а й позитивне психологічне самопочуття. Усі його аспекти 

однаково важливі і мають розглядатися у взаємозв’язку. Науковиця 

зазначає, що суспільство має постійну потребу формувати необхідні в 

житті людини рухові навички, такі як ходьба, біг, плавання; розвивати 

фізичні здібності: силу, витривалість, спритність, гнучкість [1]. 

Здоровʼя – найважливіша цінність не лише кожного, але й загалом 

усього суспільства. Щоб людина мала змогу піклуватися про своє 

здоровʼя, про розвиток, вона повинна свідомо ставитися до життя, як до 

найважливішої цінності. Тому формувати культуру здоровʼя особистості, 

прищеплювати розуміння пріоритету здорового способу життя, надавати 

ґрунтовні знання про основи здоровʼя потрібно дітям з раннього віку, 

щоб знання, вміння, та навички перейшли у звичні необхідні потреби. 

Науковиця Пєхарєва С.В. вважає, що успішне вирішення проблеми 

збереження та зміцнення здоров’я можливе за умови створення в 

закладах дошкільної освіти суспільної роботи з пропаганди здорового 

способу життя, метою якої є: 

- Зміцнення морального та фізичного здоров’я дітей. 

- Спрямування уваги дошкільників на власне здоров’я та 

розвиток умінь і навичок його збереження. 

- Пропаганда принципів здорового способу життя [2]. 

Щоб закласти у дитячу свідомість найголовнішу цінність – 

зміцнення та збереження власного здоров’я, педагог повинен сам 

зрозуміти важливість здоров’язбереження, жити згідно принципів 

валеологічної культури та вести здоровий спосіб життя. 

Для вирішення проблеми збереження та зміцнення здоров’я 

педагог має розуміти цінності здоров’я, обов’язково оволодіти 

методиками донесення до дітей потрібної інформації, формувати 

здоров’язбережувальні навички, уміння та знання, вміло та вдало 
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використовувати традиційні та інноваційні технології примноження 

здоров’я дошкільників. 

Звичайно, вирішення проблеми здоровʼя дітей потребує пильної 

уваги всіх зацікавлених у цьому: педагогів, медиків, батьків, 

представників громадськості. Але особливе місце та відповідальність в 

оздоровчій діяльності відводиться освітній системі, яка повинна і має всі 

можливості для того, щоб зробити освітній процес 

здоровʼязбережувальним. І в цьому випадку мова йде вже не просто про 

стан здоровʼя сучасних школярів, а про майбутнє України, створення 

здоровʼязберігаючого освітнього простору. 

 

______________________ 
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ЯКОМОГА БІЛЬШЕ ПОВАГИ ТА ЯКОМОГА БІЛЬШЕ 

ВИМОГЛИВОСТІ ДО СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ЇХНЬОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Ярослава Гарасимів, 

асистент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Справа викладача, скромна ззовні, 

є однією з величезних справ історії. 

Я. А. Коменський 

 

В умовах розвитку демократичного суспільства важливо 

активізувати в педагогічних системах гуманістичний потенціал 

педагогічної взаємодії. Це актуально для педагогічної освіти, головним 

завданням якої є становлення студента як майбутнього вчителя, 

вихователя, забезпечення сприятливих умов для його особистісного і 

професійного зростання. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002
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Надзвичайно важливим є благодійний вплив високо розвинутої 

особи викладача на формування особистості студента.  Адже взаємини 

системи «студент-викладач» є тією соціально-психологічною основою, де 

чи не в перше розгортається професійне самоствердження майбутнього 

вчителя, вихователя, формується його професійна самосвідомість, 

поведінка, діяльність фахівця. 

Реалізація навчання у професійній підготовці майбутніх педагогів 

здійснюється через процес дотримування принципів, одним з яких є 

принцип поваги до особистості студентів у поєднанні з розумною 

вимогливістю до них. 

Багато цінних та необхідних порад ми знайдемо у спадщині 

відомих усьому світові педагогів. Творчо працюючі педагоги та 

наставники, які намагаються зацікавити своїх вихованців, виявити тих, 

хто зробили крок уперед своєму розвиткові, заохотити усіх можливою 

перспективою свого росту, у соціалізації студентської молоді  

спираються на те позитивне, що є обов’язковим в кожного студента. 

Важливою складовою соціалізації студентської молоді є 

особистісно-орієнтована взаємодія педагога та студента. Принцип опори 

на позитивне в людині ставить серйозні вимоги до організації 

життєдіяльності студентів, потребує створення здорових стосунків між 

педагогом та студентом, продуманого змісту освітньо-виховних занять, їх 

форм і методів. 

Метод опори на позитивне у процесі соціалізації студентської 

молоді має місце у педагогічній спадщині  А. С. Макаренка. 

Основою всієї багатогранної виховної діяльності А.С. Макаренка 

була його глибока педагогічна мудрість – вміти побачити  в кожному 

позитивне, вміти знаходити шлях до нього, розвивати високі моральні 

якості та з їх допомогою долати всі перешкоди, усе негативне, що може 

бути присутнім у характері, в душі кожного вихованця. 

Великий педагог вимагав від вихователів педагогічного оптимізму, 

вміти проектувати кращі риси, спиратися на позитивні якості. 

А для цього необхідно поважати кожного, бачити в ньому не 

просто об’єкт виховної дії, а, перш за все, особистість, громадянина, який 

має свої права та обов’язки. Антон Семенович неодноразово 

підкреслював, що основним принципом всієї його педагогічної діяльності 

завжди було: якомога більше вимогливості до людини, але разом з тим і 

якомога більше поваги до неї… В повазі та вимогливості проявляється 

висока оцінка особистості, віра в її можливості, турбота про її розвиток. 

Як правило, певні недоліки студентської молоді піддаються 

виправленню. Своєчасне втручання, опора на позитивне дають 

можливість зберегти і розвинути в них основні здорові «паростки». Тому 
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А. С. Макаренко вважав, що «виховання нової людини – справа щаслива 

та посильна для педагогіки». 

Чому ж так важливо спиратися у соціалізації студентської молоді 

на позитивне? Перш за все тому, що в цьому проявляється повага до 

особистості студента, який повинен відчувати що його поважають, йому 

довіряють, що будь-яка його добра справа матиме підтримку. Це 

викликає бажання стати кращим, не зруйнувати гарну думку про себе, 

виправдати довіру, постійно демонструвати кращі сторони свого 

характеру. Велика помилка – будувати виховний процес на постійному 

підкреслюванні недоліків студента, цим самим підривати його віру в 

себе, в свої сили та можливості. 

У досвіді А. С. Макаренка метод довіри, поваги, опори на 

позитивне у кожному вихованці в сукупності з високою вимогливістю 

давав, як відомо, гарні результати. 

Багато положень, сформульованих у свій час великим педагогом 

уже глибоко ввійшли в практику наших кращих педагогів. Можна 

побачити як органічно в їх роботі поєднюється вимогливість та повага до 

студентів, загальні вимоги до колективу з індивідуальним підходом до 

кожного та велике бажання знайти шлях до того кращого, що обов’язково 

є в кожному студенті. 

Досвід показує, що той педагог, який має чуйний та уважний 

підхід до кожного студента, може завоювати повагу та любов серед своїх 

студентів, ставши їм дійсним наставником та другом. Адже, навіть при 

незначних успіхах студента слід бути щедрим на похвалу. Дотримуватися 

правила: краще похвалити ніж покарати студента. Хвалити слід у 

присутності колективу,  а зауважувати на одинці. 

Необхідно зробити все можливе, щоб студенти любили вчитися і 

трудитися, щоб навчання і праця були їм приємними, стали джерелом 

якості. Викладач повинен глибоко проникати  в процеси розумового та 

фізичного розвитку кожного студента, помічати зміни в його 

внутрішньому світі і в потрібний момент підтримати його, допомогти 

повірити у власні сили. Адже відомо, що невпевненість завжди породжує 

страх, апатію, байдужість до науки, до викладача. Студент шукає сили 

для викорінення своїх недоліків. Джерелом цієї сили є його успіхи.  

На завершення доцільно ще раз зазначити, що опора на позитивне, 

педагогічний оптимізм є важливим принципом соціалізації студента. 

Відшукати позитивне в студента може тільки той педагог, який любить 

свою роботу та тих, з ким працює, який вірить в кожного студента, 

турботливий та уважний, авторитетний, той, хто є взірцем для вихованців 

та колег, хто вміє пробудити оптимістичне ставлення до навчання та 

розвивати почуття власної гідності, впевненості в свої сили. 
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МАЛІ ФОЛЬКЛОРНІ ЖАНРИ ЯК ЧИННИК МОРАЛЬНО-

ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ДОШКІЛЬНОЇ  

ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

 

Людмила Кобилецька, 

асистент кафедри початкової та дошкільної освіти 

  

Метою професійної діяльності педагога є виховання чесних, 

добрих, культурних особистостей, формування моральної свідомості, 

етичний  та естетичний розвиток здобувачів освіти.  

Моральне виховання – цілеспрямована взаємодія дорослого й 

дитини з метою формування моральних почуттів і якостей, засвоєння 

моральних норм і правил, розвитку моральних мотивів і навичок 

поведінки [1, с. 77]. 

Моральне виховання здобувача дошкільної освіти спрямоване на 

формування моральної позиції, ціннісних орієнтирів, інтересів і потреб. 

Період дошкільного та молодшого шкільного віку є періодом 

сензитивним, оскільки в цей час формується моральна сфера, моральні 

цінності, усвідомлюється необхідність моральних якостей.   

Моральне виховання засноване на принципах рівноцінності 

особистостей педагога та дитини, їх позитивної  творчої взаємодії, довіри 

та поваги в процесі виховання [2].  

Формування моральної поведінки відбувається у такій 

послідовності: життєва ситуація – морально-чуттєве переживання – 

моральне осмислення ситуації та мотивів поведінки – моральний вибір 

вчинку – вольовий стимул – моральний вчинок – моральна спрямованість 

поведінки – моральна якість [1]. 

Моральне виховання ми розглядаємо у взаємозв’язку з 

естетичним, оскільки виявляємо суттєву єдність, зокрема внутрішню 

спорідненість моральної та естетичної сфер у відносинах людини до 

навколишнього світу.  Естетичне виховання передбачає розвиток в 
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людини почуттів прекрасного, формування вмінь і навичок творити красу 

довкола, збагачувати також  духовну красу. Завданням естетичного 

виховання є створення умов, які б сприяли формуванню емоційної сфери 

дитини, багатство якої свідчить про духовне багатство людини.  

Важко переоцінити роль фольклору у навчально-виховному 

процесі дитини дошкільного та молодшого шкільного віку, адже в ньому 

знайшли втілення духовні засади життя. Такі малі фольклорні жанри, як 

загадки, скоромовки, лічилки,  народні пісеньки, забавлянки, мирилки, 

паремії становлять не лише морально-етичну основу розвитку 

особистості, а й здатні забезпечити реалізацію основних завдань 

естетичного виховання особи, сприяти формуванню естетичних смаків, 

інтересів та потреб людини. 

 Малі фольклорні жанри навчають любові до рідного краю (У 

ріднім краю – як у раю; Нема на світі другої України, немає другого 

Дніпра; У чужім краю і солов’ї не цвірінькають); дружності (Людина без 

друзів – що дерево без коріння; Міцну дружбу й сокирою не розрубаєш; 

Одна ластівка весни не приносить; Один у полі – не воїн; Одна бджола 

меду не наносить). Налагодженню зіпсованих дитячих стосунків 

сприяють мирилки, що є своєрідним обрядом укладання “мирної угоди” 

(Через тин вишня нахилилася, дві подружечки посварилися. Тобі яблучко, 

мені грушечка, не сварімося, моя душечко. Тобі яблучко, мені зернятко, 

помирімося, моє серденько). Малі фольклорні жанри доречно 

використовувати, щоб виховати любов до  природи і усього живого. 

Велике морально-етичне та естетичне значення має лічилочка: Раз – 

метелик, два – жучок, три – невтомний павучок, а чотири – бабка 

спритна, п’ять – то сонечко привітне, шість – потішний світлячок, сім 

– то джмелик-дивачок, вісім – бджілка-трудівниця, дев’ять – мушка-

танцівниця, десять – коник-стрибунець. Тут лічилочці кінець! 

Дбати про своє здоров’я  навчають паремії: Здоров’я – дорожче 

багатства; Здоров’я за гроші не купиш; Недосипаєш – здоров’я 

втрачаєш; Рух – це здоров’я; В здоровому тілі – здоровий дух; Було б 

здоров’я, на все інше наживеш; Їж – не переїдайся, пий – не перепивайся, 

говори – не переговорюйся, то будеш здоров а також примовки: У 

любистку купали, живу воду наливали, Щоб здоров’я тіло мало, лиха-

горенька не знало тощо. 

Малі фольклорні жанри використовують також для формування 

родинних стосунків (Оцей пальчик – наш дідусь, оцей пальчик – баба, 

оцей пальчик – наш татусь, оцей пальчик – мама, оцей пальчик – хлопчик 

наш, а звуть його Саша), виховання  поваги і любові до батьків (Добрі 

діти – батькам вінець, а злі діти – кінець; Шануй батька й неньку, то 

буде тобі скрізь гладенько; Все купиш, лише тата і мами – ні; Рада б 
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мати до дітей небо прихилити та зорями вкрити). Розвивати любов і 

наполегливість до навчання допоможе вивчення таких паремій: Книга 

вчить, як на світі жить; Книга для людини – що вікно для хатини; Хто 

знання має, той і мур зламає; Не кажи – «не вмію», а кажи – «навчусь»; 

Без муки немає науки; Успіх у навчанні залежить від уміння не 

здаватися, коли щось не вдається.  

Вихователю ЗДО та учителеві слід систематично звертати увагу на 

вивчення малих фольклорних жанрів здобувачами дошкільної та 

початкової освіти. Доцільно використовувати такі критерії відбору 

фольклорних творів: змістовність, інформативність, доступність змісту, 

морально-етичне, естетичне значення. Також під час проведення занять 

чи уроків важливе місце посідає створення сприятливої морально-

психологічної атмосфери. 

Підсумовуючи, варто відзначити, що моральне-естетичне 

виховання дошкільників та учнів значною мірою повинно здійснюватися 

засобами фольклору, адже усна народна творчість – своєрідний 

морально-естетичний кодекс.  

 

_____________________ 
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: 

НАРОДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ 

 

Леся Кос,  

асистент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Без любові до Батьківщини, готовності примножувати її 

багатства,оберігати честь і славу, людина не може бути громадянином. 

Дитинство – важливий етап у житті кожної людини. Родина і 

заклад дошкільної освіти є першими щаблями у системі освіти, вони 

виконують важливу функцію у вихованні свідомої соціальної особистості 

з патріотичними поглядами. 
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Сучасні концепції національного виховання наголошують на 

важливості національної спрямованості освіти, її єдності з національною 

історією і традиціями, на збереженні і збагаченні культури українського 

народу [2]. 

Важливим напрямом патріотичного виховання  є прилучення 

дошкільників до народознавства – вивчення культури, побуту, традицій і 

звичаїв рідного народу. 

Прилучення дітей до народних джерел має починатися з раннього 

віку через використання досвіду народної педагогіки, зміст і засоби якої 

мають національне забарвлення, мають історичну і культурну цінність. 

Кожен народ від покоління до покоління передає свій суспільний і 

соціальний досвід як спадок старшого покоління молодшому. Народ 

завжди виступає вихователем підростаючого покоління. 

Перлини виховної мудрості народу, невичерпна скарбниця форм і 

засобів народного виховання складають золотий фонд народної 

педагогіки. 

Українська народна педагогіка – це багатотомний усний підручник 

навчання і виховання, який зберігається в пам’яті народу, постійно ним 

використовується, систематично збагачується й удосконалюється.[1] 

Невичерпним джерелом духовної краси є народознавство. Немає 

талановитішого вихователя, ніж рідна земля та її народ. Важко 

переоцінити виховну силу народної казки, пісні, вишиванки, писанки. 

Важливу роль у процесі становленні національної свідомості 

дитини-дошкільника відіграє вихователь. Тому йому варто чітко розуміти 

зміст таких понять як “патріотизм”, “національний”, “громадянський”. 

Протягом перебування в закладі дошкільної освіти дітей 

знайомлять із культурними і матеріальними  цінностями родини і народу, 

пояснюють зв’язок людини з минулими й майбутніми поколіннями, 

формують інтерес до родинних і народних традицій, вперше знайомлять з 

державною символікою (герб, прапор, гімн) та національними 

символами-оберегами (калина, верба, віночок, рушник тощо). 

Дошкільників  знайомлять з побутом українців, народними іграшками, 

національним одягом, посудом, предметами хатнього інтер’єру, 

розвивають інтерес до календарної обрядовості, народних свят, ігор, 

народних прикмет, української національної кухні. 

Народознавство розвиває у дітей моральні, патріотичні, естетичні 

та творчі задатки. 

На думку В.М.Ніколаєнко в закладі дошкільної освіти доцільно 

планувати процес ознайомлення з народознавством в ігровій діяльності 

або з використанням етнографічних елементів на заняттях та іграх. 

Організовуючи народознавчу роботу з дошкільниками, фахівці 
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дошкільної освіти мають бути готові до розв’язання навчальних, 

розвивальних, виховних та мовленнєвих завдань. У своїй роботі 

вихователі мають бути обізнані з питаннями народознавства, що є доволі 

широким поняттям [3]. 

Завдання вихователя полягає в тому, щоб поєднати навчання і 

виховання шляхом вивчення традицій української культури, 

ознайомлення з культурною спадщиною наших пращурів. Виховання та 

навчання мають бути інтегрованими. 

У підготовці фахівців дошкільної освіти одним із важливих є 

народознавчий аспект, адже саме в закладі дошкільної освіти педагоги 

прищеплюють дітям любов до рідного краю, до землі своїх предків, до 

рідної мови, до батьківщини, почуття гордості за свій народ, повагу до 

національної культури, звичаїв та оберегів. Народознавчий матеріал 

використовують для того, щоб дошкільники глибоко пройнялися 

національним духом, щоб виховати національно свідому та культурну 

особистість. 

Спостерігаючи професійну діяльність вихователів, можна зробити 

висновок про те, що від них і від співпраці з батьками залежить 

формування у дітей перших народознавчих та історичних понять, що 

сприятиме національній свідомості та допоможе їм вирости справжніми 

українцями. 

Завдяки проведеній народознавчій роботі педагоги створять міцний 

місток між минулим і майбутнім, прихилять дітей до народних джерел, до 

всього, чим багатий наш народ і тоді вихованці пронесуть свою любов до 

України, до її талановитого народу крізь усе життя. 

 

_______________________ 
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ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ 

 

Тетяна Нежура, 

асистент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

На сьогоднішній день тема здоров’я є як ніколи актуальною та 

обговорюваною. Здоровʼя – це стан повного фізичного, духовного та 

соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороби або фізичних 

вад. Цю проблему не можна назвати новою, оскільки в різні часи 

існування людства вона вирішувалася відповідно до рівня розвитку 

суспільства. 

У час реформування освіти вирішення проблем формування 

культури здоров’я майбутніх  педагогів , які здатні прищеплювати цю 

культуру своїм вихованцям, є актуальним завданням. Згідно з 

положеннями Концепії  освіти дітей раннього та дошкільного віку (2020) 

в пункті 2.8. «Забезпечення фізичного, психічного, соціального та 

духовного здоров’я дітей» зазначено, що сьогодні майже 80 % дітей 

мають одне або кілька захворювань, лише 15 %-20 % дітей народжуються 

цілком здоровими, у кожної третьої дитини фіксуються відхилення у 

фізичному або психічному розвитку, смертність удвічі перевищує 

народжуваність. У дітей дошкільного та шкільного віку переважають 

захворювання органів дихання, травлення, серцево-судинної системи, 

опорно-рухового апарату, нервової системи тощо. Українські та 

зарубіжні вчені й практики вважають, що здоров’я дитини лише на 50 % 

залежить від різних зовнішніх чинників, а саме: готовності батьків 

передати здоров’я своїй дитині у внутрішньоутробний період її розвитку, 

а потім формувати здоров’я малюка після народження; соціально-

економічних, соціальнопедагогічних, психологічних і побутових умов у 

суспільстві, сім’ї, закладі освіти, де перебуває дитина; екологічного 

середовища; здоров’язбережувального простору, в якому 

врівноважуються вроджені адаптивні здатності дитини та змінне 

середовище; рівня компетенції дорослих щодо формування, збереження, 

зміцнення та відновлення здоров’я дітей. Інші 50 % здорового стану 

дитини залежать від того, як вона розуміє, що таке здоров’я і здоровий 

спосіб життя [3, с.27-29]. 

Протягом останнього десятиріччя спостерігається загострення 

проблеми збереження здоров’я дітей у закладах дошкільної освіти. До 

цього призвели такі характерні ознаки інтенсифікації освітнього процесу, 

як надмірне захоплення методиками «інтелектуального розвитку» та 

оволодіння комп’ютерною грамотністю, порушення балансу між 

фізичним, емоційним, соціальним та інтелектуальним розвитком, 
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збільшення часу організованих регламентованих занять, їх 

одноманітність, порушення тривалості та якості сну дітей, скорочення 

перебування на свіжому повітрі, недостатність часу для вільних ігор та 

іншої діяльності дітей». 

З кожним роком стає все більше і більше викликів для здоров’я 

населення. Це – екологічні і кліматичні проблеми, зміни способу життя в 

умовах урбанізації та розвитку інформаційних технологій, спалахи 

інфекцій, негативні тенденції у харчуванні, соціально-економічні 

негаразди та багато інших. Тільки за останні кілька місяців наш організм 

повинен був пристосуватись до забрудненого атмосферного повітря, 

тривалого знаходження у приміщенні під час карантину, соціальної 

ізоляції в умовах епідемії. Ці зміни стосуються всього населення – і 

дорослого, і дитячого. В таких стрімко змінних умовах людина має бути 

витривалою фізично і психічно[2]. 

Ми відчуваємо, що для того, щоб мати резерв здоров’я, потрібно 

тримати свій організм в певних кондиціях, постійно дбати про здоров’я, 

підвищувати його рівень. Втім діти ще не відчувають цього і дорослі 

(батьки, вихователі, педагоги, лікарі), повинні допомогти їм це зрозуміти. 

А оскільки організм дитини знаходиться у процесі розвитку, він потребує 

певних умов. Для належного функціонування кардіореспираторної 

системи, підвищення аеробних можливостей організму дитини потрібний 

достатній рівень рухової активності. 

Не варто також забувати й таке важливе завдання  вихователя , як 

робота з батьками. На мою думку, це один з найважливіших етапів 

роботи в освітньому середовищі, що, безсумнівно, викликає труднощі на 

початковому етапі практичної діяльності випускників. 

Зразу ж після появи немовляти на світ батьки, вважають, своїм 

першим і головним обов'язком піклуватися про його здоровʼя. Тому 

формування здорового способу життя дітей дошкільного віку передбачає 

спільну роботу педагогів з батьками, які є зразком для наслідування. У 

формі бесід, консультацій, практикумів батькам необхідно в доступній 

формі систематично пояснювати особливості формування здорового 

способу життя, ознайомлювати з віковими та психологічними 

особливостями дітей, порушувати питання їхнього здоровʼя та фізичного 

розвитку, а також проведення дозвілля з користю для дітей [2]. 

«Залучення батьків до освітнього процесу закладу дошкільної 

освіти утверджує позицію, згідно з якою кожен із батьків дитини є 

відповідальним за її навчання, виховання і розвиток, а також за 

збереження її життя, зміцнення здоров’я, формування почуття людської 

гідності та усвідомленого ставлення дитини до здорового способу життя. 

Права та обов’язки батьків визначаються Конституцією України, Законом 
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України «Про освіту». Здобуття дитиною дошкільної освіти в закладі 

освіти або іншому суб’єкті освітньої діяльності не звільняє батьків від 

обов’язку доглядати, піклуватися, виховувати, розвивати і навчати 

дитину» – так зазначено у Концепії освіти дітей раннього та дошкільного 

віку [3, с.30-31].  

Фізичне здоров’я є головною умовою духовного, фізичного і 

морального здоров’я дитини. Від ставлення людини до здоров’я багато в 

чому залежить його збереження і зміцнення. Навчити дітей берегти і 

зміцнювати своє здоров’я – одне з найважливіших завдань сучасних 

вихователів, педагогів. Адже, у дошкільному дитинстві закладаються 

основи здоров’я, виховуються основні риси особистості людини. 

Дошкільні заклади та сім’я мають створити сприятливі умови для 

оптимального фізичного розвитку дитини, отримання знань про 

людський організм, опанування санітарно гігієнічних навичок.  

Як відомо, профілактика у рази дешевша та ефективніша, ніж 

лікування. А в умовах різноманітних сучасних викликів мати резерви 

здоров’я – це необхідність для кожного. 

У практиці роботи ЗДО слід  широко використовувати поряд зі 

стандартним і нестандартне фізкультурне обладнання, що завдяки 

незвичайним формам, яскравому кольору дозволяє підвищити інтерес 

дітей до занять фізичною культурою і якісно виконувати завдання з 

фізичного виховання. 

Досить ефективними серед оздоровчих технологій терапевтичного 

спрямування є впровадження у процеси життєдіяльності дитини 

арттерапії, піскової терапії, казкотерапії, ігрової терапії, сміхотерапії; 

музичної терапії; кольоротерапії тощо. Впровадження технологій з 

фізичного виховання таких як: фітбол-аеробіка (гімнастика), ігровий 

стретчинг, дитяча йога, степ-аеробіка, глайдінг, роуп - скіппінг, елементи 

театру фізичного виховання М. Єфименка, психомасаж, рефлексотерапія; 

фітнес, мудри [4, с.6-7]. 

Завдання педагога полягає в необхідності допомогти кожній 

дитині усвідомити свої здібності, створити умови для її розвитку, 

сприяти збереженню та зміцненню здоров’я дитини, тобто здійснювати 

особистісно-орієнтований підхід у навчанні та вихованні. Будь-яка 

особистісно-орієнтована технологія має право називатися 

здоров’язбережувальною. Турбота про здоров’я дітей – це й контроль над 

нормами та вимогами гігієни, і профілактика захворювань, що 

найчастіше трапляється у дітей, і виявлення патогенних чинників 

освітнього процесу, і виявлення причин неуспішності та відхилень у 

поведінці. Тож, якщо всі педагоги  будуть про це пам’ятати, докладати 
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зусилля для розв’язання дитячих проблем, то можна сподіватися, що 

здоров’я дітей якщо не покращиться, то не буде гіршати. 

Отже, у контексті піднятої проблеми, можна зробити висновок, що 

важливим фактором гармонійного розвитку дитячого організму є 

профілактика здоров'я. Тому цьому необхідно приділити особливу увагу. 

Дане питання має комплексний, загальнодержавний характер, воно є на 

часі, а тому потребує спільної праці як педагогів, вихователів закладів 

дошкільної освіти, так і батьків. 

Здоровʼя людини – як повітря: його не помічаємо, про нього не 

турбуємось, доки воно є. І головне завдання освіти – допомогти 

майбутньому поколінню зрозуміти, що його необхідно цінувати, берегти 

і підтримувати. 

 

___________________ 
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ДОСВІД ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ  

В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА: ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Анна Собчук, 

асистент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Початок ХХІ століття в освітній сфері є переломними для ідеї 

інтеграції учнів з особливими потребами до системи загальної середньої 

освіти. У процесі створення системи інклюзивної освіти в Україні на 

сучасному етапі варто брати до уваги досвід, напрацьований у провідних 

державах світу та сусідніх країнах. Зокрема особливий інтерес 

представляє в цьому аспекті Республіка Польща, яка упродовж тривалого 

часу перебувала в так званому «соціалістичному таборі», але за попередні 

десятиліття, узявши курс на вступ до Європейського Союзу, здійснила 

низку ефективних реформ у різних сферах суспільного життя, зокрема в 
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освітній, а зокрема накопичила досвід організації навчання дітей з 

особливими освітніми потребами.  

Варто зазначити, що проблема формування системи інклюзивної 

освіти в Республіці Польща стала предметом дослідження низки 

науковців, зокрема М. Белзи (M. Bełza), Й. Блешиньскі (J. Błeszyński), 

Й. Глодковської (J. Głodkowska), Т. Менчиковської (T. Męczykowska). 

Проте постає необхідність схарактеризувати досвід Польщі у сфері 

упровадження інклюзивної освіти в контексті розроблення законодавчого 

й нормативно-правового забезпечення з огляду на сучасні тенденції 

реформування освітньої сфери в Україні. 

На сьогодні пріоритетним напрямом освітньої політики в усьому 

світі стає уведення дітей з особливими освітніми потребами до системи 

загальної середньої освіти. Як зазначають Н. Заєркова та А. Трейтяк, 

відповідно до міжнародних документів, діти з особливими потребами – 

це особи до 18-ти років, які потребують додаткової підтримки в 

освітньому процесі (діти з порушеннями психофізичного розвитку, діти з 

інвалідністю, діти-біженці, працюючі діти, діти-мігранти, діти – 

представники національних меншин, діти – представники релігійних 

меншин, діти із сімей з низьким прожитковим мінімумом, безпритульні 

діти, діти-сироти, діти із захворюваннями СНІД/ВІЛ та інші) [3]. На 

думку Й. Глодковської, особливі освітні потреби дітей та молоді 

зумовлені індивідуалізованим способом отримання знань та навичок у 

навчальному процесі, який визначається специфікою їхньої когнітивно-

перцептивної функції [3]. Оскільки освіта є одним із основних прав 

людини та основою для створення найбільш справедливого та 

рівноправного суспільства, то шляхом до охоплення освітніми впливами 

всіх учнів є упровадження інклюзивної освіти.  

За визначенням А. Колупаєвої, інклюзивна освіта (інклюзія – 

inclusion (англ.) – залучення), передбачає створення освітнього 

середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, 

незалежно від особливостей її психофізичного розвитку. Інклюзивне 

навчання – гнучка, індивідуалізована система навчання дітей з 

особливостями психофізичного розвитку в умовах масової 

загальноосвітньої школи за місцем проживання. Навчання (у разі 

потреби) відбувається за індивідуальним навчальним планом, 

забезпечується медико-соціальним та психолого-педагогічним 

супроводом [2, с. 16].  

Варто зазначити, що на проблему доступу до навчання в 

Республіці Польща звернули увагу ще в післявоєнний період, коли була 

ухвалена низка документів, як-от: Указ «Про обовʼязкову освіту» (1956), 

у якому проголошено, що діти, які вважаються непридатними для 
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навчання у звичайній школі, мають виконувати «шкільне зобовʼязання» в 

спеціальних школах; Закон «Про розвиток системи освіти і виховання» 

(1961), у ст. 20 якого зазначено, що «…освіта та виховання дітей і 

підлітків хронічно хворих, із затримкою у психічному розвитку, 

фізичною та розумовою відсталістю здійснюється в спеціальних дитячих 

садках, початкових школах чи освітніх центрах». 

Найбільш важливими законодавчими актами, які регулюють 

сучасну систему спеціальної освіти, на нашу думку, є Закон від 7 вересня 

1991 року «Про систему освіти, який надає дітям і молоді з інвалідністю 

можливість навчатися у загальноосвітніх та інклюзивних школах»; Закон 

від 19 серпня 1994 року «Про охорону психічного здоровʼя» та Постанова 

Міністра національної освіти від 30 січня 1997 року «Про принципи 

організації реабілітаційно-виховних класів для дітей та підлітків з 

розумовою відсталістю».  

Аналіз цих нормативно-правових актів дав підстави для висновку, 

що в них сформульовано принципи надання психологічної та 

педагогічної допомоги учням з особливими освітніми потребами, 

регламентовано роботу центрів психологічного і педагогічного 

консультування, описано принципи організації допомоги учням з 

особливими освітніми потребами, а також висвітлено питання, повʼязані 

безпосередньо зі змістовими й процесуальними аспектами організації 

навчально-виховного процесу. 

Зі вступом Польщі до Європейського Союзу і підписанням низки 

декларацій та резолюцій, країна почала реалізовувати політику, 

спрямовану на формування рівних можливостей для всіх дітей, а відтак, 

на упровадження інклюзивної освіти. Відтак, навчання учнів з 

особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах 

було визначено одним із основних напрямів державної освітньої політики 

Польщі у 2012/2013 навчальному році, а у 2014/2015 навчальному році 

напрям освітньої політики держави отримав назву «Освіта за участю 

учнів-інвалідів». Це свідчить про те, що в Республіці Польща на 

державному рівні визнано вагоме значення освіти дітей з особливими 

освітніми потребами. 

