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Вступне слово 

Метою навчання є зростання, і наш розум,  

на відміну від нашого тіла,  

може продовжувати зростати,  

поки ми живемо.  

Мортимер Адлер 

Освітній процес у закладі вищої освіти – складна структурована система, 

спрямована на формування гармонійної особистості, професійну підготовку 

конкурентно спроможного фахівця. 

Вагомою складовою освітнього процесу виступає самостійна діяльність 

студентів, зміст якої визначається навчальною програмою конкретної 

дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. 

Основним засобом самоосвіти є самостійне вивчення та опрацювання наукової, 

науково-популярної, навчальної, політичної, художньої та іншої літератури.  

Самостійна робота є основним засобом засвоєння навчального матеріалу 

у вільний від обов’язкових навчальних занять час. Самостійна робота студента 

в Університеті включає: опрацювання навчального матеріалу, виконання 

індивідуальних завдань, науково-дослідну роботу (Положення про організацію 

освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка, від 21.06.2018 р.) 

Самостійна робота студентів – цілеспрямована, внутрішньо мотивована 

та організована самим здобувачем освіти навчальна діяльність, провідною 

метою якої є засвоєння нових знань, умінь та навичок, формування 

особистісних та професійно-зорієнтованих компетентностей. 

Освітній альманах – це традиційний щорічний збірник студентських 

наукових праць, який вміщує результати наукових досліджень студентів та 

магістрантів з різних напрямів майбутньої професійно-педагогічної діяльності: 

у галузі історії становлення і розвитку вітчизняної та зарубіжної освітніх 

систем; у контексті впровадження інновацій у практику роботи різних освітніх 

інституцій; у налагодженні педагогічної взаємодії з представнками різних 

інституцій тощо  Щиро бажаємо подальших творчих здобутків усім, хто став 

автором цього студентського наукового збірника і запрошуємо до активної 

участі у подальших наших наукових проектах. 

 

Зауважуємо, що укладач та упорядник збірника студентських наукових 

робіт «Освітній альманах» не несуть відповідальності за самостійність 

наукового викладу авторів статей, достовірність і точність дат, 

статистичного матеріалу, цитат, а також використання технік плагіату та 

реферативної компіляції матеріалів, скопійованих з Інтернет-видань! 

 

Наталія Мачинська, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти, 

Львівський національний університет імені Івана Франка  
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Біль А. Р., 

здобувач вищої освіти V-го курсу 

факультету педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

Науковий керівник – Квас О. В., 

доктор педагогічних наук, професор,  

завідувач кафедри загальної педагогіки  та педагогіки вищої школи 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

КАЗКА ЯК ЗАСІБ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА 

ПІЗНАВАЛЬНУ СФЕРУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 Проблема розвитку пізнавальних процесів у дітей дошкільного віку на 

цей час набуває особливої актуальності. Не можна заперечити того, що серед 

ознак особистісного становлення та розвитку дитини даного віку суттєве місце 

займає розвиток пізнавальних процесів. У наш час, багато хто використовує 

різні методи на спонукання розвитку пізнавальних процесів дітей дошкільного 

віку, однак, одним з найефективніших методів впливу на ці процеси – це казка. 

За допомогою казки педагоги дають дитині можливість правильно розвивати 

пізнавальні процеси та її активність.  

 Аналіз літератури вчених таких як М. Марусинець, С. Ладивір та ін., дає 

змогу побачити, як розвивається пізнавальні процеси дітей обраного віку, 

наскільки вони відіграють важливу роль у їхньому житті, та як казка впливає на 

розвиток пізнавальних процесів, і взагалі чи є казка ефективним методом 

спонукання розвитку у дітей дошкільного віку цих  процесів. 

 Метою цієї статті є аналіз джерел зосереджених на висвітлення значення 

казки та її роль у розвитку пізнавальної сфери дітей дошкільного віку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загалом пізнавальна 

активність дітей дошкільного віку проявляється у її ставленні до пізнавальної 

діяльності, спрямована на засвоєння дитиною соціального досвіду. За 

допомогою пізнавальних сфер у дитини дошкільного віку формуються розумові 



9 

 

здібності, а саме мислення, увага, уява, пам'ять, тощо. В  подальшому вони 

забезпечують її самостійність у житті. 

На сьогоднішній час, педагоги почали забувати ефективний засіб впливу 

на розвиток пізнавальної сфери дітей дошкільного віку, а саме казку. Саме за 

допомогою казки у дітей розвивається психічні процеси, емоційна та 

пізнавальна сфера тощо. 

Вивченням проблеми розвитку пізнавальної сфери дошкільника  

займалися широке коло спеціалістів, а саме філософи, психологи, педагоги. 

Найвідомішими з них є Г. О. Балл, О. М. Бандурка, М. В. Костицький, С. Д. 

Максименко, В. О. Моляко,, М. В. Савчин, Н. М. Давидюк, О. Д. Сафін, М. Л. 

Смульсон, Б. М. Олексієнко та ін. Однак, у своїх працях І. В.Вачков, О. М. 

Тихонова, Т. Н. Грабенко та інші, описували вплив казки на розвиток 

пізнавальних сфер дітей дошкільного віку.  

Період дошкільного віку – це важливий етап розвитку мислення, уваги, 

уяви, пам’яті та сприймання, що є складовими елементами пізнавальної 

активності дошкільників. На думку С. Ладивір (2006), пізнавальна активність 

проявляється за допомогою пізнавальної діяльності. Вчена розглядає 

пізнавальну активність як певну ознаку діяльності дошкільника, властивості 

самої особистості, рівень її готовності до пізнавальної діяльності (4). М. 

Марусинець (2005) говорить, що пізнавальна активність це природній прояв 

інтересу дитини до навколишнього середовища, який характеризується 

певними параметрами, а особливо про інтереси дитини та її прагнення 

ознайомитися з  предметом чи явищем (11).  

Це свідчить про те, що дитина самостійно пізнає світ через пізнавальну 

діяльність за допомогою якої розвиває свою пізнавальну активність. Проте, для 

того, щоб більш інтенсивніше її розвивати та правильно сформувати педагоги 

використовують такий метод, як казка. Є підстави вважати, що казка є дуже 

важливим провідник щасливого життя дитини. В загальному, саме в 
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дошкільному віці відбуваються глибокі зміни в розвитку пізнавальної 

активностіпри використанні цього методу.  

Саме через те, що казка дозволяє дитині більше побачити світ через 

призму головних героїв та їх вчинків, допомагає дитині розвивати своє 

мислення, уяву, увагу, тощо, і означає, що вона ефективно впливає на розвиток 

пізнавальної активності дітей дошкільного віку. Як говорив видатний 

український педагог В. О. Сухомлинський (1977): «Казка невіддільна від краси, 

сприяє розвиткові естетичних почуттів, без яких неможливо благородство душі, 

щира чуйність до людського нещастя, горя, страждань. Завдяки казці дитина 

пізнає світ не тільки розумом, а й серцем. І не тільки пізнає, а й відшукується на 

події і явища навколишнього світу, виявляє своє ставлення до добра і зла. З 

казки бере дитина перші уявлення про справедливість і несправедливість». 

Це свідчить про те, що працюючи над розвитком пізнавальної активності 

дошкільників, формуванням вміння передавати почуття, рухи, дії, характерні 

риси героїв, а також просто слухати казку, допоможе нам вплинули на розвиток 

пізнавальної сфери дітей дошкільного віку. 

Висновки. Отже, проаналізувавши літературу, ми можемо сказати, що 

використання цього прийому роботи з дітьми дає дивовижні результати. А це 

означає, що казка ефективно впливає на пізнавальну сферу дітей дошкільного 

віку, бо саме через неї у дитини розвивається, до прикладу, увага, коли вона 

слухає , як вихователь читає казку, уяву, коли починає собі уявляти як виглядає 

кожен герой, чи місце у якому вони перебувають,  мислення, коли починає 

думати, чому головний герой вчинив саме так, як написано в казці, тощо. В 

загальному,казка стимулює дітей дошкільного віку до розвитку пізнавальної 

активності. 

Література: 
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ЗМІСТ ТА МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ У ДІТЕЙ 

ТРЕТЬОГО РОКУ ЖИТТЯ 

 

Згідно із Державним стандартом дошкільної освіти, Базовим 

компонентом дошкільної освіти, самостійність визнається однією з базових 

якостей особистості (Піроженко, 2021). Сучасні програми розвитку дітей  

дошкільного віку відображають різні підходи їх авторів до формування 

досліджуваних рис в загальному освітньому процесі сучасного ЗДО. Вони 

орієнтуються на цілісний підхід до виховання і навчання дитини. Формування 

навичок самостійності у дітей раннього віку представлено у контексті розвитку 

усіх інших якостей особистості, відображено в психологічній характеристиці 

даного віку (вона включає особливості спілкування дитини з дорослим, 

провідний вид діяльності, новоутворення свідомості та особистості), визначено 
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специфіку впливів на малюка різних соціальних інституцій та умови 

оптимізації педагогічної діяльності, сформульовано прояви основних базових 

якостей (Піроженко, 2021). 

Важливим методом сенсорного і загального розвитку малюка є 

спостереження (Олексенко, 2015). Спостерігаючи, дитина в звичних умовах 

може познайомитися з якістю величини, форми, кольором. Проте 

встановлювати їх самостійно малюк ще не може. Дитина навчилась дивитись, 

але не бачити, слухати, але не чути. Тому треба вчити її виділяти властивості 

предметів. Якщо дитина за чимось спостерігає, її потрібно обов’язково 

підтримати, а найголовніше – допомогти побачити в тому, за чим спостерігає 

важливе, відповісти на питання, які ставить дитина. 

Діяльність дитини на третьому році життя стає складною і 

різноманітною:  

– предметна діяльність (заняття з пірамідою, мотрійкою, мозаїкою); сюжетні 

ігри (гра з лялькою), спостереження, розглядання картинок, книг; 

– елементи трудової діяльності (самостійне прийняття їжі, одягання, 

прибирання); 

– ігрова діяльність  (Олексенко, 2015). 

Новим в розвитку діяльності дитини третього року життя стає те, що вона 

починає діяти, заздалегідь встановлюючи мету, в діяльності з’являються 

елементи планування. В розвитку дитини раннього віку провідна роль належить 

дорослому. Він забезпечує всі умови, необхідні для розвитку й оптимального 

стану здоров’я малюка. Одна з умов, яка забезпечує нормальний розвиток, 

гарне самопочуття дітей раннього віку, є єдність педагогічного впливу з боку 

всіх, хто бере участь у їх вихованні. Так, самі дорослі часто є причиною поганої 

поведінки дітей, тому дуже важливо, щоб не тільки в сім`ї, але й в дошкільному 

закладі вимоги до дітей були однаково посильними, узгодженими між 

вихователями і батьками (Олексенко, 2015). 
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Дітям раннього віку легко передається настрій людей, які їх оточують. 

Підвищений, роздратований тон, різкі переходи від ласки до обурення, 

негативно впливають на поведінку дошкільника. Дуже важливо під час 

виховання правильно використовувати заборони. Перш за все, заборони 

повинні бути об’єктивними, вимоги щодо їх виконання мають виявлятися у 

спокійному тоні. Не повинно заборонятись те, що раніше дозволялося. Проте 

заборон має бути менше, ніж дозволеного. 

З раннього віку у дітей формують самостійність виконання певних дій без 

допомоги дорослого, це викликає у дитини задоволення. Ледве навчившись 

говорити, вона звертається до дорослого зі словами: «Я сам». Таку потребу 

малюка у виявленні активності, самовиявленні, потрібно всіляко підтримувати. 

В грі часто діти самі намагаються подолати труднощі, й не треба одразу їм 

допомагати. Нехай дитина спробує самостійно виконати дію, оскільки це є 

однією з умов формування вмінь і хорошого настрою (Олексенко, 2015). На 

думку Л. Павлової дитині треба частіше надавати можливість самостійно діяти, 

не робити заборон в тих ситуаціях, коли можна дозволити (Олексенко, 2015). 

Заохочення є дуже важливим методом виховання самостійності. Як 

показують спеціальні дослідження, такі форми заохочення, як: «добре», 

«молодець», «чудово» чи «ти гарно одягнувся», «дуже красиво», сприяють 

емоційної збудливості, активізують психічні процеси, підіймають настрій 

дитини. І навпаки, висловлювання «погано», «недобре», – гальмують реакції 

дитини, що негативно впливає на її поведінку. Вихователь повинен заохочувати  

самостійні дії дитини. Але хвалити дитину потрібно тільки за те, за що вона 

дійсно заслуговує, тому, що дитина досягла конкретного результату, 

витративши певні зусилля. Надавати допомогу слід тільки тоді, коли дорослому 

зрозуміло, що сама дитина зробити цього не зможе, проте в такому випадку 

треба робити не замість дитини, а разом із нею. Для того щоб закріпити в 

малюків бажання діяти самостійно і виховувати вміння долати труднощі, треба, 

щоб спроби діяти самостійно якомога частіше мали результат.  
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Таким чином, педагог формує у дитини впевненість в своїх силах. 

Спостерігаючи за тим, як дитина реагує на проблемну ситуацію, треба спочатку 

надати їй можливість самостійно подолати труднощі, підтримувати і 

заохочувати схвальними словами. Тільки переконавшись у неможливості 

дитини подолати труднощі, треба допомогти їй, одночасно виконуючи завдання 

разом з дитиною (Олексенко, 2015). 
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«Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 

 

В умовах модернізації початкова освіта будується на основі якісно нової 

особистісно-орієнтованої розвиваючої моделі. Відповідно до концепції «Нової 
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української школи» «найціннішим результатом початкової освіти в 

особистісному вимірі є здорова дитина, мотивована на успішне навчання, 

дослідницьке ставлення до життя; це учень / учениця, які вміють вчитися з 

різних джерел і критично оцінювати інформацію, відповідально ставитися до 

себе та інших людей, усвідомлювати себе громадянином / громадянкою 

України» (Нова Українська школа: порадник для вчителя, 2018: 13) Крім того, 

під результатами  освоєння основних освітніх програм розуміються не тільки 

предметні знання, а й уміння застосовувати ці знання на практиці.  

До початкової школи приходять діти з різним рівнем підготовки, різною 

мотиваційною готовністю до навчання, тому завданням початкової освіти є 

допомогти реалізувати здібності кожної дитини, яка прийшла до школи, 

створити сприятливі умови для її індивідуального розвитку. Cаме цьому 

сприяють інноваційні технології, особливо розвиток критичного мислення. 

«Діти не розвивають свої навички мислення, запам’ятовуючи продукти 

мислення дорослих. Діти розвивають ці навички мислення, маніпулюючи 

ідеями, критично досліджуючи їх та намагаючись поєднати їх у новому. Дані 

набувають значення лише тоді, коли люди виконують певні розумові операції 

над цими даними», – стверджувала Хільда Таба, відомий американський 

педагог та реформатор (Hickerson, 2013). 

В педагогічних творах В.О. Сухомлинського ми не побачимо використання 

такого поняття як «критичне мислення». Проте цей видатний педагог  вважав, 

що в учнів потрібно виховувати прагнення досліджувати навколишній світ, 

виконуючи складні розумові операції, знаходити причино-наслідкові зв’язки; 

оцінювати явища навколишньої дійсності без тиску зовні; сприяти вмінню 

аргументовано відстоювати свої погляди; спостерігати, досліджувати та робити 

власні висновки на основі отриманої інформації з довідкової літератури, 

наукових журналів тощо, тому що розвиток критичного мислення – це 

невід’ємна складова не тільки розумового виховання, а й активна позиція до 

явищ навколишнього життя, жага пізнавати і знати, системність, самостійність 
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та критичність (Заболотна, 2019). Саме «Уроки мислення» В.О. 

Сухомлинського сприяли формуванню таких якостей особистості, які так 

активно обговорюють сьогодні вітчизняні вчені – дослідники проблеми 

критичного мислення. 

Технологія розвитку критичного мислення розроблена як модель 

інтерактивного навчання науковцями Бостонського центру етики та виховання 

й упродовж кількох років апробується в школах України. Біля витоків цього 

напряму навчання стояли такі видатні вчені як Л. Виготський, Дж. Дьюї, М. 

Коул, Д. Фретч, Л. Брунер. Свої наукові дослідження цій темі присвятили й 

вітчизняні вчені М. Красовицький, О. Бєлкіна, О. Пометун, І. Сущенко. 

Розвиток критичного мислення школярів в процесі навчання здійснюється 

на різних навчальних предметах. Для цього необхідно постійно створювати 

спеціально організовані ситуації, у яких дитина може самостійно знайти шляхи 

вирішення поставленої проблеми, проаналізувати свою діяльність. Усі 

навчальні предмети в початковій школі сприяють розвитку критичного 

мислення молодших школярів, оскільки вивчається різноманітний матеріал та 

вчителі використовують інтерактивні методи навчання. Найбільш розробленою 

і відомою є технологія розвитку критичного мислення через читання і письмо. 