Відповідно до Положення Міністерства національної освіти від 18 

січня 2005 року, у Республіці Польща функціонують різні заклади освіти, 

в яких навчаються як звичайні діти, так і діти з особливими освітніми 

потребами, а саме: спеціальні дитячі садки та спеціальні відділення в 

загальнодоступних дитячих садках; спеціальні школи всіх типів, в тому 

числі учбові школи, спеціальні кафедри загальноосвітніх навчальних 

закладів; молодіжні освітні центри; молодіжні центри соціальної терапії; 

спеціальні навчально-виховні центри; спеціальні виховні центри; центри, 
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що дозволяють дітям та молодим людям з психічними відхиленнями 

глибокого ступеня, а також дітям із психічними вадами та молоддю з 

поєднанням інвалідності, реалізують відповідно: обовʼязкову річну 

дошкільну підготовку, обовʼязкове шкільне навчання, обовʼязкове 

навчання. 

Положення законодавчих і нормативно-правових актів були 

реалізовані на практиці, що призвело до модернізації спеціальної освіти 

за такими основними напрямами: розроблення й упровадження більш 

гнучкої системи освіти, яка якомога більше відповідала б індивідуальним 

потребам учнів; створення сприятливих умов для систематичного і 

планомірного підвищення якості методів навчання; організація роботи 

щодо підготовки учнів до подільного оволодіння тією чи іншою 

професійною діяльністю; забезпечення широкого доступу до ранньої 

підтримки в розвитку й навчанні дітей; формування необхідних форм та 

умов оцінювання можливостей дітей у процесі перевірки рівня їхніх 

знать, умінь та навичок з урахуванням характеру та особливостей того чи 

іншого психофізичного порушення. 

Аналіз досвіду формування законодавчої і нормативно-правової 

бази для розвитку інклюзивної освіти в Республіці Польща дав підстави 

для висновку, що упродовж попередніх десятиліть у цій країні 

накопичено ґрунтовний досвід із залучення дітей із особливими 

освітніми потребами до системи загальної середньої освіти. Зокрема 

здійснено ратифікацію документів Європейського Союзу, що регулюють 

різні аспекти розвитку системи освіти, адаптовано до їхніх вимог 

державне законодавство, а також розроблено низку нормативно-правових 

актів, що визначають особливості функціонування інклюзивної освіти в 

державі. 

 

____________________ 
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ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ МЕДІАТЕХНОЛОГІЙ 

 

Ольга Табака, 

асистент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

У новій редакції Базового компоненту дошкільної освіти 

зазначається, що дошкільний вік є фундаментом для розвитку базових 

компетентностей, які необхідні людині впродовж життя. Документ подає 

компетентність як динамічне поєднання знань, умінь, навичок, способів 

мислення, цінностей та інших особистих якостей, які допомагають 

людині успішно соціалізуватися, співдіяти та ін. Мовленнєву 

компетентність у Базовому компоненті визначено як здатність дитини 

продукувати свої звернення, думки, враження тощо в будь-яких формах 

мовленнєвого висловлювання з допомогою вербальних і невербальних 

засобів. Мовленнєва компетентність, як сказано у документі, об’єднує 

фонетичний, лексичний, граматичний, діалогічний, монологічний 

складники та засвідчує їх взаємозалежність і взаємообумовленість [1].  

Сучасні науковці та педагоги, зокрема Н. Гавриш та К. Крутій, 

визначають мовленнєву компетентність як одну із ключових базисних 

характеристик особистості. Вони та багато інших учених вважають, що 

важливим завданням сучасної дошкільної освіти є виховання мовної 

особистості – дитини, яка вміє творчо, доречно використовувати мовні 

засоби у спілкуванні, зокрема презентувати себе, взаємодіяти з іншими, 

реалізувати свої наміри та потреби.  Володіти словом, відчувати його 

смислові відтінки – чи не найважливіша здатність людини у процесі 

спілкування, пізнання світу і себе у ньому. Ці та інші вміння і складають 

суть лексичної компетенції. 

Зазначимо, що робота над словником у закладі дошкільної освіти – 

це тривалий складний процес кількісного збагачення слів та вміння 

доречно використовувати їх у конкретних умовах спілкування. Засвоєння 

дитиною словника вирішує завдання накопичення, уточнення уявлень, 

формування понять, розвитку мислення. Бідність лексичного багажу 

гальмує й ускладнює процес повноцінного спілкування, духовного й 

розумового, емоційно-чуттєвого розвитку дитини. Навпаки, багатство 

словника є ознакою добре розвиненого мовлення і показником високого 

рівня інтелектуального розвитку. Засвоєння слів на позначення емоцій і 

почуттів позитивно впливає на розвиток дошкільника, розуміння 

дитиною емоційного стану іншої людини. Робота над словом уточнює 

уявлення дитини, поглиблює її почуття, організовує соціальний досвід. 

Усе це має велике значення, особливо в дошкільному віці, оскільки в цей 
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період закладаються основи мислення й мовлення, відбувається 

становлення соціальних контактів, формується особистість.  

Для формування лексичної компетенції старших дошкільників 

вихователь послуговується чималою низкою різноманітних засобів: 

середовище (предметне, соціальне, мовленнєве), ігри, предмети 

реального світу, іграшки, картини, художня література та усна народна 

творчість, народні традиції, звичаї, свята, медіатехнології та ін. Серед 

усіх, що допомагають зреалізувати завдання лексичного розвитку 

дошкільників, хочемо виокремити засоби медіатехнологій. Вважаємо, що 

вони відкривають нові можливості забезпечення якості та 

результативності дошкільної освіти, формування лексичної 

компетентності зокрема. Варто зазначити, що ці засоби для сучасної 

дитини є звичайними і улюбленими, діяльність із ними приносить їй 

радість. Окрім цього, згадаймо принцип наочності, про який говорив ще 

Я. А. Коменський. Творець «золотого правила дидактики» наголошував, 

якщо які-небудь предмети відразу можна сприйняти кількома почуттями, 

то педагогу треба надати дитині таку можливість. 

Ми розглядаємо медіатехнології як інтеграцію різних засобів 

передачі інформації (тексту, звуку, графіки, рухомих і нерухомих 

зображень) з допомогою комп’ютера або іншого аудіовізуального 

пристрою. Науковець З. П. Дорошенко зазначає, що у системі дошкільної 

освіти доцільно використовувати медіа, оскільки вони найбільш 

оптимально та ефективно відповідають триєдиній меті заняття: освітній, 

розвивальній та виховній. Досліджуючи шляхи застосування 

мультимедійних технологій в закладі дошкільної освіти, З. П. Дорошенко 

виокремлює інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), перевагу яких 

вбачає в оптимізації, технологічності та перспективності забезпечення 

нової, активної форми фіксації продуктів інтелектуальної діяльності; 

доступ до практично необмеженого обсягу потрібної навчальної і 

наукової інформації, високу швидкість її отримання; варіативність 

способів аналітичного оброблення інформації; виникнення феномену 

«безпосереднього включення» особистості в інформаційний простір… 

[3]. 

К. Крутій стверджує, що з допомогою сучасних медіатехнологій 

можна поєднувати різні види подання інформації у єдиний комплекс, 

завдяки чому дитина стає учасником освітнього процесу [2]. Доведено, 

що людина запам'ятовує 20% почутого, 30% побаченого і більше 50% 

того, що вона бачить і чує одночасно. Отож, засоби медіатехнологій, 

впливаючи на різні органи чуття, важливі в дошкільній освіті, 

насамперед для формування пізнавальної та лексичної компетенцій дітей. 

Вони дають змогу «вийти» за межі навчального середовища; зробити 
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видимим те, що неможливо побачити неозброєним оком, 

продемонструвати лише вербальними засобами, імітувати будь-які 

ситуації і процеси в довкіллі.  

Підсумовуючи, звернемо увагу на визначення за Н. Горбуновою, 

яка говорить, що лексична компетенція – це здатність миттєво викликати 

з тривалої пам’яті еталон слова залежно від конкретного мовленнєвого 

завдання та включати це слово в мовленнєвий ланцюг.  Оволодіти дитині 

цим уміння, краще запам’ятати, якісніше усвідомити та влучно 

використати слово у своєму мовленні, на нашу думку, допомагають 

засоби медіатехнологій.  

 

________________________ 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
 

Валентина Деленко, 

асистент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Дизайнерська діяльність дошкільників безпосередньо пов’язана із 

художньою діяльність в таких аспектах як: конструювання, композиція, 

колір. Основи дитячої художньої діяльності в означених параметрах 

вивчалися дослідниками Е. Бєлкіною, Г. Підкурганною, Т. Комаровою, В. 

Мухіною, Т. Дороновою, Є. Ігнать’євим, Т. Козаковою, В. Котляром, Н. 

Сакуліною, Є. Фльоріною та ін. Значного розширення можливостей 

застосування (щодо перетворення навколишнього предметного 

середовища та життєвого простору дитини) дизайнерське мистецтво 

набуло з прийняттям Базового компоненту дошкільної освіти в Україні. 

За цим документом, метою сучасної дошкільної освіти визначається 
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формування життєздатної … творчої людини [1, с. 5]. Серед показників 

сформованості креативності у старшого дошкільника з огляду на 

розвиток умінь художнього конструювання та декоративного 

перетворення навколишнього є: — відкритість до нових ідей; — 

наслідування художніх взірців великої естетичної дії; — схильність до 

руйнування стереотипів та відмова від шаблонів; — спроможність бачити 

нові можливості за рамками запропонованих ідей [3, с. 297]. Існують 

види дизайну та декоративного мистецтва, які тією чи іншою мірою 

використовуються в художній дитячій практиці. Серед них: етнодизайн: 

конструювання та моделювання одягу, традиційна кухня українців; 

ландшафтний дизайн: квітникарство, газони, парки; графічний дизайн; 

дизайн інтер’єру; сценографічний дизайн;  дизайн-графіка у рекламному 

мистецтві; конструювання виробів; декорування виробів; створення 

декоративних композицій. 

За С. Матвієнко, існує два види дизайну – дизайн для дітей, що 

спрямований на створення комфортного для дитини матеріального 

середовища та дитячий дизайн, який багато в чому подібний до ручної 

художньої праці. В основі дитячого дизайну лежить художнє 

конструювання та декоративне оздоблення [2, с. 92].  У сукупності 

«дизайн для дітей» та «дитячий дизайн» відповідають фундаментальним 

педагогічним завданням: вони формують естетику середовища, що 

оточує дитину, стимулює її творчість, готують до життя в соціумі.  

Заняття дитячим дизайном розвивають у дітей інтелект, культуру 

мови і спілкування, здібності до аналізу й узагальнення, творчі здібності 

– просторову уяву, проектно-образне мислення. Діти починають 

усвідомлювати своє співавторство, авторську компетентність, беручи 

участь в створенні об’єктів краси, вчаться упорядковувати побут, 

використовуючи набутий досвід дизайну в просторі дитячого садка. 

Дослідник Г. Пантелєєв у праці, присвяченій проблемі 

художньоестетичного розвитку дітей 5-10 років засобами нової 

художньо-декоративної діяльності – дитячого дизайну у ЗДО, пропонує 

такі напрями дизайндіяльності, що відбувається за участі дітей: 

 - Перший напрям – дизайн в естетизації всього середовища 

життєзабезпечення людей. 

 - Другий – професійний дизайн, спрямований на упорядкування 

матеріально-культурного простору, що оточує дитину, – так званий 

«дизайн для дітей», створюваний дорослими. 

 - Третій напрям – «дитячий дизайн», тобто безпосередня участь 

дітей в естетизації свого побуту [3, с. 11].  

Охарактеризуємо напрями дитячого дизайну більш детально. 

Перший напрям – аранжування – зумовлює розвиток традицій дитячого 
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рукоділля з орієнтацією на прикрасу одягу і декор інтер’єру (лялькового, 

дитячого, святкового). Це можуть бути: композиції фітодизайну, букети, 

гербарії-картини, біжутерія з штучного і природного матеріалу, вироби 

так званого «паперового фольклору», вітражі і мозаїки з кольорового 

пластика, ігрові деталі і елементи сюжетно-тематичних, казково-чарівних 

і орнаментальних композицій і ін. [3, с. 55-59]. Діти виконують настінні 

композиції, використовуючи прийоми декору («напилення», «вощіння», 

розписи, аплікації і ін.); оформляють свій побут рукодільними виробами 

(плетіння, ткання, кераміка і т.п.), співпрацюють у створенні спільних 

робіт для ляльково-ігрового і святкового дизайну одягу і інтер’єру. 

 Другий напрям – дизайн одягу – визначає за необхідне 

ознайомлення дітей з культурою одягу і деякими доступними 

дошкільникам способами створення малюнків – ескізів, фасонів і 

декоративної обробки плаття. На дозвіллі діти малюють ескізи костюмів 

для персонажів літературних творів, мультфільмів, спектаклів, а також 

для себе – одяг повсякденний і святковий. Робота в цьому напрямі 

формує у дошкільника увагу і інтерес до свого зовнішнього вигляду, 

ляльково-ігрового і театрального гардероба [3, с. 72].  Дітям розказують, 

що одяг може бути повсякденним, святковокарнавальним і так званої 

«високої моди».  

Третій напрям (нова діяльність) декоративно-просторовий дизайн, 

що має безпосереднє значення для розвитку витоків культури 

соціопросторової творчості, витоків архітектурно-художнього утворення 

дітей як практичної діяльності по естетичному впорядкуванню життя в 

дитячому саду і в сім’ї. Просторовий дизайн орієнтує увагу дітей на 

декоративне оформлення вигляду будівель і ландшафту, на естетизацію 

ляльково-ігрового простору, інтер’єрів групових кімнат, приміщень до 

святкових ранків дитячого саду і культурно-просвітницьких установ, 

відвідуваних дітьми. Вони набувають дизайн-досвід при створенні 

макетів кімнат, будиночків («курінь», «хата», «терем», «хмарочос» і т.п.), 

використовуючи підручні матеріали (папір, картон, коробки, пакети, 

балони тощо) [2, с. 93].  

____________________ 

 

1.Державний Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова 

редакція) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://osvita.kr-

admin.gov.ua – Назва з екрану 

2.Матвієнко С. І. Художня праця та основи дизайну: навч. посіб. 

Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 201 с. 

3.Пантелеев Г.Н. Детский дизайн / Г. Н. Пантелеев. – М. : 

Карапуздидактика, 2006. – 192 с. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ БЕЗ СТРЕСУ: ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Марія Дзіковська, 

аспірантка кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Перехід на дистанційне навчання в умовах карантину для закладів 

освіти – це виклики, які вимагали від адміністрації ЗВО формулювання 

завдань різного характеру. Перш за все, це – організаційні завдання 

(перехід на дистанційний режим як працівників, так і здобувачів освіти; 

організація різних типів занять, сесії та ін.) методичні завдання (розклад 

онлайн занять (лекційні, практичні (лабораторні) та семінарські, залікові 

та екзаменаційні); розроблення електронних курсів та навчального 

контенту, який забезпечить високий рівень знань студентів); технічні 

завдання (забезпечення викладачів сучасними технічними засобами). 

Застосовуючи дистанційне навчання, важливо звернути увагу на: 

1. Студенти повинні знати тему заняття та його план, а в деяких 

випадках і мати доступні навчальні матеріали завчасно.  

Чому? Бо це зручно в плані попереднього ознайомлення студентів 

з новим матеріалом, що виноситься для вивчення, актуалізація отриманих 

раніше знань, акцентування на проблемних моментах нової теми. 

2. Студенти повинні знати про критерії оцінювання курсу в 

загальному, а також критерії оцінювання усіх передбачених навчальним 

курсом видів завдань. 

3. Студентів не потрібно завантажувати лише онлайн заняттями, а 

швидше використовувати платформи, які передбачають як можливість 

офлайн роботи, так і виконання завдань (контрольних, індивідуальних) у 

вільний від навчання час. 

4. Для студентів необхідно передбачити ряд консультаційних 

занять, які дадуть можливість ясного вивчення матеріалу, опрацювання 

суперечливих чи незрозумілих питань, розв’язання проблемних ситуацій. 

5. Створення комфортних умов під час занять, які дадуть змогу 

уникнути стресових ситуацій. 

6. Доцільно подбати щодо заходів для профілактики та подолання 

ознак емоційного вигорання як здобувачів, так і педагогів. Для цього 

необхідно організовувати тренінги, вебінари та інші форми занять із 

залучення практичних психологів. 

Але які б умови не створювалися під час занять, необхідна 

перевірка якості знань. Перш за все повинен здійснюватися контроль за 

проведенням занять, відвідуванням їх студентами та системою 

оцінювання знань. Як варіант, проведення опитування студентів щодо 



75 

 

якості організації різних типів занять. Варто акцентувати увагу на 

оновлені навчально-методичного забезпечення дисциплін, перегляді 

освітніх програм тощо, якісний відбір навчального контенту та 

відповідне матеріально-технічне забезпечення. 

Підводячи підсумок, зазначимо, що для застосування 

дистанційної форми навчання без стресу необхідно: 

 перевести все навчання в онлайн площину; 

 планувати заняття згідно розкладу із розгорнути планом та 

завданнями для здобувачів освіти; 

 планувати тривалість заняття не більше 90 хв., а якщо більше –  

організовувати перерви; 

 зробити доступність навчального контенту до кожного заняття; 

 забезпечити здобувачів освіти методичними рекомендаціями 

для виконання практичних, семінарських та лабораторних занять; 

 забезпечити критеріями оцінювання як до курсу в цілому, так і 

до всіх запланованих занять та видів роботи; 

 забезпечити графік консультації до курсу; 

 забезпечити комфорті умови для усіх учасників освітнього 

процесу; 

 спланувати час так, щоб залишився ще час для відпочинку для 

усіх учасників освітнього процесу; 

 не допускати емоційного вигорання як здобувачів, так і 

педагогів. 

 

 

ВЗАЄМОДІЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС 

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ 

 

Галина Бойко, 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Сьогодні як ніколи постає питання про те, чому закінчивши освітні 

заклади усіх рівнів особа не розмовляє іноземною мовою на належному 

рівні?  

У сучасному суспільстві вивчення іноземної мови розпочинається 

в ранньому дитинстві. Бажання її вивчати чи навчати виникає спершу не 

у самої дитини, а швидше у її батьків. Це зумовлено багатьма причинами. 

Основні з них, це мода; вимога часу, закладу освіти, суспільства. 
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Розуміємо, що не зможемо існувати, вчитися, працювати, жити без 

знання іноземної мови. 

Інтерес до іноземної мови не зменшується, потреби зростають у її 

оволодінні, а результату як такого немає – недостатній рівень знань! Ось 

у чому основна проблема! Тому важливо розуміти і звертати увагу на те, 

хто і в якій мірі приймає участь у процесі навчання дитини іноземної 

мови. 

Проблемою навчання іноземної мови на початковому етапі 

займалися Г.Бєлєнька, С. Кобзар, О.Лобода, А.Павлюк та інші науковці. 

Володіння іноземною мовою – це не лише вимога програм освітніх 

закладів, а природна потреба сучасних дітей та їхніх батьків, які живуть у 

багатомовному полікультурному світі. 

В освітньому процесі навчання дитини іноземної мови беруть 

участь як діти, так і педагоги та батьки. 

У ранньому віці дитина не усвідомлює те, яку мову вона чує, а 

значить і вивчає. Якщо в сімʼї батьки розмовляють різними мовами з 

дитиною від народження, то дитина однаково вільно володіє цими 

мовами і стає двомовною або, навіть, трьохмовною у таких випадках. 

Батьки, які самі не знають англійської мови, не можуть створити 

необхідне англомовне середовище. Але педагоги, психологи і фізіологи 

одностайні у твердженні, що саме дошкільний вік є найбільш 

сприятливим для початку навчання іноземної мови [3].  

Коли дитина відвідує заклад дошкільної освіти – там і розпочинає 

вивчати іноземну мову з педагогом, використовуючи найбільше гру для її 

мотивації та залучення.   

До початкового етапу навчання іноземної мови ми відносимо 

також освітній процес у закладах загальної середньої освіти в 1-4 класах. 

Відповідно до Державного стандарту початкової освіти, затвердженого 

Постановою КМУ № 87 від 21.02.2018 року, метою іншомовної освіти є 

формування іншомовної комунікативної компетентності для 

безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, що 

забезпечує розвиток інших ключових компетентностей та задоволення 

різних життєвих потреб здобувача освіти.  До ключових компетентностей 

належить здатність дитини спілкуватися іноземними мовами, що 

передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних 

ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті 

громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, 

спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками 

міжкультурного спілкування [2]. 

Варто додати, що спершу дитина має оволодіти рідною мовою, а 

тоді – іноземною. Зауважимо, що для дітей вивчення іноземної мови 
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відбувається з використанням віршів, пісень, перегляду мультфільмів і 

фільмів. Наголошуємо, що найважливіший аспект у вивченні іноземної 

мови – комунікативний! Тому звертаємо увагу на те, щоб дитина якомога 

більше комунікувала і слухала іноземною мовою. У цьому їй повинні 

допомагати як однолітки, так і дорослі. Знаємо проблему, яка побутує 

сьогодні! Діти прив’язані до телефонів, планшетів та інших ґаджетів. 

Скористаймося нагодою переглядати чи прослуховувати ту чи 

інформацію разом з дітьми іноземною мовою. 

Батьків, зазвичай, хвилюють питання, чи достатнім рівнем 

англійської мови вони володіють, чи правильна їхня вимова для навчання 

власної дитини. Проте, ці питання не стануть проблемою, якщо батьки із 

задоволенням, ентузіазмом і впевненістю будуть користуватися 

англійською мовою у спілкуванні з дитиною, заохочувати та хвалити 

дитину. На допомогу також прийдуть сучасні технології, Інтернет [3], 

телебачення, радіо і т.д.  

Однак не варто забувати про найголовніше джерело – Книгу! 

Батькам і педагогам варто демонструвати власним прикладом любов до 

книги, читати самим і разом з дітьми (у ранньому віці переглядати 

малюнки, слухати аудіо супроводи до книжки і т.д.). 

Взаємодія педагога і дитини у вивченні іноземної мови є складним 

і багатогранним процесом, що в першу чергу базується на співпраці та 

взаємовпливі його учасників. Таке співробітництво і співпраця 

спонукають дітей до навчання і сприяють їх оптимальному розвитку. Для 

дитини надзвичайно важливим є емоційний контакт з педагогом [1].  

Особистість батьків чи педагогів, які навчають дитину має 

ключове значення при формуванні у вихованців пізнавальної активності.  

Тому підтримуймо у дітей інтерес до вивчення іноземної мови на 

усіх етапах її навчання, а особливо на початковому. І це сприятиме успіху 

дитини!   

 

_______________________ 

 

1. Г.Бєлєнька. Взаємодія педагога і дітей при вивченні іноземної 

мови [Електронний ресурс].- Режим доступу: 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/isp_2013_4_5.pdf 

2. Державний стандарт початкової освіти [Електронний ресурс].- 

 Режим доступу: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/59891/  

3. Кобзар С.К. Можливості вивчення англійської мови дітьми 

молодшого дошкільного 

віку в сім'ї [Електронний ресурс]. Режим доступу: file:///C:/Users/Admin/D

esktop/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80.pdf.  

file:///C:/Users/Admin/Desktop/isp_2013_4_5.pdf
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СЕКЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ  

ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА 

ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

 

Віра Корнят, 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

Сьогодні рушійною силою економічного, політичного, соціального 

розвитку суспільства й світового порядку є глобалізація. Впливаючи на 

усі сфери життєдіяльності суспільства, глобалізаційні процеси змінюють 

умови життя населення, як у розвинутих країнах, так і в країнах, що 

розвиваються. Поглиблення глобалізаційних процесів в усіх сферах 

суспільного життя призводить до того, що багато проблем, які нещодавно 

були внутрішніми, все частіше набувають міжнародного характеру: 

зростання рівня бідності та міграційних процесів, соціальне 

розшарування суспільства, погіршення демографічної ситуації, 

поширення деструктивних форм прояву девіацій тощо. Глобалізація 

видозмінює багато професій, «впливаючи на середовище, в якому 

здійснюють свою діяльність фахівці та у якому перебувають їх клієнти. 

Соціальна робота, як вид професійної допомоги окремій особистості, 

сім’ї або групі осіб з метою забезпечення належного соціального, 

матеріального та культурного рівня життя, є однією з професій, яка 

зазнає суттєвих змін під впливом глобалізації. 

Питання підготовки фахівців у галузі соціальної роботи в умовах 

глобалізації науковці розглядають у рамках як окремих наукових 

досліджень, так і в контексті аналізу глобальних проблем сучасності, 

таких як зростання соціальної нерівності, поляризації та соціального 

виключення у суспільстві, масових переміщень населення та міграції, 

тероризму/насильства, порушення прав людини. 

У контексті сучасних глобалізаційних процесів, які призводять до 

формування нової парадигми суспільного розвитку, принципово 

змінюється характер та специфіка діяльності фахівців соціальної роботи. 

У 2012 р. Міжнародна федерація соціальних працівників, Міжнародна 

асоціація шкіл соціальної роботи та Міжнародна рада з питань 

соціального добробуту оприлюднили документ «Світові пріоритети 

соціальної роботи і соціального розвитку: зобов’язання щодо дій». 

Головна ідея цього документу полягала у «просуванні нового світового 
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порядку, який зробить реальністю повагу до прав людини та її гідності, а 

також призведе до появи іншої структури відносин між людьми». 

У результаті переосмислення місії соціальної роботи у липні 2014 

року на світовому конгресі із соціальної роботи, який проходив у 

Мельбурні (Австралія), було ухвалене нове глобальне визначення 

соціальної роботи. Згідно з ним «соціальна робота – це заснована на 

практиці професія та академічна дисципліна, яка спрямована на сприяння 

соціальним змінам та розвитку, соціальній згуртованості, активізації та 

звільненню людей. Центральне місце у соціальній роботі посідають 

принципи соціальної справедливості, прав людини, колективної 

відповідальності і поваги до різноманітності. Підкріплена теоріями 

соціальної роботи, соціальними і гуманітарними науками, а також 

місцевими знаннями соціальна робота залучає людей і структури для 

вирішення життєвих проблем та підвищення добробуту. 

Важливою складовою у роботі фахівців соціальної сфери в 

сучасних умовах стає соціально-психологічна реабілітація. 

Реабілітація дослівно означає «поновлення здатностей» і 

застосовується найчастіше в контексті медико-соціальної роботи. 

Реабілітація – це комплекс заходів, спрямованих на відновлення 

психічних, фізичних сил людини до рівня, що відповідає нормальному, 

що дають їй здатність бути активним членом суспільства. 

Соціальна реабілітація – це комплекс державних та суспільних 

заходів, спрямованих на створення і забезпечення умов для соціальної 

інтеграції людини в суспільство, відновлення її соціального статусу та 

здатності до самостійної суспільної і родинно-побутової діяльності 

шляхом орієнтації у соціальному середовищі, соціально-побутової 

адаптації, різноманітних видів патронажу і соціального обслуговування. 

Фізична реабілітація (або фізична терапія) − це застосування з 

лікувальною і профілактичною метою фізичних вправ і природних 

факторів у комплексному процесі відновлення здоров’я, фізичного стану 

та працездатності хворих. 

Психологічна реабілітація – комплекс заходів відновлювальної 

медицини, спрямованих на відновлення психічних та фізичних сил в 

людини, яка має певні розлади чи відхилення о нормального рівня. 

Реабілітаційні заходи проводять для відновлення позитивного 

ставлення людини до сім’ї, суспільства, життя та попередження 

формування психічного дефекту в хворого зі схильністю до 

самоізолювання. Такі дії спрямовані на стимулювання активності людини 

з метою відновлення соціальних зв’язків з оточенням. 

Соціально-психологічна реабілітація як напрям соціальної роботи 

сьогодні активно формується, оскільки розширюється коло об’єктів 
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соціальної роботи, які потребують такої допомоги, зокрема це діти, 

жінки, що потерпають від домашнього насильства, учасники АТО/ООС, 

внутрішньо переміщені особи та члени їх сімей та ін.. Це потребує 

активної роботи з розробки змісту соціально-психологічної реабілітації 

та дієвих методів її реалізації, а відтак і професійної підготовки фахівців 

до здійснення цього виду професійної діяльності. 
 

______________________ 
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Вивчення різних компонентів емоційно-почуттєвої сфери 

особистості було предметом численних теоретико-емпіричних 

досліджень, зокрема, цією проблемою займалися такі науковці В.К. 

Вілюнас, Ч. Дарвін, В.С. Дерябін, Д. Джонсон, Б.І. Додонов, К. Ізард, В.Б. 

Кеннон, Е. Клапаред, М.С. Лебединський, О.М. Леонтьєв, Д. Ліндслей, І. 

Макдаугал, В.М.Мясищев, Є.С. Петров, К.К. Платонов, С.Л. Рубінштейн, 

П.В. Сімонов, Д. Уотсон, П.М. Якобсон та інші.  

Провідним положенням щодо емоційно-почуттєвого розвитку є 

його тісне переплетення із розвитком особистості. Саме емоційно-

почуттєвий розвиток вважається основою особистісного розвитку (Л.С. 

Виготський, Д.Б. Ельконін, О.В. Запорожець, В.П. Зінченко, Г.С. Костюк, 

В.К. Котирло, О.М. Леонтьєв). Супроводжуючи практично всі прояви 
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життєдіяльності організму, емоції відображають у формі безпосереднього 

переживання значущість (сенс) явищ і ситуацій і служать одним з 

головних механізмів внутрішньої регуляції психічної діяльності і 

поведінки, направлених на задоволення актуальних потреб [3, с. 427].  

Феномен неспецифічної реакції організму у відповідь на 

різноманітні подразнюючі впливи Г. Сельє назвав адаптаційним 

синдромом [4, с. 88]. Ці різноманітні подразнюючі впливи, здатні 

викликати неспецифічну реакцію, Ганс Сельє назвав стресором. 

Р. Лазарус у своїх працях виокремили його як реакцію людини на 

особливості взаємодії між особистістю та навколишнім середовищем [2, 

с. 43]. Пізніше це визначення було уточнено: психологічний стрес почав 

інтерпретуватися не лише як реакція, але як процес в якому потреби 

середовища розглядаються особистістю, виходячи із її ресурсів та 

вірогідності вирішення проблеми, що виникла, це виявляє індивідуальні 

відмінності в реакції на стресову ситуацію. 

Описується два види копінгу: копінг, спрямований на вирішення 

проблем, і емоційний копінг, спрямований на стабілізацію емоційного 

стану людини. При цьому розуміється, що вид поведінки в тій чи іншій 

ситуації залежить як від особистості людини і її характеристик, так і від 

ситуації (причому саме остання є вирішальною, з точки зору зазначеного 

підходу) [1, с. 186]. 

Застосування факторного аналізу дозволило емпірично 

виокремити такі чинники впливу на стресостійкість студентів із 

особливими освітніми потребами: фактор 1 – «адаптивність», актор 2 – 

«активний копінг», фактор 3 – «психологічне благополуччя», фактор 4 – 

«управління психічним напруженням», фактор 5 – «деструктивні способи 

вирішення важких ситуацій», фактор 6 – «соціальне порівняння». 

Студенти вузу виявились більш самостійними та незалежними 

особистостями, здатними протистояти спробам суспільства змусити їх 

думати і діяти певним чином, вони більш самостійно регулюють власну 

діяльність та оцінюють себе відповідно до особистих орієнтирів. Також, 

студенти вузу, в більшій мірі схильні до управлінні оточенням, 

контролювати всю зовнішню діяльність, ефективно використовувати 

можливості, що надаються; вони здатні бачити або створювати умови і 

обставини, які підходять для задоволення особистих потреб та 

досягнення цілей, вони більш відкриті до нового досвіду, у них вищий 

рівень почуття реалізації свого потенціалу, вони більш схильні 

спостерігати позитивні зміни в собі і своїх діях з плином часу, вони 

більш схилтьні до змін, відповідно до своїх знань і досягнень.  

Можна зробити висновки про те, що студенти вузу на відміну від 

студентів із особливими освітніми потребами більш схильні мати мету в 

http://vseslova.com.ua/word/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8-84390u
http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v12/i16/57.pdf
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житті і у них більш виражене почуття спрямованості та сенсу минулих та 

теперішніх подій життя. Вони схильні більшою мірою дотримуватися 

власних переконань, не залежні від думки оточуючих. У них більш 

виражене позитивне ставлення до себе та прийняття власних 

характерологічних рис.  

 

_____________________ 
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Богдaнa Aндрейко, 

кaндидaт психологічних нaук, 

доцент кaфедри спеціaльної освіти тa соціaльної роботи 

 

Людинa – соціaльнa істотa, якa включенa з почaтку свого життя в 

соціум, a, отже, і в соціaльну взaємодію. Розвиток людини, її 

індивідуaльність тa прогрес зaлежить не лише від біологічних чинників, a 

в першу чергу від зaконів, які прийняті в її соціaльній групі. Зaвдяки 

цьому, особистість мaє змогу aдaптовувaтись, розвивaтись тa 

вдосконaлювaтись. 

Нa думку бaгaтьох вчених (Л. Божович, Л. Виготський, Д. 

Ельконін тa ін.), нaйвaжливішим періодом в стaновленні соціaлізовaної 

особистості є перші роки життя дитини. В цей чaс формуються основи 

для її особистісного, інтелектуaльного, соціaльного тa педaгогічного 

розвитку, зaклaдaються основи її сaмосвідомості тa уявлень про 

нaвколишній світ [2, c. 17]. 

Великa кількість вчених стверджує, що перші роки в житті людини 

є нaдзвичaйно вaжливими для її соціaльного, інтелектуaльного тa 

http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v12/i16/57.pdf
http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v12/i16/57.pdf
http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v12/i16/57.pdf
http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v12/i16/57.pdf
http://pedagogy.lnu.edu.ua/department/kafedra-korektsijnoji-pedahohiky-ta-inklyuziji
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особистісного розвитку [4, c. 452]. Сaме в дитячому віці формуються 

свідомість тa сaмосвідомість, зaклaдaються стійкі форми міжособистісної 

взaємодії – морaльні тa соціaльні норми. Соціaлізaція є нaдзвичaйно 

вaжливим процесом, бо сaме він визнaчaє рівень aдaптивності дитини у 

подaльшому житті. Процес соціaлізaції дошкільників ввaжaється 

основною проблемою у дошкільній педaгогіці тa психології, aдже те 

нaскільки успішно дитинa зможе її розв’язaти, нaстільки повноцінно її 

особистість зможе функціонувaти у соціумі. Гaрмонійність розвитку 

дитини дошкільного віку зaлежить від ступеня соціaлізaції, від зaсвоєння 

норм  тa прaвил, які необхідні для того, щоб стaти повноцінним членом 

соціaльного середовищa. Якщо говорити про передумови, методи і шляхи 

оргaнізaції процесу соціaлізaції дитини дошкільного віку необхідно 

врaхувaти зaлежність від віку, соціaльної ситуaції розвитку тa провідної 

діяльності індивідa. Не слід зaбувaти і про те, що зaсвоєння дaного 

процесу дитиною, зaлежить не лише від нaвчaльно-виховного процесу в 

зaклaді дошкільної освіти, aле і від виховного процесу тa психологічного 

клімaту в сім’ї. Проблемa соціaлізaції дітей із зaгaльним 

недорозвиненням мовлення в умовaх дошкільного нaвчaльного зaклaду 

розглядaється як формувaння особистості дитини в системі соціaльних 

взaємин в різних соціaльних ситуaціях, aдже це сaме той період, коли в 

дитини формуються соціaльні якості, знaння, вміння тa нaвички, що 

дaють їй змогу стaти дієздaтним учaсником соціaльних відносин, 

формується свідомість тa сaмосвідомість про нaвколишній світ через 

спілкувaння з близькими дорослими тa ровесникaми, вaжливо не 

допустити, щоб тaкий вaжливий процес як соціaлізaція особистості 

проходив без допомоги квaліфіковaного педaгогa. 

Aнaліз нaукової літерaтури з вищезгaдaної проблеми дaв змогу 

виокремити, що соціaлізaція дітей із зaгaльним недорозвиненням мовлення є 

системним поняттям, що включaє тaк звaний емоційно-вольовий критерій із 

покaзникaми: емоційні реaкції нa особливості свого мовлення; здaтність до 

співпереживaння стосовно інших дітей із порушеннями мовлення; 

вимогливість до себе, сaморегуляція, впевненість у своїх силaх. Дослідники 

виділяють тaкі психологічні особливості в емоційно-вольовій сфері, що 

притaмaнні дітям із порушеннями мовлення, зокремa із ЗНМ III рівня: 

тривожність – діти емоційно врaзливі, плaксиві, бояться спілкувaтися; 

зaмкнутість – діти відсторонені від однолітків і дорослих внaслідок 

нерозуміння оточуючими їхнього мовлення; невпевненість у влaсних силaх – 

діти переживaють свою неспроможність зрозуміти повноцінно інструкцію і 

впорaтися з певним зaвдaнням внaслідок зaниженої сaмооцінки; негaтивізм, 

який проявляється неврівновaженістю, підвищеною дрaтівливістю, 

впертістю; дитячі стрaхи, які виникaють через стресову ситуaцію [5, c. 29]. 
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Розлaди емоційної сфери у дітей з порушенням мовлення негaтивно 

впливaють нa їх соціaлізaцію, чим зумовлюють порушення поведінки, тaк 

звaної соціaльної дезaдaптaції. Переживaння бaйдужості aбо негaтивне 

стaвлення до себе роз’єднують дітей, поглиблюють між ними відчуження, 

небaжaння спілкувaтися, контaктувaти з одноліткaми. 

Особливість соціaлізaції в дошкільному віці полягaє у суттєвому 

усклaдненні тa розширенні сфери соціaлізуючих впливів, які 

реaлізуються не тільки через взaємодію з дорослим, aле й через aктивну 

ігрову діяльність з ровесникaми. У склaдному комплексі порушень 

розвитку при недорозвиненні мовлення відзнaчaються не тільки 

відстaвaння у формувaнні мовних здібностей, aле чaстіше зa все – рухові, 

сенсорні, інтелектуaльні порушення, несформовaність пізнaвaльних 

можливостей. В міру специфіки мовленнєвого порушення, соціaльний 

розвиток дітей не формується нaлежним чином. Aнaліз спеціaльної 

нaукової літерaтури покaзaв, що в умовaх зaгaльного недорозвинення 

мовлення III рівня необхідні мовленнєві контaкти, які включaються в 

діяльність дитини, зводяться до мінімуму. Прaктичнa діяльність і 

поведінкa зaлишaються невербaлізовaними і неусвідомленими. Тaкa 

розірвaність несе в собі дві небезпеки: з однієї сторони, формувaння 

певної «мовленнєвої ситуaтивності», коли дитинa спілкується з дорослим 

в межaх вже існуючих «мовленнєвих штaмпів», з іншої – зaтримкa нa 

межі вже існуючих «мовленнєвих штaмпів», що призводить до 

несвідомої, мимовільної поведінки. Своєчaсний розвиток необхідних 

компонентів соціaльної поведінки у дітей гaльмується недостaтнім 

рівнем розвитку мовлення, що сприяє появі емоційно-вольових, 

особистісних тa поведінкових труднощів. Порушення вимови, як один із 

елементів зaгaльного недорозвинення мовлення, негaтивно познaчaються 

нa формувaнні хaрaктеру дитини, a якщо порушення – системне, то це 

може призвести до того, що дитинa зaмкнеться в собі, перестaне 

спілкувaтись і розмовляти. Якщо вчaсно не провести корекційну роботу, 

то тaке порушення може усклaднитись тa стaти стійким, і є високa 

ймовірність, що у дитини нa етaпі шкільного нaвчaння з’являться 

специфічні порушення читaння тa письмa (дислексія і дисгрaфія). 

Порушення писемного мовлення, які можуть стaти у молодшому 

шкільному віці вторинними, легше попередити у дошкільному. Тому 

доцільним є проведення корекційних зaнять логопедом [4, c. 452]. 

Одним із нaпрямків роботи вчителя-логопедa є просвітницькa 

діяльність із бaтькaми. Вони отримують всі необхідні рекомендaції і 

дидaктичні мaтеріaли. Тaкa спільнa роботa дозволяє бaтькaм брaти учaсть 

у корекційно-розвивaльній роботі і бaчити динaміку розвитку мовлення 

своїх дітей. 
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ВПЛИВ АСОЦІЙОВАНОЇ СТИГМИ НА ФОРМУВАННЯ 

РЕЗИЛІЄНСУ СІМЕЙ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ 

 

Ольга Столярик, 

асистент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

Соціально-політичні зміни в державі, впровадження 

всеохоплюючої інклюзивної політики ставлять нові виклики перед 

соціальною роботою, вимагають запровадження практик формування 

толерантного та терпимого ставлення до всіх категорій населення, яке 

зосереджене на розширенні прав та можливостей осіб з інвалідністю та 

членів їхніх родин. Сім’ї, які виховують дітей з ментальними 

порушеннями, в тому числі з аутизмом, страждають від процесу 
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соціального маркування та стереотипізації їх як окремої соціальної групи, 

що є наслідком стигми [4, с. 50-52]. Конструкт «стигматизація» займає 

окреме місце в сучасних тенденціях розвитку теорії соціальної роботи, 

оскільки зосереджений на розбудові антидискримінаційних практик у 

інтервенціях із сім’ями, що виховують дітей з аутизмом.   

Вперше поняття «стигми» та «стигматизації» в науковий обіг ввів 

соціолог Ервінг Ґофман, який визначав її як певну мітку, знак 

притаманний індивіду чи соціальній групі і який стає характеристикою 

соціальних, моральних якостей, притаманних його носію[4, с. 47]. Серед 

груп стигм Ґофман розрізняє: фізичні стигми (конкретна фізична, 

фізіологічна ознака, що розрізняє індивіда серед інших, захворювання, 

вада, таврування тощо), стигми індивідуального характеру (особливості 

психічної діяльності, в тому числі психічні та поведінкові розлади, 

нетрадиційні сексуальні маніфестації, зміна гендерних маркерів, 

суїцидальність, радикальні соціальні, політичні погляди, різного роду 

адикції) та стигми філогенезу раси, національності, релігії 

(приналежність індивіда/групи до певної національної, етнічної, 

релігійної спільноти чи субкультури) [2]. Сім’ї, які виховують дітей з 

аутизмом, через переміщення в інституційній структурі суспільних 

зв’язків, внаслідок зміни соціального статусу, потрапляють в стигмовану 

групу, однак не як ті, які є носіями певної ознаки, а як ті, які в той чи 

інший спосіб взаємодіють із носієм ознаки або асоціюються із ним. В 

цьому випадку виникає «асоційована стигма» (вторинна) або «стигма 

ввічливості». Асоційована стигма, на відміну від прямої стигми, за своє 

природою, є латентною (прихованою), оскільки індивіди, ознака яких не 

є «маніфестованою» намагаються її не демонструвати. Переживання, які 

відчуває індивід, що страждає від стигми ввічливості є не нижчими ніж 

ті, які проживає індивід з видимою ознакою (прямою стигматизацією). 

Реакція носіїв асоційованої стигми на процес може проявлятись в двох 

формах: як у «відріканні» (відмова від асоційованих зв’язків із носієм 

стигми), так і у «прийнятті» (перенесення переживань на власне «Я» 

шляхом проживання почуття провини, сорому, страху). 

Сім’ї, які виховують дітей з аутизмом, часто страждають від 

асоційованої стигми за рахунок особливостей нозології захворювання: 

розлад спектру аутизму не завжди має видимі фізичні ознаки, однак 

викликає стереотипи у суспільстві через поведінкову симптоматику 

дитини. Стигматизація сімей відбувається в різних контекстах 

(екологічному, культурному, цивілізаційному), на різних рівнях 

(суспільному, інституційному, на рівні громади, сімейному та 

особистісному). Люди з низькою інклюзивною культурою, в яких є брак 

знань про специфіку і особливості діагнозу РСА схильні думати, що 
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поведінкові ритуали дитини – результат низької батьківської 

компетентності чи ефективності, вплив батьківської генетики чи 

спадковості, наслідки нераціонального підходу у вихованні. Це в свою 

чергу персоналізує відчуття провини батьків перед дитиною (нездатність 

їй допомогти) та перед суспільством (нездатність впливати на ситуацію). 

Соціальні реакції детермінують деструктивні психосоціальні емоції у 

батьків: почуття сорому та провини, обмеження прав та можливостей, 

набуту безпорадність та стрес, що впливає на життєстійкість сімей [3, с. 

53–57]. Сімейний резилієнс (життєстійкість) залежить від балансу між 

такими складовими: стресорами, соціальною підтримкою, ресурсами 

сім’ї, інтерпретацією життєвої ситуації крізь призму діагнозу дитини і 

копінг-стратегіями. Асоційована стигма здатна впливати на всі ці 

показники, оскільки консолідує негативні переживання у стресові стани 

чи депресію.  

Соціальна ідентифікація власного «Я» внаслідок асоційованого 

зв’язку з носієм стигми ускладнює доступ до джерел 

офіційної/неофіційної соціальної підтримки, знижує здатність адекватно 

оцінювати ресурси, якими володіє сім’я, що впливає на їхню 

адаптивність та життєстійкість.  
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АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА 

 

Мар’яна Породько, 

асистент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

Анна-Марія Зінків, 

студентка III-го курсу спеціальності «Спеціальна освіта»  

 

Аутизм є спектральним розладом, нижня межа якого – класичний 

аутизм з важкими порушеннями, а верхня – високо функціональний 

аутизм та синдром Аспергера. Аутизм займає особливу позицію серед 

дитячих патологій у зв’язку з важкістю, тривалістю та впливом на всю 

родину. За визначенням МКХ-10, аутичний розлад (аutistic disorder) є 

важкою формою патології розвитку, що характеризується порушеннями 

соціальних, комунікативних і мовленнєвих функцій, а також наявністю 

нетипових інтересів і форм поведінки. Аутизм впливає на всі види 

взаємодії дитини з навколишнім світом, що детерміновано, як правило, 

ураженням багатьох ділянок мозку [1, с. 3–8]. 

Термін «РАС» об’єднує різноманітні порушення розвитку, для 

яких характерні аутистичні прояви. За всіма наявними класифікаціями 

зрозуміло, що індивідуальні прояви аутистичних розладів охоплюють 

широкий спектр. У спектр аутистичних розладів потрапляють діти з 

різним рівнем інтелектуальних і мовленнєвих можливостей. Проте 

незалежно від рівня мовленнєвого й мисленнєвого розвитку 

найхарактернішою ознакою і особливістю дітей з РАС є брак навичок 

соціальної взаємодії. 

Важливою умовою для формування комунікативної активності є 

формування у дітей певних умінь та навичок спілкування як з дорослими 

так і з однолітками. Слід підкреслити, що у вчених немає єдиної думки 

щодо визначення поняття комунікативної активності. 

Зокрема Е. В. Семенова визначає комунікативну активність як 

«якість суб’єкта спілкування, які дозволяють йому здійснювати 

педагогічне спілкування на оптимально високому професійному рівні» 

[3]. О. І. Киліченко називає комунікативну активність «складовою 

структурним компонентом особистості вчителя, який виражає здатність 

вчителя управляти спілкуванням дітей і своїми взаємостосунками з 

ними» [3]. Н .М. Косова називає їх здатністю керувати своєю діяльністю 

в умовах рішення комунікативних завдань. В. Д. Ширшов розуміє їх як 

комплекс комунікативних дій, заснованих на високій теоретичній і 

практичній підготовленості особистості і які дозволяють творчо 
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використовувати комунікативні знання і навички для точного і повного 

віддзеркалення і перетворення дійсності. 

Істотний внесок в розробку теорії комунікативної активності як 

чинника психологічної готовності дитини до школи внесла М.Г. Маркіна. 

Вона розробила показники комунікативної готовності до шкільного 

навчання і ознаки їх прояву, як які виділена комунікативна активність: 

1. Здатність до конструктивного ведення діалогу: - уміння слухати 

партнера і адекватно розуміти значення його висловлювання; - уміння 

знаходити суперечності і слабкі місця в міркуваннях партнера і піддавати 

їх конструктивному обговоренню; - уміння втілювати власну думку у 

форму логічно стрункої узагальнюючої думки, доступної для сприйняття 

оточуючих. 

2. Адекватність орієнтування в комунікативному просторі: уміння 

конструювати образ «Я» на основі узгодження власних і чужих уявлень 

про себе; - уміння створювати «образ партнера» по комунікації; - уміння 

адекватно сприймати суть конкретної взаємодії. 

3. Компетентність в моделюванні акту міжособистісної взаємодії: - 

уміння знаходити тему і планувати хід майбутнього спілкування; - 

уміння проектувати адекватні засоби спілкування і реалізовувати їх на 

практиці; - уміння уникати можливих конфліктів в спілкуванні і пов’язані 

з ними емоційно-психологічні напруження. 

Для кращого розуміння суті проблеми розглянемо особливості 

комунікації дітей, які мають розлади аутистичного спектра [1; 2; 3]. До 

них належать: 

- нездатність адекватно використовувати для регулювання 

соціальної взаємодії візуальний контакт, мімічний вираз, жестикуляцію 

(візуальний контакт знижений або відсутній загалом, характерним є 

погляд повз або крізь співбесідника); 

- нездатність до встановлення взаємозв'язків з однолітками. 

Ставлення до близьких (членів сім’ї) у дітей із розладами аутистичного 

спектра полярне:  

- від повної байдужості (поява і відхід батьків не зумовлюють 

жодної реакції у дитини) до підвищеної прихильності, прив’язаності до 

одного з близьких (навіть короткочасна відсутність такої людини 

спричинює паніку та приступи агресії); 

- відсутність соціально-емоційної залежності, що виявляється в 

порушеній реакції на інших людей, відсутності модуляції поведінки 

відповідно до соціальної ситуації. Дитина майже не звертається за 

співчуттям; 

- відсутність спільних інтересів у спілкуванні з іншими людьми; 
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- затримка або повна відсутність спонтанного мовлення, без 

спроб компенсувати цей недолік жестикуляцією і мімікою (часто цьому 

передує відсутність комунікативного гуління у віці немовляти); 

- відносна нездатність починати або підтримувати бесіду (при 

будь-якому рівні мовленнєвого розвитку); 

- ехолалія і стереотипне мовлення; 

- нездатність до рефлексії, тобто дитина не усвідомлює, як вона 

сприймається партнером по спілкуванню. Це характеризує нездатність 

зрозуміти, як вона виглядає в очах іншої людини. Тому часто діти із 

розладами аутистичного спектра можуть не розуміти, чому їм роблять 

зауваження на їх емоційні реакції, які не відповідають ситуації; 

- невиразність наслідування або повна його відсутність (йдеться 

про імітаційні дії). Такі діти обмежені в здобуванні та закріпленні 

соціального досвіду. 

Діти з розладами аутистичного спектра мають великі розбіжності у 

їх мовленнєвих здібностях. Дослідники (Smith, 2007; Tager-Flusberg, 

2005) виокремили три субгрупи: діти з нормальними лінгвістичними 

здібностями (25%), діти з послабленими лінгвістичними здібностями 

(60%) та діти з відсутнім мовленням (15%). Вчені наголошують, що 

недорозвинення вербальної комунікації не компенсується спонтанно у 

вигляді використання невербальних засобів і альтернативних 

комунікативних систем.  

Характеризуючи онтогенез комунікативної активності дітей з 

розладами аутистичного спектру, варто зазначити, що серед корекційних 

засобів для дітей з розладами аутистичного спектру у зарубіжних країнах 

найбільшого поширення набули методи поведінкової терапії, спрямовані 

на покрокове опанування соціально-побутових навичок з використанням 

системи позитивних і негативних підкріплень. Розроблена ТЕАССН – 

програма, суть якої полягає в спеціальній адаптації життєвого й 

навчального середовища до потреб дітей з розладами аутистичного 

спектру [3]. 

Сучасні науковці Н. В. Базима, К. О. Островська, М. К. Шеремет, 

Д. І. Шульженко вважають, що подібні методи адекватні при важких 

формах аутизму, але обмежують можливості аутичних дітей зі 

сприятливішими варіантами розвитку. 

Прояви мовленнєвих порушень у дітей із розладами аутистичного 

спектра різноманітні за характером, динамікою і у більшості випадків 

відображають специфіку аутизму, а саме: несформованість 

комунікативної поведінки. Незалежно від строку появи мовлення і рівня 

його розвитку, дитина з розладами аутистичного спектра не використовує 

мовлення як засіб спілкування.  
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Діалог є ускладненою формою комунікаційної взаємодії і 

найважчою для дітей з аутизмом. У дітей із розладами аутистичного 

спектру спостерігаються порушення усіх основних груп умінь, які 

забезпечують реалізацію діалогічного спілкування: 

- власне комунікативно-мовленнєвих умінь: ініціація 

спілкування, 

- підтримання та завершення спілкування, доведення власної 

точки зору, 

- логічні висловлювання, використання інтонацій діалогу; 

- умінь спілкуватися у парі, підгрупі, колективі; 

- умінь мовленнєвого етикету (звертання, знайомство, 

привітання, привертання уваги, прохання, погодження, відмова, 

вибачення, співчуття, подяка, прощання); 

- невербальних умінь (доцільне використання міміки, жестів, 

пантоміміки); 

- умінь спілкуватися з метою планування спільних дій, 

досягнення результатів та їх обговорення. 

Отже, комунікативна активність дітей із розладами аутистичного 

спектру залежить від важкості проявів аутизму, супутніх порушень 

інтелектуальної сфери, тривалості та якості корекційних занять. 

Взаємодія з дитиною, яка має дітей з розладами аутистичного спектру та 

корекційна робота над комунікативною активністю, вимагає знань 

особливостей її спілкування з оточенням. 

 

______________________ 

 

1. Базима Н. В., Мороз О. В. Особливості невербальної та 

вербальної комунікації у дітей з аутизмом. Логопедія. 2013. №4. С. 3–8. 

2. Гладун Т.О. Розвиток соціальності дітей з розладами аутичного 

спектру: соціально-педагогічний дискурс проблеми. Педагогічні науки: 

теорія, історія, інноваційні технології. 2015. №8. С. 294–302. 

3. Скрипник Т.В. Феноменологія аутизму: Монографія. Київ. 

Фенікс, 2010. 320 с.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМУВАЛЬНОГО 

ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

ПІД ЧАС ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Олена Бущак, 

асистент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

Запровадження компетентнісного підходу в освітню систему 

вимагає не лише використання нових навчальних стратегій та нових 

навчальних методик, але і використання нових підходів до оцінювання 

освітніх результатів та визначення освітніх досягнень здобувачів. 

Педагоги шукають нові мотивуючі системи оцінювання, з допомогою 

яких здобувачу вказуватимуть не лише на помилки та похибки, але і 

будуть підкреслювати освітні успіхи.  

«Методичні рекомендації щодо запровадження Європейської 

кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих 

навчальних закладах» встановлюють принципи оцінювання успіхів 

здобувачів у вищій школі. ЄКТС дозволяє впроваджувати різні шкали 

для оцінювання, наприклад, звична для української системи освіти 

розширена шкала підсумкового контролю із позитивними оцінками – 

«відмінно», «дуже добре», «добре», «задовільно», «достатньо» та 

негативними оцінками – «незадовільно», «неприйнятно». Розширена 

шкала використовується і для оцінювання захистів звітів з практики, а 

результати за цією шкалою заносяться до академічної документації. 

Якщо за захист звіту практики студент отримує негативні оцінки, то у 

нього є можливість на два перескладання: викладачу та комісії. Замість 

перескладання комісії студент може вибрати повторне проходження 

практики у наступному навчальному періоді. Традиційні шкали 

оцінювання визначають рейтинг студентів, але не можуть підтвердити 

індивідуальний прогрес студента, рівень сформованих під час 

педагогічної практики професійних компетентностей. Формувальне 

оцінювання, яке щораз більше використовується в освітній сфері, може 

стати інструментом і для професійного зростання майбутнього педагога 

під час практики та мотивації студента для удосконалення педагогічних 

навичок та умінь. 

Для запровадження елементів формувального оцінювання важливо 

розуміти його сутність, компоненти та алгоритм запровадження. Слід 

також сфокусуватися на формуванні комплексу інструментаріїв та 

методів оцінювання, які доречні будуть при певних ситуаціях та 

дотримуватимуться вимог формувального оцінювання. 
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Формувальне оцінювання – індивідуалізований процес, який має 

для здобувача ціннісне значення та орієнтований на підвищення 

ефективності навчання, а основними функції формувального оцінювання 

є формуюча, стимулююча і мотивуюча. Під час формувального 

оцінювання можна проаналізувати причини, які зумовили навчальні 

прогалини. Формувальне оцінювання допомагає аналізувати похибки 

здобувача, тим самим налаштовує його долати виклики під час навчання. 

Формувальне оцінювання дозволяє викладачу користуватися 

педагогічними автономією, свободою, мати можливість вирішувати, що 

оцінювати, як реагувати на інформацію, отриману в результаті 

оцінювання. 

Використання інструментарію формувального оцінювання під час 

педагогічної практики допоможе допомогти побудувати ефективну 

траєкторію навчання та побудувати доступний та зрозумілий процес 

формування професійних компетентностей. Протягом педагогічної 

практики виконує цілий ряд завдань та робіт, які підпорядковані типу 

практики (ознайомча, робота з віковими групами, психолого-педагогічна, 

консультативна, практика зі спеціалізації, виробнича).  Ми виокремили 

такі основні види робіт студента під час педагогічної практики: 

- ведення спостережень; 

- проведення залікових занять (включаючи планування та їх 

аналіз); 

- проведення оцінювання якості освітнього процесу; 

- організація співпраці із ключовими партнерами включаючи 

роботу команди студентів. 

Для проведення дослідження ефективності у використанні 

інструментарію формувального оцінювання нами було опитано 120 

студентів ІІІ року навчання, які навчаються на 21 освітніх програмах 

бакалаврського рівня (ІІІ курсу) Львівського національного університету. 

Серед питань, на які відповідали студенти, були питання, які визначали 

розуміння студентами формувального оцінювання та способи 

використання методів формувального оцінювання у вищій освіті. 

Зокрема студенти відповідали на такі питання: 

1. Напишіть приклади формувального оцінювання, які можна 

використати під час навчання у закладі вищої освіти. 

2. Наведіть приклади відкритих запитань, які Ви ставите людям під 

час Вашого навчання, роботи, професії, виробничої практики. 

Серед відповідей ми підібрали найбільш відповідні до 

використання на педагогічній практиці приклади формувального 

оцінювання та уклали їх у таблиці 1. 
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Таблиця 1. 

Приклади використання методів формувального оцінювання під 

час педагогічної практики 
 Методи 

Ключова 

діяльність 
студента під 

час практики 

Графічні Наочні 
Текстові, відео, 

фото 
Консультації 

Ведення 

спостережень 

Карти думок 

Шкалування 

Замітки, 

Ведення 
щоденника 

Техніка із 

застосуванням 
піктограм 

Рефлексивні 

практики 
Ведення 

щоденника 

Ілюстрація, 
Скрайбінг 

Відгук 

Рефлексія 
Інтервю 

 

Проведення 

залікових 
занять 

(включаючи 

планування та 
їх аналіз) 

Карти думок 

Дерево рішень 

Замітки та 

нотатки 
Оціночні листи 

Техніка із 

застосуванням 
карток 

Структуровані 

спостереження, 
Самоаналіз 

Есе 

Цифрові 
інструменти 

Відгук 

Рефлексія 
 

Оцінювання 

якості 
освітнього 

процесу 

Схеми 

пріоритетів 
Дерево рішень 

Оціночні листи 

Анкети 
моніторингу 

Ведення 

щоденника 
Анкети 

самооцінювання 

 

Відгук  

Евалюація 
 

Організація 
співпраці із 

ключовими 

партнерами 

Карти думок 
Дерево рішень 

Дорожня 

карта 

Оціночні листи 
Плакати, які 

підсумовують 

тему 
Інфографіка 

Анкети 
оцінювання 

Есе 

Інсценізація 
Подкаст 

Евалюація 
Інтервю 

Дискусія 

Панельна 
дискусія 

 

Формувальне оцінювання допомагає розвивати у здобувача 

розуміння, що свої результати можна покращити, через створення 

атмосфери визнання цінності особливостей і можливостей кожного 

здобувача. Варто використовувати формувальне оцінювання під час 

проходження педагогічної практики так, як воно дозволяє розуміти 

навчальні потреби здобувача, і створювати для нього мотивуюче та 

ефективне навчальне середовище . 

 

_________________________ 

 

1. Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система: 

довідник користувача / пер.з англ.; за ред. д-ра техн.наук 

проф.Ю.М.Рашкевича та д-ра пед.наук доц.Ж.В.Таланової. - Львів: 

Видавництво Львівської політехніки, 2015. - 106 с. 
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2. Лист МОН N 1/9-119 від 26.02.2010 Про Методичні 

рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної 

системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v_119290-10#Text 

3. Щербак О. І., Софій Н. З., Бович Б. Ю. Теорія і практика 

оцінювання навчальних досягнень: Навчально-методичний посібник / За 

наук. ред. О. І. Щербак. – Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», – 2014. – 136 с.  

 

 

СОЦІАЛЬНІ ПРОЄКТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Вікторія Лобода, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

Найбільшою цінністю і «фундаментом» будь-якої навчальної 

спільноти є взаємодія, спілкування, обмін досвідом між її учасниками. 

Конструювання нових знань та їх розповсюдження можливі лише за 

умови постійного їх поширення та обміну: через взаємодію учасників 

навчання, обмін досвідом на конкретних і реальних прикладах, вільний 

обмін ідеями, надання допомоги та порад одне одному, а також через 

рефлексію на набутий досвід – свій та інших учасників [1: 313]. Саме 

тому в рамках нової навчальної дисципліни «Проєктний менеджмент у 

соціальній роботі», яка викладається для магістрів – майбутніх 

соціальних працівників, одним із важливих елементів такої взаємодії 

учасників став практикум з підготовки та взаємооцінювання концепцій 

соціальних проєктів для сталого розвитку, який, зокрема, пропонується 

частково в онлайн форматі. 

Якщо поглянути на логіку проходження студентами цього курсу, 

то в ньому можна виділити такі 4 основні етапи, які можна умовно 

назвати за відомим і вже дещо адаптованим висловом Конфуція: «Скажи 

мені – і я забуду, покажи мені – і я запам’ятаю, дай мені діяти самому – і 

я навчусь… Дай мені навчити іншого – і я досягну досконалості»: 

І «Скажи мені…» 

Знайомство з презентаціями та матеріалами для поглибленого 

вивчення кожного тематичного модулю і теми курсу. Участь у 

семінарських заняттях та у тематичних форумах – для з’ясування певних 

теоретичних питань. 

Проходження тестування після кожного тематичного модулю – 

для перевірки запам’ятовування теоретичного матеріалу. Виконання 
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завдань – для запам’ятовування структури складових концепції 

соціального проєкту. 

ІІ «Покажи мені…» 

Знайомство з прикладами розроблених концепцій соціальних 

проєктів для сталого розвитку – як еталоном, «бенчмарком», що служать 

для учасників цільовим орієнтиром і зразком кращої практики для 

порівняння при розробці власної концепції проєкту. 

ІІІ «Дай мені діяти…» («Залучи мене…») 

Поетапна розробка власної концепції соціального проєкту для 

сталого розвитку, відповідно до запропонованих критеріїв. 

Ознайомлення з прикладом концепції соціального проєкту, на якому 

студенти практикуються в оцінюванні за встановленими критеріями, 

беручи до уваги повноту і коректність змістовного наповнення кожної 

складової концепції-прикладу. Порівняння власної оцінки концепції-

прикладу з оцінкою, запропонованою викладачем, та рефлексія і ще 

глибший аналіз концепції-прикладу. 

ІV «Дай навчити іншого»  

Оцінювання та надання коментарів щодо удосконалення концепцій 

трьох інших студентів – колег по навчанню: при цьому кожен студент 

використовує всі набуті знання і відпрацьовує навички з підготовки та 

оцінювання концепції проєкту  для сталого розвитку, «приміряючи» на 

себе роль експерта. В результаті студент отримує оцінки і відгуки на 

свою концепцію від 3-х колег, а також оцінку від викладача за якість 

наданих оцінок і рекомендацій іншим учасникам. Це дозволяє поглянути 

на концепцію власного проєкту «незамуленим оком», якісно 

удосконалити її та перейти до презентації і впровадження проєктної ідеї. 

Саме ІІІ і ІV етапи навчання відбуваються у практикумі з 

взаємооцінювання [2], яке: 

 є партнерською взаємодією, коли студенти допомагають одне 

одному покращувати свої навчальні результати; 

 передбачає не порівняння себе з іншими, а порівняння власного 

поточного рівня успішності із попередніми показниками; 

 розвиває навички критичного мислення та активного слухання; 

 вимагає від студентів прояву поваги до своїх колег, коректного 

добирання слів і способів формулювання коментарів. 

Отже, це ефективна педагогічна стратегія та потужний вид 

навчальної діяльності, що дозволяє студентам, переглядаючи та 

оцінюючи роботи одне одного, на практиці застосувати набуті знання, 

надати відгуки про якість роботи своїх колег та про те, як її можна 

вдосконалити, поділитись досвідом і рекомендаціями та, як результат, 
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покращити власну роботу. Цей вид навчальної діяльності покращує та 

персоналізує навчальний досвід і, як показує практика, підвищує 

зацікавленість та мотивацію студентів. Взаємооцінювання пропонує 

учасникам глибше зануритися у навчальний контент та сформувати своє 

розуміння, а не лише запам’ятовування фактів. Ця діяльність також 

дозволяє зрозуміти власний підхід у порівнянні зі своїми колегами по 

навчанню. Для /викладача ця стратегія може надати важливу інформацію 

про розвиток навичок і прогрес у навчанні студентів, а також може 

допомогти заощадити час, особливо у великих групах. 