Проте, саме інтегрований курс «Я досліджую світ» має потужні можливості 

для розвитку критичного мислення. Саме на змісті інтегрованих галузей 

формуються вміння аналізувати та синтезувати, оцінювати, узагальнювати, 

систематизувати об’єкти та явища, визначати закономірність зав’язків (у тому 

числі причино-наслідкових) між ними, відрізняти істотне від неістотного, 

формулювати припущення, гіпотези та перевіряти їх тощо. Уроки, які 

проводяться за технологією критичного мислення, будуються відповідно до 

такого технологічного ланцюжка: виклик – осмислення – рефлексія. Перша 

стадія – виклик. Вона дозволяє: актуалізувати й узагальнити в учнів знання з 

певної теми або проблеми; викликати стійкий інтерес до теми, що вивчається; 

мотивувати учня до навчальної діяльності; сформулювати питання, на які 
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хотілось би отримати відповіді; спонукати учня до активної роботи на уроці і 

вдома. Методи цієї частини передбачають завдання, що потребують 

щонайменше часу на виконання. Це, наприклад, такі методи: «Кошик ідей», 

«Бортовий журнал», «Кластер», «Дерево передбачень» тощо. Наприклад, метод 

«Істинні та хибні висловлювання». Перед читанням тексту про «Людське «Я»», 

варто запропонувати учням визначити правильність таких тверджень: 

1. У світі можна зустріти двох однакових людей. 

2. Людське «Я» складається із зовнішності та людських якостей. 

3. Зовнішність та всі людські якості людина отримує від народження. 

4. Світ людини можна поділити на два окремих світи: зовнішній та 

внутрішній. 

5. Зовнішній світ людини складається із людських думок, почуттів, 

емоцій, здібностей, бажань. 

6. Ми можемо побачити зовнішній світ людини. 

7. Щоб бути щасливим, головне розуміти тільки себе. 

8. Внутрішній світ кожної людини індивідуальний і неповторний. 

9. Самопізнання – це вміння розуміти інших людей. 

Свої рішення учні заносять у таблицю, ставлячи «+» чи «-» у відповідній 

клітинці. Після читання тексту вони ще раз оцінюють ці твердження. 

Друга стадія – осмислення. Ця стадія дозволяє учневі отримати нову 

інформацію, осмислити її; експериментувати, пробувати зробити щось з того, 

чого навчаються, на практиці; аналізувати отриманий досвід; переглянути свої 

очікування й висловити нові; пов’язати зміст уроку з власним досвідом; 

відпрацювати уміння та стратегії мислення. Методи, які використовують на цій 

стадії: формулювання визначення поняття через найближчий рід та вид; 

створення інтелектуальних карт; робота в парах та групах; дискусія; кубування, 

«Коло ідей» тощо. Одним із цікавих методів – є метод «6 капелюхів» 

використовується для розгляду проблеми з шести різних поглядів. Учасники 

дискусії мислять по-різному: подумки одягнувши білий капелюх, проявляють  
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аналітичне мислення, червоний – емоційне, чорний – критичне, жовтий – 

оптимістичне, зелений – творче мислення, синій – мислення у великій 

перспективі. Наприклад, його можна використати при вивченні теми «Вода». 

Відповідно до кольору капелюшка учні отримують завдання: білий капелюх – 

скласти асоціативний кущ до слова вода; жовтий – позитивні фактори води, 

чому вона така необхідна, чорний капелюх – негативні наслідки, червоний 

капелюх – вправа «Інтерв’ю», зелений капелюх – стани води та проведення 

дослідів для визначення властивостей води, синій капелюх – використання 

води. 

Третя стадія – рефлексія. Тут основним є: цілісне осмислення, узагальнення 

отриманої інформації; привласнення нового знання, нової інформації учнем; 

формування у кожного з учнів власного ставлення до досліджуваного 

матеріалу. На цій стадії учні вдосконалюють важливе вміння – резюмувати 

інформацію, викладати складні ідеї, свідомо пов’язувати нове з уже відомим. 

Методами, які використовуються на цьому етапі можуть бути сенквейн, аркуші 

самооцінювання, подвійний щоденник, ПМЦ (плюс – мінус – цікаво) тощо. 

Наприклад, «Діаграма Ейлера-Венна». Ця технологія передбачає створення 

графічної схеми з двох чи трьох кіл, які частково накладаються одне на одне. 

Наприклад, така діаграма складається при вивченні теми «Ідеї – винаходи – 

відкриття», щоб дати відповідь на запитання, чим відрізняється винахід від 

відкриття і що між ними спільного. 

Отже, технологія розвитку критичного мислення – це цілісна система, яка 

формує навички роботи з інформацією. Вона сприяє засвоєнню базових 

навичок інформаційного простору, розвитку якостей громадянина відкритого 

суспільства, включеного в міжкультурну взаємодію. Саме ця технологія 

відкрита для вирішення великого спектру проблем при вивченні інтегрованого 

курсу «Я досліджую світ». Саме прийоми та стратегії цієї технології 

допомагають розвинути в учнів міжпредметні вміння, що сприяє всебічному 

розвитку особистості учня. 
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Концепції зазначено, що до освітнього процесу потрібно підходити по-новому 

та все нове, то є добре забуте старе. А яке ж навчання у початкових класах без 

казки, тому вона є невід'ємним компонентом навчання у молодшому шкільному 

віці. Сучасне суспільство стрімко розвивається, життєві пріоритети 

змінюються, швидкі темпи набирає розвиток науки та техніки. Саме вчитель 

початкової школи закладає основи світоглядних і моральних орієнтацій 

школяра. Майбутні педагоги не завжди розуміють необхідність цілісного 

підходу до виховання школярів, вони відчувають певні труднощі в 

проектуванні та реалізації виховних завдань, не можуть перевести загальні цілі 

виховання у конкретні педагогічні ситуації. 

Мета статті – визначити основні завдання та шляхи підготовки майбутніх 

учителів початкових класів до виховної роботи в умовах нової української 

школи на основі народознавчого матеріалу, сучасного підходу до вивчення 

казок.  

Казка – це перший вихователь дітей, тому що ще з раннього дитинства 

вони сприймають усе в казковому світі: переживають, радіють, думають і т.д.       

Казка – цінний виховний матеріал. Вона тонкою психологією, на прикладах 

своїх героїв вчить дитину робити правильні вчинки.  Одні казки діти 

сприймають, а інші – ні, тому вчитель повинен чітко та тонко підбирати 

казковий матеріал для уроків, щоб діти добре його  засвоювали (Демченко, 

2014: 14).  

Казка – це інструмент ненав'язливого навчання.  Усі дуже добре знають, 

що діти краще сприймають інформацію, яка подана у формі гри. Весь матеріал, 

навіть інколи не дуже цікавий, можна подати на прикладах улюблених казкових 

героїв. Діти часто копіюють, наслідують своїх улюбленців казок, мульфільмів і 

т.д. Їм легше уявити собі ту чи іншу ситуацію (наприклад, дитина не хоче 

чимось ділитися з іншими, сказати, що він скнара не можна, ми можемо 

образити її, тому вчитель повинен підібрати такого героя, щоб на його прикладі 
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показати негативну сторону цієї поведінки, а поганим героєм діти не хочуть 

бути). 

Складання та використання казок на уроках є одним із творчих та 

інноваційних підходів учителя початкових класів до освітнього процесу. Саме 

завдяки казці, дітей молодшого шкільного віку, можна не лише зацікавити, а й 

виховувати та ефективно навчати. Казка сприяє розвитку мовлення та 

спілкування. Це зараз актуальна тема, тому що діти мало читають. А як нам 

відомо, першими літературними творами, із якими знайомляться учні 

молодших класів – це казки. Важливо відмітити, що дитячі казки допомагають 

розширити словниковий запас, будувати зв’язне мовлення. Дуже важливо, щоб 

дитина розмовляла не тільки правильно, але при цьому ще й емоційно, образно, 

красиво. 

 З дітьми молодшого шкільного віку можна побудувати дуже цікаву 

роботу, використовуючи казковий матеріал. Гра, бесіда, дискусія – це ті 

методи, які можна використовувати.  Наприклад: «Придумай своє закінчення 

казки». Під час такої гри можна: 

- вчитися мислити, порівнювати, аналізувати; 

- розвивати уяву, фантазію; 

- вдосконалювати навички діалогічного мовлення. 

 Наприклад, дискусія: «Чому у казці «Колосок» мишенята залишилися 

голодними?». Тому що вони були лінивими. А ви, я думаю, не хочете 

залишитися голодними? А що для цього потрібно? Придумайте інше закінчення 

казки.  Ось тут і починається у дітей розвиток мислення та мовлення. Вони 

починають фантазувати, висловлювати свої думки. 

Отже, саме вчитель початкових класів має підібрати ті методи та засоби 

навчання, які ефективно і цікаво розвиватимуть мислення та мовлення у дітей. 

Дидактичні казки створюються педагогами для презентації навчального 

матеріалу. При цьому цифри. символи, терміни стають живими і несуть різні 

повідомлення для дитини. Навчальний процес набуває яскравості, а 
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запам‵ятовування матеріалу стає набагато легшим. (Отверченко, 2017: 4).            

Дидактична казка урізноманітнює освітній процес. Робить його цікавим і 

доступним, активізує пізнавальну та творчу діяльність. Отверченко І. (2017: 5) 

зазначає, що практичність дидактичної казки полягає в тому, що вона легка в 

сприйнятті і засвоєнні інформації. 

Казку потрібно пристосовувати до потреб дитини, до ситуацій, які 

виникають у її житті. Наприклад, казка «Рукавичка».  Дід загубив рукавичку – 

куди потрібно звернутися, якщо щось або когось загубили. Діти відповідають – 

у поліцію, а який номер, щоб зателефонувати? Далі продовжуємо: тваринки так 

штовхалися, що аж розірвали рукавичку, а так поводитись не можна, потрібно 

бути вихованим, тому щоб дід не засумував і його не сварила бабуся занесемо 

рукавичку в ательє і там її зашиють. Як вдало помітив Іван Франко: «…не тим 

цікава казка, що говорить неправду, а тим, що під лушпиною тої неправди криє 

звичайно велику правду». 

 Ще один дієвий спосіб навчання казкою – казкотерапія, поєднання слів 

дуже цікаве, казка – художній твір та терапія – медичний термін. Тобто 

лікування казкою, що на даний момент дуже актуально. Оскільки, реформа 

НУШ ввела таке навчання як інклюзія. А це дуже важливо, тому що діти, які на 

інклюзивному навчанні важко сприймають матеріал, через свої індивудуальні 

особливості, спме їм приходить на допомогу казкотерапія. Казкотерапія – це 

один із ефективних методів роботи з учнями початкових класів, які зазнають 

тих чи інших емоційних та поведінкових труднощів. Суть цього методу у 

створенні особливої казкової атмосфери, яка робить мрії дитини дійсністю, 

дозволяє дитині вступити в боротьбу зі своїми страхами, комплексами.  

  Казки мають вагоме значення у вихованні та розвитку дітей, виконуючи 

різні функції (Петрище, 2006: 109), розглянемо їх. 

  Діагностична функція відіграє важливу роль на первинному етапі 

казкотерапії. Вона дозволяє визначити стан дитини і поставити основну мету 

для подальшої роботи. 
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 Прогностична функція полягає в тому, що ми можемо побачити не 

тільки сьогодення людини, але і заглянути в її майбутнє. Цієї мети ми можемо 

досягти, аналізуючи казки разом із дитиною, даючи відповіді на її запитання. У 

кінцевому результаті завдяки цій функції нам відкриються особливості 

поведінки дитини, бачення нею навколишнього світу і стратегії своєї подальшої 

поведінки. 

  Виховна функція допомагає нам за допомогою простих сюжетів і 

яскравих, барвистих образів навчити дитину простих істин, виховати в ній 

якості та властивості особистості, що потрібні їй в певний момент для 

розв'язання ситуації, що склалася, і знадобляться в подальшому житті. 

  Коригувальна функція є тим кінцевим результатом, який ми хочемо 

отримати наприкінці казкотерапії. Вона полягає в заміні «небажаної» поведінки 

на необхідну. Саме за допомогою корекції в стані та поведінці дитини 

спостерігаються зміни на краще. 

   Залежно від того результату, який необхідно отримати, ставиться певна 

мета і вже після цього добираються казки, основні функції яких могли б 

допомогти в реалізації мети. 

Практика показала, що казка може виконувати розвивальну й адаптаційну 

функції у навчанні школярів та допомагати у розв‵язанні таких педагогічних 

проблем: 

–  взаєморозуміння між педагогом і дитиною (дружні стосунки вчителя і 

учня, які грають у казці); 

– першокласники легше долають перехід життя від дошкільника до учня; 

– краще засвоєння і запам‵ятовування знань та формування вмінь 

застосовувати їх на практиці; 

– підтримуванні інтересу до предметів,розвитку пізнавальної активності; 

– зняття втоми під час розумової праці; 

– розвиток творчих можливостей; 

– розвиток зв‵язного мовлення (слухання, переказування, аналіз). 
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Висновок. Проаналізувавши науково-педагогічну та психологічну 

літературу можна зробити такий висновок, що казка впливає на психічний 

розвиток дитини, розвиває зв‵язне мовлення, збільшує словниковий запис, 

навчає та виховує; казка лікує – викликає позитивні емоції; коригує мовлення. 

Використовуючи казку на багатьох етапах уроків у початковій школі, вчитель 

забезпечує собі взаєморозуміння з учнями (складаючи казкиа – лічилки, задачі-

казки і т.д.), дитина краще адаптується у шкільному просторі та знаходить 

кращий стимул до навчання. Також казка є природним простором для 

величезного дитячого потенціалу, середовищем, де компенсується нестача дії в 

реальному житті. Вона виховує, розвиває і навіть лікує. 
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АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО 

УМОВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Якість освіти в цілому, зокрема, якість дошкільної освіти залежить від 

усіх учасників освітньо-виховного процесу. Найбільшу відповідальність за 

здобуття знань, вироблення умінь та навичок дітьми у закладі дошкільної 

освіти покладено на вихователів, які у своїй роботі під час проведення занять та 

інших режимних моментів керуються насамперед Конституцією України, 

Законами України, Указами Президента, Постановами і рішеннями Уряду 

України, Міністерства освіти і науки України, органів управління освіти всіх 

рівнів, органів охорони здоров’я, Базовим компонентом дошкільної освіти в 

Україні, Конвенцією ООН про права дитини, посадовою інструкцією, чинними 

комплексними та парціальними програмами дошкільної освіти. Окрім уже 

наявних знань та вмінь вихователь повинен постійно вдосконалювати свої 

професійні якості, здобувати новий досвід, застосовувати нові знання на 

практиці роботи з дітьми. Також важлива роль в освітньо-виховному процесі 

відведена сім’ям вихованців, бо саме в сім’ї дитина здобуває перші знання та 

приклади поведінки, саме батьки є першими вихователями своєї дитини. 

Віддаючи дитину до закладу дошкільної освіти батьки не звільняються 

від відповідальності за її виховання, а лише довіряють освітній процес 

вихователям, як досвідченим педагогам. Вихователі і батьки повинні бути 

партнерами у вихованні дітей, узгоджувати дії, іти паралельно, а не нарізно. 
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Саме за умов ефективної взаємодії педагогів та батьків вихованців навчально-

виховний процес буде ефективним. 

Одним з перших і важливих кроків для ефективного навчально-виховного 

процесу в ЗДО є успішна адаптація дітей до умов докільного закладу. Швидка й 

успішна адаптація залежить від різних чинників: віку дітей, типу їх 

темпераменту, типу сімейного виховання, умов ЗДО, психологічної 

налаштованості дитини та вихователя та ін. 

Для того щоб малюк посміхався в період адаптації, потрібні злагоджені 

дії зацікавлених у цьому процесі дорослих – батьків і всіх співробітників 

дошкільного закладу. Проблема адаптації – це проблема батьків, а не як у нас 

прийнято вважати, педагогічного персоналу. Завдання батьків – правильно 

підготувати дитину до садка, підтримувати, заохочувати її в період адаптації. 

Завдання вихователів – допомогти батькам легко адаптувати дітей (Шаталова 

О.В., 2013).  

З метою полегшення адаптаційного періоду до ЗДО вихователі проводять 

анкетування чи співбесіду з батьками, визначають індивідуальні особливості 

дитини. Проводять спостереження за поведінкою кожної дитини на початку 

адаптаційного періоду і повторно через деякий час. Батькам необхідно 

запам’ятати, що дитина може проходити через три фази адаптації. Розглянеио 

їх.  

Перша фаза – гостра фаза чи період дезадаптації – організм вихованця 

відповідає бурхливою реакцією на нові впливи. Коливання в соматичних станах 

і психічному статусі, ломка раніше сформованих динамічних стереотипів: 

режимних моментів і спілкування. Підвищується збудливість, агресивність, 

тривожність  дитини. Дитина може погано спати, погіршується апетит, настрій, 

турбують часті респіраторні захворювання. Можуть з’являтися небажані для 

цього віку звички, наприклад, дитина починає гризти нігті. Етап триває від 2–3 

днів до 1–2 місяців.  
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Друга фаза – фаза поступового пристосування. Поведінка дитини 

адекватна. Вона намагається включатися у спільну діяльність, стає більш 

зацікавлена, урівноважена, активна. Звикає до прийому їжі, асортименту страв; 

вчиться чути свій голос, відкликатися на звернення та прохання вихователя. 

Формуються навички самообслуговування. Дана фаза триває від 1 тижня до 2–3 

місяців.  

Третя фаза – компенсації – період відносно сталого пристосування. 

Характеризується швидким темпом розвитку. Організм знаходить оптимальні 

варіанти реагування на нові умови життя. Починає активно засвоюватися нова 

інформація. Зменшується хворобливість, дитина пристосовується до режимних 

моментів. Цей період триває від 2–3 тижнів до півроку (Нурєєва О.С., 2008). 

В залежності від індивідуальних особливостей дитини тривалість 

проходження наведених фаз різна. За спостереженнями психологів, середній 

термін адаптації дітей в нормі складає:  

• у яслах – 7-10 днів;  

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

• у старшому дошкільному віці – 1 місяць (Нурєєва О.С., 2008: с.11).  

Варто звернути увагу, що проблема адаптації дітей важлива як в 

ранньому, так і в молодшому, середньому чи старшому дошкільному віці. 

Деяких дітей віддають у дошкільний заклад в 2 роки, а інших в 3, 4, 5 років. 

Труднощі в адаптації старших дітей можуть бути пов’язані також з тим, що 

деякі діти приходять у заклад до уже сформованої групи. Наприклад, діти 

середньої групи навчалися разом від раннього віку, а тепер до їхньої групи 

прийшла нова дитина, яка може мати сором’язливий характер, важко іти на 

контакт. Завдання вихователя в такій ситуації допомогти дитині звикнути до 

дітей групи, а дітям прийняти «новенького» у свій колектив.  

Буває і складніша ситуація, коли в групу дітей приходить дитина з 

особливими освітніми потребами, завдання вихователя те саме, що вказано 

вище, але, окрім того, з такою дитиною проводить роботу практичний дитячий 
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психолог. Знаходячись між однолітками, дитина вчиться спілкуватися з іншими 

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

формується система уявлень про навколишній світ і про себе: про свої дійсні 

здібності та можливості, які можуть оцінити не тільки мама і тато, але і інші 

люди і, перш за все, однолітки. 

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

колективі, можна дізнатись її справжню ціну, що дитина являє собою, як її 

сприймають інші, який рівень самостійності цієї дитини, опірність до тиску. З 

дружньої бесіди видно, до чого дитина прагне, а спостерігаючи за нею у 

колективі, – на що вона здатна, як відноситься до інших людей, та приховані 

мотиви її поведінки. Якщо ми постійно бачимо дитину тільки саму, ми будемо 

знати її лише з одного боку (Корчак Я., 1990: 76). Тому, навіть, якщо дитина 

має певні проблеми поведінки, якщо їй важко у колективі, садок такій дитині 

потрібен, бо саме в колективі, наслідуючи поведінку інших дітей та під 

проводом досвідченого вихователя дитина зможе розвинути свої здібності та 

сильні сторони характеру. 

Отже, проблема адаптації дітей до умов дошкільного закладу не втрачає 

актуальності. Попри те, що з роками накопичується досвід роботи з дітьми, 

способи допомоги адаптації дітей до ЗДО, покоління дітей змінюються, 

змінюються їхні інтереси, трансформуються типи виховання дітей батьками 

вдома. Для того щоб перебування дитини в дошкільному закладі було 

комфортним, а адаптація ефективною, вихователь повинен не лише мати 

теоретичну базу знань, та мати певний досвід, а перш за все любити дітей, 

прагнути вчитись чомусь новому і постійно вдосконалюватись. 
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ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Імідж вихователів ЗДО є частиною іміджу установи, який у наукових 

дослідженнях трактується як образ закладу в цілому, соціально-психологічну 

сутність якого можна визначити поняттям «колектив». До складових іміджу 

ЗДО Загородня Л. відносить: уявлення соціального оточення про якість освіти; 

уявлення про рівень комфортності середовища; уявлення про ціну на освітні 

послуги; образ керівника ЗДО; стиль ЗДО; зовнішня атрибутика; образ 

персоналу установи (Загородня, 2012: 286). 

В контекті нашого дослідження зупинимося детальніше на такій 

складові іміджу ЗДО як імідж педагога (вихователя) закладу дошкільної освіти. 

«Імідж педагога» пов'язують зі стереотипом, системою якостей, образом, 

думкою, уявленям, феноменом. Ми будемо розглядати імідж педагога ЗДО як 

https://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol14_1/Pekp_2013_14(1)__43.pdf
https://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol14_1/Pekp_2013_14(1)__43.pdf
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сам образ, тобто якусь цілісну картину, що виникає у свідомості вихованців, 

колег, соціального оточення, в масовій свідомості, коли вони бачать і 

сприймають педагога, а також те, що, згодом, залишається в їх пам'яті, коли 

педагог піде. 

Виходячи з цього, структура іміджу вихователя ЗДО включає в себе 

наступні компоненти: 

 зовнішні аспекти, до яких можна віднести манеру поведінки, ходу, жести, 

міміку, одяг, зачіску і т. д .; 

 внутрішній аспект, який включає в себе інтереси, ерудицію, творчі 

задуми, хобі; 

 процесуальний аспект, що передбачає темперамент, темп, емоції, 

пластичність, вольові якості; 

 комунікативний компонент, який демонструє професійне спілкування з 

вихованцями, батьками чи особами, що їх заміняють, колегами, 

адміністрацією, спрямоване на створення сприятливого психологічного 

клімату; 

 ціннісний компонент, який визначається життєвою позицією людини, її 

пріоритетами, установками; 

 професійна репутація педагога, до якої можна віднести напрацьований 

практичний і теоретичний досвід, авторські методики, відгуки дітей, 

батьків, колег про професійну компетентність, професійні нагороди і 

премії, авторські сайти, публікації і т.д. (Мітіна, 2004). 

З огляду на специфіку роботи вихователя ЗДО, його імідж доцільно 

розглядати з чотирьох позицій: 

1) імідж для вихованців; 

2) імідж для батьків (чи осіб, які їх заміняють); 

3) імідж для колег; 

4) імідж для адміністрації ЗДО. 
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У першому випадку імідж виступає як символ, набір сигналів (зорових і 

слухових), викликаючи найпростіші емоції. Для дітей, на наш погляд, важливі 

зовнішні, процесуальні та комунікативний компоненти іміджу педагога. Бо 

дітям неважливі професійна компетентність вихователя, його соціальні 

інтереси і т.д., їм важливий зовнішній вигляд, що в науковій літературі 

розуміється під особистою чарівністю, привабливістю. 

Імідж для батьків (чи осіб, що їх заміняють), може складатися, на наш 

погляд, з інших компонентів таких як: професійний, зовнішній, внутрішній, 

комунікативний аспекти, але головним з них вони можна визначити 

професійний. Безумовно, привбливість також впливає на батьків (чи законних 

представників), але важливіше спиратися на запропоновані В. Шепелем (2002) 

візуальний ефект і комунікативну механіку. Візуальний ефект − блок якостей, 

який досягається за рахунок вироблення зовнішності; розширення знань і умінь 

в галузі фейсбілдінга (вміння будувати особу), фізіогноміки (уміння читати 

особу), кінестики (постановка манер і жестів). Комунікативні уміння будуються 

на розвитку емпатії, інтуїції, а також на знанні вихователем мовного 

етикету (Шепель, 2002: 105). 

Необхідно враховувати і той факт, що на імідж вихователя ЗДО великий 

вплив має корпоративний імідж. Для іміджу, висунутого до трудового 

колективу і адміністрації ЗДО, важлива зовсім інша грань вихователя. На 

перший план тут виходить його інтелектуальний рівень. Важливе місце в 

структурі іміджу педагога ЗДО, за А. Калюжним (2004) належить таким 

компонентам професійного іміджу: професійна компетентність вихователя і 

ерудиція, педагогічна рефлексія, педагогічне цілепокладання, педагогічне 

мислення, імпровізація, педагогічне спілкування (Калюжний, 2004: 132). 

Професійна компетентність вихователя − головний інструмент особистості 

вихователя і відповідно до його іміджу, який включає в себе знання, вміння, 

навички, а також способи і прийоми їх реалізації в діяльності, спілкуванні, 

розвитку (саморозвитку) особистості. Психологічною умовою розвитку 
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компетентності є усвідомлення вихователем необхідності підвищення своєї 

загальнолюдської і професійної культури та ретельної організації взаємодії, 

спілкування як основи для цілісного педагогічного процесу. 

Аналізуючи перераховані вище складові професійного іміджу вихователя 

ЗДО, можна стверджувати, що він повинен виконувати наступні функції: 

 забезпечувати високу якість виховання і навчання; 

 сприяти розвитку активної творчої діяльності, підвищувати статус і 

престиж професії вихователя, рівень її суспільного значення; 

 формувати особистість вихованців, що проявляється у ставленні до 

оточуючих людей, предметного світу, природи, духовних цінностей; 

 формувати позитивні зовнішні враження, а також виховувати культуру 

зовнішнього вигляду (Присяжнюк, 2019: 19). 

Таким чином, імідж вихователя ЗДО – це емоційно-забарвлений 

стереотип сприйняття образу педагога в свідомості вихованців, колег, 

соціального оточення, в масовій свідомості. Дотримуючись вимог формування 

іміджу сучасний педагог ЗДО може повністю реалізувати себе як особистість, 

досягти ефективного виконання цілей навчання, організовувати ефективне 

навчальне співробітництво і педагогічне спілкування. Для цього необхідно 

усвідомлювати свої професійно-особистісні якості та прагнути їх 

удосконалювати, працюючи над своїм іміджем. А також й у ЗДО повинні бути 

створені певні умови для формування позитивного іміджу вихователя. 
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РОЗВИТОК ЦІННІСНОЇ СФЕРИ ЯК СКЛАДНИК КОНЦЕПЦІЇ 

ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДОШКІЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ 

 

За оцінками експертів найбільш затребуваними компетентностями 

близького майбутнього будуть: здатність навчатись впродовж усього життя, 

критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, 

спілкуватися в полікультурному середовищі та розвивати емоційний інтелект. 

Усі вони – значущі для професійної діяльності майбутніх фахівців у сфері 

дошкільної освіти. Наскільки вказані компетентності стануть ціннісними для 

здобувачів вищої освіти спеціальності «Дошкільна освіта» залежить їхня 

налаштованість на професіоналізацію, кроки на шляху до професійного 

зростання, ініціатива у пошуку адекватних засобів і способів особистісно-

професійного розвитку. Нове розуміння ролі педагога дошкілля (професіонал, 

орієнтований на наукові досягнення, на інновації в психолого-педагогічній 

науці (Дичківська, 2017), знавець технологій навчання, виховання та розвитку 

дітей, суб’єкт, здатний до саморозвитку, самовдосконалення, самомоделювання 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/5.2/5.pdf
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у різних сферах життя) вимагає специфікації теоретико-прикладних основ 

професійної підготовки майбутнього фахівця. 

Аналіз практики роботи педагогів закладів дошкільної освіти (ЗДО) та їх 

підготовки у закладах вищої освіти (ЗВО) уможливив виявлення деяких 

суперечностей, розв’язання яких сприятиме підвищенню рівня готовності до 

професійної діяльності майбутніх фахівців. Йдеться про розрив між: 

а) традиційним розумінням функції ЗДО та сучасними уявленнями про 

підготовку, професіоналізм, професійну компетентність, професійне акме, 

підходи до розвитку якостей майбутнього вихователя закладу дошкільної 

освіти; б) необхідністю впровадження нових освітніх послуг у ЗДО, оновлених 

критеріїв оцінювання якості дошкільної освіти та готовністю педагогів до 

інновацій у своїй діяльності. Означене загострює потребу дослідження тих 

ціннісних орієнтирів, які забезпечать сучасним здобувачам результативну 

професіоналізацію. Особливо акцентуємо на значущості врахування 

суперечностей, що можуть виникати в системі «мої цінності (цінності 

здобувача)» – «цінності професії» (рис.1). 

 

Рис. 1. Складові цінностей здобувача вищої освіти 

 

В умовах оновлення засадничих питань реалізації освітньо-професійних 

програм підготовки фахівців спеціальності «Дошкільна освіта» все більшої 

актуальності набувають завдання розвитку ціннісно-смислової сфери 

здобувачів (Бєленька, Волинець, 2019), адже вона слугує основою 

професіоналізації знань, умінь та навичок, спрямовує майбутнього вихователя 

цінності 
здобувача 

цінності 
суспільства 

цінності 
професії 
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на пошук себе та свого місця у когорті професіоналів, професійному 

товаристві. З огляду на це насамперед закцентуємо на тих професійних ролях, 

які створюють підґрунтя для зіставлення ними свого Я – реального та «Я – 

майбутній професіонал».  

Рольові позиції образу «Я – майбутній професіонал»: 

 цілісна особистість – гармонійна людина з позитивною Я –

концепцією, розвиненим емоційним інтелектом, критичним педагогічним 

мисленням, високим рівнем загальної культури та моралі; 

 професіонал – педагог і психолог, фахівець з дошкільної освіти з 

активною професійною позицією, з розвиненою рефлексією, організаторськими 

здібностями, педагогічною спрямованістю та готовністю до майбутньої 

педагогічної діяльності, професійним володінням різними методами навчання, 

виховання та розвитку дітей дошкільного віку; 

 експерт, здатний терпляче спостерігати за дітьми, вивчати та 

уточнювати типові індивідуальні прояви кожної дитини, ретельно аналізувати 

факти, з’ясовувати їх причини, робити обґрунтовані судження та давати 

об’єктивні оцінки; 

 психолог, здатний оптимістично прогнозувати розвиток, навчання 

та виховання дошкільників, емоційно стабільна, стресостійка людина, що вміє 

створювати сприятливе середовище для життєздійснення власного та інших; 

володіє уміннями створювати психотерапевтичний ефект у спілкуванні з 

дітьми, колегами та батьками; 

 новатор із вираженим інноваційним духом, який завжди першим 

сприймає, активно впроваджує та поширює нові наукові знання у галузі 

дошкільної освіти; 

 досвідчений дорослий, який може перебувати в адекватному 

психологічному стані під час спілкування з дитиною, колегами, батьками. 

Сучасний педагог ЗДО – духовно розвинена творча особистість, здатна до 

рефлексії та контролю результатів педагогічної діяльності, педагогічно 
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обдарована і щаслива людина. В умовах сьогодення все більше уваги 

приділяється такому поняттю як «щастя». Традиційно стверджується, що 

дитинство має бути щасливим. Цей факт визнається значущим, адже щаслива 

дитина здатна бути активним суб’єктом діяльності, спілкування та 

саморозвитку. Те саме можна спроєктувати й на педагога дітей дошкільного 

віку. Нагадаємо, що щастя є однією із цінностей в ієрархії термінальних 

цінностей М. Рокича (Рокич, 1973). 

Ціннісну сферу педагогів ЗДО варто розглядати крізь призму провідної 

мети педагогічної діяльності вихователя. Це практичне перетворення 

педагогічної реальності, що передбачає підтримку дитини в її гармонійному 

розвиткові. Зауважимо, що сутнісно професійні компетентності майбутнього 

вихователя представлені системним поєднанням знань, умінь і навичок, норм 

діяльності, емоційно-ціннісних настановлень та ставлень, які детермінують 

готовність особистості до вирішення практичних педагогічних завдань. 

Ми припускаємо, що забезпечення розвитку ціннісної сфери майбутніх 

дошкільних педагогів повинно ґрунтуватися на: а) визначенні початкових 

показників їхніх ціннісних орієнтацій та смисложиттєвих цінностей; 

б) проєктуванні педагогічного впливу, що сприятиме оптимізації особистісно-

ціннісного самоусвідомлення й окресленню динаміки змін у ціннісній сфері з 

урахуванням процесу професійної ідентифікації та цілей професійного 

саморозвитку. 

Спеціальна спрямованість на розвиток ціннісної сфери майбутніх 

дошкільних педагогів – завдання ЗВО, від розв’язання якого залежить 

ефективність професіоналізації здобувачів, їх позитивного самовідчуття у 

професії, готовність до самозмін. Ціннісний розвиток забезпечується впродовж 

навчання тими настановами, емоційним тлом сприймання професійних завдань 

та оцінювання успішності їх вирішення, професіоналізацією мислення, 

науково-дослідницькими пошуками, які сукупно створюють основу 

проєктування майбутніми педагогами власних професійних здобутків. 
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Сучасний освітній простір важко уявити без використання інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ), тому це невід’ємна складова навчально-

виховного процесу в початковій школі. ІКТ дають можливість для спрямування 

навчання на індивідуалізацію та розвиток мислення учнів, забезпечують 

ефективну організацію їх пізнавальної діяльності. Макєєв С. (2012: 115) вважає, 

що «застосування нових інформаційних технологій розкриває необмежені 

можливості для підвищення якості знань учнів, забезпечуючи інтелектуальний 

розвиток кожної дитини». Для вчителя початкової школи важливо вдало 
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мотивувати учнів до засвоєння нових знань. Використання ІКТ допомагає 

вирішувати цю проблему та сприяє формуванню в учнів вміння знаходити та 

працювати з інформацією. Оволодіння та широке використання ІКТ 

зазначається у формулі Нової Української Школи (НУШ) (2016: 9): 

«Запровадження ІКТ в освітній галузі має перейти від одноразових проектів у 

системний процес, який охоплює всі види діяльності. ІКТ суттєво розширять 

можливості педагога, оптимізують управлінські процеси, таким чином 

формуючи в учня важливі для нашого сторіччя технологічні компетентності».  

Інформаційно-цифрова компетентність передбачає: 

 впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно- 

комунікаційних технологій 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; 

 розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, 

інтелектуальна власність тощо).  

Старікова Н. (2014: 10) засвідчує, що застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі сприяє: 

 кращому сприйняттю й засвоєнню дітьми навчального матеріалу; 

 зростанню  інтересу до пізнання; 

 індивідуалізації навчання; 

 розвитку творчих здібностей учнів, інформативної компетентності; 

 скороченню видів роботи, що стомлюють дітей; 

 використанню різних аудіовізуальних засобів (музики, графіки, анімації) 

для збагачення змісту і посилення мотивації навчання; 

 більш динамічній подачі матеріалу; 
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 формуванню в учнів адекватної самооцінки та створенню умов для 

самостійної роботи; 

 самоосвіті й самовдосконаленню особистості учня й учителя; 

 засвоєння і учнями, і учителями нових важливих знань, умінь, навичок; 

 якісній та швидкій підготовці до уроку.  