Робота студентів у практикумі з взаємооцінювання складається з 

двох основних кроків. Крок 1: студенти готують концепцію соціального 

проєкту для сталого розвитку за запропонованим шаблоном: заповнюють 

його даними власного навчального проєкту, приділяючи особливу увагу 

вибору та обґрунтуванню, яким саме Глобальним цілям сталого розвитку 

відповідає їх проєкт. Зокрема, у концепції соціального проєкту студенти 

зазначають наступні 16 складників: назва проєкту; глобальні цілі сталого 

розвитку, яким відповідає проєкт; призначення проєкту; проєктні 

альтернативи; мета проєкту; заінтересовані сторони; потреби і вимоги 

бенефіціарів; проєктні рішення; очікувані результати проєкту; валідація 

проєктних рішень; продукт і специфікація проєкту; основні види 

діяльності (групи робіт) за проєктом; орієнтовна тривалість проєкту, 

основні періоди (етапи) реалізації проєкту в часі, віхи; необхідні ресурси; 

кошторис; ризики проєкту; а також сталість результатів проєкту. Також 

студенти знайомляться з реальними прикладами заповнення шаблону 

концепції проєкту, запропонованими у практикумі, з детальними 

критеріями оцінювання концепції проєкту і, за потреби, доопрацьовують 

свою роботу: 

Крок 2: кожен студент виступає в ролі експерта й оцінює концепції 

трьох проєктів своїх колег на основі визначених критеріїв та 

показників/шкали оцінок (анонімні роботи для оцінювання 

розподіляються серед студентів на навчальній веб-платформі системою у 

випадковому порядку). Спочатку студенти практикуються в оцінюванні 

запропонованого прикладу концепції: тренуються як експерти в оцінці 

«Роботи-зразка для пробного оцінювання», використовуючи надані 

критерії до кожного складника концепції. Наприкінці їм пропонується 

написати загальний відгук на концепцію соціального проєкту, вказавши 

на недоліки та надавши рекомендації щодо її вдосконалення. Після 

оцінки «Роботи-зразка» учасники порівнюють свою оцінку з 

(рекомендованою) оцінкою та коментарем викладача і, таким чином, 

можуть вдосконалити свої навички експерта. Так учасники краще 

запам’ятовують критерії оцінювання концепції соціального проєкту та 
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набувають перший досвід застосування цих критеріїв для оцінювання 

роботи. Це пробне оцінювання є обовʼязковим, але не впливає на їх 

оцінку. Після цього кожен студент отримує для експертного оцінювання 

три роботи – концепції соціальних проєктів для сталого розвитку, 

підготовлені їх колегами по навчанню. , Оцінювання здійснюється за 16 

складниками концепції проєкту, при цьому учасник взаємооцінювання 

добирає до кожного складника одне з 3-х тверджень, що характеризує 

повноту і коректність змістовного наповнення відповідного складника 

концепції., і пише свій відгук на кожну роботу: обґрунтовує свою оцінку і 

надає принаймні три рекомендації щодо вдосконалення. 

Після завершення обох кроків взаємооцінювання студент може 

детально ознайомитись із оцінками та коментарями інших учасників на 

свою роботу (концепцію проєкту), а також отримати оцінку за свою 

роботу в ролі експерта. Таким чином, під час роботи в практикумі з 

взаємооцінювання учасники можуть розвинути складові компетентності 

у сфері проєктного менеджменту у соціальній роботі: вони мають 

унікальну можливість не тільки підготувати свою концепцію соціального 

проєкту, а й ознайомитися з концепціями інших проєктів, що дозволяє 

по-новому поглянути і на свою проєктну ідею. В результаті участі у 

взаємооцінюванні студенти: 

 мають системне уявлення про соціальний  проєкт для сталого 

розвитку, вміють аналізувати ситуацію, формулювати базові складові 

концепції проєкту, критично мислити (оцінювання інших); 

 готові здійснити наступний крок – удосконалити свій проєкт і 

зробити його презентацію; 

 готові просувати культуру управління за допомогою проєктів; 

 отримують безцінний досвід, дружні поради і корисні 

рекомендації, завдяки яким їх проєкти можуть бути реалізовані. 

Отже, взаємооцінювання – це студентоцентрична навчальна 

діяльність, однак викладач скеровує роботу учасників, задає часові 

рамки, надає шаблон, приклади, визначає критерії оцінювання, дає 

поради тощо. Участь у взаємооцінюванні дає студентам низку переваг, 

дозволяючи їм: 

 взяти на себе активну та відповідальну роль у навчальній 

спільноті,  

 ретельно ознайомитись із конкретними критеріями оцінювання 

соціальних проєктів для сталого розвитку, які можуть використовуватися 

у їх подальшій практичній роботі,  

 взяти участь в оцінці своїх колег, які працюють над розробкою 

інших проєктів, і таким чином обмінятись ідеями та досвідом, 



99 

 

 розвивати рефлексивну практику та стати більш критичними 

рецензентами власних робіт, побачивши позитивні та негативні аспекти 

підготовки концепцій своїх колег по навчанню, 

Таким чином, запропонований формат проведення практикуму з 

взаємооцінювання сприяє навчанню на майбутнє як загалом, з метою під-

вищення самоефективності, так і в професійному плані, залучаючи сту-

дентів-магістрів до практичної соціальної роботи задня сталого розвитку. 

____________________ 
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Ірина Субашкевич, 

кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

У процесі підготовки студентів педагогічних спеціальностей до 

професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання, слід формувати 

толерантне ставлення до людей з особливими потребами, не лише 

використовуючи традиційні методи та форми навчання, а й інноваційні 

освітні технології. Одним із інноваційних методів формування 

толерантного ставлення студентів до людей з особливими потребами є 

впровадження використання медіаконтенту під час викладання 

навчальної дисципліни «Основи медіаграмотності». 

Слід зазначити, що навчання у виші це не просто процес 

«передачі» готових знань від викладача до студента, а взаємодія, спосіб 

здійснення освітнього процесу для розвитку особистості студента в 

процесі формування професійних компетенцій. Саме тому в рамках курсу 

«Основи медіаграмотності» важливим є використання медіаконтенту, що 

https://doi.org/10.1108/HESWBL-03-2018-0030
https://doi.org/10.1108/HESWBL-03-2018-0030
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формуватиме толерантне ставлення в студентів педагогічних 

спеціальностей до людей з особливими потребами. 

Використання медіаконтенту, на основі рефлексивної взаємодії з 

медіапсихологічними чинниками, сприяють усвідомленій зміні ставлення 

особистості до людей з інвалідністю. А саме [8]: 

• усвідомлення проблем людей з інвалідністю та їхніх рідних, які 

виникають в процесі їх соціалізації; 

• усвідомлення соціально-психологічних механізмів (навіювання, 

наслідування, переконання, притягнення, емоційне зараження, групову 

творчість, групову могутність, інтерналізацію, адаптацію) впливу медіа 

на вироблення толерантного ставлення до людей з інвалідністю; 

• аналіз телеконтенту, як потужного інструменту формування 

думки оточуючих про людей з інвалідністю. 

Це дає можливість студентам реалізувати на практиці 

індивідуально-типологічний підхід до інтеграції людей з інвалідністю в 

загальноосвітні навчальні заклади України за допомогою медіапрактик.  

Під час занять викладач може показати відеоматеріал навчального 

змісту, не використовуючи сервіси мережі Internet. Однак, у викладача не 

має можливості показати всі існуючі відеоматеріали (про толерантність, 

проблеми з якими стикаються люди з особливими потребами) на занятті. 

Тому студентам найчастіше доводиться шукати інформацію самостійно 

[9]. 

Як вихід, у цій ситуації викладач може створити добірку 

відеоматеріалів, використовуючи сервіси мережі Internet, та надати 

студентам посилання. Цим самим він має змогу зробити процес 

позааудиторної роботи студентів більш керованим. Також, у випадку 

пропущеного заняття студент матиме змогу переглянути відеоматеріали 

вдома. 

Відеопідбірка мультфільмів для дітей і батьків з метою вироблення 

толерантного ставлення до людей з інвалідністю та їхніх проблем: 

Відео 1. Анатоль і його каструлька. Короткий опис. Анатоль вже не 

пам’ятає звідки взялась маленька каструлька, яку він постійно з собою тягає 

на мотузці. В один день йому це набридає, і він вирішує сховатися від неї і 

від всіх, щоб нічого не бачити і самому бути невидимим, однак це не так 

легко. Мультфільм дає зрозуміти, що бути особливим – це нормально. 

Відео 2. Подарунок. Короткий опис. Історія розказує нам про 

хлопчика, якому подарували собаку. Однак вона особлива, оскільки не 

має лапи. Це розізлило головного героя, він був дуже незадоволений 

таким подарунком. Але насправді ця злість не є без причини – він сам 

фізично не може ходити. Та такі особливості ніколи не стануть на заваді 

справжній дружбі. 
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Відео 3. Казкові історії. Незвичний молодший брат. Короткий 

опис. Одна з серій цього мультсеріалу присвячена розповіді про сім’ю 

зайців, де найменший син – незвичайний. Він не вміє говорити, часто 

кривляється, але дуже ласкавий. У нього синдром Дауна. Батьки 

намагаються пояснити сестрі Лілі, що її брат не винен в тому, що таким 

народився. А Ліля в свою чергу переконує батьків, що він багато чому 

може навчитись.  

Відео 4. Квітка-семицвітка. Короткий опис. У дівчинки Жені в 

руках опинилась чарівна квітка. Вона витратила шість її пелюсток на 

шість пустих бажань. Але останню використала для того, щоб допомогти 

хлопчику на милицях. Мультфільм зачіпає тему відношення дітей до 

своїх ровесників з особливими потребами і намагається показати, що 

зробити приємне ближньому – це дуже просто, потрібно лише проявити 

увагу і толерантність. 

Відео 5. У пошуках Дорі. Короткий опис. Мультфільм розповідає 

про рибку Дорі, яка шукає свою сім’ю. Однак, є проблема – у неї погана 

пам’ять, і тому вона не знає, де зустрічала їх востаннє. Якби не її друзі, 

вона навряд чи впоралась сама з тяжкою дорогою. Історія показує, що 

незважаючи на специфічні особливості особистості, не можна від неї 

відвертатись, адже, можливо, саме ваша допомога зробить її щасливою. 

Відео 6. Мотузки. Короткий опис. Історія розповідає про дівчинку 

Марію та хлопчика в інвалідному візку, який щойно почав навчатись у її 

школі. Дівчина не боїться труднощів і намагається допомогти хлопцеві 

пристосуватися до нового середовища, незважаючи на те, що однолітки її 

не розуміють. Старання дівчинки не минули марно. Через 20 років її 

життя зміниться. 

Відео 7. Обережна історія. Короткий опис. У мультфільмі 

розповідається про хлопчика Микиту, який готується йти до школи, але 

через свою тендітну шкіру стикається з цілим рядом проблем. Автори 

прагнули, щоб ця історія надала особливим дітям впевненості в собі, і 

допомогла суспільству зрозуміти їх проблеми і допомогти в адаптації. 

Відео 8. Тамара. Короткий опис. Мультфільм розповідає про 

дівчинку Тамару, яка мріє стати танцівницею. Вона танцює під звуки 

музичної шкатулки, не помічаючи нічого навколо. Мама засмучена, коли 

бачить це. Виявляється, дівчинка не чує музики, бо вона глуха. Однак 

увага та підтримка з боку мами допомагає дівчинці зрозуміти, що це не 

перешкода. 

Відео 9. Мультфільм про Діму. Короткий опис. Мультфільм 

розповідає про зустріч дівчинки Міри і хлопчика, несхожого на її друзів. 

Діма погано ходить і майже не говорить, але допитливість Міри і добрі 

поради її мами стають початком справжньої дружби. 
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Відео 10. Макрополіс. Короткий опис. Іграшкові кіт та пес замість 

фургону, який відправляється в іграшковий магазин, виявляються на 

смітнику. Вони не знають, що відрізняється від інших фігурок, що зійшли 

з конвеєру. Однак вони все таки добираються до магазину. Та чи купить 

їх хтось? Маленький покупець приходить до магазину і бачить в руках не 

одноокого кота і безногого пса, а своїх улюблених піратів.  

Таким чином, впровадження інклюзивного навчання в Україні 

гостро засвідчило проблему браку фахівців для роботи з людьми з 

інвалідністю. Це поставило питання щодо підготовки фахівців 

педагогічного профілю відповідно до вимог практики в умовах вищого 

навчального закладу, які б набудуть відповідних компетенцій та зможуть 

надати людині з інвалідністю якісні освітні послуги в умовах 

інклюзивного освітнього середовища. 
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Модель успішного старіння, яка останнім часом практикується в 

країнах Заходу, має не достатньо відповідних механізмів для 

повноцінного функціонування в умовах українських реалій, тож в 

Україні спроба її реалізації виявилася лише номінальною, про що 
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свідчить не значна кількість помітних успіхів при впровадженні 

схваленої 11 січня 2018 р. урядом України «Стратегії державної політики 

з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 

р.» [2]. Традиційно реалізація соціального потенціалу людей старшого 

віку відбувається за умов ресурсних впроваджень з боку суспільства: 

підвищення пенсій, створення програм, спрямованих на нівелювання 

негативних соціальних стереотипів, що обмежують ініціативність 

старших; фундація відповідних закладів та програм, орієнтованих на 

навчання, підготовку та перепідготовку робочих кадрів старшого віку. 

Розвиток потенціалу похилих людей не заради чогось, а заради 

самих його носіїв, смислова наповненість їхнього життя до останку є 

тією метою, до якої має прямувати наше суспільство навіть за негараздів 

і обтяжень нинішнього його стану, а зворотна віддача від такого 

гуманістичного способу вкладення ресурсів має виступати його 

похідною, бути підпорядкованою вищій меті в цьому причинно-

наслідковому ланцюжку. Зміна ставлення до старших людей у 

суспільстві матиме не лише прямий безпосередній ефект, а й більш 

масштабні віддалені наслідки, сприяючи запобіганню боязні старості, 

формуванні впевненості у майбутньому у молодших поколінь. Але 

насамперед і найбільше в цьому зацікавлена саме старша вікова група, і 

тому дана модель соціального потенціалу акцентує увагу саме на 

можливостях її самореалізації. Пошуки можливого виходу з існуючої 

ситуації в умовах подвійної небезпеки, коли міграційний потік молоді за 

кордон набув загрозливих масштабів, а катастрофічне скорочення 

народжуваності разом з низьким рівнем здоров’я та різким постарінням 

населення може призвести до вимирання нації потребують негайних та 

більш дієвих заходів [3].  

Таким чином, розробка гуманістично-орієнтованої моделі, яка 

відкриває перспективу гідної старості й орієнтує на розкриття 

нереалізованого потенціалу людей старшого віку в Україні, має не лише 

наукове, а й прикладне значення і набуває неабиякої актуальності. 

Шукаючи шляхи створення відповідної моделі соціального 

потенціалу, придатної для застосування в українських реаліях, варто 

наголосити, що ситуація в Україні відрізняється від ситуації в країнах 

Заходу у бік меншого ступеню готовності (як функціональної, так й 

психологічної) більшості вітчизняних соціальних інститутів до 

практичної реалізації програм заохочення та включення старших в 

суспільне виробництво (загалом пошуку форм і реальних можливостей 

активізації участі старшого покоління в різних сферах життя. Це 

потребує насамперед вирішення проблеми ейджизму та подолання 

«залишкового принципу» у ставленні до старших, тенденції закривати очі 
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на проблеми та запити старших чи відбуватися формальними, 

нежиттєздатними заходами. Потрібно вивчення специфічних умов, в яких 

перебуває старша вікова група. Зокрема, сюди входить ряд проблем 

соціоекономічного, соціокультурного та соціоструктурного походження, 

що ускладнюють можливості підтримки старших з боку суспільства: 

низькі пенсії, відсутність затребуваності на ринку праці на їхні послуги, 

поширеність негативних соціальних стереотипів щодо старших, ейджизм, 

гендерне зміщення у бік збільшення кількості жінок порівняно з 

чоловіками старшого віку (враховуючи, що чоловіки заробляють більше 

– це ще один фактор зниження матеріального забезпечення для тих 

жінок, що залишаються вдовами), обмеженість і недієвість законодавчої 

підтримки, кроків у напрямі посилення соціальної відповідальності 

бізнесу, зародковий стан соціального партнерства між державними і 

громадськими організаціями, нескоординованість волонтерських 

ініціатив тощо [1]. 

Тобто, основою моделювання є аналіз соціальної ситуації з 

визначенням рівня дотаційності та можливості надання підтримки 

старшій віковій групі суспільства. Сюди входить:  розгляд основних 

проблем людей старшого віку з позиції зниження ресурсності; чинники 

проблем, що є характерними для цієї вікової групи; можливості для їх 

подолання; виявлення специфіки соціальної ситуації. Саме це перебуває 

у центрі дослідницької уваги, бо використання наявних у латентній формі 

можливостей може і повинно стати стартом відходу від патерналістських 

практик, стартовим майданчиком, з якого почнеться рух до зміни 

суспільного становища старшого покоління.  

Аналіз наявного рівня ресурсності у старших людей за ключовими 

параметрами, що визначають «потенційність» їх можливостей доцільно 

розглянути з позицій найбільш гострих проблем, що виникають у житті 

людей на прикінцевому відрізку життєвого шляху. Один з варіантів 

соціального партнерства – об’єднання Домів престарілих з притулками 

для дітей-сиріт. На рівні соціального експерименту точково такі 

об’єднання уже відбулися в США та Канаді ще на початку 90-х років 

минулого століття, проте масово впроваджувати таку практику не 

поспішають навіть ці країни. Однак сам приклад позаекономічного 

використання соціального потенціалу людей старшого віку свідчить про 

реальність і перспективність гуманістично-орієнтованого підходу. 

Здійснення його в Україні потребує об’єднання зусиль різних 

соціальних акторів в програмі соціального партнерства щодо реалізації 

соціального потенціалу людей старшого віку, в межах якої 

цілеспрямовано об’єдналися б зусилля громадських і державних 

організацій, бізнес-структур та, насамперед, активістів з числа 
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представників старшої вікової групи. Тому розробка теоретичної моделі 

соціального потенціалу, зокрема, показників, за якими можна оцінити 

стан окремих його компонентів, є нагальною потребою не лише 

соціологічної теорії, а й практик взаємодії зацікавлених агентів [3]. 

Старість залежить від того, якою діяльністю вона заповнена, адже 

народження не є єдино разовим актом, а є постійним процесом, тому що 

жити – значить постійно народжуватися. Особистісними передумовами 

для побудови життєвої перспективи повинні бути знання про власні 

можливості – здоров’я, генетичні передумови, економічні і соціальні 

ресурси, а також бажання жити, воля до життя що поєднується з 

рефлексивними навичками, котрі дають змогу акумулювати всі ці якості 

у вигляді адекватних вікові життєвих стратегій. Соціальними 

передумовами є сприяння з боку державних і недержавних інститутів і 

організацій, що покликані організувати соціальний простір з погляду 

можливості реалізувати соціальний потенціал людей старшого віку. 
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Звичайно, є знання того, що тіло в нас є, але наскільки ми усвідомлюємо 

його присутність у кожному моменті? Маємо час від часу ставити собі 

питання: Наскільки ми переживаємо почуття вдячності усвідомлено за 

все те різноманіття життя, яке ми переживаємо у зв’язку з власним тілом? 

Наскільки ми, у буквальному розумінні, відчуваємо «землю під ногами», 

коли переживаємо дуже сильні емоції, почуття? Наскільки ми 

знаходимося у балансі із собою і своїм оточенням, коли спілкуємося чи 

знаходимося у діалозі, висловлюючи різні точки зору? [2]. 

Давні українські психосоматичні практики – календарні обряди, 

ігри, розваги, бойові мистецтва та інші етнічні оздоровчі засоби рухової 

активності поширилася останнім часом на теренах України у якості 

засобів фізичної культури різних вікових груп [1, 3, інші ]. Вчений у 

галузі фізичного виховання, спорту і здоровʼя людини Є.Н. Приступа 

визначає їх поняттям «народна фізична культура», вважає важливою 

складовою національної культури і етнопедагогіки та кваліфікує, як види 

і методи рухової активності, що забезпечують адекватний біологічний, 

психічний, естетичний, моральний вплив на природний розвиток людини, 

її пристосування до навколишнього середовища, підготовку до трудової 

діяльності та військової справи [3]. 

М. Величкович, Л. Мартинюк терміном «психофізичні вправи» 

називає засоби системи давніх бойових мистецтв України - комплекс 

духовних, фізичних, дихальних, психічних, розумових, музично-

ритмічних і звуко-вербальних вправ, танці під ритмічний супровід 

(музичний, спів, деклама- цію патріотичних віршів і балад), бойові рухи і 

прийоми та ін [1]. 

Істинним бойовим мистецтвом, де вирішується питання життя або 

смерті, стають ті рухи, які є родовими, які передаються з генетичною 

пам’яттю- зазначає наш сучасник, засновник школи бойового мистецтва 

«Спас», доктор філософії в галузі педагогіки О.Притула. У східних 

бойових мистецтвах рухи зовсім інші. Карате – прекрасне бойове 

мистецтво для японця, ушу – для китайця, теквондо – для корейця. Для 

українця має стати своїм українське бойове мистецтво. В основі вишколу 

повинна стояти наша українська духовність, менталітет, а не східна 

ідеологія. З огляду на це вибудовуються і рухи, і методика тренування. 

Ми не відмежовуємося від східних бойових мистецтв, від західних чи 

інших культур. Але насамперед треба свого не цуратись, як казав Тарас 

Шевченко, а тоді вже чужого навчатись. Як не погодитися з Масакі 

Хацумою, 38-м патріархом школи ніндзюсу (Японія), що зберігає 

національні традиції кілька сотень років: «Сутність будь-якого бойового 

мистецтва світу – служити своїй нації» [4]. 
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Таким чином бачимо, що національні бойові мистецтва у своїх 

технологічних розробках містять багато адаптованих до менталітету і 

стратифікації мислення елементів і алгоритмів, які можуть бути 

конструктивно використані в інклюзивних цілях. 

 

____________________ 
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ВПЛИВ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ НА ПЕРЕЖИВАННЯ 

ВАЖКОГО СТРЕСУ УЧАСНИКАМИ ООС ЧЕРЕЗ ДЕЯКИЙ ЧАС 

ПІСЛЯ ТРАВМАТИЧНОЇ ПОДІЇ  

 

Леся Сікорська, 

кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

Під важким стресом розуміється дуже сильний дистрес, або 

травматичний стрес. Дистрес, як відомо, це стрес, спричинений 

негативними стресорами, або висока інтенсивність стресу, що може мати 

негативні наслідки. Подразник може стати стресором, якщо мозок його 

таким сприймає, тобто в результаті значимості, яку людина приписує 

даному фактору.  

Феномен неспецифічної реакції організму у відповідь на 

різноманітні подразнюючі впливи Г. Сельє назвав адаптаційним 

синдромом [7]. Ці різноманітні подразнюючі впливи, здатні викликати 

неспецифічну реакцію, Ганс Сельє назвав стресором. Л.О. Китаєв-Смик, 

та інші вчені під цим терміном розуміють усі фактории зовнішнього або 
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внутрішнього середовища, які можуть порушити здоров’я людини та 

наявність яких викликає стрес-реакцію. Інакше кажучи, стресор – це 

стимул, що викликає стресову реакцію [3]. Схоже визначення поняття 

стресорів дає і Дж. Грінберг, визначаючи їх як фактори, які здатні 

викликати стресову реакцію [2, с. 27]. В тому ж руслі Р. Сапольски 

вважає, що «стресором можна назвати все, що виводить наше тіло з 

аллостатичної рівноваги, а гостра реакція на стрес - це спроба тіла 

відновити аллостаз. Секреція одних гормонів, уповільнення вироблення 

інших, активація певних частин нервової системи і т.д. І яким би не був 

стресор-поранення, голод, занадто жарко, занадто холодно, психологічні 

чинники, - включається одна і та ж реакція» [6, с. 23].  

Лууле Виилма визначає стрес як «невидимий енергетичний зв'язок 

з поганим». Все, що погано для конкретної людини, є для неї стресом. 

Для іншої людини це може не бути стресом [1]. 

Дослідження в галузі травматичного стресу розвивалися 

незалежно від досліджень стресу, і до цього часу ці дві галузі мають мало 

спільного. До травматичного стресу призводять: тортури, голод, бідність, 

несподівана вагітність, сімейний стрес, старіння, біль, нестерпна спека чи 

холод, статус біженця, важка хвороба чи інформація про невиліковну 

хворобу, смерть чи хвороба близьких, утрата житла й майна, «невидимий 

стрес» радіаційної загрози чи бактеріологічного зараження тощо. Обсяг 

явищ, що викликають травматичні стресові порушення, досить великий і 

охоплює безліч ситуацій, коли виникає загроза власному життю або 

життю близької людини, загроза фізичному здоров’ю або образу «Я» [4; 

8]. 

Згідно А.М. Романишина, переживання травматичного стресу і 

його подальші наслідки (посттравматичний синдром), має негативні 

прояви у психіці воїна впродовж всього життя, через багато років після 

закінчення війни [5].  

Стрес стає травматичним, коли результатом впливу стресора є 

порушення в психічній сфері аналогічно з фізичними порушеннями [4; 8]. 

У цьому випадку (згідно існуючих концепцій) порушуються: структура 

«самості»; когнітивна модель світу; афективна сфера; неврологічні 

механізми, що керують процесами навчання; система пам’яті; емоційні 

шляхи навчання [4].  

Травматичний стрес - це переживання особливого роду, результат 

особливої взаємодії людини і навколишнього світу.  

В емпіричному дослідженні завтосовано ряд психодіагностичних 

методик та опитування щодо переживаня під час пандемії. Серед 

методик: Бостонський тест стресостійкості, Опитувальник «Копінг-

стратегії» Лазаруса, Шкала оцінки впливу травматичної події (експрес-
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оцінка), Опитувальник особистісної зрілості (ОЗО) (Штепи), Методика 

«Визначення особистісної адаптованості особистості» (А.В. Фурмана), 

Міссісіпська шкала оцінки посттравматичного стресового розладу, 

Шкали на виявлення переживання, внаслідок карантинних обмежень 

пов’язаних з пандемією коронавірусу. Серед питань, що стосувалися 

пандемії були такі: «Які негативні емоції переважали під час 

захворювання?», «Оцініть, будь ласка, наскільки Ви боїтеся захворіти на 

Соvid-19, де 1 – я зовсім не боюсь захворіти, 10 – відчуваю сильний страх 

смерті через Соvid-19», «Оцініть, будь ласка, наскільки Ви 

дотримувались вимог карантину (соціальна дистанція, миття рук, носіння 

масок), обвівши кружечком число між 1 і 10, де 1 – зовсім не 

дотримувались, а 10 – абсолютно дотримувались» та інші. 

Групою досліджуваних стали 98 молодих людей (49 учасників 

ООС і 49 учасників контрольної групи) з різних областей України. 

Дослідження проведене у період початку пандемії з березня до травня 

2020 року.  

Застосування методів математичної статистики допомогло виявити 

існування взаємозв’язку між діагностичними критеріями, зокрема, 

показником, що вимірював переживання важкого стресу (виявленим за 

Міссісіпською шкалою) та такими (в дужках подано коефіцієнт корелції: 

«Ступінь важкості захворвання» (-0,33), «Тривога до карантину» (0,33), 

«Оінка вмінь і навчок володіння собою (-0,31), «Відчуття порожнечі» 

(0,36), Стрес через інформацію із ЗМІ» (0,32), «Стрес через чутки» (0,33), 

«Стрес через обмеження рухової активності» (0,33), «Стрес через загрозу 

хвороби» (0,31), «Самозаспокоєння» (-0,30), «Ставлення до себе» (-0,30), 

«Стрес» (0,44), «Позитивна переоцінка» (-0,31), «Контактність» (-0,29). 

Психологічний зміст отриманих кореляцій полягає в тому, що 

переживання важкого (травматичного стресу) через деякий час після 

переживання самої травматичної події буде посилюватися (виявлено 

внаслідок прямих кореляцій) при:  

- посиленні тривоги до травматичної події;  

- при посиленні відчуття порожнечі в час карантинних 

обмежень;  

- при посиленні стресу через інформацію про коронавірус від 

ЗМІ;  

- при посиленні стресу через чутки про коронавірус;  

- через посилення стресу у зв’язку з обмеженням руху через 

карантин;  

- через стрес у зв’язку із загрозою захворіти на коронавірус;  

- через підвищення соціального стресу.  
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Ознаки переживання важкого стресу будуть зменшуватися (аналіз 

обернених кореляцій) при:  

- підвищенні рівня самооцінки важкості перенесеного 

захворювання;  

- при зростанні рівня вмінь і навичок володіння собою;  

- при високому рівні вмінь самозаспокоєння,  

- при підвищенні оцінки ставлення до себе,  

- при посиленні застосування копінгу «Позитивна переоцінка»,  

- при підвищенні такої складової особистісної зрілості як 

контактність.  

Отже, переживання ознак важкого стресу в учасників ООС будуть 

посилюватися через стрес, викликаний карантинними обмеженнями у 

зв’язку з пандемією коронавірусу). Вираження ознак переживання 

важкого (травматичного) стресу через деякий час після пережитої 

травматичної події в учасників ООС пов’язаний з рівнем їх 

комунікативних вмінь і навичок та переважанням конструктивного 

копінгу. Посилення застосування вказаного копінгу означає збільшення 

зусиль для створення позитивного значення з фокусуванням на зростанні 

власної особистості. Це посилення подолання негативних переживань у 

зв'язку з проблемою за рахунок її позитивного переосмислення, розгляду 

її як стимулу для особистісного зростання. Важливо посилити 

орієнтованість на надособистісне, філософське осмислення проблемної 

ситуації, включення її в більш широкий контекст роботи особистості над 

саморозвитком.  

Також в результаті проведеного емпіричного дослідження 

виявлено, що в учасників ООС вищий рівень самоконтролю та 

адаптивних стратегій подолання стресу, ніж в учасників контрольної 

групи, проте, рівень володіння прийомами самозаспокоєння нижчий, ніж 

у контрольній групі. Також нижчий рівень оцінки ставлення до себе, 

нижчий рівень суб’єктивної задоволеності життям та нижча самооцінка 

вмінь і навичок спілкування. Також емпірично виявлено, що Учасники 

ООС більш інтолерантні. Для них ситуації, в яких щось відбувається не 

так, як вони цього хотіли, стає більш дискомфортною, вони більше, ніж 

представники контрольної групи, прагнуть тримати усе під контролем. 

Вони виявляють упередженість у ставленні до інших, сприймаючи їх 

однобічно, схильні поділяти людей на «своїх» і «чужих» і не визнають 

інших лише тому, що вони чимось відрізняються. Також, показано, що 

учасники ООС здатні до застосування більш адаптивних способів 

переживання важкого стресу, у них вищий самоконтроь у поведінці і 

разом з тим у них більш глибокі переживання ознак, що можуть бути 

ознаками посттравматичного розладу.  
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Суть антропологічного підходу до виховання полягає у розумінні 

цілісності кожної дитини на основі всебічних знань про формування 

людської істоти у людини. В основі ідеї інклюзивної освіти лежить 

комплексний підхід. Її впровадження у практику навчальних закладів 

https://play.google.com/books/reader?id=IwCfDwAAQBAJ&hl=uk&pg=GBS.PA23
https://play.google.com/books/reader?id=IwCfDwAAQBAJ&hl=uk&pg=GBS.PA23
http://bookz.ru/authors/sel_e-gans/distree/page-2-distree.html
http://bookz.ru/authors/sel_e-gans/distree/page-2-distree.html
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передбачає діалектичний розвиток та розуміння основних положень 

педагогічної антропології минулого століття в теорії та методиці 

інклюзивної освіти. 

Розпізнати дитину в сім’ї, в суспільстві, у будь-якому віці, пізнати 

дитину за здоров’ям і хворобою, у смутку та радості – була вимога, 

розроблена у працях  антропологів кінця ХІХ та першої чверті ХХ ст. 

століть (К.Д. Ушинський, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев та ін.). «Ми 

повинні знати дитину – знати більше і краще, ніж ми знаємо машини, з 

якими працюємо», – писав психіатр П.П. Кащенко («Спочатку нам 

потрібно розглядати дитину як цілу людину, потім вивчити її 

особливості», – писав видатний психолог Л. С. Виготський. В основу 

педології були закладені принципи цілісності та розвитку Л. С. 

Виготським. Вони були визначені «поняттям педологічної цілісності та 

педологічного розвитку, який охоплює всі аспекти розвитку дитини та їх 

синтез». 

Питання взаємодії між довкіллям та дитиною набуло величезного 

розвитку завдяки науковій діяльності Л. С. Виготського. Він розглядав 

довкілля як джерело розвитку вищих психічних функцій людини, 

вказуючи на те, що розвиток дитини підпорядковується не біологічним, а 

суспільно-історичним законам. [3, с. 72]. 

Роль психічного розвитку у навчанні визначала пошук методів, 

здатних вимірювати розумові здібності дитини. Найбільш вдалою була 

запропонована  методика вченого Г. І. Россолімо у 1914 році. Він 

розробив методику «психологічного профілю». Метод приніс йому 

всесвітню популярність, завдяки якому було вивчено 22 психічні функції 

особистості. «Психологічний профіль» особистості дозволяє визначати 

увагу дитини, волю, пам’ять та мислення дитини. 