Сучасний вчитель має змогу використовувати різноманітні комп’ютерні 

технології (мультимедійну дошку, комп’ютер, проектор та інші), проте 

потрібно дотримувати загальнодидактичних принципів: доступності, 

науковості, диференційованості, систематичності та послідовності. Як 

стверджує Мороз О. (2012: 44) «комп’ютер не може замінити вчителя, а тільки 

допомагає йому», тому під час добору матеріалу та проведення уроку потрібно 

дотримуватись таких правил: 

 принципу адаптивності (врахування індивідуальних особливостей 

дитини); 

 діалогового характеру навчання; 

 керованості (у будь-який момент можлива корекція вчителем 

процесу навчання); 

 оптимального поєднання індивідуальної та групової роботи; 

 підтримання в учня стану психологічного комфорту під час роботи 

з комп’ютером; 

 необмеженого навчання (коригування змісту та його інтерпретація) 

Спектр використання можливості ІКТ в освітньому процесі досить 

широкий. Однак, працюючи з дітьми молодшого шкільного віку, ми повинні 

враховувати їх фізіологічні та вікові особливості. Крім позитивного впливу, є і 

негативні моменти використання ІКТ, а саме комп’ютера: 

 недостатня комп’ютерна грамотність вчителя;  

 у робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження 

можливостей ІКТ;  



40 

 

 складно інтегрувати комп’ютер у поурочну структуру занять;  

 при недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри; 

 негативний вплив на зір дитини. 

Саме тому застосування комп’ютерних технологій вимагає дотримання 

санітарно-гігієнічних норм. Руцька К. (2016: 24) виділяє такі гігієнічні 

принципи безпечного для здоров’я застосування комп’ютерної техніки під час 

навчання школярів:  

- гігієнічна доцільність розміщення та створення відповідних 

оптимальних умов у приміщеннях кабінетів комп’ютерної техніки; 

 - обладнання кабінету спеціальними меблями, призначеними для 

комп’ютерної техніки відповідно вікових особливостей користувачів; 

 - гігієнічне нормування всіх чинників, що виникають при роботі 

комп’ютерної техніки і можуть змінювати внутрішнє навчальне середовище;  

- нормування тривалості безперервної роботи учнів на персональних 

комп’ютерах залежно від віку і вихідного стану здоров’я дітей; 

 - психо-гігієнічна експертиза навчальних комп’ютерних програм;  

- виховання дітей у напрямку засвоєння гігієнічної культури 

користування комп’ютерною технікою.  

Для профілактики зорового стомлення на уроках необхідно 

дотримуватись певних рекомендацій: оптимальна тривалість безперервного 

заняття на комп’ютері для дітей 6-річного віку – 8 - 10 хв, 7 - 10-річних – 10 - 15 

хв, не більше чотирьох разів на тиждень.  

Таким чином, застосування ІКТ на уроках в початковій школі створює 

можливості доступу до нової інформації, здійснення «діалогу» з 

інтерактивними засобами навчання, активізує пізнавальну діяльність молодших 

школярів, підвищує рівень навченості молодших школярів, формує ІКТ-

компетентність учнів, дозволяє відійти від пояснювально ілюстрованого методу 

навчання до системно-діяльнісного, при якому учень стає активним суб'єктом 
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діяльності на уроці, що сприяє більш усвідомленому засвоєнню знань 

молодших школярів та застосування їх в практичній діяльності. 
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«ґрунтується на основних положеннях Міжнародної конвенції ООН про права 

дитини, Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону 

дитинства», інших нормативних актах стосовно дитинства». Одні із 

пріоритетних засад стандарту – «надання пріоритету соціально-моральному 

розвитку особистості, формування у дітей уміння узгоджувати особисті 

інтереси з колективними», а також «формування у дітей цілісної, реалістичної 

картини світу, основ світогляду» (Базовий..., 2020). 

Розвиток мотивів поведінки дошкільників пов’язаний із підвищенням 

рівня їх усвідомлення. Дитина починає відстежувати зв’язок між своїми діями 

та їх наслідками. «Це стає можливим завдяки розвитку в дошкільника 

самосвідомості – розуміння того, ким він є, якими якостями наділений, як 

ставляться до нього інші й чим зумовлене це ставлення» (Лохвицька, 2016: 69). 

Самосвідомість – це усвідомлення індивідом самого себе, оцінювання 

своїх слабких і сильних сторін, переживань, потреб, думок і будування певного 

ставлення до інших і до самого себе за рахунок цього. Структуру 

самосвідомості складають такі компоненти: «у когнітивній складовій превалює 

моральна саморефлексія, в емоційній – нормативно-ціннісне самоставлення, у 

поведінковій – моральна саморегуляція» (Булах, 2004: 34). Остання, 

розвивається за рахунок того, що в свідомості дитини виникає суперечність і 

вона починає шукати шляхи вирішення моральної дилеми, підбираючи власні 

дії, де норма слугує вказівкою. Надалі дошкільник просувається у напрямку 

усвідомлення залежності того чи іншого вибору та результатів проблемної 

ситуації. Маючи певний багаж знань, вихованець ЗДО поступово переходить до 

управління власною поведінкою. 

До структури емоційно-почуттєвої сфери належать моральні емоції, які 

супроводжують кожну дію дитини, емоційний стан, породжений емоційним 

ставленням та моральні почуття. Останні пов’язані з ускладненням діяльності 

дошкільника та  розширенням кола його спілкування. 
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Цікавими є дослідження Ф. Рочерта (Ph. Rochart), що проводилося за 

допомогою дзеркал, де фіксувалася реакція дитини на відображення.  

Покладаючись на нього, дослідник визначає, що самосвідомість дітей починає 

розвиватися у 2-3 роки, і виділяє 5 кроків, що ведуть до цього процесу. Кожен з 

них відповідає певному рівню розвитку: 

 Рівень 0 – «Плутанина». Дзеркало сприймається як продовження світу, 

дитина не вирізняє його як щось відмінне. На цьому етапі відсутнє 

самоусвідомлення. Також цей щабель характерний для деяких птахів та тварин. 

 Рівень 1 – «Диференціація». Дитина звертає увагу на дзеркало, розуміє, 

що це щось відмінне від навколишнього. Дитина помічає і засвоює унікальний 

досвід між побаченим у відображенні та власними рухами. 

 Рівень 2 – «Ситуація». На цьому рівні побачені рухи в дзеркалі дитина 

сприймає власним тілом пропріоцептивно. Тобто, розуміє положення частин 

тіла за допомогою рецепторів, що знаходяться в зв’язках, м’язах, сухожиллях. 

Виникає своєрідне «відчуття себе зсередини». 

 Рівень 3 – «Ідентифікація». Дитина визнає, що у дзеркалі відображається 

вона, а не якась інша особа. Дитина помічає таємно прикріплений листок для 

записів на голові, намагається торкнутися його, або ж забрати. Ця поведінка 

інтерпретується як показник розвитку концептуального «Я». 

 Рівень 4 – «Постійність». Власне «Я» ідентифікується за межами 

дзеркального досвіду. Дитина може ідентифікувати себе на плівці, коли була 

іншого віку та в іншому одязі. Виражається постійне «Я». 

 Рівень 5 – «Самосвідомість» або «Мета – самосвідомість». «Я» 

розпізнається з позиції як першої, так і третьої особи. Діти починають розуміти 

як їх сприймають інші. Самосвідомість моделюється і проєктується в 

свідомості інших. Розвиваються почуття сорому та гордості (Rochat, 2003). 

 «Моральні почуття – це переживання дитиною власного ставлення до 

людей і до самої себе в аспекті відповідності її поведінки (дій, власних вчинків) 

тим моральним принципам і нормам, які чинні в певному середовищі» 
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(Лохвицька, 2016: 38). Вони мають дієвий характер, адже проявляються у 

переживаннях і вчинках. Почуття довіри, прихильності і любові до людини 

спонукає до хороших вчинків, а сорому і жалю – до самооцінювання і 

самоставлення. Останні допомагають не повторювати негативні вчинки. 

Розвиток самосвідомості тісно пов’язаний з емоційно-вольовою сферою, 

а отже з совістю. За визначенням І. Беха «совість – актуалізована суперечлива 

єдність самоповаги і Еgо-наміру особистості, що запобігає порушенню нею 

духовно моральних приписів» (Бех, 2015: 283). 

Для формування почуття совісті, дитина повинна володіти духовними 

цінностями, які виникають внаслідок поєднання когнітивного, емоційно-

ціннісного та поведінкового компонентів. У дитини виникає потреба пізнати 

себе та оцінити. На основі узагальненого способу дії здійснюється наповнення 

змістом духовної цінності у вигляді самооцінки, самопізнання та 

самосхвалення. Внаслідок цього виникає повага як самоставлення до себе. 

«Однак лише за встановлення певного відношення між самоповагою і Еgо-

наміром як поштовхом до порушення духовно-морального припису може 

виникнути взаємодія, яка запобігатиме такому поширенню, тобто реально 

спрацює відчуття совісті» (Бех, 2015: 283). А якщо ці процеси відбуватимуться 

незалежно один від одного, то Его-намір не зіткнеться з перепонами, що 

виллється в конкретному вчинку. 

І. Бех представив модель духовно-морального виховання особистості у 

вигляді схеми – моделі. Її складовими є: моральний зразок, моральний намір, 

моральні труднощі, образ наміру та моральна дія. Першим компонент – 

моральний зразок, подають або ж узагальнено, або ж у формі прикладу. 

Нормальним етапом є поява сумніву у дитини, що долається завдяки 

поясненню переваг, які отримує дитина, притримуючись духовних цінностей. У 

дитини запуститься процес переоцінки останніх, розвинеться внутрішнє 

утворення – моральний намір. Проте його реалізація наштовхується на 

перепони (моральні труднощі). Вихователю варто пояснити, що моральне 
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життя неможливо без складнощів як психологічних, так і фізичних. Взаємодія 

цих компонентів призведе до створення образу морального наміру і включення 

вихованця у реальні моральні дії (Бех, 2015). 

Отже, структуру самосвідомості дитини складають моральна 

саморефлексія, нормативно-ціннісне самоставлення та моральна саморегуляція, 

що є частинами когнітивного, емоційно-ціннісного та поведінкового 

компонентів відповідно. У поєднанні останні створюють духовні цінності, 

володіння якими призводить до формування совісті. Тому для розвитку 

самосвідомості дошкільника необхідними є постійні виховні впливи дорослих, 

зокрема, використання таких методів та прийомів як роз’яснення, особистий 

приклад, ситуації морального вибору.  
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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

НА УРОКАХ ЧИТАННЯ 

 

Для сучасного світу характерними є складні, багатогранні процеси, що 

відбуваються в соціальному, економічному та духовному житті країн, народів, 

націй. Перед людством постає багато актуальних питань та завдань, а саме – 

пізнати таємниці світу, природи, буття, а також знайти вирішення проблемам 

глобального масштабу. Значущою основою діяльності сучасної людини має 

бути творчість.  

Зростання інтересу науковців до важливості творчості в закладах освіти 

зумовлено та спричинено усвідомленням ролі розвитку творчого мислення в 

повноцінному становленні особистості, а також її самореалізації, прагненням та 

необхідністю вирішувати складні та важливі питання нестандартно та 

креативно. Важливе значення у розвитку творчих здібностей дитини 

безперечно відіграє початкова школа – саме вона закладає основи загальних 

знань людини. Серед пріоритетних завдань початкової школи поряд з 

отриманням певної кількості знань з предметів, виокремлюють і забезпечення 

подальшого становлення дитини як особистості творчої, яка вміє самостійно, 

творчо й нестандартно мислити. 

Проблеми розвитку творчих здібностей у початковій школі досліджували 

такі вчені, як В. Андрєєва, А. Гримальська, О. Савченко, Н. Ляшко, Г. Плужна 
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та інші. Дослідники звернули увагу на особливості вивчення та формування 

творчих здібностей учнів, висвітлили   питання щодо шляхів організації в 

початковій школі творчої роботи, якості засвоєння знань, формуванню 

компетентності, уміння вчитися та самостійності школярів. Проте важливим 

залишається питання створенню умов для формування творчих здібностей на 

уроках читання, саме це і зумовило актуальність нашої роботи. Метою статті 

є висвітлення теоретичних аспектів розвитку творчих здібностей школярів 

початкової школи на уроках читання, визначення ефективності методів і 

прийомів, які сприяють розвитку творчої дитини. 

Розвиток творчого потенціалу та творчих здібностей учнів є одним з 

основних завдань у роботі педагога. «Творчість – діяльність, що передбачає 

створення якісно нового предмета зовнішнього світу чи побудову мислення, що 

приводить до нових знань про світ або почуття, яке віддзеркалює нове 

ставлення до дійсності. У структурі діяльності особистості визначають два види 

дій: репродуктивні та продуктивні. Репродуктивний – це такий вид діяльності, 

що нерозривно пов’язаний з нашою пам’яттю. Його значення полягає в тому, 

що людина відтворює або повторює вже раніше створені і вироблені прийоми 

поведінки та дії. Крім репродуктивної, в поведінці людини присутня творча 

діяльність, результатом якої є не відтворення буття, а створення власне нових 

образів або дій» (Ляшко Н., 2019: 13). Варто зазначити те, що рівноцінно 

важливими є репродуктивна і продуктивна діяльність, і їх не можна 

відокремлювати одну від одної. Підґрунтям до створення якісно нового є саме 

репродуктивний вид діяльності, адже одна переходить в іншу. 

На думку А. Гримальської (2017: 108), «продукти творчої діяльності 

молодших школярів не мають суспільної значущості, вони відрізняються лише 

певними елементами новизни і несуть скоріше за все суб’єктивний характер, 

проте саме вони є передумовою динамічності тих знань, якими володіє дитина, 

а з розширенням цих знань з’являється можливість більш високого рівня 

прояву новизни, оригінальності». Попри те, що творча діяльність учнів не має 
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величезного глобального значення для суспільства в цілому, проте для 

формування майбутнього гнучкого та креативного спеціаліста вплив є вагомим.  

Сьогодні неможливо слідувати законам традиційного навчання, а варто 

враховувати, що в центрі освітнього процесу перебуває учень. Так було завжди, 

колишня школа теж вчила учня, по іншому слід формулювати зміну пріоритетів 

освіти – від уміння доказово мислити, від творчої активності на уроці, уміння 

спілкуватися з учителем, учнями залежить успіх у свідомому освоєнні шкільної 

програми. Саме через це, творчий потенціал учні початкової школи варто 

розвивати через творчу діяльність. Так, уроки читання є значущими у вихованні 

креативного мислення дитини Потрібно дібрати найцікавіше та 

найефективніше у підготовці до уроків читання. Цьому допоможе використання 

в освітній діяльності ефективних форм проведення, тобто варто проводити 

уроки творчості, уроки-фантазії, уроки-екскурсії, уроки-подорожі, уроки-

презентації, проводити ярмарки та інше. Незвична форма проведення заняття 

допоможе уникати одноманітності, допоможе ширше розкрити дитячий 

потенціал, сприятиме формуванню творчих здібностей. 

Намагаючись постійно урізноманітнити свої уроки, вчитель допоможе 

розвитку творчого мислення дитини, спонукатиме учнів креативно дивитись на 

речі, формувати власне творче бачення. Матеріал уроків читання є дуже вдалим 

для заохочення дітей бути активними громадянами, такими, які цінують 

національні принципи та традиції. Заохочення учнів робити власний вибір, 

самостійно відповідати за нього, обґрунтовувати думку, сприяє розвитку 

відповідальності, турботи, чесності, виховує свідому особистість.  

А. Гримальська (2017: 108) зазначає, «для більшої зацікавленості 

школярів поряд із стандартними завданнями пропонуються такі, що вимагають 

творчих пошуків, оригінальності, винахідливості. Саме такі креативні, 

пізнавальні, інтелектуальні вправи під час читання допомагають розвинути в 

учнів відповідні пізнавальні процеси – пам’ять, увагу, уяву, логічне мислення. 

Завдання, що сприяють емоційному сприйняттю дітьми поетичних та прозових 
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творів». Слід звернути увагу на те, як впливають творчі вправи на розвиток 

пізнавальних процесів, та логічного мислення в учнів. Однозначно, ці завдання 

не лише мотивують до навчальної діяльності, але і водночас покращують 

когнітивні процеси молодших школярів. 

Позитивним у сприйманні художнього твору є виникнення в дитини 

відчуття певної близькості з літературним героєм, можливо навіть порівняння 

чи ототожнення себе з персонажем. Це сприяє кращому розумінню думок та 

бажань інших людей, збагнути людську цінність і усвідомити свою 

унікальність. Таке перевтілення дає поштовх до роздумів, переживань чи 

можливості розвивати творчі здібності учня, стимулювати його активність. На 

допомогу прийдуть короткі оповідання Василя Сухомлинського. Читаючи їх, 

діти будуть співпереживати та проявляти емпатію до героїв, що є важливим 

елементом у формуванні толерантного ставлення до навколишнього 

середовища. 

Аналіз науково-методичної літератури, вивчення педагогічного досвіду 

дозволяє визначити найбільш ефективні види вправ і завдань, спрямованих на 

розвиток творчих здібностей учнів на уроках читання. Значну кількість творчих 

вправ можна запропонувати школярам на основі текстів, що передбачені для 

вивчення в чинних підручниках для читання.  