Створення «психологічного профілю» дозволяє оцінити рівень 

інтелектуального розвитку дитини та орієнтувати роботу вчителя на 

психічний розвиток учня [1, с. 88]. 

Затримка психічного розвитку являє собою зворотні порушення 

інтелектуальної та емоційно-вольової сфери, які супроводжуються 

специфічними труднощами в навчанні. Затримка психічного розвитку є 

більшою мірою психолого-педагогічної категорією, проте в її основі 

можуть лежати органічні порушення, тому даний стан також 

розглядається медичними дисциплінами – перш за все, педіатрією і 

дитячою неврологією. Оскільки розвиток різних психічних функцій у 

дітей відбувається нерівномірно, зазвичай, висновок «затримка 

психічного розвитку» встановлюється дітям дошкільнятам не раніше 4-5 

років, а на практиці – частіше в процесі шкільного навчання.  



113 

 

Етіологічну основу затримки психічного розвитку становлять 

біологічні та соціально-психологічні чинники, які призводять до темпової 

затримки інтелектуального і емоційного розвитку дитини. Затримка 

психічного розвитку вторинного характеру може розвиватися при ранніх 

порушеннях слуху та зору, дефектів мови внаслідок вираженого дефіциту 

сенсорної інформації і спілкування. Саме такі особливості життя і 

розвитку дитини часто стають причинами шкільної дезaдаптації таких 

дітей і соціальної адаптації в цілому. 

Французький вчений Ж.-Б. Ламарк вперше пізнав проблему 

адаптації в науці, які повʼязував еволюційні зміни окремих організмів з 

пристосуванням їх до навколишнього середовища. Він вважав, що зміни 

організму, викликані цим пристосуванням закріплюються і передаються 

спадково, за умови, якщо придбані адаптивні зміни притаманні обом 

статям, яке дало потомство. Згодом термін «адаптація» став 

використовуватися в фізіології, він означав пристосувальні зміни кожних 

аналізаторів до дій зовнішніх подразників. Про це йдеться у працях 

німецького фізіолога Г. Ауберта. 

На початку ХХ ст. значення слова «адаптація» стало 

розширюватися і включати крім фізіологічних і біологічних процесів 

також і процес пристосування особистості до соціальних і культурних 

факторів навколишнього середовища. Однак, незважаючи на досить 

давню історію вивчення, поняття «адаптація» трaктується 

представниками різних наукових шкіл зовсім по-різному:  

− як процес пристосування організму до різноманітних змін 

середовища (позитивної або негативної властивості); 

− стан гомеостатичної, динамічної рівноваги між організмом і 

середовищем;  

− результат оптимальної взаємодії між організмом і середовищем;  

− гедоністична мета, яка полягає в пошуку насолоди, способи 

уникнути страждань, больових відчуттів і т. д. [4, с. 28]. 

Ідея неперервної моделі інклюзивної освіти базується на 

твердженні психолога Л. С. Виготського, що «процес розвитку 

діалектично готує наступне і перетворюється, переходячи до нового типу 

розвитку». Впровадження принципу наступності в системі інклюзивної 

освіти, де є можливість соціальної взаємодії здорової дитини та дитини з 

обмеженими можливостями, забезпечує умови для послідовного 

оволодіння культурою відносин з «іншим», відмінним від його однолітків 

[2, с. 59]. 

Порівнюючи, субʼєктивні чинники, що виникають в процесі 

«входження» дитини в нове соціальне середовище, наприклад: дитячий 

садок, початкова школа як одні з перших інстанцій, і соціальних груп в 
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які потрапляє дитина, після соціального інституту – сім’ї, у дітей з 

різними когнітивними можливостями, а саме дітей із затримкою 

психічного розвитку та дітей, які нормально розвиваються. І враховуючи, 

те що, для них це перший досвід входження в новий соціальний 

колектив, можна виділити декілька рівнів аналізу соціальної ситуації та 

рівнів адаптації.   

Нижчий соціально-психологічний рівень адаптації можна назвати 

просторово-предметним, оскільки він забезпечує адаптацію до 

просторових характеристик оточуючих предметів і обʼєктів. 

Суспільне оточення, дитина, що адаптується на цьому рівні, 

сприймає також, як і будь-який неживий предмет навколо. Другий рівень 

адаптації – комунікативно-симбіотичний, він передбачає 

пристосовування до дій інших людей і здатність вибудовувати з ними 

відносини взаємодії. При цьому дитина може проявляти активність 

тільки по відношенню до знайомих йому дорослим. Контакти з 

незнайомими людьми вона ігнорує, не бажаючи вступати з ними у 

взаємодію. 

Системи міжособистісних відносин дитини, які в істотній мірі 

визначають надалі можливості самореалізації в шкільному середовищі і 

соціалізації в суспільстві починають формуватися в перші місяці, коли 

дитина потрапляє до школи. Те, яким шляхом піде розвиток школяра із 

затримкою психічного розвитку, чи буде він соціально адаптований, чи 

сформується фундамент його подальшого навчання, багато в чому 

залежить від батьків, педагогів, вихователів та психолога початкової 

школи. 

У дітей 6-7 років із затримкою психічного розвитку, як правило, 

зберігаються стійкі прояви гармонійного інфантилізму, наслідком чого 

стає недостатня готовність до навчання в школі, відсутність інтересу до 

навчання, шкільна неуспішність і соціальна дезадаптація. 

Враховуючи світові тенденції розвитку освіти, з метою 

забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітей з 

особливими потребами на здобуття якісної освіти в умовах 

загальноосвітнього навчального закладу, сьогодні в Україні 

запроваджено інклюзивне навчання, яке є однією з умов їхньої 

ефективної соціальної адаптації та інтеграції в суспільство. 

Отже, перехід до інклюзивної освіти, як найбільш сучасна форма 

соціальної адаптації дітей з особливими потребами, зокрема дітей із 

затримкою психічного розвитку – має стати  одним із пріоритетних у 

розвитку сучасної національної освіти. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ГУВЕРНЕРА  

З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 

 

Марія Верхоляк, 

асистент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства обдарованість як 

соціально-педагогічна проблема є надзвичайно актуальною. Обдаровані 

діти в будь-якому суспільстві повинні розглядатися як інтелектуальний 

потенціал держави, вони мають бути в центрі спеціальних педагогічних, 

психологічних та соціальних програм. За рішенням Всесвітньої 

організації охорони здоров’я обдаровані діти входять до «групи ризику», 

як і розумово відсталі, діти алкоголіків, малолітні правопорушники. Вони 

потребують особливого виховання, спеціальних навчальних програм, 

спеціальних класів, шкіл та добре підготовлених соціальних педагогів-

гувернерів. 

Соціальний педагог-гувернер сприймає учня як цілісного індивіда, 

сприяє його участі у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, 

суспільно-корисній діяльності, виявленню задатків, обдарувань, 

розкриттю здібностей і талантів. Одне із завдань соціально-педагогічної 

діяльності, передбаченим наказом МОН України «Про особливості 

діяльності соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів», є 

робота з обдарованими дітьми та дітьми з творчими здібностями, їх 

соціально-педагогічний супровід. 
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Одним із напрямків роботи соціального педагога-гувернера є 

соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей, спрямована на 

своєчасне виявлення обдарованої дитини, діагностування певних її 

нахилів, допомога у розвиненні її здібностей, адже чим раніше ми 

визначимо рівень і сферу обдарованості, тим краще і легше буде 

організувати процес навчання дитини. 

Численні публікації у психолого-педагогічній пресі свідчать про 

зростання інтересу до цієї проблеми. У працях Василькової Ю.В., 

Звєрєвої І.Д., Коваль Л.Г., Мудрик А.В., Лукашевича М.П. та ін. 

розкриваються психофізіологічні особливості обдарованості, соціально-

педагогічний захист і соціальна робота з такими дітьми. Виявлення 

різних видів дитячої обдарованості, фактори її формування, способи її 

прояву досліджувались у працях О. Антонової, Ю. Гільбуха, Л. 

Виготського, О. Кульчицької та ін. Соціально-педагогічні аспекти роботи 

з обдарованими дітьми висвітлені у дослідженнях Л. Коваль, А. 

Матюшкина, С. Пальчевського, В. Юркевича та ін. Підходи до 

діагностики творчих здібностей учнів досліджували Г. Айзек, В. Андрєєв, 

Ю. Гільбух, Л. Фрідман та ін. [1]. 

Термін «обдарований» був перший вжитий А.Треєм у 1839 р. у 

розумінні слова «геній». 

Термін психологію обдарованості як самостійну галузь 

психологічної науки вперше виділив німецький психолог В. Штерн. 

«Обдарованість, – зауважував він, – це загальна здібність індивіда 

свідомо спрямовувати своє мислення на нові вимоги, здібність 

психічного пристосування до нових завдань і умов життя». 

Власне за ознакою пристосування вчений розмежовує поняття 

«обдарованість», «талант» і «геніальність». Характерна особливість 

таланту полягає, на його думку, в «обмеженні розумових здібностей 

однією галуззю змісту», а суть геніальності – в «самодовільній 

творчості». Він розглядав інтелектуальну схильність до виконання актів 

мислення як форму прояву обдарованості. 

О. Ф. Лазурський розглядав деякі питання проблеми 

обдарованості, зважаючи на можливість людини пристосуватися до 

зовнішнього середовища. Він виділив рівні психічного розвитку, названі 

рівнями обдарованості, які пов’язував з можливістю пристосування і 

взаємодії із навколишнім середовищем: нижчий (мала обдарованість, 

«бідна і примітивна психіка», недостатня пристосованість до 

середовища); середній (значно більша здібність пристосуватися, вибір 

заняття відповідно до схильностей і задатків; діяльність має в основному 

характер наслідування); вищий (висока обдарованість, геніальність, 
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прагнення видозмінити середовище, пристосувати його до своїх потреб. 

Люди цього рівня – «творці нового, за якими ідуть всі інші». 

Обдарованість є проблемою не тільки дитини, але й дорослих. 

Аналізуючи роботу соціального педагога-гувернера з обдарованими 

дітьми, доречно звернути увагу на той факт, що науковці і досі ведуть 

полеміку щодо основних критеріїв поняття «обдарованість», структури 

обдарованої особистості, методів діагностики обдарованості, критеріїв 

поділу дітей на обдарованих і звичайних, природи обдарованості тощо 

[1]. 

Для обдарованої дитини здебільшого характерно: прагнення 

займатися винятково обраною справою, надмірна зосередженість на ній, 

наполегливість (навіть упертість) при досягненні поставленої мети, 

незалежність у діяльності, яка може межувати із самовпевненістю. 

Намагання дорослих примусити обдаровану дитину бути, «як усі», 

«переломити» її характер, як правило, викликають опір вихованця. 

Протидія може бути відвертою чи прихованою, але зовнішнім виявом її 

стане нестандартна, чи навіть девіантна поведінка: замкнутість, 

відлюдькуватість або агресивність, нігілізм тощо. Надто сильний тиск з 

боку дорослих може спровокувати у дитини нервове чи психічне 

захворювання. За такої організації виховного процесу дитина найшвидше 

не зможе реалізувати своїх здібностей під тиском зовнішніх обставин. 

Тому оптимальним слід вважати підхід, коли педагогами здійснюється 

глибоке вивчення особистості дитини і уся робота з вихованцем 

будується з урахуванням його індивідуальних особливостей. 

Виховання дітей з різними видами обдарованості доцільно 

будувати за наступним планом [2, с. 163-164]. 

Особливості педагогічної роботи з обдарованими дітьми 

Етапи педагогічної 

діяльності 

Розподіл видів педагогічної роботи у відповідності з видом 

обдарованості дитини 

Загальна обдарованість Спеціальна обдарованість 

1. Визначення 

виду 

обдарованості 

1. Тестування. 

2. Спостереження. 

3. Співбесіди з дитиною, її 
друзями, однокласниками, 

вчителями і т.д. 

1. Спостереження. 

2. Співбесіди. 

3. Тестування (не завжди 
можливе) 

2. Організація 
виховання 

1. Організувати діяльність 
дитини чином, щоб 

ознайомити її з якнайшир-

шим спектром занять, наук, 

мистецтв. 

2. Допомогти вихованцеві 
визначити найцікавіший 

для нього напрям 

1. Створити умови і 
організувати кваліфіковану 

допомогу з метою 

якнайповнішого розкриття 

природних здібностей 

дитини. 
2. Виховувати працьовитість, 

сумлінність, силу волі. 
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діяльності, зорієнтувати 
дитину на невпинне 

удосконалення її знань і 

вмінь у цьому виді 
діяльності, орієнтувати на 

самоосвіту і 
самовиховання. 

3. Виховувати працьовитість, 

сумлінність, силу волі. 
4. Формувати оптимальну 

(найбільш сприятливу дня 
найповнішого розкриття 

здібностей вихованця і для 

комфортного життя дитини 
й оточуючих) самооцінку. 

3. Організувати діяльність 
вихованця таким чином, 

щоб він засвоював у 

повному обсязі й на 
достатньо високому рівні усі 

визначені для його віку 
знання і вміння. 

4. Допомогти визначити ще 

один напрям діяльності, у 
якому дитина активно 

удосконалювала б свої 
знання і вміння (на випадок, 

якщо у подальшому житті 

вона з якихось причин не 
зможе займатися 

улюбленою справою: 

наприклад, травма у 

спортсмена, алергія на 

фарби у художника та ін.). 
5. Навчити активно 

спілкуватися з оточуючими. 
6. Педагогізувати середовище: 

навчати оточуючих 

толерантного і зацікавленого 
ставлення до неординарної 

поведінки дитини. 
7. Формувати оптимальну 

самооцінку. 

 

Узагальнюючи сказане, розуміємо, що своєчасне виявлення 

обдарованих дітей, створення необхідних умов для розвитку талантів 

дитини сприятиме її самореалізації, досягненню успіху й емоційно-

позитивного ставлення до себе й особистої діяльності. 

 

___________________ 

 

1. Мішкулинець О., Кушнір І. Соціально-педагогічна робота з 

обдарованими дітьми в закладах загальної середньої освіти / 

О.Мішкулинець, І. Кушнір // Молодь і ринок. – 2019. - №6 (173). – С. 84-

89. 

2. Сарапулова Є.Г. Психолого-педагогічні основи навчально-

виховної діяльності гувернера: монографія / Є.Г. Сарапулова. – К.: 

МАУП, 2003. – 264 с. 
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КУЛЬТУРНО-ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ РОЗВИТКУ 

СТУДЕНТСТВА В УМОВАХ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Наталія Семенів,  

кандидат психологічних наук 

доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи  

 

Культурно-ціннісні характеристики людини органічно пов'язані із 

психологічною характеристикою людини і виступають в якості головного 

компоненту детермінації поведінки особистості. Культурно-ціннісні 

орієнтації виступають елементами мотиваційної структури особистості, 

на підставі яких відбувається вибір тих чи інших соціальних установок, 

цілей або мотивів конкретної діяльності. Ціннісні орієнтації особистості 

формуються під впливом пануючої в суспільстві системи цінностей, яка 

змінюється з розвитком історії.  

Ціннісні орієнтації спрямовують і коректують процес 

цілепокладання людини, створюючи основу для вибору з наявних 

альтернатив цілей і засобів, для порядку переваг відбору і оцінки цих 

альтернатив, визначаючи «межі дії», тобто не тільки регулюють, але й 

спрямовують ці дії. Тим самим система ціннісних орієнтацій визначає 

життєву перспективу, «вектор» розвитку особистості, будучи 

найважливішим внутрішнім її джерелом і механізмом. Разом з цим 

система ціннісних орієнтації особистості, будучи відображенням 

цінностей соціального середовища, може впливати на групові норми і 

цінності, виконуючи функцію регулятора групової згуртованості та 

активності. 

Система культурно-ціннісних орієнтацій особистості здійснює 

функції регуляції поведінки і визначення її мети, поєднує в єдине ціле 

особистість і соціальне та етнічне середовище. Ціннісні орієнтації, 

будучи багатофункціональним психологічним утворенням та механізмом 

особистісного зростання і саморозвитку, мають розвиваючий характер і є 

динамічною системою. Освітнє середовище закладу вищої освіти поєднує 

дві функції: є середовищем, що сприяє розкриттю особистісних 

тенденцій, та є середовищем розвивального характеру – сприяє розвитку 

професійних інтересів, мотивів, цінностей, завдяки чому формується 

здатність до цілепокладання в професійній діяльності. 

Навчання у закладі вищої освіти припадає на юнацький вік. У цей 

час у молодої людини формуються ставлення до навчання, переконання, 

оцінки, нові погляди, продовжується активний «пошук себе», 

відбуваються великі зміни в системі життєвих цінностей. Культурно-

ціннісні орієнтації молоді формуються під суперечливим впливом 
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різноманітних факторів. Серед них слід виокремити систему освіти, місце 

(регіон) проживання, політичну та соціальну діяльність організацій, 

професійну зацікавленість студента, психологічні характеристики 

особистості, твори мистецтва, телебачення, самоосвіту тощо. 

Характерною рисою юності стає формування життєвої спрямованості, 

створення цілей, планів особистості. Вони виникають на основі цілей, які 

ставить перед собою людина, це є наслідком побудови ядра ціннісних 

орієнтацій особистості. Безпосередній вплив на становлення життєвих 

цінностей студентської молоді мають моральні та правові норми 

суспільства, його соціальні цінності. Таким чином, плани особистості 

залежать від завдань, які визначаються  її ціннісними орієнтаціями та 

об’єктивними умовами життя.  

Процес розвитку культурно-ціннісних орієнтацій сприяє розвитку 

особистості в цілому. Культурно-ціннісна орієнтація формується на 

основі базових цінностей особистості, співвідношення і зміст яких у 

житті як окремої людини, так і людства в цілому різноманітні. 

Культурно-ціннісні орієнтації відіграють вирішальну роль у регуляції 

поведінки,  виборі життєвого шляху, формуванні світогляду, переконань, 

а також багато в чому визначають смисл життя людини. Введення таких 

орієнтацій в структуру особистості дає змогу визначити соціально-

психологічні детермінанти мотивації поведінки, джерела якої потрібно 

шукати в соціальній природі суспільства, етнічних та культурних 

особливостях усвідомлення середовища, в якому сформувалася соціальна 

індивідуальність особистості і де проходить повсякденна життєдіяльність 

людини. Можна стверджувати, що саме ціннісні орієнтації визначають 

мотивацію поведінки особистості й мають значний вплив на всі аспекти її 

діяльності. 

Сензитивність студентського періоду щодо розвитку особистісних 

цінностей і життєвих стратегій молоді визначає практичну значимість. 

Виділені соціальні та етнічні особливості культурно-ціннісних орієнтацій 

студентської молоді можуть бути використані в якості орієнтирів при 

розробці освітніх програм студентів, ресурсів розвитку толерантності, 

подолання системної кризи суспільства. 

Ефективною умовою розвитку культурно-ціннісних орієнтацій 

студентської молоді можуть виступати міжетнічні та міжкультурні 

комунікації в освітньому середовищі в епоху глобалізації освітніх ринків, 

розвитку транскордонної освіти. Краще знання цього процесу, 

включаючи дослідження механізмів, що лежать в основі формування 

культурно-ціннісних орієнтацій, дозволять нам розробити стратегії 

зменшення негативного впливу суспільних та глобальних етнічних 

процесів на етнічні орієнтири, сформовані в суспільстві. Тоді дослідники 
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зможуть випробувати різні стратегії боротьби з цими негативними 

ефектами, тим самим дозволяючи суспільству адекватно протистояти 

можливим шкідливим наслідкам формування етнокультурної сфери 

суспільства. Подальші дослідження формування культурно-ціннісних 

можуть сприяти підтриманню тенденцій та вдосконаленню життя 

гуманного та відкритого суспільства. 

 

_____________________ 
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ПОДОЛАННЯ ТРИВОЖНОСТІ ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ  

У МУЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ 

 

Роксоляна Призванська, 

асистент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 
Аутизм є проявом порушення в системі, що відповідає за сприйняття 

 зовнішніх стимулів, і це змушує дитину гостро реагувати 

 на одні явища зовнішнього світу і майже не помічати інші. 

Темпл Грендін, жінка з аутизмом 

 

Аутизм є важкою формою порушення розвитку, що 

характеризується розладом соціальних, комунікативних і мовленнєвих 

функцій, а також наявністю нетипових інтересів і форм поведінки. 

Аутизм впливає на всі види взаємодії дитини з навколишнім світом і 

виявляється в ураженні багатьох ділянок мозку, руйнуючи функції, які 

формують реакції на дію соціуму, здатність до комунікації і співчуття, 

що ми їх виражаємо іншим людям. Коли говорять про аутизм, йдеться 

про цілий спектр розладів. На даний момент є чітке усвідомлення, що 

РСА – це широкий спектр різних форм розладів, багатоманітних 
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різновидів, відмінностей, відхилень, що об’єднаних спільними 

характеристиками, а саме – труднощами у побудові соціальних стосунків, 

проблемами у спілкуванні та стереотипністю поведінки. Власне 

впровадження поняття спектру окреслює, що ці характеристики зазвичай 

можуть бути виражені по-різному, і що у групі таких дітей ми побачимо 

також різні ступені важкості розладу: діти з розладами спектра аутизму 

можуть мати різну здатність до встановлення контактів із оточуючими за 

допомогою мови та (або) невербального спілкування та за рівнем 

інтелектуального розвитку. Важко знайти хоча б двох дітей, які мають 

однакові симптоми аутизму. І якщо говоримо про спектр та крайні форми 

вираження симптомів – то це, з одного боку, немовні соціально 

ізольовані діти з вираженою інтелектуальною недостатністю, та з іншого 

– діти з високим інтелектом, розвиненою мовою, проте обмеженим колом 

інтересів і труднощами у спілкуванні і встановленні стосунків. 

Дитина з аутизмом страждає від невміння зрозуміти логіку явищ, 

хоча вона й здатна певним чином спів ставити причини і наслідки 

конкретної ситуації. На час спілкування з музикою вона відходить від 

травмуючих ситуацій, тривожності та страхів. Взаємодія з музикою 

допомагає дитині очиститися від нашарування негативних переживань, 

негативних проявів, вступити на новий шлях відносин з навколишнім 

світом. Відомо, що музика має потужне комунікативне начало, а тому її 

можливості міжособистісної взаємодії можуть компенсувати емоційно-

поведінкові розлади дітей та стимулювати їх зовнішню активність, тобто 

забезпечити адаптацію до соціального середовища. 

Оскільки розвиток аутичних дітей має дезінтегрований характер, в 

рамках музичної терапії ми намагаємося використати музику в якості 

інтегруючого впливу, коли в одній дії об’єднані інтелектуальні, емоційні, 

фізичні і навіть соціальні фактори, які безпосередньо впливають на 

дитину на рівні її інтелектуального і емоційного розвитку. Ця методика 

повинна сприяти тому, щоб дитина розвивалася власними темпами. 

Кожна з цих дітей – унікальна особистість, треба лише, наскільки це 

можливо, зібрати докупи її здібності, що ніби «розсипаються». Цілком 

ймовірно, що тяга цих дітей до музики зумовлюється відчуттям повного 

занурення в музичний простір і більшої цілісності всередині нього. 

Музична терапія часто має за мету обійти або подолати емоційні та 

інтелектуальні перепони, що стоять між дитиною і її оточенням. Іншими 

словами, сприяти здоровій зміні поведінки дитини, пов’язаній з її 

розумінням себе самої та оточуючих людей. Світ дітей з аутизмом є 

непередбачуваний, мінливий та фрагментований, наче калейдоскоп 

звуків, образів і тілесних відчуттів. За словами особи, що страждає на 

аутизм: «Світ для мене немов оповитий туманом, і з цього туману 
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виринають звуки, люди, предмети – і я ніколи не знаю, чого чекати…». 

Очевидно, що такий світ викликає страх, у ньому панує непевність і до 

нього важко пристосуватися.  

Відомо, що найменша невдача, заперечення чи заборона може 

викликати у дитини з аутизмом спалах гніву, агресії або спровокувати 

істерику. Агресія аутичних дітей може виявлятися нападами, кусанням, 

бійкою та бути спрямованою як на інших, так і на себе самих (зафіксовано у 

30% дітей). У випадку, коли дитина прийшла збуджена, або такий стан 

настав з якихось причин вже під час сеансу музичної терапії, ми пропонуємо 

як зміну діяльності, гру на ударному інструменті. Це може бути барабан, 

бонго, тамбурин, чи інший інструмент, залежно від уподобань дитини. 

Таким чином ми не намагаємося «придушити» агресію, а перенаправляємо її 

в інше (мирне) русло. Гра на барабані чи бубні, окрім вивільнення енергії, 

тренує вестибулярний апарат дитини з аутизмом, покращує зорово-рухову 

координацію та візуальне сприйняття, адже для цієї категорії дітей важливе 

фізичне відчуття того, що вони чують. а в нашому випадку дитина здійснює 

ритмічні рухи руками та тілом, сприймає інструмент на дотик та усвідомлює 

звук, що виникає внаслідок її рухів. Така діяльність допомагає дитині 

розслабитися, переключитись та переводить її в інший емоційний стан. 

Зазвичай діти охоче долучаються то такого роду заняття, спочатку музичний 

терапевт сам бере інструмент та дуже делікатно і обережно відбиває на 

ньому простий ритмічний малюнок чи відстукує його за допомогою 

поличок, тоді пропонуємо дитині зробити те саме. В основі такої гри лежить 

дія виду «питання – відповідь». Таким чином ми можемо також проводити 

«ритмічний діалог», або ж грати одночасно, якщо це більше подобається 

нашому підопічному. Згідно з дослідженнями, ритмічна робота рук сприяє 

активізації правої півкулі мозку, яка формує цілісне сприйняття дійсності, 

наочно-образне мислення, допомагає у сприйнятті музики та художніх 

образів, а також покращує міжпівкульну взаємодію. Дітям з порушеннями 

аутистичного спектра подобається повторюваність і структурованість 

барабанної гри і це допомагає їм вивільнити свої емоції. В нашій роботі ми 

мали нагоду переконатися, що музичний терапевт, який проводить 

корекційне заняття, має попередньо вивчити слабкі і сильні сторони дитини і 

знати, що може привести її у збудження. Гра на музичному інструменті 

вимагає, щоб до його поверхні приклали певне фізичне зусилля, а це 

дозволяє нам спрямувати енергію в «мирне» русло. В основі будь-якої 

інструментальної техніки лежить фізичний спротив самого предмету: 

наприклад, клавіші фортепіано чинять спротив натиску, струни – доторку 

руки або смичка, барабан – ударам паличок і т.д. Нам треба дати дитині 

усвідомити цей спротив, бо він здатен закласти в ній відчуття сили і почуття 

опори одночасно. Такий новий перцептивний досвід сприяє зменшенню або 
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й повному подоланню агресії, бо надає дитині відчуття впевненості в собі, 

відчуття свого тіла та взаємодії з предметами і переключає її увагу з невдачі 

або заборони на фізичне відчуття подолання спротиву. 

Діти з аутизмом є більш схильними до тривожних розладів, аніж 

їхні однолітки з типовим розвитком, для них характерне швидке 

виникнення сенсорного дискомфорту, також ці діти легко лякаються при 

найменшому порушенні звичного ходу подій, у випадку невдачі чи 

виникненні перешкоди. Їхня особливість у тому, що вони більше своїх 

однолітків залежать від близьких людей, від їхньої допомоги, потребують 

постійної підтримки та підбадьорення. Діти з аутистичними розладами 

мають унікальне, відмінне від інших сприйняття світу, їх досвід також 

може дуже відрізнятися, тому їм притаманні соціофобія і генералізована 

тривожність, окрім того, в них можуть проявлятися інші, характерні саме 

для аутистів форми тривожних розладів. Прояви тривожності можуть 

приховуватися або збігатися зі стереотипними рухами, агресією, 

проявлятися у соціальних дефіцитах та інших аутистичних 

характеристиках. Ця проблема ускладнюється тим, що діти із спектром 

аутизму не можуть розповісти нам про що вони думають або що 

відчувають. Або, навіть ті, що можуть розповісти, не в стані зрозуміти і 

визначити власні емоції та описати свій стан оточуючим. Діти із РАС 

живуть у своєму особливому світі, тому в умовах музичної терапії вони 

можуть негативно реагувати на гучні звуки ударних чи шумових 

інструментів або навіть – світлові подразники. Інколи ці діти не люблять 

дотиків, для них важко переносити, наприклад, обійми. Тому нам треба 

бути вкрай спокійними і уважними поруч з ними, сильно не 

жeстикулювати, голосно  не розмовляти і не сподіватися на миттєву 

зміну. Дослідження впливу засобів музичної терапії на дітей з аутизмом 

дозволяє зробити висновок, що діти, з якими була проведена 

музикотерапевтична робота менш тривожні та емоційно врівноважені.  

Спостерігаючи за проявами тривожності, ми помітили, що звучання 

спокійної, тихої музики здатне зменшити ці прояви, пом’якшити почуття 

тривоги у дитини та назагал покращити її стан. Особливо вдалими для 

вирішення такого роду завдань є колискові пісні, адже визначальним у 

них є не змістовий, а звуковий компонент. Як жанр, колискова пісня 

призначається для присипляння малюка у колисці, тому ці пісні 

заспокоюють і допомагають збудувати емоційний зв’язок з  дитиною. 

Народні колискові пісні мають відповідний характерний зміст і 

повторювану форму, що сприяє розслабленню і заспокоєнню. Якщо 

дитина не заперечує, пробуємо злегка розхитувати її в такт, це створює 

враження колисання. В деяких випадках діти відразу ж намагаються 

підспівувати, мугикаючи з закритим ротом. Інші підспівують лише 
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згодом, але короткочасний позитивний ефект ми спостерігаємо у 

переважній більшості випадків. Такого роду заняття допомагає прокласти 

емоційні «містки» між дитиною та терапевтом, формує довіру, може бути 

поштовхом до візуального контакту і звільняє нашого підопічного від 

деструктивного відчуття тривоги. 

 

_____________________ 
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ПІДХІД ОРІЄНТОВАНИЙ НА РІШЕННЯ В РОБОТІ 

 З ДУХОВНИМИ АБО РЕЛІГІЙНИМИ КЛІЄНТАМИ 

 

Олег Саламон, 

асистент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

Наше дослідження є присвячене застосуванню методів 

короткотермінової терапії орієнтованої на рішення (BSFT – Brief Solution 

Focused Therapy) в роботі з людьми, які ідентифікують себе як духовні 

або релігійні. Особливо актуальним сьогодні у сфері психічного здоровʼя 

стоїть питання про те, що при психологічному консультовані чи 

психотерапії не завжди в повній мірі вдається враховувати те, як релігія і 

духовність впливають на клієнтів. Адже досить часто їх релігійні 

переконання або духовні практики ігноруються або розглядаються в 

якості потенційних барʼєрів стосовно успішного результату 

психологічної або психотерапевтичної підтримки.  

Обрана тема дослідження зумовлена потребою поєднати методи 

праці короткотермінової терапії орієнтованої на рішення з релігійним 

світоглядом та духовними цінностями клієнтів для ефективного 

використання їх в психотерапевтичній праці.  

Метою наукового дослідження є аналіз та ґрунтовне вивчення 

можливості застосування принципів і методів короткотермінової терапії 

орієнтованої на рішення (BSFT) з проблемами і запитами клієнтів, які 

презентують себе, як особи духовні або релігійні.  
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Дослідження зв’язків між релігією, духовністю та психічним 

здоров’ям значно збільшились в останні десятиліття. Це можна 

проілюструвати пошуком термінів «релігія» та «духовність» у базах 

даних наукової літератури. Так наприклад термін «релігія» в Інтернет-

базах даних психологічних досліджень PsycINFO містить на 2021 р. 

30376 цитат, тоді як за період 1971 – 1980 рр. їх було 2390. Ще більший 

ріст демонструє термін «духовність» з лише 26 цитатами з 1971–1980 рр. 

і 13975 на початок 2021 р. Таке масове збільшення наукових цитат 

свідчить як про загальний ріст досліджень психічного здоров’я, 

пов’язаних з релігією та духовністю, так і про їх значення для 

психологічної та психотерапевтичної допомоги. Сучасні дослідження в 

цій сфері загалом стверджують, що релігія, духовність та психічне 

здоров’я глибоко пов’язані між собою і одночасно звертають увагу на 

факт, що ці відносини досить складні, особливо, коли розглядаєм наше 

питання в історичному контексті. [5, с. 6 -7].   