Наприклад:  

− доповнення та перебудова тексту (опис подій, які могли передувати 

зображеним; розширення змісту оповідання новим епізодом; вигадування 

нових обставин сюжету; складання нового закінчення оповідання, казки); 

 − прогнозування можливого розвитку подій, передбачення змісту твору 

на основі заголовка, ілюстрації, читання першого й завершального абзаців 

тексту;  

− словесне малювання та «екранізація» прочитаного;  

− складання творчих переказів;  

− добір римованих слів, доповнення рядків віршів; 
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 Ефективними є також креативні вправи, що можуть мати лише 

опосередковане відношення до тексту, що вивчається. Це складання казок, 

віршів, лічилок, загадок тощо (за аналогією, за опорою та без неї); інтерактивні 

творчі вправи («Побажання», «Сам про себе», «Мікрофон» та ін.); 

літературнотворчі ігри (Підлужна Г., 2014: 126).  

Творчі вправи варто пропонувати учням не лише на уроках, але і для 

самостійного виконання вдома. Завдання списати текст, змінивши початок або 

кінець, сприятиме розвитку творчих здібностей, даруватиме школярам 

натхнення, адже тут можна писати не те, що «слід», а те, що хочеться. Текст 

одночасно може містити інше навчальне завдання (вставити пропущені літери, 

вжити слова у потрібній формі та ін.). У звичні назви творів можна додати 

трохи посмішки і фантазії та попросити учнів написати на тему «Як я провів 

літо» від імені свого кота, песика, папуги; замість твору-опису «Моя кімната» 

можна запропонувати тему «Моя кімната у 2060 році». Цікавим буде завдання 

скласти історію, ілюстраціями до якої могли б стати заздалегідь дібрані 

фотографії з журналів. Але, добираючи завдання для домашньої роботи, варто 

враховувати можливості, інтереси та особливості учнів (Ляшко Н., 2013: 28).  

Отже, розвиток творчості учнів на уроках читання є невід’ємною 

частиною навчального процесу. У роботі над розвитком творчих здібностей 

учнів початкової школи важливу роль відіграє майстерність, тактовність і 

толерантність учителя. Важливо, щоб він заохочував дітей до творчої 

діяльності, стимулював до вирішення нестандартних завдань. Тому одним із 

головних завдань вчителів є розвиток творчих здібностей школярів початкової 

школи, які важливі для вдосконалення особистісних якостей учня. 
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ВИКОРИСТАННЯ СЛОВЕСНИХ МЕТОДІВ З МЕТОЮ 
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Сучасний етап розвитку нашого суспільства характеризується певною 

кризою, що торкнулася майже всіх сфер життя – від економіки до культури, 

духовності, моралі. У зв’язку з цим постала необхідність звернення до 

національних і загальнолюдських духовних цінностей, їх 

переосмислення (Шумбар, 2014: 47).  

Актуальність дослідження зумовлюється необхідністю пошуку методів, 

спрямованих на морально-духовний розвиток особистості дитини. 

 Мета дослідження – розкрити сутність та значення методу слова для 

морального виховання старших дошкільників використовуючи спадщину 

Василя Сухомлинського. Слово педагога, на думку В. О. Сухомлинського, це 
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одна з найскладніших та найгостріших проблем, над якими треба працювати і в 

теоретичному, і в практичному планах, адже слово вихователя, як інструмент 

впливу на душу вихованця, нічим не заміниш (Шайнога, 2010: 125). Мистецтво 

виховання включає насамперед мистецтво говорити, звертатися до людського 

серця. Головне, що визначає ефективність слова педагога, – його чесність. 

Вплив слова вихователя великою мірою залежить також від емоційної його 

культури; це – частина культури педагога як особистості. Справжній майстер-

вихователь дає моральну оцінку вчинкам, поведінці вихованців не спеціально 

дібраним гострим, «крутим» слівцем, а насамперед емоційним відтінком 

звичайних слів. Умова дієвості слова вихователя – широкий зміст, 

різноманітність цілей звертання педагога до вихованців. Педагогічна 

некультурність часто виявляється в тому, що вихователь знає лише дві-три 

мети словесного звертання до вихованців – заборона, дозвіл, докір. У майстра-

вихователя звертання до вихованця має безліч цілей, і одна з найчастіших – 

роз’яснення моральної істини, поняття, норми. У цьому вміє досягнути ефекту 

лише той педагог, який знає, відчуває ставлення своїх вихованців до хорошого і 

поганого в самих собі, їхню здатність критично ставитися до власних недоліків. 

Навіювання потребує від вихователя величезної затрати духовних сил. Умова 

навіювання – органічна єдність глибокої віри педагога в те, що він говорить, 

правдивості його ідеї і запального, сильного, виразного слова. Педагог високої 

педагогічної культури вчить розмірковувати вголос, він ділиться з дітьми 

своїми сумнівами, звертається до них за порадою, запрошує до спільних 

роздумів. Прийомом спонукання вихователеві легко перевірити свою 

педагогічну майстерність, самого себе. Похвала, заохочення дитини, колективу 

– дуже велика виховна сила: зростає почуття власної гідності заохочуваних, у 

них виникає бажання робити ще краще. Покарання – не тільки крайня форма 

примусу, це також одна з форм громадської оцінки поведінки людини. 

Покарання перевиховує лише тоді, коли в чомусь переконує, змушує 

замислитися над власною поведінкою, над ставленням до людей. 
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(Сухомлинський, 1977: 322-325). Ще одним важливим інструментом виховання 

словом Сухомлинський В. називає виявлення довіри і недовіри. На 

застосування недовіри найкраще випробовується педагогічна культура 

вихователя. Недовіра може мати потрібний педагогічний вплив лише за умови 

суворого індивідуального його застосування. Недопустимо виявляти недовіру 

кільком дітям, а тим більше всьому колективу. В. Сухомлинський виділив 

кілька відтінків поведінки: а) щодо вихованця, який робить погані вчинки 

помилково з необережності, через безтурботність і легковажність можна 

застосувати «попереджувальну» недовіру; б) щодо вихованців, які грубо 

порушують дисципліну, почуваючи свою безкарність, добре розуміючи при 

цьому й суть своїх учинків і те, що їхня поведінка заважає нормально 

працювати і педагогові, і групі, застосовуючи недовіру-засуд, яка поєднується з 

посиленим примусом. Довіра, на думку В. Сухомлинського «…найрозумніше 

для виховання будь-якого віку виявлення поваги до його людської гідності 

(Шайнога, 2010: 126). Мистецтво виявлення довіри – це свіжий вітерець, що 

роздуває слабенькі, іноді ледве жевріючі вогники сумління вихованця. 

Заборона – це один з дуже потрібних ефективних прийомів виховання, коли 

його уміло застосовують (Сухомлинський, 1977: 328). 

У взаємодії педагога та дітей утверджується єдність поглядів на добро і 

зло, на моральні цінності; така розмова зближує вихователя з вихованцями, а 

будь-яка спроба увійти в їхній духовний світ хитрощами не досягне бажаних 

результатів і є антипедагогічною (Шайнога, 2010: 127). Кожний прояв педагога 

повинен відбивати його особистість, його моральність, людяність, доброту, 

правдивість. Скільки б хороших слів не проголошував педагог, вони будуть для 

вихованців порожнім звуком, якщо в житті свого наставника вони не побачать 

втілення всіх цих слів і закликів (Сухомлинський, 1977: 328). 

Висновки. Моральне виховання методом слова виявляється в тому, що 

вихователь створює для вихованців атмосферу, насичену духовністю, пошуку, 

відкриттів, не тільки наукових, пізнавальних, а й морально-естетичних. І ця 
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атмосфера – початок морального розвитку. Метод слова використовується в 

багатьох цілях виховання і є найпершим, найдоступнішим та найголовнішим 

методом впливу на свідомість. 
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НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ: ЄДНІСТЬ СУСПІЛЬНОЇ ТА 

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ 

 

Національна свідомість, як унікальний феномен духовного життя 

українського суспільства, розвивається нині за внутрішньою логікою, 

демонструючи багатоманітність проявів і форм, глибину думок і почуттів, 

життєздатність у самоствердженні, надзвичайну силу націотворення. Ядром 

національної свідомості виступає національна ідея. У «Малій енциклопедії 
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етнодержавознавства» національна ідея визначається як «духовна першооснова, 

джерело особистісного розвитку людини» (Жмир. 1996: 104).  

Професор М. Боришевський у своїй роботі «Національна самосвідомість 

у громадському становленні особистості» зазначає, що «національна ідея – це 

усвідомлена нацією найбільш актуальна мета, на шляху до осягнення якої нація 

спроможна якнайповніше розкрити й реалізувати свої потенційні можливості, 

зробити політичний внесок у розвиток людської цивілізації та знайти достойне 

місце серед інших національних спільнот» (Боришевський, 2000: 22). Кожен 

народ має своє історичне коріння, свої національні пріоритети й цінності, 

покликання, що відображаються в національній ідеї. Слушно зазначає В. 

Качаєв, що громадянин поза національною ідеєю є емігрантом, гостем країни 

або просто біженцем. Дослідник визначає національну ідею, як 

«несуперечливий комплекс вірувань, національного світобачення і розуміння, 

сутнісне ядро духовного та інтелектуального потенціалів нації, кожної людини 

як громадянина і державотворця. Її носіями є люди з різними поглядами, різних 

національностей, різної партійної приналежності, різних релігійних та 

життєвих уподобань» (Качаєв, 1999: 72).  

М. Стельмахович у дослідженні «Теорія і практика українського 

національного виховання» обґрунтовує, що національна свідомість належить до 

важливих атрибутів національного життя народу. Вона репрезентує собою 

усвідомлення кожним громадянином своєї національної належності, віднесення 

себе до певної національної спільності на основі уявлень про типові її риси, 

мову, історичні та духовні цінності, етнічну територію, релігію, вірування, 

міфи, легенди, коріння її походження та умови розвитку. Вчителеві початкової 

школи важливо всіма доступними засобами зробити так, щоб національна 

свідомість в уяві молодших школярів злилася з ідеєю української державності 

— гаранта розвитку народу України. А це можливо лише тоді, коли вчитель 

привчає своїх вихованців дивитися на світ очима громадянина Української 

Держави, коли виховання базується на ідейно-громадській основі [5, с. 89]. 
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У цьому руслі важливе значення має подолання й запобігання комплексу 

національної і громадянської неповноцінності, породженою в умовах 

української бездержавності забуттям національної ідентичності 

(рівнозначності), втрати гордості за свою націю, індиферентне (байдуже) 

ставлення до національних здобутків. Позбутися таких негативних рис 

допомагають змістовні бесіди вчителя з учнями про громадянство, читання 

книг з проблем громадянства. Потрібно постійно привчати молодших школярів, 

аби вони дивилися на світ очима громадян вільної, демократичної, самостійної 

Української Держави. В цьому значну допомогу дадуть бесіди про 

громадянство. В сьогоднішній час чинні програми для початкових класів 

дозволяють у кожній навчальній дисципліні виділити провідні ідеї, що 

відображають основні тенденції розвитку сучасної науки й сприяють 

формуванню в учнів національного світогляду при неухильному дотриманні 

відповідних науково-педагогічних вимог. Ідейні і політичні переконання не 

задаються додому за підручником, не заучуються і не викладаються у 

відповідях, не оцінюються балами. Вони живуть у думках, вчинках, діяльності, 

взаєминах людей (Стельмахович, 1996: 89). 

Дослідниця І. Кресіна у праці «Національна свідомість: сутність, основні 

складові та рівні функціонування» вказує, що національна свідомість – це 

«складна система духовних феноменів та їх утворень, які сформувалися в 

процесі історичного розвитку нації, відображають основні засади її буття та 

розвитку». Національна свідомість як складна система, охоплює теоретичні, 

масові, буденні та елітні, власне національні та запозичені ідеї, культурні 

здобутки, настанови, устремління, що утворюють духовний унікум нації. 

Національній свідомості науковець дає таке визначення: «Національна 

свідомість – це усвідомлення державно-політичної, громадсько-територіальної 

спільності (соборності), духовної єдності, етнічної та історичної спорідненості, 

психологічної, культурної самобутності та неповторності» (Кресіна, 1998:  2). 

Вчена виділяє такі рівні національної свідомості:  
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1. Буденний рівень, який характеризується єдністю свідомих і 

несвідомих, ментальних і архетипних елементів національної свідомості. У 

буденній свідомості знаходять відображення як і усталені, відносно стійкі 

звичаї, ментальні пріоритети і настанови, так і динамічні швидкісні потреби, 

інтереси, цінності, почуття, настрої. Буденна свідомість, як стверджує 

науковець – це своєрідне «решето», крізь яке після певного періоду 

просіювання відходить усе несуттєве, а залишається вагоме для нації. 

2. Теоретичний рівень національної свідомості – це науково обґрунтовані 

чи мистецько-осмислені ідеї, концепції, програми, світоглядні орієнтації, що 

характеризують інтелектуальний потенціал нації, її здатність на основі 

рефлексів до самоопанування і самоствердження. Він вбирає в себе ті здобутки, 

які необхідні для ідейного забезпечення соціального, економічного, 

культурного розвитку нації. Саме на теоретичному рівні формуються і 

обґрунтовуються національна ідея, національний ідеал. 

3. Державно-політичний рівень національної свідомості. У кожній нації 

цей рівень розвинений відповідно до особливостей її історичного шляху, стадії 

національного процесу, специфічних умов державотворення, політичної 

системи, ступеня розвитку громадянського суспільства тощо. За масштабами 

охоплення духовної реальності цей рівень значно поступається теоретичному 

буденному, оскільки тут концентруються лише ті ідеї, програми, вчення, 

концепції, які віддзеркалюють політичні, державні, правові інтереси нації. 

Проте, за значущістю, для розгортання національно-творчого процесу 

державно-політичний рівень національної свідомості значно «випереджає» 

теоретичний та буденний рівні (Кресіна, 1998: 11-12). 

Педагог на основі аналізу концептуальних підходів до інтерпретації 

сутності національного виховання, визначає, що значення рівнів вирішальною 

мірою залежить від суб’єктивного фактора, тобто ступеня усвідомлення 

політичною елітою національних інтересів. Найважливішими інструментами 

дослідження основних параметрів, виявів, особливостей функціонування 
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національної свідомості стали структуризація й типологізація. Завдяки ним 

можна визначити основні складники національної свідомості та здійснити її 

типологізацію за різними критеріями й ознаками (Кресіна, 1998:  12).  

Національна свідомість базується на основних чинниках і засадах буття 

нації, вона є результатом і надбанням історичного розвитку, політичного 

констатування нації та самоосмислення. Національна свідомість є водночас 

критерієм ідентифікації й самоідентифікації нації у геополітичному 

соціокультурному просторі. Це засіб і водночас вияв національної інтеграції та 

консолідації. Як атрибутивна ознака нації, національна свідомість – це відкрита 

ціннісна система. Проте, провідною парадигмою, ґрунтом національної 

свідомості стали національні інтереси й цінності. У зв’язку з цим варто 

підкреслити, що національна свідомість криє в собі неодмінні параметричні 

ознаки духовності народу. Національна свідомість відтворює спосіб буття 

національної спільноти і, разом з тим, великою мірою визначає його. 

Національна свідомість існує одночасно і як щось індивідуальне, власне, і 

як суспільна свідомість. У першому випадку вона належить окремій людині, 

несе на собі відбиток її особистості, особистісних рис характеру. Коли ж мають 

на увазі суспільну свідомість, то відходять від усього специфічно 

індивідуального, особистого і беруть за основу вивчення погляди, ідеї, 

характерні для даного суспільства взагалі і для певної соціальної групи.  

Між індивідуальною і суспільною свідомістю відбувається постійна 

взаємодія та взаємовплив. Суспільно вироблена свідомість містить 

індивідуальну свідомість, є предметом власних переконань, джерелом 

моральних принципів, естетичних почуттів та уявлень. Суспільна свідомість 

існує у вигляді політичних, правових, моральних, релігійних, естетичних, 

наукових, філософських уявлень, понять, ідей.   

Отже, ґрунтовні спостереження свідчать, що національна свідомість 

виконує важливу роль у підвищенні моралі особистості, активізує в людей 

милосердність, доброзичливість, співпереживання. Сформована національна 
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свідомість сприяє пізнанню самого себе, своїх думок, почуттів, інтересів, 

потреб, стимулює щиру любов до людей, професії, Батьківщини. Національна 

свідомість стає одним із найважливіших показників не лише освіченості, а й 

духовності, вихованості, високої культури, цілісності особистості. 
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формування в суспільстві розуміння ранніх етапів життя людини як  

найвідповідальнішого періоду становлення особистості.  

Метою дослідження є проаналізувати роль гри у процесі соціальної 

адаптації дітей дошкільного віку. 

Нова соціокультурна ситуація і вимоги суспільства до особистості 

доводять, що сучасне покоління дітей поступово зіткнеться з необхідністю 

оволодіти засобами пристосування до різноманітних, в тому числі й 

екстремальних, ситуацій. Відтак, діти мають практикуватися у входженні до 

соціального середовища, розвивати в собі мобільність, гнучкість поведінки, 

адаптивні механізми. 

За дослідженнями науковців, дошкільний вік є важливим етапом 

початкової ланки соціалізації дитини. На цьому етапі відбуваються суттєві 

зміни в її житті. Прихід в заклад дошкільної освіти потребує від дитини 

оволодіння системою таких складових соціальної адаптації, як уміння 

прилаштовуватися до життя у нових соціальних умовах, усвідомлення нової 

соціальної ролі «Я - дошкільник», розуміння нового періоду свого життя, 

особистісна активність у встановленні гармонійних зв’язків із соціальним 

оточенням, дотримання певних правил групи, що потребує вміння унормовано 

поводитися, відстоювати власні думки (Артемова, 1995, Захарова, 2014, 

Кудикіна, 2015).   

Розробники Базового компонента дошкільної освіти також розглядають 

адаптацію як інтегральний показник здатності дитини виконувати належні 

біологічні, психологічні функції та соціальні ролі у колективі як основне 

призначення сім’ї та закладу дошкільної освіти (Базовий…, 2021). 

Проблема адаптації дошкільників пов’язана із засобами, які сприяють 

успішному пристосуванню кожної дитини до умов життя в закладі дошкільної 

освіти. Серед арсеналу засобів ми виокремили потенційну можливість ігор, які 

спрямовані на емоційну взаємодію дитини з оточуючими, допомагають 

пом’якшити адаптаційний процес.  



61 

 

Визнання педагогічною теорією і практикою гри як провідного виду 

діяльності дошкільників дістало належне відображення в освітніх документах. 

Так, у Базовому компоненті дошкільної освіти зазначено, що роль гри в 

педагогічному процесі зумовлена її функцією, тобто творчою інтеріоризацією 

дітьми власного досвіду пізнання навколишнього середовища. Гра є найлегший 

ступінь для усвідомленого оволодіння надбанням культури, досвідом людських 

взаємин, знаннями, способами діяльності тощо (Базовий…, 2021). 

Сучасні психолого-педагогічні дослідження гри характеризуються 

зближенням поглядів на неї як на провідний вид діяльності дошкільників, 

аналізом її виховних можливостей і засобів їх актуалізації. Цей напрям 

наближений до сучасних концепцій дошкільного виховання. Плеяда науковців 

розглядають гру як джерело формування особистості, вивчаючи її феномен, як 

сутність, структуру, динаміку стосунків, що в ній складаються (Кудикіна, 2015, 

Кузьменко, 2015).   

Пристосування дітей до закладу дошкільної освіти є неоднозначним за 

характером, тривалістю цього процесу, проходженням етапів, фаз та потребує 

дотримання низки педагогічних умов. Адаптація дошкільників залежить від 

багатьох чинників, серед яких провідними є емоційне самопочуття дитини, 

позитивна мотивація відвідування закладу дошкільної освіти, задоволеність 

різними видами діяльності. Позитивний перебіг адаптації забезпечується також 

урахуванням особливостей емоційної адаптації дітей дошкільного віку.  

Досліджуючи зв’язок між сформованістю у дітей ігрових навичок та їх 

соціальною ізоляцією, В. Кузьменко зазначає, що недостатня сформованість 

знань та умінь ігрової діяльності заважає дитині задовольняти гостру потребу у 

спільній грі та відносинах з однолітками Ці складності зумовлюють нові 

труднощі: заважають дитині бути партнером у грі, негативно позначаються на 

ставленні до неї інших дітей, призводять до соціальної ізоляції в умовах 

закладу дошкільної освіти. Для «новачка» це означає дезадаптацію або важку 

форму пристосування (Кузьменко, 2015).  Компетентність в ігровій діяльності 
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визначається розвиненістю ігрових умінь дитини, сформованістю ігрового 

партнерства, рівнем засвоєння нею ігрових правил» (Базовий…, 2021). 

Л. Артемова наголошує, що вибір гри як засобу адаптації зумовлюється 

кількома чинниками, а саме: 

– по-перше, вона є провідним видом діяльності в дошкільному дитинстві; 

– по-друге – способом включення дитини в соціальні відносини; 

– по-третє – ефективним розвивальним середовищем ( Артемова, 1995: 

21-23).  

Аналіз джерельної бази з цього питання показує, що розвиток ігрових 

умінь, ігрової активності, збагачення ігрового та соціального досвіду, що 

відбувається у грі забезпечують дитині пристосування, особистісне 

становлення, здатність свідомо програмувати власну поведінку відповідно до 

соціально прийнятних норм поведінки й діяльності. Проте застосовуваний у 

практиці роботи закладу дошкільної освіти арсенал ігор, метою яких є сприяння 

адаптації, дуже бідний. Це, зокрема, такі ігри та ігрові вправи, як: «Пузир», 

«Снігова куля», «Моє ім’я», «Давайте привітаємося», спрямовані на розвиток 

комунікативних навичок та подолання деяких адаптаційних труднощів 

(Щербакова, 1998).  

Як показує практика, в закладі дошкільної освіти існує незначний досвід 

використання гри як засобу адаптації.  

Т. Науменко, проаналізувавши сучасний стан розвитку гри, характеризує 

рольову гру дошкільників як уміння взяти на себе роль та розгорнути сюжет 

спільної гри, змінити рольову позицію адекватно ролям партнерів, здатність 

створити ігрову ситуацію для реалізації свого задуму з використанням іграшок, 

предметів-замінників, уявних предметів (Науменко, 2002: 28). На думку Н. 

Захарової, ігровий спосіб впливу дає вихователеві можливість регулювати 

взаємини дітей у групі з метою формування в них колективних, гуманістичних, 

соціально прийнятних взаємин (Захарова, 2014: 11). За допомогою засобів гри, 

як пише Н. Кудикіна, вдається подолати соціальний інфантилізм, замкнутість, 
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надмірний потяг до конформності, порушення поведінки, «важку» адаптацію 

(Кудикіна, 2015: 8). Доводимо, що в ході рольових ігор здійснюється корекція 

неадекватних станів й емоційних реакцій дітей, відпрацювання соціальної 

перцепції, поглиблення самопізнання. Пропонуючи дітям розіграти сцени, що 

моделюють їхні проблеми, вихователь допомагає дошкільникам відтворити у 

драматичному дійстві значущі події їх життя, легше сприймати конфлікти, 

з’ясувати мотиви та доцільність власної поведінки та вчинків партнерів по 

діяльності.  

Існує великий різновид ігор, які доцільно використовувати педагогу в 

своїй роботі для адаптації дошкільника. Це сюжетно-рольові, рухливі, ігри-

драматизації та інші види ігор у роботі з дітьми, які мають комунікативні, 

емоційні та адаптаційні труднощі. Значний розвивальний, виховний та 

корекційний ефект досягається за умови комплексного застосування різних 

видів ігрової діяльності в роботі з дітьми в адаптаційний період. За допомогою 

гри дитина пізнає світ, особистість дошкільника розвивається всесторонньо. 

Сюжет гри є її показником змістовності. У грі визначено правила рольової 

поведінки, а також відбувається взаємозв’язок знань та ігрової можливості, 

наголошено на необхідності повернення ігровій діяльності її провідного місця в 

житті дитини. У грі дитина може виявити особливу активність і тим самим 

реалізувати себе. Гра є основною формою організації дитячого життя. 

Отже, в психолого-педагогічній науці та практиці визнано, що гра є 

ефективним засобом адаптації до обставин життя, нейтралізації стресових 

навантажень, вона допомагає долати скутість та напруженість дітей, знімати 

«психологічний захист». Гра є засобом включення дитини дошкільного віку в 

соціальні відносини, вона особливо сензитивна до сфери людської діяльності, 

оскільки основним змістом гри є людина та відносини дорослих. Гра сприяє 

засвоєнню дитиною суспільного досвіду, орієнтації у людських стосунках і 

мотивах, виконуючи функцію соціалізації, де адаптація є першим етапом.  
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оволодіти здобувачі освіти, але читацької компетентності серед них не 

зазначено.  Втім, спільним для них усіх є вміння, які нероздільно пов’язані саме 

з читанням. Наприклад, у Державному стандарті початкової освіти (2018) 

однією з ключових компетентностей є вільне володіння державною мовою, «що 

передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та 

аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси 

слова». Все це, так чи інакше, стосується читання. В останні десятиріччя 

стрімко зростає обсяг інформації, яку необхідно самостійно здобувати, 

критично оцінювати в текстах різних видів, засвоювати та застосовувати у 

житті. А це насамперед потребує збільшення темпу читання, швидкості 

розуміння, цілісності сприйняття та самостійності у прийнятті рішень. 

Т. Яценко (2016: 250) стверджує, що ефективність читання визначається 

«…рівнем сформованості читацької компетентності як пріоритетного 

компонента загальноосвітньої підготовки школярів». Особливу роль та 

значення читацькій компетентності у своїх працях відводять і інші провідні 

вчені-методисти України, як-от: О. Вашуленко, А. Вітченко, М. Піддубний, О. 

Ісаєва, В. Мартиненко, В. Уліщенко, А. Фасоля, Т. Яценко.  

В. Мартиненко (2013: 147) визначає читацьку компетентність школяра 

«базовою складовою комунікативної і пізнавальної компетентностей і 

передбачає оволодіння учнями сукупністю знань, умінь, навичок, ціннісних 

ставлень, які дають змогу дитині відповідно до її вікових можливостей 

самостійно орієнтуватися в колі дитячого читання, самостійно працювати з 

різними видами письмових текстів – їх читати, розуміти, знаходити в них 

потрібну інформацію, аналізувати, інтерпретувати, оцінювати, застосовувати її 

для вирішення навчально-пізнавальних завдань, у життєвій діяльності, у 

стандартних і нових ситуаціях». 

В умовах компетентнісного підходу в освіті проблема формування 

читацької компетентності здобувачів освіти набуває особливого значення, тому 
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вимагає ґрунтовного дослідження та вдосконалення педагогічного 

інструментарію учителів початкових класів.   

Як зазначає М. Піддубний (2018), у процесі роботи з формування 

читацької компетентності школярів учитель стикається з цілою низкою 

суперечностей: 

− між зниженням загальної культури в суспільстві і необхідністю 

формування  ціннісного ставлення до читання;  

− між зниженням інтересу до читання у дітей та необхідністю 

підтримувати стійкий емоційний інтерес до літературного читання;  

− між недостатньою кількістю навчальних годин і надмірною 

кількістю творів, пропонованих для текстуального вивчення; 

− між сучасними уподобаннями учнів та наявними в програмі 

зразками художніх творів минулого. 

Оскільки на успішність навчання здобувачів освіти впливає багато 

факторів, то важливо насамперед визначити ті, що безпосередньо пов’язані з 

проблемою підвищення рівня читацької компетентності. Загальновідомо, що на 

формування читацької компетентності впливають такі чинники: читацькі 

вподобання, начитаність та літературна ерудиція батьків, мова, якою проводять 

навчання (чи є вона рідною для дитини), асортимент книг у шкільній та 

домашній бібліотеках, можливість купувати книги та педагогічна майстерність 

учителя (Колесова, 2017). 

Завдання вчителя відповідно до Нової української школи (2016) полягає 

не тільки в тому, щоб навчити свідомо, правильно, виразно читати, розуміти, 

аналізувати твори, але і формувати у дітей соціальні, морально-етичні цінності 

через художні образи літературних творів; розвивати мовлення учнів; 

розвивати творчу літературну діяльність школярів; формувати у них навички 

самостійної роботи з різними типами і видами дитячих книжок; уміння шукати, 

використовувати інформацію задля вирішення навчально-пізнавальних потреб.  
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Для успішної реалізації цих завдань та вдосконалення системи навчання 

педагогів-практиків заохочують до використання передових технологій та 

інноваційних методів навчання, найпопулярнішими з яких є: інтерактивне та 

інтегроване навчання, технології розвитку критичного мислення, проектні та 

інформаційно-комунікаційні технології. Особливої уваги заслуговує 

застосування педагогічної технології «Щоденні 5» (G. Boushey, J. Moster, 2014). 

Її головна мета визначена, як процес удосконалення навичок читання та письма, 

розвиток мотивації до навчання, самостійності, витривалості та 

відповідальності, що в кінцевому результаті сприяє інтелектуальному розвитку 

особистості. Щоб підвищити пізнавальний інтерес до читання не менш 

важливим є проведення ретельно спланованих та продуманих уроків 

різноманітних форм: урок-гра, урок-змагання, урок-казка, урок-подорож, урок-

КВК, урок-вікторина, урок-свято та багато інших. Невід'ємним аспектом у 

формуванні читацької компетентності є уроки позакласного читання, які мають 

на меті формувати навички читання та самостійність учнів, позитивне 

ставлення школярів до читання з власної ініціативи.  

Безперечно, у формуванні читацької компетентності школярів вагоме 

місце посідає здатність вчителя організувати відповідальну роботу та ставлення 

до читання з перших днів навчання, оскільки без виховання в них бажання і 

звички у вільний час звертатись до книги, тобто не враховуючи розвиток 

пізнавальної активності дітей, цей процес не буде успішним.  

Наприкінці відзначмо, що ефективне формування читацької 

компетентності молодших школярів можливе за таких умов: використання 

якомога більше вправ, метою яких є розвиток техніки читання та розуміння 

прочитаного; застосування диференційованих завдань, що спрямовані на 

розвиток швидкості читання школярів; використання сучасних технологій, 

методів і прийомів передового педагогічного досвіду; розуміння 

взаємозалежності читання і розвитку мовлення; врахування психології 

молодших школярів, їх читацьких інтересів та вподобань; системного 
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методичного оновлення уроків читання за допомогою високої педагогічної 

майстерності та креативності педагога. 

Формування читацької компетентності здобувачів початкової освіти – це 

перший, найважливіший етап на шляху до становлення читацької 

компетентності особистості і є результатом тривалої, цілеспрямованої та 

наполегливої взаємодії суб’єктів освітнього процесу. Під час формування 

читацької компетентності здобувачів початкової освіти відбувається реалізація 

відповідних завдань Нової української школи, а саме створення психолого-

педагогічних умов з метою оволодіння достатньо сформованими способами, 

вміннями та навичками читання школярів, розвиток мотиваційного аспекту, 

заохочення дітей до читацької діяльності як засобу осягнення сучасного світу і 

самопізнання, формування здатності сприймати, розуміти, усвідомлювати, 

критично оцінювати та аналізувати інформацію різних видів, оперувати нею та 

вміло використовувати для вирішення навчально-пізнавальних та практичних 

завдань (Фенцик О., 2018). 
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НВПЕВНЕНІСТЬ У СОБІ ЯК ВАЖЛИВА ЯКІСТЬ 

ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 

 

Впевненість у собі є невід’ємною ознакою розвиненої людини. Зазвичай 

під нею у психології розуміють усвідомлене ставлення індивіда до власних 

здатностей в умовах реалізації їх конкретній формі активності, основою якого є 

адекватна самооцінка. Наявність названої риси позитивно оцінюється 

фахівцями. Вони наголошують на залежності від неї результату, 

налаштованості на успіх, на діяльнісному переживанні під час задоволення 
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актуальних потреб, реалізації мети. Водночас підкреслюється її ситуативність, 

оскільки ця якість може мати ознаки лише у певних видах діяльності. В інших 

поведінкових проявах будуть спостерігатися невпевнені дії, негативні 

переживання, які в основі своїй мають неадекватне оцінювання власних 

потенцій і здібностей. По-перше розглядається це утворення як певний 

континуум рис впевненість – невпевненість у собі. Подруге підкреслюється 

необхідність її цілеспрямованого формування, оскільки вона у переважній 

більшості є ситуативним проявом у поводженні людини. Третій момент, на 

який варто звернути увагу – це підґрунтя цієї риси: здібності, наявний досвід 

виконання конкретних дій, належна і об’єктивна самооцінка власних 

можливостей, прогнозування результатів, позитивні емоційні переживання. 

Зокрема О. Запорожець, Я. Неверович наголошують на тому, що саме у дітей 5-

6 років з’являється свідома цілеспрямована поведінка, пов’язана зі здатністю 

малюка долати труднощі. Науковці визначають її цілеспрямовану активність, в 

основі якої покладено моральні мотиви. Власне це моральна саморегуляція 

поведінки, підкреслюючи, що це – саморегуляція, тому важливо виховувати у 

дітей здатності об’єктивно ставити перед собою конкретні цілі та намагатися 

досягати успіху під час їх реалізації у складній діяльності. Водночас важливим 

для формування впевненості у собі залишається аспект, пов’язаний з вибором 

ним правильних способів здійснення вольової поведінки, особливо коли 

нашляху до мети є перешкоди. Зокрема Я. Неверович підкреслює: долання 

перешкоди заради досягнення мети надає дії справді вольового характеру. 