Релігія історично відігравала важливу роль в охороні психічного 

здоровʼя, адже до 19 століття включно саме релігійні установи надавали 

більшу частину психіатричної допомоги та психологічної підтримки 

потребуючим. В кінці 19 століття наступила радикальна зміна, відомі 

вчені, невролог Жан Шарко і його учень, Зигмунд Фрейд, стали 

асоціювати релігію з істерією і неврозом [2, с. 283 - 284]. Погляд на 

релігію як на своєрідний «колективний невроз» досить сильно укорінився 

в менталітеті психіатрів, психотерапевтів та психологів в 20 столітті 

Дослідження, проведені в 1950-і і 1960-і роки, змалювали негативний 

образ релігійної людини: пригніченої, неусвідомленої, тривожної і 

підданої різним симптомам. Кінець минулого і початок 21 століття, 

дякуючи ретельним дослідженням в галузі медицини та психології, 

відкрив нам зовсім іншу картину взаємовідносин між релігійністю і 

психічним здоров'ям людини. Ставлення до релігійності і духовності 

поступово починає змінюватись демонструючи позитивні асоціації між 

релігійністю та духовністю і психічним здоров'ям та благополуччям. Не 

зважаючи на те, що відповідно до діючих етичних норм в деяких 

психотерапевтичних напрямках, психіатрам і психотерапевтам не можна 

втручатися, порушувати або ставити під сумнів систему цінностей і віру 

пацієнтів, це буває часто помилково розцінене як «заборона на вхід» до 

цієї проблематики і приводить до того, що психіатри та психотерапевти 

часто не задають пацієнтам питань про їх віру або релігійні практики,  не 

беручи під увагу цінність цього ресурсу і як наслідок упускають 

важливий аспект психічного життя людини, яка страждає [1, с. 208 - 209]. 

Сучасні дослідження виявили та підтвердили факт, що люди які живуть 

релігійними та духовними цінностями мають кращі показники 



127 

 

психічного здоров’я та швидше пристосовуються до життєвих негараздів, 

аніж менш релігійні. [3, с. 15]. Релігійність клієнта має вагомий та 

позитивний вплив на процес психотерапії. Більшість пацієнтів під час 

цього процесу самі прагнуть, щоб їхні релігійні переконання брались до 

уваги і готові обговорювати з терапевтами свої релігійні переконання. [3, 

с. ІХ].   

Короткотермінова терапія орієнтована на рішення (BSFT) 

авторами якої є Стів Шезер (Steve de Shazer) і Інсу Кім Берг (Insoo Kim 

Berg) зосереджується на ресурсах, здібностях, мотивації, цінностях з 

метою перетворити їх у навички та компетенції. Цей підхід є 

орієнтований на майбутнє, так як допомагає клієнту описати його бажане 

майбутнє і збудувати стратегію його реалізації. Проблеми та рішення які 

з’являються в терапевтичному процесі, як нові мовні конструкти, 

залежать від сприйняття та інтерпретації самого клієнта. Рішення 

потрібне клієнтові, щоб осягнути ціль, не мусить обов'язково бути 

пов'язане з проблемою [6, с. 19 - 22]. Ідея про те що бажане майбутнє 

може радикально, як нова життєва парадигма відрізняється, від минулого 

(старої життєвої парадигми), дуже сильно перекликається з 

християнським баченням нового життя після навернення. Де пропозиція 

будувати своє майбутнє згідно парадигмою, яку пропонує Євангеліє, 

цілковито не покривається з життєвим досвідом, яким людина жила до 

навернення [4, с. 18 - 20]. В цьому контексті ідеї Короткотермінової 

терапії орієнтованої на рішення можуть бути інтегровані в допомогу 

клієнтам, які ідентифікують себе духовними або релігійними, а сам 

процес терапії корисним, оскільки спирається на сильні сторони, ресурси 

та цінності клієнтів [1, с. 209].  

Будь який метод, чи техніка короткотермінової терапії: розмова 

вільна від проблем, питання про чудо, пошук винятків, шкалуванння, 

домашні завдання, можуть бути використані в роботі з людьми 

релігійними або духовними. 

Сесія з клієнтом в підході орієнтованому на рішенні починається з 

«розмови вільної від проблем», яка дає можливість терапевтові в перших 

хвилинах сесії з клієнтом зустрітись не з проблемою, яку клієнт 

приносить в роботу а з ним як особистістю, визначити «клієнта» з яким 

терапевт буде працювати (скаржник, відвідувач, співпрацюючий клієнт), 

розпочати процес пошуку ресурсів та цінностей клієнта, що дасть 

можливість отримати клієнту та терапевту засоби для рішення запитів з 

якими клієнт приходить на терапію. В «розмові вільній від проблем» з 

релігійними клієнтами психотерапевт можемо має можливість 

запитуватись їх про важливі для них особисті духовні ресурси та цінності 
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(віра, молитва, інші духовні практики) та соціальні (сім’я, парафіяльна 

спільнота, інші церковні спільноти або групи) [6, с. 63].  

Іншим методом короткотермінової терапії, який відповідає 

духовному досвіду клієнтів, являється «питання про чудо». 

Запропонований Інсу Кім Берг після того як вона почула від однієї із 

своїх клієнток слова, що мусить статись чудо, щоб її життя змінилось на 

краще. Метою метафори про чудо було пересилити в клієнта почуття 

безсилля, тому що чудеса можуть зробити все та помогти йому побачити 

життя без проблеми, як бажане майбутнє [6, с. 102].  

Задаючи питання про чудо релігійним особам можна отримати у 

відповідь ствердження, що вони вірять в чудеса (і навіть моляться про 

них) а в кінцевому рахунку їх очікуване майбутнє не обов’язково набирає 

вигляду релігійного одкровення чи особливих дарів, а стосується дуже 

конкретних, можливих до виконання рішень стосовно позитивної та 

якісної зміни життя [1, с. 211 - 213]. 

Ще однією, не менш важливою технікою, яку використовують 

психотерапевти, що працюють в парадигмі короткотермінової терапії 

орієнтованої на рішення, є шкалування. Шкала орієнтована на рішення, 

де початковою та кінцевою шкалами є світ клієнта з проблемою і без неї, 

це спосіб дати можливість клієнтам зосередити увагу на власному 

поступі на дорозі до їх бажаного майбутнього [6, с. 121]. В контексті 

релігійних та духовних клієнтів важливим є підтримувати їх в довірі 

власному процесові змін і Богу.  

Одним з важливих аспектів роботи з релігійними і духовно 

орієнтованими клієнтами є домашня робота яку вони отримують на 

закінчення сесії і міжсесійні зміни, які відбуваються в їхньому житті. У 

багатьох випадках вони діляться тим, як вони молилися, розповідають 

про конкретні уривки зі Святого Письма або ідеї, які з’являлись в них 

після інших різноманітних духовних практик, часто кожного дня між 

терапевтичними сесіями [1, с. 216]. Крім того, коли терапевт заохочує 

такого клієнта до пошуку винятків з минулого (техніка 

короткотермінової терапії), життєвих ситуацій, коли їм вдавалося давати 

раду з своєю проблемою, клієнти в своїх відповідях звертаються до 

важливої інформації прочитаної або почутої в церкві або підчас 

спілкування з членами сім'ї чи друзями. Часто клієнти на сесії говорять 

про те, що саме віра є для них тим ресурсом, що допомагає їм 

організувати життя налаштовуючись на позитивні зміни і рухатись 

вперед. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що короткотермінова терапія 

орієнтована на рішення (BSFT) може бути успішно адаптованою до 

терапевтичної праці з духовними та релігійними людьми, так, як з її 
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орієнтацією на бажане майбутнє і щораз більшим фокусуванням клієнта 

на зміни, що вже відбуваються, дозволяє йому приймати рішення 

стосовно позитивної зміни якості життя, спираючись при цьому на його 

релігійні і духовні цінності та принципи.  

 

_____________________ 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Зоряна Фалинська, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи; 

Іванна Дем’янчук 

магістр кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

Щороку змінюються умови, в яких надається соціальна допомога, 

що дає можливість розвивати цю галузь як одну із пріоритетних серед 

інших, а також готувати кваліфікованих працівників у цій сфері.  

Враховуючи досвід минулих років, можна стверджувати про 

необхідність інноваційних підходів до подолання складних життєвих 

обставин, і, відповідно до цього, про підготовку бакалаврів соціальної 

роботи відповідно до тенденцій постійного виникнення таких обставин. 

Швидкість розвитку суспільства вимагає пошуку нових методів та форм 

навчальної діяльності та підготовки студентів, зокрема і спеціальності 
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«Соціальна робота». Назва новим методам та формам – інноваційне 

навчання.  

Відповідно, інноваційні освітні процеси – зумовлені потребою 

комплексні процеси створення, впровадження, поширення, новацій та 

зміни освітнього середовища, в якому здійснюється їх життєвий цикл [1]. 

Головними ознаками інноваційного навчання є: 

 орієнтація на розвиток особистості кожного студента, 

формування його готовності до реального життя та професійної 

діяльності, до розвитку творчого мислення, критичного аналізу 

навколишнього світу й себе в ньому; 

 формування готовності студента до постійного оволодіння 

новими видами діяльності й спілкування; 

 високий рівень активності студентів, викладач виступає в ролі 

педагога-менеджера і режисера навчання; студент виступає як суб'єкт 

діяльності разом з викладачем, а його особистісний розвиток виступає як 

одна з головних освітніх цілей; 

 заохочення і підтримка ініціативи студентів, поступовий і 

цілеспрямований перехід від навчання і виховання до формування 

здатностей до самонавчання і самовиховання; 

 участь кожного студента у визначенні мети, завдань, ухваленні 

рішень; 

 у процесі навчання розкриваються й залучаються сутнісні сили 

кожної особистості, мобілізуються її задатки, здібності, обдарованість; 

 на перший план висуваються творчі, дослідницькі, продуктивні 

завдання, що визначають суть і мотиви вибору навчальних 

репродуктивних завдань; 

 переважає взаємо – та самоконтроль у межах спільних для всієї 

групи цінностей і змісту; 

 формується новий тип організації мотиваційної сфери студента, 

де мотиви самоактуалізації, співтворчості, самопізнання впливають на 

загальну креативність студента і сприяють створенню нової позиції 

особистості [2, с. 102].  

Інноваційний підхід до освітнього процесу має бути спрямований 

на розвиток майбутніх фахівців, їх здатність пристосовувати новий 

досвід на основі цілеспрямованого формування творчого та критичного 

мислення. Під педагогічними інноваційними технологіями розуміється 

якісна нова сукупність форм, методів і засобів навчання, підготовки та 

управління, що приводить до істотних змін у результатах педагогічного 

процесу. Упровадження інновацій викликане передусім зміною ставлення 
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до процесу навчання основних його суб’єктів, тобто тих, хто навчається, 

та тих, хто навчає [3]. 

Інноваційні підходи до підготовки бакалаврів спеціальності 

«Соціальна робота» – це методи навчання, що ґрунтуються на створенні 

умов для активної взаємодії викладачів та студентів, застосуванні різних 

педагогічних технік, використанні передових інформаційних технологій 

задля формування фахівця, який здатний надавати кваліфіковану 

допомогу особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

зокрема: виявляти, коригувати, запобігати негативним явищам у соціумі, 

сприяти активній соціалізації осіб на різних вікових етапах, розвивати 

позитивні сторони особистостей та їх оточення, у разі необхідності – 

захищати інтереси. 

До таких підходів зараховуємо: 

 інноваційні навчальні технології, зокрема: тренінгові 

технології, ігрові технології, проєктні технології, проблемне навчання, 

«контекстне навчання»; 

 співставлення теорії та практики: навчання за дуальною 

формою та можливість використання навчального матеріалу у 

практичному застосуванні; 

 комп’ютерні технології: використання усіх можливостей 

комп’ютера та Інтернету задля подання та відпрацювання матеріалу, 

розвиток здатності їх застосування у практичному середовищі; 

 навчання формам роботи відповідно до викликів суспільства: 

реагування соціальних працівників на: виникнення нових категорій 

клієнтів (дистанційні сім’ї, сім’ї учасників АТО/ООС, громади, сім’ї 

патронатних вихователів), можливість ефективної співпраці з ними, 

надання їм конкретної допомоги.  

Виділені підходи дозволяють не тільки активно навчати студентів 

спеціальності «Соціальна робота», а й, в першу чергу, розвивати творчий 

підхід до навчальної та практичної діяльності. Дають можливість 

створити зв’язок з державними та недержавними організаціями, що тим 

чи іншим способом дозволяють втілювати соціальну роботу. 

Наближують навчання до потреб установи, де здійснюється соціальна 

робота. Дають можливість створити затребуваного спеціаліста на ринку 

праці, а також дають кращий результат з подолання негативних явищ у 

суспільстві.  

___________________ 
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СЕКЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ  

ТА ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ 
 

 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ 

 

Олена Квас, 

завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, 

доктор педагогічних наук, професор 

 

Особливістю розвитку педагогічної думки є те, що кожен новий 

етап у суспільстві накладає свій відбиток на організацію навчання та 

спричинює зміни у змісті, формах та особливостях педагогічної 

взаємодії, характері взаємовідносин викладач – студент як провідної 

умови ефективної організації навчального процесу у вищій школі. 

Навчальний процес у системі вищої освіти проходить у різних формах її 

організації, що реалізуються за допомогою взаємодії викладача та 

студентів. Тому потенціал педагогічної взаємодії відкриває широкі 

перспективи для вдосконалення всієї системи освіти. Пандемія та 

карантин змінили освіту майже у всіх університетах світу. Перехід до 

онлайн-освіти з використанням сучасних Інтернет-технологій призвів і до 

певних проблем у системі вищої освіти. 

Ідея дистанційного навчання полягає в тому, що взаємодія 

викладача та студента відбувається у віртуальному просторі: обидва 

знаходяться за своїм комп’ютером та спілкуються через Інтернет. 

Дистанційне навчання – сукупність технологій, що забезпечують 

студентів навчальними матеріалами при інтерактивній взаємодії 
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студентів і викладачів у процесі навчання, можливість самостійної 

роботи з навчальними матеріалами. 

Сьогодні глобальна ІТ-інфраструктура дозволяє створювати 

системи безперервної масової самоосвіти, загального обміну 

інформацією, незалежно від часових та просторових поясів. Дистанційне 

навчання увійшло в 21 століття як найефективніша система підготовки та 

постійної підтримки висококваліфікованих фахівців. Незважаючи на це, і 

викладачі, і студенти поділяють думку, що одне лише навчання в 

Інтернеті не може тривати довго. 

Оскільки на сучасному етапі розвитку системи дистанційного 

навчання в українських ЗВО питання взаємодії суб’єктів освітнього 

процесу ще не отримало достатнього обґрунтування – це породжує низку 

певних проблем.  

Основним завданням викладача для досягнення успіху при 

дистанційному навчанні, на думку фахівців, є створення умов, в яких 

взаємодія учасників навчального процесу організовується з мінімальним 

втручанням в діяльність студентів. Це означає, що викладач повинен 

регулярно залучати слухачів до вирішення різних завдань, щоб 

відстежувати їх прогрес, звертати увагу на кожного з учасників; особливо 

на студентів з низьким рівнем спрямованості до самостійної діяльності, 

щоб допомогти цим студентам стати більш мотивованими. У багатьох 

дослідженнях наголошується, що студенти часто відчувають певний 

страх ізоляції, і це обов’язково повинно враховуватися викладачами при 

організації педагогічної взаємодії [1; 2]. Низький рівень оволодіння 

механізмами спілкування спричиняє конфлікти, проблеми, розчарування 

та невдачі як для студентів, так і для їх викладачів. Адже, з одного боку, 

відсутність безпосереднього спілкування між студентами та 

викладачами, коли немає емоційного забарвлення знань, є суттєвим 

недоліком процесу навчання. З іншого боку, при такому способі навчання 

викладачеві важко створити творчу атмосферу в навчальній групі. 

Дійсно, спілкування з комп’ютером, яке є набагато менш 

емоційним, ніж спілкування з викладачем, викликає емоційний та 

психічний дискомфорт, психологічний стрес. Більше того, студентам 

деяких спеціальностей часто бракує практичної підготовки. Відсутність 

постійного контролю над студентами часом має негативні наслідки, що 

вимагає пошуку висококваліфікованих спеціалістів, які добре знають 

механізми он-лайн спілкування. Створення високоякісних 

мультимедійних курсів вимагає високої кваліфікації їх творців – не 

тільки фахівців у даній галузі – художника, програміста, але й фахівців, 

які враховували б інтерактивні можливості свого продукту при створенні 

програм. 
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Процес педагогічного спілкування з викладачем повинен 

стимулювати готовність здобувача продовжувати діалог для досягнення 

конкретної освітньої мети. Викладач ініціює дискусії між студентами, які 

можуть мати форму форумів, конференцій, чатових дискусій тощо. 

Важливою метою викладача в процесі його взаємодії зі студентами є 

створення можливості задавати питання, а також відповідати на їхні 

коментарі чи зауваги. Обмін навчальним досвідом, участь у 

відеоконференціях, дискусіях, листуванні по електронній пошті – все це 

розвиває універсальні навички спілкування студента, безумовно, корисні 

для подальшої професійної діяльності. 

Таким чином, дистанційне навчання можна визначити як 

цілеспрямований інтерактивний, асинхронний процес взаємодії 

навчальних суб’єктів між собою та із засобами навчання, а процес 

навчання абстрагований від їх просторового розташування. Загалом, 

найважливіші переваги дистанційного навчання включають можливість 

спілкуватися та контактувати з викладачем у будь-який час, студент не 

почувається ніяково, тому він може задати будь-яке запитання, навіть те, 

яке йому було б соромно задавати у присутності всієї навчальної групи, 

студенти часто віддають перевагу коротким порадам перед докладними 

поясненнями, оскільки вони стимулюють творчі рішення навчальних 

проблем і дають можливість самоконтролю своїх знань. Іншим важливим 

фактором використання інформаційних технологій є незалежний 

контроль успішності студента, який відбувається без присутності 

екзаменатора. Це, в свою чергу, зменшує стрес, а, з іншого боку, сприяє 

об’єктивності оцінки. Крім того, оскільки взаємодія в інформаційній 

мережі базується на законах взаємодії між людьми, робота в Інтернеті 

розвиває навички віддаленого спілкування, ведення ділового листування, 

що особливо важливо в часи глобальної комп’ютеризації та поширення 

міжнародної відносин. 

Отже, одним із найважливіших аспектів університетського життя є 

постійна взаємодія між викладачем та студентами. У цьому процесі 

провідну роль відіграє викладач, функції якого мають специфічні якості й 

ознаки, а особистісні психологічні якості можуть впливати як на 

загальний навчальний процес, так і на особистісний розвиток кожного 

студента. Певним чином викладач є центральною фігурою у вищій школі, 

відіграє стратегічну роль у розвитку студентів, зокрема, і під час 

дистанційного навчання. 
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Галина П’ятакова, 

кандидат філологічних наук,  

доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

 

Для розвитку вищої школи в Україні загалом, а також і для 

прогресивних змін у підготовці магістрів філологічних спеціальностей в 

університетах важливими є виклики, які приймає вища освіта країн 

Вишеградської групи до 2030 року. Враховуючи сучасний розвиток вищої 

освіти, умови змін у світі та виклики, які зростають, угорські дослідники 

сформулювали концепцію вищої освіти у світлі того, якими будуть 

соціально-економічні мегатренди впродовж наступних десятиліть. Перший 

тренд – технологічна революція: технологічні можливості розширюються 

експоненціально: весь розвинений світ безпосередньо контактує через 

смартфони та інші мобільні пристрої; продуктивність зростає. Другий тренд 

– це глобалізація: простір і час розмиті (робочий семиденний тиждень, 

робочий день – 24 години); з’являються нові економічні сили; на світову 

економіку, яка постійно розвивається, все більше впливає розвиток 

інновацій. Третій тренд – демографічні зміни: у Європі народжується все 

менше дітей; міграція населення набуває глобального виміру. Четвертий 

тренд – соціальні потреби: особиста реалізація та осмислене проведення 

вільного часу стають все більш важливими для людей, завдяки чому майже 

кожна послуга, маркетинг та медіаіндустрія є персоналізовані; традиційні 

чоловічі та жіночі ролі переоцінені та стають більш рівномірними. До 

п’ятого тренду відносять зниження використання енергетичних джерел: 

глобальні зміни клімату формують культуру попиту на екологічно свідомі, 

економічні, та стійкі системи, що самофінансуються. Дослідники вважають, 
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що ці п’ять мегатрендів впливають на всі соціальні та економічні суб’єкти, а, 

отже, і на зміни у вищій освіті. Визначення цих тенденцій дає змогу 

усвідомити конкурентоспроможність, зосередитися на концепції якісної 

вищої освіти Європи, визначити її майбутні кроки.З-поміж них виділяємо: 

формування високої мотивації, високої ефективності та успішності всіх 

гравців вищої освіти; пропонування європейських послуг суспільству та 

економіці в галузі освіти, досліджень та виконання третьої місії; місію 

університету виконує та підтримує модернізована інституційна система 

країни; щорічне доповнення та вдосконалення стратегії у пріоритетних 

освітніх галузях.  

Багаторічна історія розвитку вищої освіти країн Вишеградської групи 

доводить, що у процесі спільного зростання університетів Польщі, Чехії, 

Угорщини та Словаччини не були втрачені освітні ідентичні, етнічні традиції 

кожної країни, що надало змогу зберегти національну освіту. Вища освіта 

країн Вишеградської групи розвивається як національна освіта, яка посідає 

значне місце серед європейської освіти.  

Для розвитку вищої школи України досвід модернізації вищої освіти 

країн В4 має важливе значення. На Римській Міністерській Конференції 19 

листопада 2020 року, у якій взяли участь 49 країн-учасниць Болонського 

процесу, було схвалено Римське Міністерське Комюніке: визначено 

пріоритети розвитку вищої освіти до 2030 року. Головними напрямами 

розвитку освіти проголосили інклюзивність, інноваційність та 

проникливість. Впровадження – ІКТ (інформаційно-комунікаційних 

технологій) у процес професійної підготовки магістрів відносимо до 

інноваційності. Розвиток ІКТ є також одним із завдань, що сприяє 

підготовці конкурентоздатного випускника на ринку праці, записаних у 

довготривалих планах розвитку університетів В4 ще 2010 року. Сьогодні 

університети працюють на платформах системи POL-on, NASK, KBN, 

НАВА, NCBiR, NCN, програма Pionier (Польща); ресурси GINOP; LERU, 

CELSA – частини мережі (Угорщина); модульні системи MOOCs, SAS, 

SASа, веб-сервер OLAT, портал School OnLine, CAMPUS, система 

Derwent (Чехія) мережа SANET, Moodle, AIS, MAIS (Словаччина). 

Зазначимо, що платформи, веб-ресурси, модульні системи працюють у 

навчальних корпусах, а також у гуртожитках, бібліотеках у вільному 

доступі. Також університети готують засоби для розвитку ІКТ для 

базових шкіл.  

Вважаємо, що для розвитку вітчизняної вищої школи потрібно також 

проводити дослідження, які могли б виокремити позитивні результати 

попереднього етапу реформування освіти, завдання якого були вказані у 

планах розвитку університетів. Зв’язок та взаємодоповнення етапів розвитку 

освіти допомагають передбачити стан виконання завдань реформи, значення 



137 

 

реформування для вітчизняної освіти загалом, та її місце в європейському 

просторі зокрема. Чітке розмежування виконання цілей розвитку вищої 

освіти з визначенням причин невиконання та недоліків сприяли б 

формуванню подальших освітніх стратегій.  

Важливим для нашої освіти є і введення ЄВО – стандарту знань про 

Європу. В університетах країн В4 у програми підготовки філологів на 

ступенях бакалавра/магістра включено навчальні предмети, які формують у 

студентів компетенції європейців. Навчання на програмах, які пов’язані з 

дослідженням європейського регіону, сприяє формуванню системи знань із 

соціополітики, економіки, історії, ознайомленню з культурними традиціями 

народів Європи та національних меншин.  

Для активізації процесу інтернаціоналізації вищої школи України 

потрібно збільшити участь магістрів у програмах академічної мобільності, 

які популярні у країнах В4: стипендійних програмах CEEPUS, DAAD, 

Національній стипендійній та Австрійсько-Словацькій акційній програмі. 

Для підтримки мобільних студентів розробити програми “Навчання за 

кордоном”, які відповідали б змісту підготовки. Для мобільних студентів 

важливим є і матеріальна підтримка, прикладом є досвід Угорщини: 

формування в бюджеті університетів студентського кредиту, який не може 

бути меншим, ніж потрійний стипендіальний грант.  

Для університетів України корисним є вивчення стратегії підготовки 

педагога в університетах країн В4: від вчителя – до вчителя-магістра, 

оскільки така професійна підготовка передбачає поступове формування 

компетентностей вищого рівня для розв’язання складних педагогічних 

завдань. У країнах Вишеградської групи оновили систему підготовки 

вчителя початкової та середньої школи: розробили нові програми 

підготовки, впровадили систему кар’єри для вчителів (професійний 

портфель вчителя, оцінювання роботи, освіта) та ІКТ для підготовки до 

цифрових технологій у школі, зменшили кількість учнів на одного вчителя, 

підняли рівень оплати праці на законодавчому рівні. Для привабливості 

професії вчителя для талановитих студентів педагогічних факультетів з 2013 

року було створено навчальну стипендію “Клебельсберг” (Угорщина). 

Вважаємо, що для підготовки вчителя мови для початкової та 

середньої школи України бажано було б вивчити, як покращити рівень 

підготовки вчителя впродовж життя, сформувати портфель кар’єри, 

обґрунтувати компетентності педагога. Наприклад, в освітніх програмах 

підготовки магістрів в Угорщині компетентності розроблено у шести 

сферах (дескрипторах): знання та використання мови, професійної науки 

та методології, планування навчального процесу, оцінювання знань учнів у 

навчальному процесі, підтримка, організація та управління навчальним 

процесом, професійна відповідальність й саморозвиток. Важливими є 
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вимоги до педагогічної практики, до її бази, а також збільшення годин 

практики загалом. Вважаємо також, що необхідно вивчити та впровадити 

в університети України досвід Угорщини щодо стипендіальної підтримки 

для мотивації навчання на педагогічних спеціальностях. 

Для вищої школи України необхідно також урахувати досвід, який 

накопичено у країнах В4 для збереження мови, культури національних 

традицій у представників народу, що проживає на території інших держав. 

Для цього потрібно на законодавчому рівні підготувати документи, які 

сприяли б відкриттю українських шкіл, діяльності громадських організацій 

українських меншин в інших країнах. Ретельного підходу потребує 

підготовка вчителя української мови і культури та української мови і 

культури національних меншин, а також розроблення на філологічних 

факультетах в університетах України таких освітніх програм для підготовки 

магістрів. У нових програмах потрібно прописати умови формування 

професійних компетентностей випускника – результатів навчання, які 

надавали б змогу працювати вчителем у школах національних меншин, а 

також брати участь в організації дозвілля у громадських осередках 

нацменшин.  

Отже, вивчення та впровадження досвіду професійної підготовки 

магістрів філологічних спеціальностей, який накопичено в університетах 

країн В4, вважаємо ще одним напрямом інтеграції української вищої освіти у 

європейський освітній простір.  

 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЯК ОСНОВА ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ 

 

Ольга Біляковська, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

 

Забезпечення якості освіти постає ключовим завданням 

університетської освітньої політики та визнанням перспективності освіти 

кожної держави на світовому рівні. З огляду на це, виокремимо головні 

принципи європейської політики у сфері вищої освіти [1]: 

– гуманістичний характер освіти, пріоритет загальнолюдських 

цінностей, життя і здоров’я людини, вільного розвитку кожної 

особистості; 

– захист засобами освіти національних та регіональних культурних 

традицій, забезпечення єдності культурного й освітнього простору; 
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– загальнодоступність освіти, адаптивність системи освіти до 

особливостей розвитку та підготовки; 

– демократичне, державно-суспільне управління освітою, 

автономність закладів вищої освіти; 

– єдність викладання, навчання та досліджень, взаємодія з ринком 

праці; 

– гнучкість і прогностичність системи освіти, єдність і 

наступність, безперервність і багатоманітність освіти. 

Необхідною умовою забезпечення якості освіти є ефективність 

освітньої політики університетів, її стратегічний характер, 

збалансованість впливу та відповідальності усіх структурних підрозділів, 

наявність дієвих механізмів управління. Важливо акцентувати увагу на 

автономії університетів, яка виражається в інтелектуальній свободі 

академічної спільноти та творчій природі освітнього, дослідницького 

процесу; у свободі викладання, навчання, співпраці для здійснення 

ефективної навчальної діяльності з іншими закладами вищої освіти, 

науковими установами, організаціями, компаніями, підприємствами, 

усіма зацікавленими сторонами. Виклики, перед якими стоять сучасні 

європейські університети, вимагають більш гнучких управлінських та 

фінансових систем із виваженими відносинами між широкою автономією 

та звітністю перед усіма зацікавленими сторонами. 

Основними завданнями щодо забезпечення якості освіти в 

університетах є: реалізація ступеневої освіти; розробка сучасних освітніх 

програм, які б відповідали запитам виробництва, ринку праці, базувалися 

на кращих європейських практиках; залучення працедавців до участі у 

підготовці та реалізації освітніх програм, створення спільних навчально-

наукових центрів, запровадження дуальної освіти; впровадження 

дистанційних форм навчання, створення віртуального освітнього 

простору; інтеграція університетської освіти та наукових досліджень; 

активна реалізації програм академічної мобільності, міжнародна 

співпраця; розвиток матеріально-технічної бази, впровадження 

новітнього програмного забезпечення, розроблення та реалізація 

електронних навчальних курсів, використання сучасних інформаційних, 

комп’ютерних технологій; впровадження сучасних технологій 

зовнішнього незалежного оцінювання знань; забезпечення вільного 

багатоканального доступу до світових освітніх та наукових ресурсів за 

допомогою мережі інтернет; створення можливостей для вибору 

студентами індивідуальної освітньої траєкторії, студентоцентрований 

підхід; залучення студентів, викладачів, працедавців, усіх зацікавлених 

сторін у процес оцінювання якості освітнього процесу, надання якісних 

освітніх послуг. 
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Отже, в основі якості університетської освіти лежить автономія, 

академічна свобода, ефективне управління, дієві внутрішні та зовнішні 

системи забезпечення якості вищої освіти. 

 

____________________ 

1. Хоружий Г. Ф. Європейська політика вищої освіти : монографія. 

Полтава: Дивосвіт, 2016. 384 с. 

 

ОРГАНІЗУВАННЯ КВАЛІМЕТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ 

ПРОДУКТІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

Лариса Ковальчук, 
кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

 

Однією з важливих якостей педагога-дослідника є наукова 

творчість, що передбачає генерування нових ідей і реалізацію їх у процесі 

науково-дослідної діяльності. В. Шейко розглядає науково-дослідну 

діяльність як інтелектуальну працю, спрямовану на придбання знань, 

умінь, навичок, досвіду. Оцінка якості науково-дослідної діяльності, 

пов’язана з діагностуванням результатів навчання студентів, 

моніторингом освітнього процесу у вищій школі, кваліфікації науково-

педагогічних кадрів, належить до кваліметричних вимірювань. 

Кваліметрія (лат. qualis – який за якістю, гр. μετρέω – вимірюю) – 

галузь науки, що об’єднує методи вимірювання й кількісної оцінки якості 

продукції [3, с. 401; 3, с. 437]. Для діагностування і експертизи 

педагогічних проєктів, оцінювання якості психолого-педагогічних і 

дидактичних об’єктів застосовують методи педагогічної кваліметрії. 

Педагогічна кваліметрія (за І. Підласим) – галузь педагогічного 

дослідження, яка вивчає комплексні кількісні оцінки педагогічних 

проектів (предметів, явищ, процесів), а також займається 

діагностуванням специфічних якостей педагогів відповідного фахового 

спрямування [2, с. 238]. Основи вітчизняної педагогічної кваліметрії 

закладені у працях багатьох науковців (В. Бабенка, П. Воловика, 

Г. Єльникової, В. Камишина, І. Підласого, В. Федієнка, В. Циби та ін.). 

У дослідженні теоретичних, практичних, методичних і 

діагностичних аспектів вирішення завдань, пов’язаних з організуванням 

кваліметричних вимірювань продуктів науково-дослідної діяльності 
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суб’єктів освітнього процесу, особливого значення надаємо застосуванню 

методів математичної статистики. До методів, які сприяють створенню 

оптимальних умов для здійснення кваліметричних вимірювань, 

забезпечують системність, чіткість, структурованість, раціональність і 

ефективність опрацювання великої кількості емпіричних даних, 

відносимо такі методи математичної статистики: 

 реєстрування (дає змогу виявляти певну якість, що є об’єктом 

кваліметричного вимірювання, та її кількість); 

 ранжування (дає змогу класифікувати отримані результати у 

певній послідовності (спадання чи зростання) й визначати місце кожного 

з них у варіаційному ряді); 

 шкалування (ґрунтується на присвоєнні цифрових значень 

(балів) об’єктам кваліметричного вимірювання); 

 вимірювання (ґрунтується на присвоєнні об’єктам 

кваліметричного вимірювання кількісних вимірників відповідно до 

певних правил); 

 моделювання (дає змогу розробляти, теоретично 

обґрунтовувати та досліджувати наукові моделі, які відображають 

систему організування і проведення кваліметричних вимірювань тощо). 

Зазначимо, що якість кваліметричних вимірювань продуктів 

науково-дослідної діяльності суб’єктів освітнього процесу забезпечує 

правильний вибір вимірювальних шкал для визначення показників, які 

цікавлять дослідника. До таких вимірювальних шкал належать: 

 шкала найменувань, або номінальна шкала (лат. nomen – ім’я), – 

найслабша (неметрична) шкала, що засвідчує приналежність об’єкта до 

певного класу (за цією шкалою визначають модальну величину, або моду 

(Мо) що є величиною основної тенденції на номінальній шкалі); 

 порядкова (рангова) шкала (англ. – ordinal quantity) – “слабка” 

(неметрична) шкала, призначена для встановлення послідовності 

(порядку) вияву вимірюваної ознаки, відношення “більше-менше-

менше…”, “менше-більше-більше-…”, “незадовільно-задовільно-добре-

відмінно” тощо (ця шкала дає змогу визначати медіану (Md) – величину, 

по обидва боки від якої розміщена рівна кількість даних досліджуваної 

вибірки); 

 інтервальна шкала, або шкала інтервалів (англ. – interval 

scales), – “сильна” (метрична) шкала, утворена зі строго визначених 

інтервалів, які умовно позначають знаком ∆ (дає змогу визначати середнє 

арифметичне ( X ) за відношенням суми всіх одержаних числових 

значень (варіант) до загальної кількості осіб); 

 шкала відношень (англ. – ratio scales), або пропорцій, – шкала 
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вимірювань кількісної властивості, яка характеризується 

співвідношеннями порядку, пропорційності, еквівалентності (це “сильна” 

метрична шкала, за якою визначають абсолютне значення, показник 

якості тощо). 

 Для аналізу та інтерпретації результатів кваліметричних 

вимірювань продуктів науково-дослідної діяльності суб’єктів освітнього 

процесу використовують такі статистичні критерії: 

 параметричні (t–критерій Стьюдента; F–критерій Фішера та 

ін.) – критерії, які у формулу розрахунку включають параметри розподілу 

(середнє арифметичне, дисперсії, коефіцієнт варіації тощо); 

 непараметричні (χ2–критерій Пірсона; U–критерій Манна-Уїтні 

та ін.) – критерії, які базуються на оперуванні частотами або рангами, а 

параметри розподілу не включають у формулу розрахунку. 

У підсумування зазначимо, що для ефективного організування 

кваліметричних вимірювань продуктів науково-дослідної діяльності 

суб’єктів освітнього процесу необхідне проведення комплексу наукових 

досліджень. Більш детально цей аспект дослідження розкрито у 

посібнику [1]. Перспективу подальших досліджень вбачаємо у 

проєктуванні кваліметричних моделей. 

 

_____________________ 

 

1.  Ковальчук Л. Моделювання науково-педагогічних досліджень: 

навч. посіб. Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 520 с. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ВЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ВИЩОЇ 

ШКОЛИ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ 

 

Наталія Яремчук, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

 

Глобальний вплив пандемії COVID-19 на суспільну та професійну 

взаємодію сформував нові підходи до організації сфер діяльності, 

зокрема в системі освіти. Вражаюча статистика, за даними ЮНЕСКО, із 

початком карантинних обмежень в березні 2020 року 1,5 мільярди осіб, 

які навчаються, не змогли відвідувати освітні заклади. За таких умов 

карколомний запит на застосування дистанційної технології навчання, 

сформував інші стандарти освітньої послуги. Зважаючи, на   теоретико-

методологічні напрацювання з проблеми дистанційного навчання, досвід 

масового впровадження онлайн навчання сформував низку 

організаційно-методичних суперечностей та наголосив на особливостях 

технічного і ресурсного супроводу, ролі інтернет-простору та соціальних 

мереж в організації освітнього простору, психології навчальної 

діяльності та самостійної пізнавальної діяльності, «інформаційній гігієні» 

та «ґаджет-залежності», культурі електронного спілкування, загалом, 

впливу дистанційного (електронного) навчання на формування та 

розвиток особистості слухача тощо. 

Аналітичні розвідки оцінки особливостей дистанційного навчання 

у перевагах та недоліках представлені в огляді низки міжнародних 

публікацій [https://nubip.edu.ua/node/79877]. Технічні можливості 

месенджерів (Viber, Telegram, WhatsApp), соціальних мереж (Facebook та 

ін.), цифрових систем управління навчанням (Blackboard, CenturyTech, 

Google Classroom, Moodle, Schoology, Seesaw, Skooler та ін.), онлайн 

навчальних контентів (YouTube, Teams, Skype, Zoom та ін.) та освітніх 

онлайн платформ/«масові відкриті онлайн курси» / «масове відкрите 

соціальне навчання» (з англ. «Massive open online courses», MOOC) 

(Coursera, Future Learn, Edx, Udacity, Inversity, Кadenze, Prometheus) 

забезпечили можливість побудови освітнього процесу в умовах 

дистанційного (електронного) навчання та виявили недолік відсутності 

методичних рекомендації щодо їх застосування в організації віртуального 

освітнього простору. 

Загальновизнані переваги та недоліки дистанційного технології 

навчання мають свою специфіку у підготовці майбутніх вчителів. 

Зокрема, до позитивних аспектів відносимо: 1) комфорт щодо часу і 

простору; 2) відповідно до особливостей самоорганізації формування 

https://www.blackboard.com/
https://www.century.tech/
https://classroom.google.com/h
https://www.schoology.com/
https://web.seesaw.me/
https://skooler.com/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=youtube
https://www.microsoft.com/en-us/education/products/teams
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власного темпу навчальної діяльності студентів; 3) за умови підписання 

угоди про співпрацю між ЗВО (або проходження процедури сертифікації 

навчальних курсів) отримання офіційного доступу до навчальних курсів 

та навчальних платформ поза внутрішнім освітнім простором освітньої 

програми підготовки вчителів; 4) здешевлення освітньої послуги; 5) 

сприятливі умови для побудови «індивідуальної освітньої траєкторії». 

Виокремлення труднощів у підготовці студентів педагогічних 

спеціальностей в умовах дистанційного (електронного) навчання 

облікується  організаційними аспектами та професіограмою педагога. 

Зокрема: 1) недостатність пропозицій інтерактивних онлайн курсів, 

онлайн тренінгів, вебінарів, які б відповідали змісту освітніх програм 

підготовки педагогів; 2) неможливість «живого» професійного 

спілкування (діалогу) та отримання зворотного зв’язку (побудови 

педагогічної взаємодії); 3) недоліки у сформованості цифрової 

компетентності як в студентів, так і викладачів; 4) відсутність науково 

обґрунтованої методології формування системи педагогічних цінностей, 

педагогічної свідомості, педагогічної культури, професійно-педагогічних 

якостей (спостережливість, комунікабельність тощо), майстерності 

педагогічної діяльності в умовах дистанційного навчання; 5) 

недоопрацювання у методиці проведення дистанційних лекційних та 

практичних занять, використання методів та прийомів навчання, 

формуванні концепції педагогічної дистанційної практики тощо. 

Однозначно, підготовка майбутніх вчителів не може проводитись 

виключно в умовах дистанційного (електронного) навчання, і оправдана 

моделлю «змішаного» та «традиційного» навчання, оскільки вимагає 

практики взаємодії «людина-людина». 

 

________________ 

 

1. Кіщак Т., Качмарчик С. Covid-19 та дистанційне навчання у 

закладах вищої освіти: аналітичний огляд наукових публікацій з 

міжнародних видань URL: https://nubip.edu.ua/node/79877 
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ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ІМІДЖУ УНІВЕРСИТЕТУ  

В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ДИНАМІКИ 

 

Юлія Заячук, 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

  

Стрімке зростання конкуренції змушує сучасні університети 

думати не стільки над питаннями, як «втриматись на плаву», скільки над 

питанням як вийти в лідери на ринку освітніх послуг. Відповідно, 

університет повинен вдало зарекомендувати себе та «довести» свою 

«першість». Серед іншого, це спонукає університети до необхідності 

пошуку можливостей налагодження співпраці, в тому числі міжнародної. 

Важливу роль у демонстрації наявного рівня закладу вищої освіти 

відіграє його імідж.  

До цього варто додати і факт, що освіта, відповідно до Генеральної 

угоди про торгівлю послугами Всесвітньої організації торгівлі, в даний 

час позиціонується одним із 12 секторів послуг, що є доказом того, що 

імпорт та експорт освітніх програм і освітніх послуг є сьогодні 

складовою «профілю» університету й, відповідно, його іміджу. 

Поява нових постачальників на світовому ринку послуг вищої 

освіти привела до того, що університет став лише одним із них. Тож 

світовий освітній простір є полем конкурентної боротьби, де в перегонах 

за досягненням першості та фінансування заклади вищої освіти 

докладають зусиль та ресурсів. Зокрема, це стосується високих місць у 

світовому рейтингу, які позиціонують досягнення визнання у 

міжнародному форматі та певний рівень якості. Таким чином заклад 

вищої освіти здобуває статус і право на краще фінансування, що, в свою 

чергу, дозволяє краще розвивати наукову та освітню діяльність.  

Мета даного дослідження – ідентифікувати чинники, які 

визначають формування міжнародного іміджу університету, з’ясувати 

аспекти впливу міжнародного іміджу університету на організацію його 

освітнього процесу та ставлення до університету на міжнародній арені.  

Звичайно, вагомим у цьому контексті є рейтинговий номер у 

списку найкращих університетів. Разом з тим, для формування іміджу 

сучасного університету більшою мірою, ніж для формування іміджу 

підприємства, характерний вплив іміджу окремих особистостей, у тому 

числі керівників, кожного науково-педагогічного працівника, а також 

іміджу наукових шкіл і окремих підрозділів, наприклад, факультетів. 

Особистість окремого вченого, суспільне визнання його заслуг, зокрема 

на міжнародні освітній арені, його досвід викладання за кордоном, 
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наявність грантів на міжнародне стажування, цитованість публікацій, 

успіхи учнів, які продовжують традиції наукової школи, чинять істотний 

вплив на імідж сучасного університету.  

Ще один фактор, який впливає на міжнародний імідж паралельно з 

чисельністю наукових праць, це міжнародна співпраця університету. 

Адже важливо презентувати себе на міжнародній арені шляхом обміну 

досвідом та поширення здобутків. Надважливими є міжнародні освітні 

програми, що допомагають покращенню співпраці між університетами. 

Найуспішнішою такою програмою ЄС у Європейській Комісії назвали 

Програму Erasmus. Програма надає унікальний досвід 

навчання/стажування в європейських університетах та можливість 

знайомства з вищою освітою країн-членів партнерства. Міжнародна 

співпраця та визнання значно розширюють можливості університету. З 

одної сторони – це обмін ресурсами, партнерські проекти в рамках 

академічної діяльності, з іншої – додаткове фінансування.      

Крім того, говорячи про сучасний університет та його імідж, не 

можна обмежитися основними видами діяльності – проведенням 

наукових досліджень та наданням освітніх послуг. Слід додатково 

виокремлювати ті складові іміджу, які пов’язані з науковими, 

експертними та консалтинговими послугами.  

В якості прикладів щодо університетів з найкращим міжнародним 

іміджем у світі та його впливових структурних елементів, окреслимо 

наступні. Про якість підготовки фахівців у Гарвардському університеті 

красномовно свідчить факт, що шість президентів США є його 

випускниками та понад тридцять його представників є лауреатами 

Нобелівської і Пулітцерівської премій. Цей університет знайшов секрет 

успіху – органічне поєднання викладання і дослідження. Він має 

традицію стимулювання змагальності в навчанні і в дослідницьких 

проектах, атмосфери творчості, поваги й довіри між студентами і 

викладачами. І чи не найголовніше – ні викладачі університету, ні його 

студенти не є втілювачами стандартного навчального плану чи освітніх 

держстандартів – вони твердо переконані: перевагу має не догматична чи 

традиційна навчальна програма, а ліберальна модель, яка допускає 

щорічні нововведення. 

Характеризуючи Стенфордський університет, важливо відзначити 

діяльність науково-промислової програми або Стенфордського науково-

дослідного парку. Заснований в 30-х роках ХХ ст. проф. Ф. Терманом, він 

пропонував студентам формувати навчальні підприємства, щоб на 

практиці застосувати засвоєні знання. Мета – зупинити від’їзд кращих 

студентів з Каліфорнії та сприяти тому, щоб молодь та створені компанії 

(старт-апи) працювати спільно з університетом. Кожному відомий 
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результат починання – поява Силіконової долини, де знаходяться 

компанії, що займаються передовими розробками в сфері цифрових, 

інформаційних та біотехнологій. Це був успішний досвід об’єднання 

навчання, науки і бізнесу.  

Кембридж та Оксфорд – університети, що є символами не лише 

найвищого престижу й особистого успіху, а й магії давнини і традицій. 

Однією з унікальних рис є «навчання один на один». Індивідуальні 

консультації з оксфордськими тьюторами і кембриджськими 

супервайзерами розглядається як найважливіший тип навчання. Куратор 

(тьютор) – це наставник, який закріплюється за студентом і веде його до 

кінця навчання. Він підбирає програми для студента, рекомендує йому 

певний алгоритм занять, контролює весь процес. У якості та 

престижності оксфордського та кембриджського диплома можна бути 

впевненим на 100%.  

Отже, міжнародний імідж університету – це хороша репутація 

інституції, яку створюють студенти, випускники та викладацький склад, 

і, як результат, його популярність в межах світового освітнього простору. 

Міжнародний імідж є одним із визначальних факторів для усіх 

університетів, оскільки імідж демонструє результати їхньої діяльності. 

Проаналізувавши причини того, чому університети є володарями 

найкращого світового іміджу, можна стверджувати, що науковий 

потенціал професорсько-викладацького складу, внесок у розвиток науки 

та водночас вдало працевлаштовані випускники є запорукою успіху. 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ 

У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ПЕДАГОГІЧНОГО 

ЦИКЛУ 

 

Романа Михайлишин, 

асистент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

 

Сучасна стратегія освітніх змін орієнтована на забезпечення 

потреб підростаючого покоління в самовираженні, саморозвиткові та 

самореалізації. 

У контексті освітніх реформ освіта характеризується поширенням 

інновацій, орієнтацією на розвиток особистості майбутнього фахівця. 

Планування навчальної діяльності з метою активізації пізнавальної 

діяльності та міцності засвоєння знань – один із важливих напрямків у 

розвитку на вихованні майбутніх фахівців. На ефективність організації 

процесу навчання впливають педагогічні технології, форми, методи, 
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стиль навчання. Необхідність використання активних методів навчання 

обумовлена підготовкою креативного, здатного до інноваційної 

діяльності фахівця. 

Однією із складових удосконалення професійної підготовки 

педагога, підвищення його творчого потенціалу, інтелектуального 

розвитку є проблемне навчання. 

Концептуальною основою проблемного навчання є теорія 

проблемного навчання, розроблена і застосована в 1894 р. американським 

філософом, психологом і педагогом Дж. Дьюї, що одержала подальший 

розвиток у працях А.Бассиса, М. Юбера, О. Брушлинського, Т. Ільїної, 

І.Ільницької, О.Матюшкіна, М.Махмутова й інших.  

Сьогодні під проблемним навчанням розуміється така організація 

навчального процесу, що припускає створення під керівництвом 

викладача проблемних ситуацій і активну самостійну діяльність 

студентів, яка сприяє розвитку творчого мислення й оволодінню 

продуктивними знаннями, навичками, уміннями. 

Основні функції проблемного навчання були сформульовані 

М.Махмутовим. Він поділяє їх на загальні й спеціальні.  

Загальні функції проблемного навчання: засвоєння студентами 

системи знань і способів розумової, практичної діяльності; розвиток 

інтелекту студентів; формування всебічно і гармонійно розвиненої 

особистості. 

Спеціальні функції проблемного навчання: формування мотивів 

навчання, соціальних, моральних, пізнавальних потреб; навичок творчого 

засвоєння знань та їх застосування на практиці; уміння вирішувати 

навчальні проблеми; накопичення досвіду творчої діяльності. 

Кожна зі загальних функцій здійснюється в практичній і 

теоретичній діяльності, залежить від урахування особливостей 

проблемного навчання. 

Вчений класифікує три види проблемного навчання: наукова 

творчість, практична творчість, художня творчість. 

Аналіз досліджень показує, що проблемна побудова занять 

потребує особливої організації, відображається на виборі методів і 

прийомів навчання; впливає на структуру і зміст навчального матеріалу. 

Тому є всі підстави практикувати проблемне навчання як сучасну 

дидактичну систему, яка має свою особливу технологію. 

Окремі дослідження щодо проблемного навчання у вищих 

навчальних закладах у контексті формування майбутніх педагогів 

висвітлено у працях А.Вербицького, Л.Подимової, В.Сластьоніна, 

Д.Чернилевського та ін. 
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Проблемна навчання – дидактична система, яка ґрунтується на 

закономірностях творчого засвоєння знань і способів діяльності, на 

прийомах і методах викладання та учіння з елементами наукового 

пошуку 3. 

Технології проблемного навчання змінюють мотивацію 

пізнавальної діяльності: провідними стають пізнавально-спонукальні 

(інтелектуальні) мотиви. Пізнавальна мотивація спонукає розвивати 

нахили, здібності; зумовлює перебудову сприйняття, пам’яті, мислення, 

переорієнтацію інтересів тощо. Проблема викликає внутрішню 

зацікавленість студента, що стає чинником активізації навчального 

процесу та ефективності навчання. 

Проблемне навчання як процес складається з низки етапів:  

 виявлення суперечностей, усвідомлення їх як певних утруднень 

– створення проблемної ситуації; 

 осмислення проблемного завдання і прийняття його 

студентами, розуміння установки; 

 аналіз умов пізнавального завдання, встановлення залежності 

між його складовими; 

 членування основного проблемного завдання на мікрозавдання, 

визначення плану (програми) їх розвʼязання; 

 висунення й усвідомлення гіпотези; 

 мобілізація ресурсу знань, умінь і навичок відповідно до умови 

завдання й гіпотези; 

 добір методів і засобів розвʼязання завдання; 

 виконання системи дій і операцій, що сприяють розвʼязанню 

завдання; 

 перевірка одержаних результатів на практиці, зіставлення з 

гіпотезою, встановлення логічного звʼязку між набутими знаннями. 

Як технологія навчального процесу проблемне навчання 

передбачає наявність проблемного запитання, проблемного завдання, 

проблеми, проблемної ситуації 3. 

Проблемна ситуація виникає, коли перед студентами (при 

скерованій дії викладача) постають пізнавальні чи практичні завдання. 

Доцільно організована проблемна ситуація – головний чинник до 

активної розумової діяльності студентів. 

Важливим етапом є аналіз проблемної ситуації та виділення однієї 

або кількох пізнавальних задач, розуміння їх суті, а вже на цій основі має 

здійснюватися  «прийняття» задачі 1. Задача – це будь-яке незрозуміле 

питання, яке треба зʼясувати. З погляду процесу пізнання задачі можуть 

бути двох видів – проблемні (пізнавальні) й навчальні. Проблемною 
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вважається задача, для розвʼязання якої необхідно оволодіти науковою 

сумою знань.  

У педагогічній практиці використовують методи проблемного 

навчання: проблемний виклад, частково-пошуковий і дослідницький. 

Проблемний виклад полягає у створенні викладачем системи 

проблемних ситуацій і управлінні процесом їх розв’язання студентами. 

Реалізується проблемний виклад переважно під час лекцій.  

Виокремлюють складові частини проблемної лекції: 

 одержання вихідних даних для формування проблемної 

ситуації; 

 формулювання та роз’яснення проблемної ситуації; 

 визначення загального напряму пошуку рішення і поділ ( якщо 

потрібно) проблеми на підпроблеми; 

 розв’язок проблемної ситуації на основі висунутих гіпотез; 

 аналіз результатів і встановлення зв’язку з практикою. 

Частково-пошуковий метод передбачає виклад навчального 

матеріалу у формі евристичної бесіди. Часткове пояснення нового 

поєднується з постановкою викладачем проблемних запитань і 

пізнавальних завдань, що породжують проблемну ситуацію. Навчальні 

проблеми формулюють і розв’язують студенти з допомогою викладача 

(частково у формі дискусії).  

На семінарських, практичних, лабораторних заняттях поряд зі 

згаданими методами проблемного навчання широко використовують 

метод «мозкового штурму», який спрямований на колективний пошук 

розв’язання проблеми.  

Дослідницький метод використовують у разі відповідності 

засвоєних студентами знань і вмінь тим, які необхідні для розв’язання 

досліджуваної проблеми. 

Проведення занять з використання технологій проблемного 

навчання вимагає від викладача ретельної підготовки, яка передбачає 

виявлення знань студентів, які повинні бути базовими для  проведення 

такого заняття; з’ясування проблеми загалом; підбір наочних посібників і 

ТЗН; підготовка завдань для  самостійної роботи студентів. 

Можемо відзначити, що технології проблемного навчання 

характеризуються наявністю репродуктивної, продуктивної, креативної 

діяльності студентів, пошуку розв’язання проблеми. 

Проблема навчання у вищій школі – вищий ступінь організації 

пізнавальної діяльності, один з перспективних напрямків розвитку 

творчих здібностей, необхідних сучасному фахівцю; творча, емоційно 
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насичена праця викладачів і студентів, яка потребує цілеспрямованості та 

інноваційності. 

Включення студентів у систему проблемного навчання сприяє 

створенню оптимальних умов для інтелектуального розвитку студента 

оволодіння ним методами навчальної діяльності, формуванню 

пізнавальних мотивів навчання, соціально-психологічної підготовки до 

практичної діяльності. 

 

______________________ 

 

1. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб / 

А.І.Кузьмінський. – 2-ге вид. – К.: Знання, 2011. – 486 с. 

2. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / З.Н.Курлянд, 

Р.І.Хмелюк, А.В. Семенова та ін.. за ред. З.Н.Курлянд. – 2-ге вид. – К.: 

Знання, 2005. – 399 с. 

3. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: навч.посіб. / 

М.М.Фіцула. – К.: Академвидав, 2006. – 352 с. 

 

 

ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ ОСВІТНЬОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

ВИКЛАДАЧЕМ ВИЩОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

Надія Заячківська, 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

 

На сьогодні в Україні відбувається серйозний перегляд уявлень 

стосовно традиційної освітньої практики на всіх рівнях, і, зокрема,  у 

вищій школі. Однією з найактуальніших проблем сучасної освіти є 

технологізація освітньої діяльності. З огляду на це, з’явилися суттєві 

зміни у звичних підходах до організації освітнього процесу, а також до 

його складових (мети, змісту, форм, методів і засобів навчання). 

Упровадження новітньої освітньої моделі у практику закладів вищої 

освіти пов’язане з розробленням та застосуванням сучасних освітніх 

технологій. Незалежно від навчальної дисципліни освітня технологія 

відтворює загальну тактику, яка дозволяє ефективно реалізовувати 

освітній процес.  

Останнім часом можна констатувати пожвавлення інтересу до 

застосування інноваційних методів та технологій навчання, які 

спрямовані на розвиток у студентів творчого потенціалу, критичного 

мислення, формування готовності діяти, постійно розвиватися, не 
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зупинятися на досягнутому, відчувати «смак» у прагненні до пізнання 

нового. 

У науково-педагогічних працях українських та зарубіжних 

науковців неабияку увагу приділено загальним питанням щодо освітніх 

технологій. Насамперед це стосується проблеми застосування інтернет-

сервісів в освітньому процесі, педагогічних аспектів використання 

хмарних технологій, використання інформаційних технологій із фахових 

дисциплін в системі освіти вищої школи тощо. Ці аспекти розглядали у 

своїх дослідженнях В. Беспалько, С. Бондар, С. Гончаренко, І. 

Дичківська, М. Кларін, В. Коваленко, І. Лернер, Л. Максимова, В. 

Монахов, А. Нісімчук, О. Пєхота, Г. Селевко, М. Семаньків, С. Сисоєва 

та ін.). 

Однак на сьогодні існує величезне різноманіття освітніх 

технологій та їх класифікацій. Вони спрямовані на оволодіння 

студентами необхідними компетенціями відповідно до змісту предмета 

викладання. У вищій школі велике значення має не лише  забезпечення 

знаннями, вміннями, навичками, засвоєння певного обсягу інформації, 

але й ширші завдання, які спрямовані на розвиток професійних та 

особистісних якостей майбутніх спеціалістів. 

Щоб розібратися у доцільності вибору і використання тих чи 

інших освітніх технологій, викладачеві вищої школи доводиться 

познайомитися з широким спектром цих технологій, апробувати їх на 

практиці, переконатися в їхній дієвості щодо виконання поставлених 

освітніх цілей та досягнення очікуваних результатів.  Це потребує часу, 

необхідних ресурсів, впевненості стосовно ефективності  вибраних 

освітніх технологій. 

З метою оптимізації цього процесу нами науково обґрунтовано 

принципи вибору освітніх технологій викладачами вищої школи, а саме:  

- цілеспрямованості вибору та використання освітніх технологій; 

- професiйної спрямованості  вибору і використання освітніх 

технологій залежно від профілю закладу освіти; 

- неперервності вибору та використання освітніх технологій; 

- системності й доступності вибору та використання освітніх 

технологій у професійній підготовці студентів. 

Зазначені принципи вибору освітніх технологій сприяють 

«скороченню шляху» викладачем у пошуку найдоцільнішої технології, 

передбачають урахування логіки окремих навчальних дисциплін, 

специфіки закладів вищої освіти, індивідуальних особливостей викладача 

та студентів. 

Зауважимо, що окреслена проблема освітнього процесу у вищій 

школі має ще низку малодосліджених аспектів, зокрема формування 
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готовності викладачів закладів вищої освіти до використання сучасних 

освітніх технологій. Готовність до діяльності є однією з інтегральних 

характеристик  суб’єкта діяльності, з нею пов’язують здатність,  фахівця 

досягти певного результату в заданих умовах, тобто можливість 

ефективно вирішити професійне завдання.  

Таким чином, правильний вибір освітньої технології та готовність 

викладача вищої освіти до використання сучасних освітніх технологій є 

важливою передумовою ефективності освітнього процесу. Вихід на 

технологічний рівень засвідчує високий рівень методологічної культури 

викладача та його вміння адаптувати освітні технології до конкретних 

умов освітнього процесу. 

 

 

ПРОЦЕСИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА РОЗШИРЕННЯ РОЛЕЙ 

УНІВЕРСИТЕТІВ 

 

Володимира Федина-Дармохвал, 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

 

Вища освіта у світі із заснуванням університетів не пов’язана (в 

Болоньї – 1088 р.; Парижі – 1150 р.). Академії у Давній Греції, 

християнські катедри і монастирі, ісламські медресе – всі вони 

здійснювали функцію вищої освіти. Університетам було дуже важко 

відокремитися від цих попередніх форм (медресе, монастирів, академій). 

Університети мали дещо подібне до цих попередніх форм вищої освіти. В 

північній Європі, зокрема в Парижі, викладалися вільні мистецтва: 

арифметика, логіка, риторика, музика, теологія. В південній Європі – 

Італії – викладалися право та медицина. У 1810 році німецький ідеаліст 

Вільгельм Гумбольд заснував сучасний модерний університет, який від 

Середньовічного університету відрізнявся тим, що модерні університети 

мусіли бути зосередженими на дослідженнях, на відміну від старих 

університетів, в яких просто передавалася інформація. В 

Середньовічному університеті використовувалися схоластичні методи 

навчання, а в сучасному – наукові методи. З часом створюється модель 

Американського університету з такими відділеннями як промисловість, 

сільське господарство, національними відносинами. З часом 

Американська модель – технократична, зосереджена на ринку, 

конкуренції, гнучкості та свободі, почала витісняти німецьку модель – 

«знання заради знань». З часом вища освіта забезпечила доступ для її 

отримання великій кількості осіб. Мартін Тровун зазначав, що система 
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вищої освіти розширивши доступ, поділилася на три фази: елітна, 

народна, універсальна. До 1950-х років в розвинених країнах елітна вища 

освіта перетворилася на народну. По всьому світу у вищій освіті 

народність почала кількісно і комплексно зростати.  

Після Другої Світової війни збільшилася кількість тих, хто здобув 

народну вищу освіту, а у 1980-х роках почалося обговорення про 

створення універсальної вищої освіти. Таким чином почалася заміна 

народної на універсальну вищу освіту. У тих, хто почав здобувати вищу 

освіту почав збільшуватися середній вік, стало легше жінкам здобувати 

освіту, люди з різних соціальних верств, з певним економічно-

нестабільним становищем швидше почали здобувати вищу освіту. Для 

того, щоб вища освіта краще розвивалася, ставилося питання 

фінансування. В останні роки в світі кількість установ з вищою освітою 

швидко зростала і державні університети почали менше використовувати 

державні ресурси, заохочуючи до розвитку власні. Університети 

приймали інвестиційну допомогу від філантропів та своїх випускників. 

Актуальними для тих, хто навчався в університетах були технічні знання 

та ідея навчання впродовж життя. Тому було вирішено повернутися до 

універсалізації знань, таким чином збільшивши економічне прискорення. 

Відповідно до цього кількість осіб у групах зростає, оскільки у групи 

починають брати різних за віком людей. З часом дослідницькі центри та 

університети виходять за межі класичного функціонування, 

налагоджуючи фінансові зв’язки через використання більше проектів та 

патентів. Бюджети університетів і спеціальні джерела керування були в 

такому безладі, що почався період професійного керування, при якому 

кількість керівників збільшувалася, а кількість академіків зменшилася. 

Освіта й дослідження в університетах ставали важливішими.  

В європейських країнах була найдинамічнішою економіка і тому 

кількість студентів з вищою освітою зростала, поряд з цим 

покращувалася гарантія якісних стандартів. В цих рамках в кількох 

країнах світу організовувалися відповідні центри гарантії якості.  

Отож, університетська закоренілість є в минулому, на 

сьогоднішній день, починаючи з 19 ст. є значення модерних 

університетів. Університети впродовж двох останніх століть 

функціонують як національно-державні, задовольняючи національно-

культурні потреби студентів.  

 

____________________ 

 

1.Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник 

/ За редакцією В.Г. Кременя. Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. 
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Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. – Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384с. 

2.Європейська освіта в Україні: вчора, сьогодні і завтра [Текст] // 

Україна — Євросоюз у деталях. – 2010. – № 1. – С. 16-17.. 

 

 

ОСОБИСТІСНО ЦЕНТРОВАНА ПЕДАГОГІКА  

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

 

Світлана Цюра, 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

 

Уперше в Україні в державних документах про освіту 

людиноцентризм, як принцип освітньої політики законодавчо закріпили у 

2017 році в Законі України “Про освіту”. Стаття 6. “Засади державної 

політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності” визначає 

людиноцентризм як перший принцип політики держави у сфері освіти 

[2]. 

Теоретично людиноцентризм, як основа освітньої діяльності на 

початок XXI століття означає уже значно більше ніж деклароване у 

минулих століттях трактування людини, як найвищої цінності. 

Дитиноцентризм – основна засада Нової української школи, 

студентоцентризм – один з основоположних акцентів якісної вищої 

освіти. Умови для реалізації вимог цього принципу забезпечують уже 

чимало організаційних (входження представників учнів та студентів у 

виборні органи управління, простір для діяльності учнівського та 

студентського самоуправління тощо) та дидактичних стратегій і тактик – 

індивідуальні навчальні плани, індивідуальні освітні траєкторії, 

«академічна свобода», варіативні компоненти та вибіркові дисципліни, 

інтерактивні технології тощо. 

Стратегічно остаточно не розв’язаним в закордонній і вітчизняній 

педагогічній думці залишається питання людиноцентризму освітньої 

політики щодо педагога – вчителя, викладача. Педагогоцентризм 

дидактичних систем авторитарних суспільств закріпив у суспільній 

свідомості низку стереотипізованих суджень щодо переваги негативних 

наслідків над позитивними у таких педагогічних діях і явищах як: 

педагогічна вимогливість і принциповість; чітке формулювання 

педагогом ціннісних суджень і пріоритетів; встановлення правил і меж, 

які ним розглядаються як доцільні, у тому числі й щодо дисципліни, 

критеріїв оцінювання тощо. Сучасна школа розвинених країн створила 
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чималу систему організаційно-адміністративних обмежень ролі вчителя 

як визначальної в організації освітнього процесу.  

Водночас у будь-якій професійній діяльності, яка пов’язана із 

соціальною сферою за фахівцем залишається і не заперечується право на 

лідерство, чіткість професійної позиції, суджень, оцінок і вимог. 

Суперечність між креативною  природою педагогічної діяльності й 

практикою обмеження педагога чіткими суспільними пріоритетами у 

сфері освіти та контролем за його діяльністю усіма іншими учасниками 

освітнього процесу ставить вчителя в умови, які далекі від вимог 

принципу людиноцентризму. 

Людиноцентризм у ставленні до всіх учасників освітнього процесу 

найменше виявляється щодо вчителя, викладача – в умовах праці, 

організації діяльності, соціально-правовій та адміністративній 

захищеності, простору для автономності, творчості, а особливо 

презумпції правоти (яка тривалий час існувала в історично давніших 

суспільствах). 