Отже, це за своєю сутністю є цілеспрямована усвідомлена дія дошкільника, 

заснована на мобілізації зусиль, необхідних для долання труднощів та 

перешкод на шляху до мети. На думку В. Висоцького, за своєю сутністю 

упевненість в собі полягає у прийнятті особистістю своїх дій, рішень, умінь, 

навичок як правильних, доцільних. Йдеться про те, що ядром упевненості в собі 

виступає стабільне позитивне ставлення особистості до себе – до своїх 

здібностей, якостей, досягнень, які передбачають її активну участь у соціальних 
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ситуаціях. Самооцінка особистості, віра в ефективність застосованого 

поведінкового репертуару – важливі складові упевненості в собі (Сергєєнко, 

2012). Для формування у дитини старшого дошкільного віку впевненості як 

риси характеру важливе позитивне ставлення до себе. О. Смирнова наголошує, 

що в період 5-6 років у малюка відбувається зміна «образу себе» ‒ він стає 

більш складним, містить уявлення не лише про своє «реальне», а й «ідеальне» 

Я. Це стимулює процес особистісного зростання дитини, створює сприятливі 

умови для формування впевненості у собі, збагачує досвідом усвідомлення 

своєї недосконалості (Сергєєнко, 2012: 355). На етапі старшого дошкільного 

віку, як ніколи раніше, дає про себе знати прагнення дитини одержати від 

значущих дорослих визнання своїх чеснот та досягнень. С. Тищенко зазначає, 

що саме у цей віковий період дитина намагається усілякими способами 

відстояти свою гідність, заявити про свої права оточуючим, домагатися 

справедливої оцінки своїх вчинків, якостей, результатів діяльності. Вказаний 

фахівець зазначає, що це є свідченням розвитку її самосвідомості – здатності 

більш-менш об’єктивно оцінювати себе, ціннісно ставитися до себе та 

регулювати свою поведінку. С. Тищенко привертає особливу увагу до 

важливості формування у старшому дошкільному віці елементарної системи 

цінностей, зокрема почуттів самоцінності, самоповаги, власної гідності 

(Сіренко, 2017: 110) Оперуючи поняттями впевненість – невпевненість – 

самовпевненість, О. Серебрякова вказує на їх залежність не лише від 

зовнішньої, але й від характеру самооцінки, зокрема її адекватності та стійкості. 

На думку даного автора, основою впевненості дитини у собі виступає її вміння 

правильно оцінити свої сили та можливості відповідно до конкретних вимог та 

умов діяльності. Зокрема авторкою доведено, що найсильніше, проте однобічно 

впливають на самооцінку дитини висока адекватна й неадекватна зовнішні 

оцінки. На відміну від них вплив низької зовнішньої оцінки на самооцінку 

зростаючої особистості виявився обмеженим, залежним від особистого досвіду 

дитини. Автор уводить в обіг поняття «адекватна впевненість», яку, на її 
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погляд, можна сформувати за допомогою високої зовнішньої оцінки, яка 

спирається на реальні досягнення дитини (Сіренко, 2017: 138). Вивченню 

причин появи у дітей невпевненості у собі присвячено дослідження В. Ромека. 

До основних причин виникнення невпевненості як негативної якості 

особистості фахівець відносить: помилкові уявлення дитини про себе, занижену 

самооцінку; залежність її поведінки й безініціативність; страх бути осміяною 

або відкинутою соціальною групою; відсутність навичок виявлення своїх 

почуттів (Сіренко, 2017: 135). В. Слуцький наголошує, що нереалістичні цілі, 

аморфні або недосяжні плани, зависокі вимоги та стандарти дорослого 

призводять до втрати зростаючою особистістю віри у себе. Науковець 

підкреслює: наслідком вказаних дій дорослого у дитини формується занижена 

самооцінка, негативні уявлення про свої можливості та досягнення, 

розвивається невпевненість у собі як якість, що заважає досягненню успіху та 

задоволенню життям. Вказуючи на важливу роль самооцінки особистості у 

будь-якій діяльності, В. Зінченко зазначає: впевненість у собі проявляється 

тоді, коли самооцінка дитини, рівень її домагань відповідають реальним 

можливостям, співвідносяться з конкретними досягненнями, є адекватними. 

Згідно даних його дослідження, завищена та занижена (неадекватна) 

самооцінки продукують відповідно самовпевненість та невпевненість 

зростаючої особистості у собі. Дослідник звертає увагу на те, що за частого 

використання неадекватних самооцінок та ігнорування їх дорослими, вони 

можуть перетворитися на стійкі якості особистості, проявлятися у 

самовпевненій або невпевненій поведінці та відповідних ставленнях до 

дійсності. Так, В. Гарбузов зазначає, що у формуванні впевненості у собі 

важливу роль відіграє почуття власної гідності, яке ґрунтується на реальних 

результатах діяльності. На думку вченого, недостатність або не сформованість 

навичок самостійної поведінки викликає в однолітків почуття зневаги, а в самої 

особистості ‒ невпевненості у собі. Продовжуючи свою думку, науковець 

підкреслює: невідповідність самооцінки можливостям особистості та її 
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домаганням гальмує розвиток в неї здатності мобілізувати зусилля на 

досягнення належних результатів. Він переконаний, що конфлікт між 

самооцінкою дитини та її домаганнями може призвести до таких форм 

поведінки, як неадекватних реакцій, агресивності, проявів нервовості (Сіренко, 

2017: 142).  

Таким чином, впевненість у собі розглядається як важлива властивість 

дитини 5 -7 років. В її основі лежать вольові процеси розвитку, мотиви 

діяльності й поведінки. Саме у цьому віковому періоді означена якість починає 

розвиватися. Вона тісно пов’язана з адекватною самооцінкою малюка, його 

базовими особистісними рисами. Вона залежить від успішності у діяльності, 

гордості за власні досягнення, об’єктивною оцінкою власних здібностей і 

можливостей, від зовнішніх оцінок дорослих, які знаходяться навколо, зокрема 

батьків і вихователів.  
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На сьогодні вивчення іноземної мови у закладах дошкільної освіти є 

бажаним компонентом. Діти, які у дошкільному віці один-два роки залучалися 

до вивчення іноземної мови, за умови, що це навчання організовувалося 

методично правильно, успішно навчаються у школі, краще засвоюють курс 

будь-якої іноземної мови. Вивчення дошкільниками англійської мови є 

особливим видом освітньої діяльності. У процесі навчання мова виступає 

водночас предметом і провідним засобом навчання. У процесі навчання діти не 

вивчають складових частин незнайомої мови, а одразу опановують її як засіб 

спілкування (Кулікова, Шкваріна, 2015: 7). 

Згідно з програмою дошкільного навчання дітей англійської мови, у 

закладі дошкільної освіти вивчення іноземної мови проводиться виключно в 

усній формі. Таким чином, пріоритетним завданням вчителя є розвиток навичок 

говоріння та аудіювання. Мова є засобом спілкування. Щоб людина заговорила, 

у неї має виникнути потреба це робити, іншими словами – має бути мотив для 

висловлювання. Тому для володіння мовою недостатньо знати велику кількість 

віршів чи пісень іноземною, потрібно ще й вміти використати вивчені слова та 

вирази у необхідних ситуаціях. Отже педагог, обираючи форми та методи 

навчання, створює для дітей штучне іншомовне середовище, відповідно до 

https://pedagogy.lnu.edu.ua/department/kafedra-pochatkovoji-ta-doshkilnoji-osvity
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теми, що вивчається. Це може бути розмова двох друзів про їхні сім’ї, 

домашніх тварин, улюблені іграшки, одяг. Існує досить велике різноманіття 

засобів організувати навчальний процес так, щоб гармонійно поєднати реальну 

мовленнєву діяльність із використанням досить обмеженого лексичного 

матеріалу, вивченого до цього (Журавльова, 2014: 74). 

На думку багатьох дослідників дошкільний віковий період є найбільш 

сенситивним для оволодіння дітьми основами іноземного мовлення. 

Ефективність навчання іноземних мов, на нашу думку, здебільшого залежить 

від обраного підходу до навчання. На сучасному етапі розвитку навчання 

іноземних мов основним вважається комунікативний підхід, оскільки він 

зорієнтований на вивчення іноземних мов через спілкування. Реалізація цього 

підходу в навчальному процесі з іноземними мовами означає, що формування 

іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь відбувається шляхом і завдяки 

здійсненню дітьми іншомовної мовленнєвої діяльності. Цей підхід передбачає 

оволодіння іноземними мовами як засобами спілкування, набуття дітьми 

навичок первинної комунікативної компетенції. Правильно побудований 

процес навчання іноземних мов сприятиме формуванню у дітей навичок 

елементарного іншомовного спілкування. 

Добираючи форми та методи навчальної діяльності, вчитель звертається 

до затверджених державою програм вивчення іноземної мови дітьми 

дошкільного віку. Він визначає для себе мету та завдання роботи з дітьми, 

визначає сутність розвивальної, виховної та навчальної цілей на кожному 

занятті. 

На даний час в Україні є великий вибір книг, підручників, посібників та 

допоміжних засобів для навчання англійської мови саме дітей дошкільного 

віку. Існують і спеціальні методики, за якими працюють спеціалісти на курсах 

раннього вивчення мови. Це, зокрема, програма Helen Doron «Early English», 

навчальні комплекси Happy Hearts, Little Friends, First Friends, My Little Island, 

My First English Adventure, Young Children’s Picture Dictionary, Pockets та інші. 
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Все більшої популярності набуває робота приватних дошкільних закладів, у 

яких вивчення мови може бути полегшеним використанням технічних засобів, 

таких як відеоплеєрів та комп’ютерів. Багато сучасних підручників зарубіжних 

видавництв мають в якості додатка програмне забезпечення для роботи на 

інтерактивних дошках. 

«Англійська Хелен Дорон» – це міжнародна мережа з 30-річним досвідом 

успішного навчання дітей від 3 місяців та підлітків до 18 років. Більше 2-х 

мільйонів дітей у 36 країнах світу розмовляють англійською завдяки 

«Англійська Хелен Дорон». В Україні мережа налічує 63 навчальних центри в 

24 містах. «Англійська Хелен Дорон» дозволяє вчити англійську мову як другу 

рідну через живе спілкування, творчість, веселі завдання, ігри та музику. Курс 

розмовної англійської для дітей поєднує 12 анімаційних епізодів та 25 пісень з 

цікавими книжками, розвиваючими іграми, дивовижними історіями та 

яскравими мультфільмами, що сприяє високій мотивації та гарним результатам. 

Навчальні центри ранньої англійської мови пропонують програми, 

розроблені для дітей віком від 3-х місяців. Заняття проходять в ігровій формі, 

через співи, танці та інтерактивні ігри. У групі займається від 4-х до 8-ми дітей 

(Англійська для малюків). Програми для дітей віком від 3-х до 7-ми років 

спрямовані на вивчення англійської у великих групах дітей у процесі гри, 

розвиток мовлення та слуху завдяки автентичним пісням, цікавим 

мультфільмам, веселим іграм, римуванню, міні-діалогам, тощо, фізичний 

розвиток, який забезпечується завдяки спеціально розробленим різноманітним 

рухам під пісні, які включені в навчальні програми (Англійська для дошкільнят 

за методикою Хелен Дорон). 

За допомогою автентичних матеріалів діти дошкільного віку 

знайомляться з інтонацією та ритмом англійської мови, вдосконалюють вміння 

правильно будувати англійські речення, граючи в цікаві ігри з розвитку 

мовлення, логіки, пам’яті, асоціативного мислення, римування англійською. 
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Все це сприяє формуванню іншомовної комунікативної компетентності в дітей 

дошкільного віку.  

Завдання навчання іноземної мови дітей дошкільного віку такі:  

 викликати у дітей інтерес до вивчення англійської мови та 

підтримувати цей інтерес упродовж усього періоду навчання;  

 цілеспрямовано навчати спілкуватися англійською мовою в межах 

комунікативного мінімуму, що пов’язаний зі світом дитинства;  

 залучати мовленнєвий досвід дітей спілкування рідною мовою для 

перенесення на спілкування англійською та навпаки;  

 активізувати у процесі навчання позитивні риси характеру, 

формувати новоутворення культури спілкування, прояви загальнолюдських 

моральних якостей;  

 ознайомлювати дітей із елементами соціокультури англомовних 

країн (Великої Британії, США та інших);  

 формувати ставлення до довкілля, що передбачає відкритість, 

толерантність, повагу до інших народів, включає забобони, стереотипи, 

дискримінацію (Англійська для дітей дошкільного віку). 

Ще однією перевагою використання автентичних матеріалів на заняттях з 

англійської мови в закладах дошкільної освіти є те, що діти знайомляться з 

цінностями культур інших народів; опертя на досвід у спілкуванні сприяє 

вихованню толерантності до інших культур, формує манери поведінки, власне 

бачення світу та своє місце в ньому і сприяє розвитку соціокультурної 

компетентності в дітей дошкільного віку. 

Отже, іншомовне мовлення дітей дошкільного віку відіграє важливу роль 

у психічному, особистісному, соціальному розвитку, іноземні мови виступають 

як засоби формування вмінь усного спілкування дітей дошкільного віку. 

Створення позитивного, емоційно-комфортного середовища, у якому кожен 

учасник є активним, важливим об’єктом навчання відіграє велику роль у 

формуванні комунікативних навичок з іноземної мови. Завдання дошкільного 
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навчання іноземної мови передбачає навчити дітей вміти вступити у 

мовленнєвий контакт із співрозмовником, долучитися до розмови, отримати і 

передати елементарну інформацію, пов’язану зі змістом дитячого спілкування, 

припинити спілкуватися та ін., а не просто сказати фразу іноземною мовою. 
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СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ІНШОМОВНОЇ  

ЛЕКСИКИ У МЕДІАТЕКСТАХ 

 

Мова ЗМІ завжди була й залишається сферою акліматизації запозичень як 

одного з найголовніших джерел збагачення й оновлення лексичної системи 

сучасної української мови. Кількість нових іншомовних слів, які увійшли в 

ужиток і засвоєні українською літературною мовою в другій  90-х XX століття, 

досить значна. Інтенсивний приплив,  а також порівняно швидке засвоєння 

лексико-семантичних входжень ‒ одне з характерних явищ зазначеного 

періоду, що зумовлюється й визначається багатьма чинниками. На ці процеси 

здійснюють вплив насамперед соціально-політичні демократичні перетворення, 

лібералізація, відкритість сучасного суспільства для міжнародних зв’язків, 

зокрема, наявність більш тісних суспільно-політичних, соціально-економічних, 

науково-технічних, культурних, спортивних та інших контактів між народами-

носіями мови. 

Актуальність розвідки зумовлена відсутністю у науковому дискурсі 

досліджень специфіки функціонування іншомовної лексики у регіональному 

медіапросторі.  
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І. Ющук подає таку класифікацію лексичних запозичень зі слов’янських 

мов: 

1) запозичення із старослов’янської мови; 

2) запозичення з польської мови; 

3) запозичення з російської мови (Ющук, 2004: 192). 

У свою чергу, М. Плющ пропонує іншу класифікацію: 

1)  старослов’янізми; 

2) запозичення з білоруської мови; 

3) запозичення з польської мови; 

4) запозичення з російської мови (Плющ, 2006: 126−127). 

Для аналізу іншомовних слів у сучасному медіадискурсі ми обрали газету 

«Вільне життя +». У результаті дослідження було виявлено, що  лексичні 

запозичення зі слов’янських мов зустрічаються рідко, а з білоруської мови не 

знайдено зовсім. Приклади наведено нижче. 

В обласному архіві відкрилась виставка документів, що розповідає про ці 

події (Вільне життя, №86, 2018: 2). 

Область (старослов.) − частина країни, державної території.  

Звідкіля прийшла ота люта орда запроданців на отчу землю? (Вільне 

життя, №88, 2018: 2). 

Орда (тюркського походження) − у тюркських і монгольських народів 

військово-адміністративна організація, стоянка кочівників.  

До тих, хто мітять на гетьманську булаву. (Вільне життя, №88, 2018: 2). 

Слово булава тюркського походження. Булава − кулясте потовщення на 

кінці палиці.  

Чому пан нардеп такий короткий термін називає? (Вільне життя, №88, 

2018: 4). 

Пан (грец.) − у давньогрецькій міфології бог лісів, пізніше − покровитель 

пастухів, мисливців, рибалок, бджолярів.  
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Якби моя воля, я б цей фільм показувала в кожній школі, в кожному 

училищі, технікумі, кожному виші, щоб заторкнути серця нашої молоді тією 

відвагою, жертовністю і всеперемагаючою любов’ю до України, яку мали 

творити будівничі Української національної революції сто років тому (Вільне 

життя, №86, 2018: 1). 

Технікум (грец.) − середній технічний або спеціальний навчальний заклад.  

Вже у невеликих містах, не кажучи вже про столичні квартали, 

узаконено стоять замасковані суцільними синіми брезентами та вивісками 

«Національна лотерея» модерні казино, де грають на мільйони (Вільне життя, 

№86, 2018: 3). 

Лотерея (італ.) − форма залучення коштів населення через продаж 

лотерейних квитків. 

Казино (італ.) − гральний дім, переважно з естрадою, рестораном.  

УНРада закликає українців не виконувати розпорядження ліквідаційної 

комісії і вимагає від Гуйна передати владу їй, але той відмовляється (Вільне 

життя, №86, 2018: 1). 

Влада (чеськ.) − здатність і можливість того, хто нею володіє, за 

допомогою авторитету.  

Вже у невеликих містах, не кажучи вже про столичні квартали, 

узаконено стоять замасковані суцільними синіми брезентами та вивісками 

«Національна лотерея» модерні казино, де грають на мільйони (Вільне життя, 

№86, 2018: 3). 

Брезент (нідер.) − груба лляна водонепроникна тканина. 

Можна зробити висновок, що запозичення в українському 

публіцистичному стилі виконують такі головні функції, як граматичні, 

тематичні, оцінюючі, прагматичні та комунікативно-функціональні, що 

визначаються багатьма факторами. 
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ВЕРТЕПНА ДРАМА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

У статті розглядається проблема формування мовленнєвої 

компетентності дітей старшого дошкільного віку. Визначено поняття 

«мовлення», «мовленнєва компетентність», «вертепна драма». Описано типи 

компетенцій, які формують мовленнєву компетентність. Проаналізовано та 

описано вертепну драму як засіб формування мовленнєвої компетентності 

дітей старшого дошкільного віку. Описано складові частини вертепної драми. 