Предметно орієнтована освіта, що залишилася у спадок від 

авторитарного простору зберігається до цього часу у тенденції 

недооцінювання важливості особистісного компонента кожної 

сформованої фахової компетентності, чи вміння майбутнього вчителя. 

Завдання, вправи та навчальний час визначений на рефлексивний аналіз 

індивідуально сформованих суджень щодо тих чи інших явищ 

педагогічного простору займають незначне місце у змісті навчально-

методичного забезпечення. 

Терапія центрована на клієнті – термін і практика введені в 

психолого-педагогічний простір К. Роджерсом. Серед сформульованих 

ним п’яти принципів гуманістичної психології є твердження про те, що 

найважливішим джерелом інформації  про людину для неї самої є її 

екзистенційний стан, її суб’єктивний психічний досвід, доступний їй 

через її усвідомлення “тут-і-зараз”. 

“Найвищим авторитетом для мене є досвід. Пробний камінь 

істинності – мій власний досвід. Ні   думки інших, ні мої власні думки не 

такі важливі, як те, що я відчуваю … Мій досвід тим більше надійний, 

чим більше він первинний. Так в ієрархії різних видів досвіду  більш 

надійним буде нижчий рівень досвіду” [1, с. 46].  

Первинний допрофесійний досвід організації педагогічної 

взаємодії, який є у майбутнього вчителя ще до того, як він розпочне свою 

першу педагогічну практику визначається тим, що є: суто емпіричний за 

джерелом знань; багато у чому інтуїтивно керований за характером 

виконання; не системний за характером осмислення; осмисленим, 

прорефлексованим, пропущеним через відчуття і враження. 
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Допрофесійний досвід майбутнього вчителя формується групою 

впливів як внутрішніх, так і зовнішніх чинників. До внутрішніх цілком 

очевидно відносяться  характеристики та якості пізнавальної й емоційно-

вольової підструктур, індивідуальні здібності, якості та властивості 

підсистеми характеру; до зовнішніх – середовище, яке створило, або 

обмежило можливості для спілкування з сиблінгами, ровесниками у 

різному віці, сюжетно-рольових ігор у дитинстві, широкого спектра 

групових занять, тренінгів, гуртків, участі в дитячих та юнацьких 

об’єднаннях, громадських проєктах, акціях, волонтерській діяльності. 

Проведене анкетування студентів (грудень 2020,  Google Форм, 

респонденти студенти до проходження першої педагогічної практики 2-

3 курси) містило питання “Чи маєте ви досвід навчання, виховання 

інших?”. Відповідь “так, цілком успішний” дали 47,8% студентів (різні 

факультети університету, крім педагогічного), “було кілька таких спроб з 

мого боку” – від 39,1%. Тобто лише 13% студентів визначили, що не 

мають такого досвіду. Не враховувати його у процесі формування 

професійних педагогічних компетентностей означає порушення такого 

дидактичного принципу як звʼязок навчання з життям, відсутність у 

процесі навчання «актуалізації та корекції опорних знань». 

Аналіз фактичного рівня сформованості педагогічного досвіду 

майбутніх вчителів на період завершення навчання та проходження 

педагогічної практики, дає підстави стверджувати, що особистий 

емпіричний досвід взаємодії, що має педагогічний характер та досвід 

професійної діяльності, отриманий у процесі теоретичної та практичної 

підготовки не достатньо інтегровані, оскільки для їх аналізу студенти 

використовують різні індикатори ефективності. Якщо для 

характеристики особистого досвіду студенти здебільшого 

використовують індикатори якості, внутрішні, то для опису професійного 

досвіду – зовнішні, індикатори результативності. У першому випадку 

вони вживають такі судження як “всім було весело”, “сестра була рада”, 

“дітям сподобалося”, “я повірив у свої сили”, “всі на мене так 

подивилися!”, “я відчув себе своїм”, “вперше брат заповажав мене” – 

особисто значущі внутрішні індикатори. У результаті опису своїх перших 

професійних дій зовнішні індикатори – “що я хотів, те розповів”, “вони 

довго включалися”, “вони були активні”, “мені все вдалося”, “мені не все 

вдалося”, “я ще планувала, але не вистачило часу”, взагалі, це не так 

складно, треба лише триматися наміченого плану, бо в певних місцях 

чую мене понесло кудись не туди, їм того не треба”. Безперечно, що 

структура й зміст професійних дій, які намагалися виконати та про які 

розповідали студенти і були завданням їх професійної практики. Але при 

цьому не може ігноруватися, вважатися не важливим досвід особисто 
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значущих і зрозумілих цілей, пріоритетів і відчуттів, які супроводжують 

діяльність. Доцільним і дидактичного обґрунтованим є інтегрування у 

майбутнього вчителя особистого досвіду взаємодії на рівні життєвої 

практики  і педагогічної взаємодії на рівні професійної діяльності. 

 

______________________ 
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кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

 

Розвиток суспільства, виникнення нових технологій і способів 

діяльності зумовлюють потребу в постійному оновленні знань та умінь 

спеціалістів, для яких здатність ціложитттєвого навчання стає однією із 

ключових професійних якостей. Процес перепідготовки, додаткового 

навчання та перенавчання спеціалістів потребує грамотного керівництва 

з боку педагогів, які в умовах неперервної освіти повинні оволодіти 

відповідними компетентностями, що відповідають принципам освіти 

дорослих.  

В документах Європейської комісії (European Commission, 2000) 

зазначено, що професія педагога у наступні десятиліття зазнає значних 

змін – вчителі стануть гідами, порадниками, фасилітаторами, 

медіаторами. Їхня роль, полягатиме у допомозі та підтримці тих, хто 

навчається, які самі мають стати відповідальними за власне навчання, і 

здатність до застосування методів відкритого активного навчання 

повинна стати основною професійною компетентністю сучасного 

педагога. 

Для якісного забезпечення навчання дорослих педагог повинен 

оволодіти низкою спеціальних анадрагогічних знань про природу 

навчання дорослої особистості, опанувати системою спеціальних методів, 

прийомів і форм навчання дорослих, навчитися враховувати їхні освітні 

потреби, а отже, набути андрагогічної компетентності, яку розглядають 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
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як інтегративну якість педагога, що проявляється у здатності створювати 

оптимальні умови для навчання дорослих [1, с. 9]. 

Створення оптимальних умов для навчання дорослих передбачає 

розуміння і врахування викладачами специфіки навчання дорослих 

здобувачів освіти, а саме: їхню особистісну зрілість, усвідомлений вибір 

форми і змісту обраної освіти, розуміння проблем, недоліків чи прогалин 

в отриманні попередніх знань, стійку навчальну мотивацію, соціальну і 

громадянську зрілість, розвинуту комунікативність, професійну 

компетентність, життєвий і професійний досвід, орієнтованість на 

швидку можливість застосування знань, потребу в індивідуальному 

підході та оцінюванні, розуміння власних кар’єрних і особистісних 

перспектив в процесі самовдосконалення, потребу не лише у нових 

знаннях, а і в неформальному професійному спілкуванні в середовищі 

однодумців.  

Андрагогічна компетентність сучасного викладача означає, 

насамперед, розуміння неперервної освіти як чинника особистісного і 

професійного розвитку людини, прийняття та використання в освітньому 

процесі принципів навчання дорослих, ставлення до дорослих здобувачів 

освіти як до партнерів з урахуванням їхніх індивідуальних, професійних 

потреб і навчальної мотивації, критичну самооцінку рівня своєї 

андрагогічної майстерності та постійне професійне самовдосконалення 

[2].  

Відповідно, на нашу думку, андрагогічна компетентність повинна 

включати: предметну компетентність (здатність орієнтуватися у вікових, 

психофізіологічних, соціальних та професійних особливостях дорослих, 

керуватися принципами навчання дорослої людини); методичну 

(володіння технологіями, методами, формами навчання дорослих, 

зокрема технологіями інтерактивного, активного, самокерованого, 

дистанційного, досвідного, кооперованого, студенто-центрованого 

навчання);  комунікативну (здатність здійснювати діалогічне навчання на 

демократичних засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії, мотивувати та 

заохочувати студентів), особистісну (здатність критично оцінювати 

власну діяльність, постійно самовдосконалюватись та розвиватися); 

управлінську (здатність організовувати власну викладацьку діяльність та 

навчальну діяльність дорослих, аналізувати та оцінювати її ефективність, 

здійснювати моніторинг отриманих результатів).  Вона також передбачає 

оволодіння викладачами новими професійними ролями, які сприятимуть 

побудові особливих взаємин із дорослими (напр. куратор, тьютор, 

фасилітатор, коуч, модератор групової діяльності, ментор, наставник, 

консультант, радник, інтерпретатор, майстер, експерт тощо), вміле 

використання активних методів навчання, створення можливостей для 
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самовизначення та творчої самореалізації, розвиток умінь самоосвіти та 

неперервного навчання. 

Розвиток андрагогічної компетентності викладачів можливо 

забезпечити за допомогою введення низки спеціальних дисциплін, які 

стосуватимуться історії освіти дорослих, філософії освіти дорослих, 

методології навчання дорослих, особливостей створення освітніх 

програм і курсів для дорослих тощо, у процес професійної підготовки 

майбутній педагогів у закладах вищої та післядипломної освіти, у 

програми курсів підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності 

викладачів. Опанування андрагогічною компетентністю сприятиме 

ефективності навчання дорослих студентів, та, відповідно,  допоможе 

сформувати їм компетентності, необхідні для успішного неперервного 

навчання впродовж життя.  
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Нині дуже стрімко розвивається дистанційне навчання у світі, а 

також і в Україні. Реалізація дистанційного навчання зазвичай 

відбувається на платформах та сервісах дистанційного навчання. 

Затребуваність дистанційного навчання у зв’язку зі складною 

епідеміологічною ситуацією, пов’язаною з пандемією через поширення 

вірусу COVID-19, спричинила створення нових і удосконалення 

існуючих платформ дистанційного навчання.  

https://lincs.ed.gov/publications/te/competencies.pdf
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Платформи дистанційного навчання виконують функцію 

посередника в навчанні, що дозволяє здобувачам освіти формувати 

відповідні компетентності за допомогою використання інформаційно-

комунікаційних технологій шляхом створення онлайн-курсів, 

віртуальних класів з використанням асинхронного і синхронного 

режимів. Основне завдання платформ дистанційного навчання: спростити 

процеси адміністрування, забезпечити гнучке середовище для 

дистанційного навчання. 

Використання платформ дистанційного навчання має такі  

напрями: 

 робота з навчальним контентом (створення, зміна, а також 

зберігання онлайн-курсів різних форматів); 

 управління процесом навчання (особисті кабінети для 

користувачів і викладачів, графік навчання, можливість відправляти 

повідомлення користувачам усередині платформи і за допомогою 

електронної пошти); 

 відстеження досягнутих результатів навчання – платформа має 

містити інструменти для формувального та сумативного оцінювання; 

аналітику навчання (метрики відвідуваності занять, виконання домашніх 

завдань); 

 взаємодія між користувачами (відкриті й закриті чати для 

спілкування, можливість об’єднуватися в групи для спільної роботи над 

проєктом); 

 можливість формування індивідуальної навчальної траєкторії 

здобувача освіти; 

 підтримка різних форматів для імпорту, експорту та міграції 

даних.  

 підтримка україномовного інтерфейсу, можливість адаптації 

мов до потреб користувачів [1]. 

Опитування серед вчителів загальної середньої школи показало, 

що у освітньому процесі вони найчастіше використовують такі 

платформи дистанційного навчання: Google Workspace (G Suite, Google 

Classroom), Сlasstime, Moodle, ClassDojo. Більшість платформ 

дистанційного навчання мають подібні функції, але кожна має свої 

особливості.  

Google Workspace – це хмарне програмне забезпечення, 

інструменти для спільної роботи від компанії Google: основні (Gmail, 

Google Диск, Google Календар, Клас) та допоміжні (Jamboard, YouTube, 

карти, Blogger).  Вчитель може створювати віртуальні класи, 
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розміщувати матеріали, створювати завдання і тести, проводити заняття у 

синхронному режимі з використанням віртуальної дошки.  

Платформа Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment) є пакетом програмного забезпечення для створення курсів 

дистанційного навчання. Платформа є безкоштовною, але потребує 

встановлення на сервері або використання хмарних сервісів, які мають 

свої безкоштовні обмеження. Можливостями цієї платформи є 

розміщення ресурсів (файлів, веб-посилання, сторінок тощо) і створення 

діяльностей (глосарію, завдань, семінарів, тестів тощо). Однією з переваг 

цієї платформи є можливість створення банку питань для тестування і 

наявність різних типів питання.  

Перевагою платформи Сlasstime є наявність банку готових питань і 

завдань, можливість проведення командних ігор. Зауважимо, що 

платформа дистанційного навчання ClassDojo є геймифікованою і 

призначена для учнів початкової школи, має можливість реєстрації 

батьків. 

Отже, платформи дистанційного навчання є ефективним 

інструментом для організації освітнього процесу у закладах загальної 

середньої освіти, засобом комунікації педагога і учнів та учнів між собою 

в дистанційному та гібридному навчанні, забезпечує адміністрування, 

проведення занять, розміщення контенту, спілкування між учасниками, 

забезпечує відстеження досягнутих результатів навчання.   

 

_____________________ 

 

1. Рекомендації щодо впровадження змішаного навчання у 

закладах фахової передвищої та вищої освіти. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-

2.pdf. 

 

 

НАУКОВИЙ ДОРОБОК ФЕДОРА ІВАНОВИЧА НАУМЕНКА 

 

Христина Калагурка, 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

 

У цьому році минає 120 років з дня народження великого 

освітянина та організатора педагогічної науки у Львівському університеті 

– Федора Івановича Науменка (1901–1991). Вчений-педагог завжди 
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відзначився своїм вмінням добре організовувати навчальний процес, 

демонстрував високі управлінські здібності, згуртовував навколо себе 

однодумців та заохочував до наукових пошуків молодих науковців. Ім’я 

вченого увічнене його великим науковим доробком, що охоплював цілу 

палітру наукових проблем. Численні статті, наукові розвідки, 

монографічні дослідження та посібники, а також матеріали, які 

залишилися у рукописах, можемо поділити на декілька груп. 

Найчисельніші напрацювання Ф. Науменка, приурочені історії 

української освіти та зарубіжного шкільництва. Його дослідження 

“Школа Київської Русі”, “Педагог-гуманіст і просвітитель І. М. 

Борецький”, “Педагогічні погляди О. В. Духновича”, “З історії школи і 

виховання народів Закавказзя в стародавній період і в період раннього 

середньовіччя” користувалися чималою популярністю серед дослідників 

історії педагогіки. 

У цих та інших напрацюваннях Ф. Науменко розглянув 

особливості історико-педагогічних процесів часів Київської Русі та доби 

Галицько-Волинської держави; охарактеризував процеси в часі доби 

розгортання процесів національного відродження кінця XVI – XVII ст. 

передумови створення і специфіку діяльності перших українських 

навчальних закладів (Острозької і Києво-Могилянської академій, 

Львівської братської школи); проаналізував педагогічні погляди І. 

Борецького, П. Могили, Г. Сковороди, К. Ушинського, А. Бачинського, І. 

Ставровського, О. Духновича, О. Павловича, Ю. Федьковича, Й. 

Левицького, Я. А. Коменського [1].  

Впродовж багатьох років макаренкознавча тематика була невід’єм-

ним складником наукових зацікавлень вченого. До найвідоміших праць 

увійшли “Новатор радянської педагогіки”, “А. С. Макаренко як дидакт”, 

“Принципи вивчення і типізації дітей у А. С. Макаренка”, “А. С. 

Макаренко про роль педагога у вихованні”, “Радянська педагогіка – 

педагогіка паралельної дії”, “Велика увага до педагогічної спадщини А. 

С. Макаренка”, а також десятки інших, не менш цікавих досліджень. 

Цінність цього доробку полягала в тому, що автор розкрив особистість А. 

Макаренка як педагога-гуманіста; дослідив проблему формування 

учнівського колективу та значення трудового виховання у формуванні 

відповідальної особистості як дієвого чинника виховання та перевихова-

ння; звернув увагу на зміст дидактичних ідей новатора; обґрунтував 

концепцію перевиховання неповнолітніх правопорушників як предмет 

виправно-трудової педагогіки, що є складником педагогічних наук [2]. 

Працюючи багато років зі студентами, недивно, що наукові 

зацікавлення Ф. Науменка й охопили площину дидактики. У працях 

“Актуальні питання дидактики вищої школи”,  “Про предмет педагогіки і 
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дидактики вищої школи”, “Загальна характеристика процесу навчання у 

вищій школі” визначено трактування науковцем предмета дидактики 

вищої школи; розглянуто систему дидактичних принципів, особливості й 

головні функції вищої школи; проаналізовано складники майстерності 

діяльності викладача; окреслено вимоги до організації навчально-

виховного процесу у вищій школі [1]. 

Узагальнюючи багатогранні наукові здобутки Ф. Науменка, 

впевнено можна сказати, що він належав до когорти українських вчених-

педагогів, які зробили вагомий внесок у дослідження історії української 

та зарубіжної освіти і педагогічної думки, макаренкознавства, дидактики.  

 

________________ 

 

1. Герцюк Д., Калагурка Х. Науково-педагогічна спадщина Федора 

Науменка. Монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 286 с. 

2. Калагурка Х. Напрями та особливості наукової діяльності 

педагогічних працівників кафедри педагогіки та психології Львівського 

державного університету імені Івана Франка (на прикладі Ф. І. 

Науменка). Динаміка освітніх процесів та підготовка майбутніх фахівців 

у системі вищої освіти: відповідь на сучасні запити: колективна 

монографія. Ю. Д. Заячук, О. В. Караманов, В. С. Федина-Дармохвал та 

ін; за заг. редакцією Д. Д. Герцюка та Ю. Д. Заячук. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2020. С. 94 – 114. 

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОСВІТНИЦЬКА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ СОФІЇ 

РУСОВОЇ У ЧАСОПИСІ “ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСНИК” 

 

Оксана Ковалишин, 

кандидат педагогічних наук,  

асистент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

 

Впродовж існування “Літературно-науковий вісник” став полем 

для освітньо-просвітньої діяльності видатної громадської діячки Софії 

Русової. Важливу роль для дослідження зайняли літературні розвідки, 

аналізи праць українських і закордонних авторів, біографії і посмертні 

довідки життєдіяльності українських громадських діячів, педагогічні та 

методичні рекомендації, рецензії та твори присвячені освітянці. 

Загалом на сторінках періодичного видання виходили друком 

статті, довідки та розвідки, що відносилися до життєдіяльності С. 

Русової, зокрема: “Народник в українській літературі (І.Котляревського)” 
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(1902 р.), “Старе й нове в сучасній українській літературі. З рос. пер. Іван 

Франко. З передмовою і післямовою Івана Франка” (1904 р.), “Божа 

искра: оповидання про Рафаеля. Петерб., 1904. (Б. Грінченко)”(1905 р.),  

“О. Олесь, Книжка третя, Київ, 1911 ст. 128 (Рецензія)” (1911 р.), “Дещо 

про сучасне французьке красне письменство” (1913 р.), “Дещо про 

сербську сучасну літературу” (1913 р.), Н. Романович-Ткаченко 

“Мандрівниця: повість. Присвячується Софії Русової” (1913-1918 рр.), 

“Жінка в поезії Шевченка” (1914 р.), “Французькі “Національні Аннали” 

кн. ѴІІ-Х за 1913 р. і I- II за 1914 р. (Рецензія)” (1914 р.), “Нова школа. 

(М. П.)” (1914 р.), “Новини нашої літератури; О. Олесь, Драматичні 

етюди” (1914 р.), “ О. Олесь, Поезія самітности (3 приводу п’ятої книжки 

поезій О. Олеся) (Рецензія)” (1917 р.), “Спомини про перший театральний 

гурток у Київі” (1918 р.), “Микола Вороний (в 25-ліття його діяльности)” 

(1918 р.), “Дмитро Маркович: посмертна згадка” (1922 р.), “Теорія і 

практика дошкільного виховання (Рецензія)” (1924 р.). 

Цікавою для дослідження є праця С. Русової “Старе й нове в 

сучасній українській літературі. З рос. пер. Іван Франко. З передмовою і 

післямовою Івана Франка”, в якій розкрито однойменну статтю журналу 

“Русска Мысль”. Освітянка популяризує українську літературну 

діяльність, вказує на доробки талановитих письменників (Карпенка 

Карого, М. Коцюбинського, В. Стефаника та ін.), аналізує найвидатніші 

твори авторів, порівнює рушійність та розвиток даної праці. 

Також вартим уваги є передмова і післяпромова дійсного члена 

НТШ І. Франка на твір С. Русової “Старе й нове в сучасній українській 

літературі”, в якій науковець констатує ідеалістичність думок освітянки і 

зауважує, що українське видавництво і просвіта є у дуже скрутному 

становищі. Така реакція не несла в собі негативного змісту, а зауваження 

створювали поле для окремих дискусій, що розвивали освітньо-

просвітницьку сферу. 

Окремо, Русовою було видано в “Літературно-науковому віснику” 

дві статті у 1913 р., які відносилися до літературної думки закордоння: 

“Дещо про сучасне французьке красне письменство” та “Дещо про 

сербську сучасну літературу”. У першій публікації освітянка проаналізу-

вала для читачів вісника реалії французької літератури, оглянула 

популярні твори та затвердила роль жіноцтва для розвитку цієї сфери.  

Серед іншого, Софія Русова звертається у наступній статті до 

сербської літератури. Педагог подала окремі події, явища та суспільно-

політичний лад сербського народу під призмою літературного аналізу, 

порівняла становлення та розвій закордонної літератури із національною, 

що мало стати дороговказом для майбутнього просвітнього розвитку 

українського народу. 
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Окрему значимість для вивчення освітньо-просвітницької думки  

Русової становить стаття “Жінка в поезії Шевченка”, яка окреслює особливе 

ставлення Тараса Шевченка до важкої долі українських жінок. Так, освітянка 

орієнтувала читацьку аудиторію на передові гуманні та просвітні ідеї. 

Вартим уваги, у дослідженні освітньо-просвітницької тематики 

публікацій С. Русової у “Літературно-науковому віснику”, є бібліографія 

“Української педагогічної бібліотеки” з аналізом М. П. (Михайло 

Павлик) на книжку Софії Русової “Нова школа”. Написана окремою 

брошурою у 1914 р., посібник “Нова школа”, набув значного розголосу 

серед українських освітян та науковців, тому автор рецензії Михайло 

Павлик дуже позитивно відгукується про педагогічне надбання 

освітянки. Павлик зауважує вказівки С. Русової, щодо принципів нової 

школи, котра має дати учнів веселих, бадьорих, де навчання має стати 

втіхою для вчителів [1, С. 203-204]. 

Серед тематики освітньо-просвітницького характеру, на сторінках 

журналу знаходимо рецензію видатного українського педагога С. 

Сірополка “С. Русова. Теорія і практика дошкільного виховання”, 

присвячену методичному посібнику Софії Русової надрукованому в 1924 

р. у Празі. Степан Сірополко зауважує наукову сторону підручника, його 

важливість для дошкільного виховання. Автор відгуку підкреслює 

актуальність даного підручника для пробудження української 

національної думки. Освітянка переконана, що для виховання, необхідно 

пізнати дитину, зрозуміти її духовні нахили, темперамент, фізичний 

розвиток [2, С. 187-189]. Софія Русова у своєму посібнику розкрила два 

розділи: теорія виховання; практичні поради. Зокрема, описала 

психологічні та педагогічні особливості співпраці з учнями дошкільного 

віку, подала рекомендації роботи з дітьми у грі та праці, вказала 

методичні вправи на розвиток пам’яті та уяви, матеріали для 

драматизації, оповідання та предметові лекції. 

Багатогранність та розгалуженість освітньо-просвітницької складової 

діяльності С. Русової у часописі “Літературно-науковий вісник”, дало змогу 

оцінити популяризацію, розвиток та досягнення української освіти, науки та 

культури з кінця ХІХ до першої третини ХХ століття. 

 

_____________________ 
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ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗВИТОК ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

В АВСТРІЙСЬКІЙ (АВСТРО-УГОРСЬКІЙ) МОНАРХІЇ 

 

Марія Лепех, 

аспірантка кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

 

Початок змін в освітній системі Австрії датується другою 

половиною XVIII ст. Вища освіта розвивалася нерівномірно. Зокрема, в 

університетах Відня, Граца та Інсбрука найбільше уваги приділялося 

вивченню теології, тоді як в університеті бенедиктинців у Зальцбурзі – 

правознавство [2, 73].  

З 1850–х рр. у Віденському університеті розпочинають свою 

діяльність екзаменаційні комісії для кандидатів на посаду вчителів. 10 

серпня 1849 р. був укладений Тимчасовий закон про екзамен для 

кандидатів на посаду вчителя гімназії. Метою цього закону було 

виявлення особистих якостей кандидата, які б відповідали посаді вчителя 

[1, 254]. Такі комісії діяли і в інших університетах, зокрема в Інсбруку з 

1850 р., Граці – 1865 р. Для того щоб займати посаду вчителя необхідно 

було виконати дві умови: здобути університетську освіту та скласти 

вчительський іспит. З 1897 р. кваліфікаційні іспити могли складати 

студенти, які завершили чотирирічне навчання, з умовою що будуть 

студентами у 5 семестрі на філософському факультеті. 

Випускники Львівського університету могли здобути кваліфікацію 

педагога з таких спеціальностей: основна – німецька, польська або 

українська мови, додаткова – класичні; основна – математика та 

зображувальна геометрія, додаткова – геометричне креслення та фізика; 

основна – природописна історія, додаткова – математика і фізика; 

основна – філософія, додаткова – класичні мови або математика і фізика; 

основна – англійська або французька, додаткова – німецька; 

природописна історія і хімія. 

Для того щоб бути допущеним до складання іспиту, кандидат 

повинен був подати оголошення з вибраними головним предметом і 

мовою викладання, свідоцтво зрілості, документальне підтвердження 

факту завершення навчання в університеті протягом семи семестрів, 

автобіографію, свідоцтво про успішну здачу іспиту з філософії і 

педагогіки. Якщо претендент  не виконав однієї з вимог, комісія мала 

право відмовити у складанні іспити або цей випадок передавався на 

розгляд у Міністерство. Власне вчительський іспит складався з трьох 

частин: теорія з педагогіки і філософії; письмове завдання з основного 

предмету; письмовий іспит з мови викладання. Якщо після успішного 

складання іспиту претендент не займався педагогічною діяльністю, він 
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був змушений повторно складати вчительський іспит. Після складання 

іспиту, претендент на посаду вчителя проходив річну практику з школах 

або гімназіях. Під час проходження педагогічної практики кандидат 

здійснював такі види діяльності: відвідування шкільних уроків, 

проведення пробних уроків і вчительських виступів, самостійне 

проведення уроків, участь у конференціях і нарадах. Під час відвідування 

уроків претенденти створювали конспекти уроків, відповідно до вимог, 

які існували. Період спостереження міг тримати до завершення першого 

семестру. Після цього проводилися пробні уроки двічі на тиждень. 

Згодом – так звані відкриті уроки, на яких були присутні інші кандидати 

на посаду вчителя і власне вчителі–предметники [1, 264]. 

Одним з наслідків проведеної реформи в галузі освіти в 1869 р. 

було те, що з того часу підготовка педагогічних кадрів здійснювалася на 

філософських факультетах. Згодом педагогіка стає окремою науковою 

дисципліною. При університетах відкриваються кафедри педагогіки. 

В середині XIX ст. значного поширення набувають ідеї педагога 

Йоганна Фрідріха Гербарта і його прибічників. Причинами популярності 

ідей гербартіанства є їх транснаціональний характер і 

трансконфесійність. В другій половині XIX ст. чимало посадових осіб в 

системі освіти були прихильниками ідей гербартіанства. Завдяки цьому 

ці ідеї набули значного поширення у закладах освіти. До відомих 

прибічників належали такі педагоги: Густав Адольф Лінднер, Отто 

Вільманн. 

Критиком ідей гербартіанства був Фрідріх Діттес. Для дискусії з 

гербартіанцями в 1878 р. він заснував журнал “Педагогіка” [4], який 

поділив на декілька частин. У своєму журналі “Педагогіка” аналізував 

такі аспекти поглядів Гербарта: інтелектуальна освіта, педагогічні ідеї, 

психологія, етика. Окрім цього, він критикував психологічні і етичні 

особливості гербартіанської педагогіки. В одній частині він 

розмірковував з іншими педагогами щодо програми педагогіки, а в іншій 

– дискутував з Фрідріхом Гербартом і його прибічниками. Ця суперечка 

переросла в конфлікт, внаслідок чого був звільнений з своєї посади 

директора семінарії підвищення кваліфікації для вчителів. Після 

звільнення він продовжує займатися науковою діяльністю і пише нову 

працю “Школа педагогіки” 1876 р. Вчений був прихильником наукової 

освіти педагогічних працівників у закладах середньої освіти. 

Гербартіанці обговорювали проблемні питання і пропонували нові 

вирішення та інтерпретацію. Однак у XX ст. на противагу 

гербартіанській педагогіці виникла реформаторсько–педагогічна 

концепція, яка врешті–решт витіснила її. Зміни в галузі освіти, які 

запропонував Отто Глокель базувалися на зовсім інших принципах.  
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Поява педагогіки у Львівському університеті датується 1812 р. з 

першим лекційним курсом, який читався для студентів філософського 

факультету. Згодом він був запроваджений і на теологічному факультеті. 

Особливістю тогочасних курсів з педагогіки було те, що воно базувалися 

на основі підручників.  

Першим професором, який читав курс педагогіки був Вацлав 

Міхал Фойгт, однак він працював у Львівському університеті досить 

короткий період, лише рік. Згодом педагогіку викладали такі професори: 

Ян Федорович, Йосиф Ярина, Ігнат Поллак, Григорій Яхимович, о. 

Франц Лавічка, о. Ясінський, Франц Амтманн [3].  

З 1870 р. педагогіка набуває світського характеру викладання, а ще 

через рік, в 1871 р. у Львівському університеті почала проводитися 

окрема підготовка богословів і шкільних педагогів. Для студентів, які 

готувалися до професії вчителя професором Євсевієм Черкавським і його 

колегами був розроблений ряд навчальних курсів: “Загальна педагогіка”, 

“Практична педагогіка”, “Педагогічні вправи”, “Педагогічна психологія”, 

“Гімназійна педагогіка”, “Основи дидактики”, “Про завдання психології 

виховання”, “Психологія у вивченні логіки, етики і педагогіки” [1, 258]. 

Дослідник вважається одним з перших викладачів, що залишив після себе 

послідовників у науковому середовищі. Вони заклали основи педагогіки, 

яка здатна змінюватися відповідно до вимог суспільства. Його 

наступником був професор Александр Скурський, який очолив кафедру. 

В той самий період в університеті працював Антоній Даниш, чиї погляди 

відрізнялися від поглядів попередників. Цей педагог був прибічником 

поглядів Гербарта. Його науковий доробок нараховує близько 60 

досліджень, які пов’язані з вивченням історії виховання та дидактичними 

проблемами. 

Заслуговують окремого розгляду педагогічні погляди Казимира 

Твардовського. Є автором книги “Головні поняття дидактики і логіки”, в 

якій описує особливості мислення, суджень та засвоєння їх учнями. 

Досить тривалий час, протягом 1894–1930 рр. він був лектором з таких 

навчальних курсів: теорія пізнання, онтологія, етика, логіка, 

експериментальна психологія, дидактика та історія виховання. 

Створення Педагогічного семінарію в 1907 р. пов’язане з ім’ям 

Болеслава Маньковського. Завдяки цьому семінарію студенти мали змогу 

проводити власні педагогічні дослідження, а також педагогічну практику. 

Стати учасником семінарів міг бути студент будь-якого факультету, за 

умови успішного складання колоквіуму з педагогіки. Викладач, окрім 

теоретичної лекційної частини, проводив практичні заняття під назвою 

“Педагогічні вправи” [3]. Студенти, які слухали курс педагогіки, мали 

можливість відвідувати уроки в школах чи гімназіях. Проте вони не 
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проводили уроків самостійно, а спостерігали за вчителями та їхніми 

методами.  

В університетах Австрійської (Австро–Угорської) імперії 

відбувається розвиток педагогіки. З’являються нові педагогічні погляди, 

в яких є як прибічники, так і критики. Запроваджуються нові навчальні 

курси. Внаслідок цього педагогіка відокремлюється від філософії і 

теології і стає окремою самостійною науковою дисципліною. Зрештою це 

призводить до відкриття кафедр педагогіки та утворення педагогічних 

інститутів на базі університетів. При цьому змінюється характер 

педагогіки. Якщо в першій половині XIX ст. освіта мала релігійне 

спрямування, то з 1870-х рр. вона набуває світського світогляду. 

 

_______________________ 
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