Ключові слова: діти дошкільного віку, мовлення, мовленнєва 

компетентність, вертепна драма.  

Постановка проблеми 

Вчені помітили зростання кількості сучасних дітей, які мають певні 

порушення мовлення. Своєю чергою, порушення мовленнєвого розвитку 

впливає на загальний особистісний розвиток дитини дошкільного віку. 

Насамперед може страждати розвиток мовленнєвої компетентності. Важливість 
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та актуальність вивчення мовленнєвої компетенції у дітей старшого 

дошкільного віку полягає в тому, що вона допомагає їм в життєвих ситуаціях 

правильно, адекватно використовувати мову відповідно до ситуації. Також 

сформована мовна компетенція у дітей старшого дошкільного віку дозволяє їм 

доречно застосовувати різні засоби виразності мовлення. Відповідно, постає 

питання методів та шляхів розвитку мовленнєвої компетентності дітей 

старшого дошкільного віку. На нашу думку, одним із актуальних методів та 

засобів формування мовленнєвої компетентності дітей старшого дошкільного 

віку є залучення їх до виконання драматичних творів, зокрема вертепної драми. 

Вертепом називають форму лялькового або у сучасному розумінні «живого» 

театру. Театральне дійство, яке відбувається під час вертепу є цікавим дітям 

дошкільного віку, оскільки для цього життєвого етапу важливими є емоції та 

переживання. Вертепна драма – це свого роду гра, яка є провідним типом 

діяльності у дошкільному віці. Під час підготовки вертепної драми та її 

реалізації дошкільники спілкуються один з одним, відповідно, відпрацьовують 

навики комунікації та мовленнєвий досвід. Також в процесі розігрування 

вертепної драми реалізується не лише мовленнєвий досвід, але й знання про 

мову та чуття самої мови. Все вище описане зумовило мету написання статті, 

яка полягає у розгляді вертепної драми як засобу формування мовленнєвої 

компетентності дітей старшого дошкільного віку.  

Результати теоретичного дослідження.  

Спочатку дамо визначення поняття «мовлення». Мовлення – це вербальне 

спілкування, яке відбуваються за допомогою слів. Для правильного мовлення у 

дитини повинні розвиватися всі фонематичні процеси від сприйняття, 

переробки отриманої інформації до її озвучування, усвідомлення (Ільїна, 2017). 

Згідно з науковими поглядами Л. Калмикової, мовлення дитини дошкільного 

віку можна визначити через різні сутності. По-перше, мовлення можна 

визначити як діяльнісний процес. По-друге, мовлення являється результатом 

мовної діяльності. По-третє, мовлення є актом спілкуванням та комунікацією з 
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іншими людьми та дітьми (Цит. за: Ільїна, 2017). За результатами теоретичного 

аналізу було визначено, що мовленнєва компетентність безпосередньо залежить 

від рівня мовленнєвого розвитку дитини старшого дошкільного віку.  

Після визначення поняття «мовлення» перейдемо до визначення поняття 

«мовленнєва компетентність». На думку Н. Хомського, мовленнєву 

компетенцію можна визначити через вміння правильно застосовувати мовні та 

немовні засоби. В основі мовленнєвої компетенції знаходиться мовна 

компетенція, що поєднує не лише знання, вміння, але й тактики, стратегії 

мовної поведінки (Маліновська, 2017). Згідно з аналізом науково-методичної 

літератури діти саме у дошкільному віці активно засвоюють рідну мову. На 

думку А. Богуш, у формуванні мовленнєвої компетентності слід виділити 

наступні типи компетенцій: лексична, фонетична, граматична, діамонологічна 

та комунікативна (Богуш, 2004). Якщо коротко розглянути кожен вид 

компетенцій, то лексичну можна визначити як наявність певного запасу слів, 

який повинен відповідати віковим особливостям дітей. Окрім цього, дана 

компетенція передбачає вміння правильно та адекватно застосовувати лексеми. 

Правильна вимова всіх звуків передбачає розвиток фонетичної компетенції. Під 

граматичною компетенцією слід визначати правильне вживання граматичних 

форм мови відповідно до встановлених норм та правил. Діамонологічна 

компетенція визначає вміння дітей старшого дошкільного віку розуміти 

зв’язний текст та, відповідно, до цього тексту ставити запитання та давати 

відповідь. Завершує формування мовленнєвої компетентності розвиток 

комунікативної компетенції. Ця компетенція ґрунтується на тому, що 

дошкільник відповідно до мовної ситуації може застосовувати мовні та 

невербальні засоби спілкування.  

Усі мовні компетенції, які складають основу мовленнєвої компетентності, 

можна формувати та розвивати за допомогою вертепної драми. Я. Закальська 

визначає вертеп як дійство, що об’єднує в собі особливості соціального, 

суспільного та театрального життя. Аналізуючи різні наукові джерела, було 
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визначено, що різним аспектам розвитку вертепної драми присвятили свої 

наукової доробки Д. Антонович, Л. Архипова, М. Драгоманов. Вертеп як 

театральне мистецтво у святкові зимові дні досліджували  

О. Потебня, І. Франко, С. Килимник та інші. Розвитком східноукраїнського 

вертепу займалася Т. Зінов’єва (Зіновє’ва, 2006). Дослідженням народного 

лялькового вертепу займався А. Вовчак. Походженням українського лялькового 

вертепу присвятила свої наукові праці І. Іванова. Інший дослідник, О. Хлистун, 

розглядав розвиток різдвяного вертепу як універсальної мистецької форми [5].  

Узагальнюючі різні наукові праці було виявлено, що більшість науковців 

сходяться до думки, що ляльковий вертеп в Україні знайшов свій розвиток в 

період кінця XVI та початком XVIII століття (Калініна, 2018). Було з’ясовано, 

що на формування вертепної драми вплинули іконографічні образи 

візантійської культури та середньовічна західноєвропейська містерія. За 

аналізом методичних джерел було визначено, що вертепна драма складається із 

канонічної та світської частин. Перша частина передбачає показ легенди з 

біблійного боку щодо народження Ісуса Христа. Щодо світської частини, то 

вона спрямована на показ інтермедії, яка має історичну чи життєву, суспільну 

тему. У ляльковому вертепі на верхньому поверсі розігрувався євангельський 

сюжет, а на нижньому відбувалося чергування побутових сцен з піснями і 

танцями (Югас, 2017). 

В своїх першоджерелах вертеп передбачає показ театральної дії за 

допомогою ляльки, тобто це ляльковий театр. З часом все менше і менше 

можна було зустріти прояви вертепу саме в такому виконанні. На сьогоднішній 

день досить розповсюдженим є живий вертеп, учасники якого вже не ляльки, а 

актори. «Живий вертеп» зародився у 18 столітті. 

Висновки. Отже, аналіз науково-методичних джерел дав змогу виявити 

та встановити, що вертеп є ляльковим дійством, а у сучасному вигляді може 

виконуватися акторами. На українську вертепну драму вплинуло польське 

мистецтво. Було з’ясовано, що український вертеп має розмежування на дві 
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частини: світську та релігійну. У ляльковому вертепі на верхньому поверсі 

розігрувався євангельський сюжет, а на нижньому відбувалося чергування 

побутових сцен з піснями і танцями. Проаналізувавши погляди вчених щодо 

вертепу, на нашу думку, слід зауважити, що основним його завданням є 

особистісний розвиток дітей старшого дошкільного віку. Зокрема, вертеп може 

використовуватися як засіб розвитку мовленнєвої компетентності 

дошкільників, тому що під час вистави діти активно застосовують мовленнєву 

діяльність. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ЧИННИКІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ 

САМОСТІЙНОГО МИСЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ  

У ПРАЦЯХ СОФІЇ РУСОВОЇ 

С. Русова була тим апостолом, що пронесла через усе своє життя ідею 

добра і справедливості: «Бути гарним педагогом – вважала С. Русова, – це бути 

справжнім реформатором майбутнього життя України, бути апостолом Правди 

і Науки» (Русова, 1996). Характерною рисою педагогічної концепції вченої є 

розуміння дитини як особистості з її природними задатками, потребами, 

талантами. Великого значення С. Русова надавала впливу природних чинників 

для розвитку пізнавальної активності. 

Серед рукописів С. Русової, що містяться в архівах, є альбом з аркушами 

різного формату, який називається «Оповідання для малих дітей». Тут вміщено 

вісім оповідань: «Як ми подорожуємо по воді», «На каналах Венеції», «В країні 

каналів та вітряків», «Дещо за пар», «Мікель Анджело Буонаротті», «На слоні», 

«Маленькі вевйорки», «Караван в пустині» (Русова, 2001). Це свідчить про те, 

що С. Русова прагнула збудити в дитині дослідника, збагатити її фантазію, 

думку, світогляд. І для цього в оповіданнях майстерно використані як 

найпростіші речі, що кожен може спостерігати вдома, у навколишньому. Збірка 

цих оповідань і зараз може використовуватися у роботі з дітьми дошкільного 

віку (Русова, 1996). Надзвичайно великий інтерес становлять праці С. Русової з 

питань національного мистецтва та його значення в пізнавальному розвитку 

дітей. Слід якнайбільше використовувати скарбницю національної творчості в 
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навчанні, вести вихованців до розуміння краси світового мистецтва через 

ознайомлення з тим, що найближче. Національне мистецтво, на думку 

С. Русової, є найпершим фактором пробудження художнього почуття у дітей, 

розвитку допитливості (Русова, 1996). Показуючи надзвичайно важливе 

значення природознавства у вихованні дитини, С. Русова подає стислу схему 

власної програми, розкриває значення для розвитку таких видів діяльності, як 

гра, праця, малювання, ліплення, співи, танці – у них найбільше може 

проявитися самостійність дитини. Тут підкреслюється, що в родинному житті 

чи дошкільному закладі головне «не вчити дитину, не давати їй готове знання, 

хоч би й саме початкове, а більш усього збудити в дитині її духовні сили, 

розворушити цікавість, виховати її почуття». 

У своїх працях С. Русова акцентує на необхідності розуміти й 

ураховувати національну особливість українських дітей. Маючи на увазі 

здебільшого селянських дітей, вона зазначає, що «українська дитина не дуже 

експасивна, вона занадто вразлива й часто-густо ховається од інших своїми 

переживаннями; до неї треба підходити з ласкою, привернути її до себе 

повагою до її індивідуальності, треба збудити її цікавість, тоді виявиться 

талановита вдача дитини й озветься її глибока чулість» (Русова, 1996). 

Її погляди допомагають ґрунтовно, компетентно й сміливо ставити і 

розв’язувати як теоретично, так і практично проблеми виховання дітей 

дошкільного віку, зокрема творення з урахуванням світової педагогічної думки 

українського дошкільного виховання як у сім`ї, так і в дошкільному закладі. 

Працюючи над власною концепцію дошкільного виховання, С. Русова 

творчо використовувала здобутки світової педагогіки-психології, в тому числі й 

здобутки М. Монтессорі. Вона підтримувала думку про те, що маленьку дитину 

важливо навчити відчувати, сприймати різноманітні ознаки оточуючих 

предметів, виділяти ці ознаки у спеціально абстрагованому дидактичному 

матеріалі та в реальних життєвих умовах, привчати змалечку до самостійних 

зосереджених занять (Русова, 1996). 
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С. Русова, загалом високо цінуючи педагогічну систему М. Монтессорі, 

вважала, що в українських дитячих садках доцільно вільніше організовувати 

виховний процес, збагачувати його зміст різноманітними екскурсіями, по-

справжньому цінними творами художньої літератури, пройнятими 

гуманістичним змістом, які викликають у дитини захоплення красою, дають 

можливість пережити хвилини справжньої радості чи смутку, збагнути 

особливу красу змісту і форми твору. Є принципи виховання, що не залежать 

від часу. Так, завжди вважалося, що бездіяльність призводить до пасивності і 

байдужості. С. Русова, виходячи з народного досвіду, підтверджує думку про 

те, що гулящі рученята є шкодливі. «Але шкодливі й ті ручки й головоньки, які 

задурені шаблоном, стомлені понадмірною примусовою працею». Отже, 

йдеться про значення діяльності і, зокрема творчої, вільної діяльності як 

психологічної основи виховання (Русова, 1996). 

Особливого значення надає С. Русова мові, рідній мові як могутньому 

засобу загального розвитку дитини. Спираючись на наукову спадщину 

О. Потебні, вона розглядає рідне слово, мову як джерело неповторного, 

національного світобачення, як систему, в якій фіксуються особливості 

сприймання і відображення дійсності, зокрема специфіка її художньо-образного 

осмислення. Саме тому у вихованні малят таке велике значення мають 

фольклорні твори. Особливу увагу приділяє С. Русова розвиткові мовлення, 

тому що мова змалку виховує думку і серце дитини, а згодом визначає ступінь 

її підготовки до школи, розвитку допитливості, бажанню пізнати нове цікаве, 

вчитися (Русова, 2001). 

Отже, праці С. Русової – не тільки історія української педагогічної думки, 

славні томи в її скарбниці, це змістовний, глибокий, всебічний – у плані 

історичному, національному, педагогічному, психологічному – аналіз 

специфіки українського садка і школи, на який потрібно не тільки 

орієнтуватися, а й добре спертись як сучасній педагогічній науці, так і практиці 

розбудови системи дошкільного виховання і школи (Русова, 1996). 
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ПОГЛЯДИ СОФІЇ РУСОВОЇ НА МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ 

  

Відведення провідної ролі моральному вихованню у здійсненні загальної 

мети виховання — «витворити… людину в найкращому значенні цього слова», 

звучить лейтмотивом у багатьох творах С. Русової, виражаючи гуманістичну 

спрямованість її педагогічних ідей. Моральне виховання дітей, за її 

переконанням, може бути ефективним лише тоді, коли воно має 

цілеспрямований характер і здійснюється планомірно, починаючи з 

наймолодшого віку дитини, ґрунтуючись на національній основі (Русова, 1996). 

Головними завданнями морального виховання вчена вважала розвиток у 

дітей високих моральних почуттів, вироблення в них шляхом безпосередньої 

участі в добрих і корисних справах відповідних моральних навичок і моральної 

поведінки, а також формування моральної свідомості, стійких моральних 

переконань. 

Надзвичайно цікавими і корисними для теорії і практики сучасної освіти є 

пропоновані С. Русовою шляхи і засоби морального виховання. За допомогою 

виховання вчена пропонувала поступово поширювати коло дитячої любові. 
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Спочатку природжену любов до матері перенести на батька, потім на інших 

рідних  дідуся, бабусю, брата, сестру та ін., далі на вчителя, товаришів по 

школі і садку і т. д. Так, поширюючи свою любов все далі й далі, дитина на 

певному етапі свого розвитку починає відчувати любов до свого народу, своєї 

нації, врешті до всього людства. Намагання поширити любов до людей усього 

світу зайвий раз свідчать про гуманні й демократичні прагнення С. Русової 

(Русова, 2006). 

Педагог вважала, що національна самосвідомість закладається в людині з 

перших років життя, тому не випадково значну увагу у національно-

патріотичному вихованні С. Русова, відводила родині, бо перші уявлення і 

моральні почуття у дитини викликають її батьки, що підходять до колиски, 

бавлять, пестують, купають дитину, граються з нею. Турбота, ласка з боку 

рідних та близьких, радість, яка оточує дитину в здоровій, згуртованій сім'ї, 

виховують у дітей перші почуття симпатії, любові до батьків, дідусів і бабусь, 

братів, сестер, породжують прагнення спілкуватися з ними, а згодом і 

піклуватися про них. 

Приклад батьків, старших членів сім'ї стає для дитини тим животворним 

джерелом, з якого виростає поступово почуття любові до людей, до свого 

рідного краю, народу, своєї Батьківщини. Через сприймання природи 

поглиблюються і збагачується почуття патріотизму, любові до рідного краю, 

свого народу, Батьківщини. Це почуття потрібно плекати систематично, в усіх 

дошкільних закладах з дітьми різних вікових категорій, причому ми матимемо 

позитивні результати тоді, коли виховання буде «поставлено на національний 

ґрунт». Адже ми, наголошувала С. Русова, можемо любити тільки те, що ми 

знаємо, а тому необхідно ознайомити дітей зі своєю місцевістю – річкою, лісом, 

озером, найближчим селом, містом; рослинним і тваринним світом свого краю, 

чим живе і займається населення краю тощо. 

Таким чином, перші основи морального виховання закладаються в 

родині, а їх продовження, безумовно, має відбуватися в дошкільних установах, 
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а потім у школі. С. Русова наголошувала, що в кожному освітньому закладі 

України має бути добре продумана й чітко спланована система національного 

виховання, щоб «свідомо розвивати кожну дитину як бажаного майбутнього 

громадянина своєї країни, свого народу» (Русова, 2006: 223). В дошкільних 

дитячих установах з перших днів оченята дитини повинні кохатися в 

національних кольорах та орнаментах, дитяча уява має формуватися на основі 

національних оповідань, казок, легенд, національної пісні. Це сприятиме 

усвідомленню дитиною належності до свого народу, а в подальшому – і своїх 

обов'язків перед ним. 

Патріотичне виховання, за переконанням вченої, є вирішальним і 

найважливішим ґрунтом у справі зміцнення моральних, духовних, естетичних і 

національних сил народу, відродження його духовності, утвердження серед 

інших народів світу, бо, як показує історичний досвід, «мусимо виховувати 

дітей в повній національній свідомості, відданості до свого народу, бо хто не 

вміє кохати рідний край, той не зможе стати щирим жителем всесвіту. І не так 

потрібні ці космополіти, як бажано виховувати гуманних дітей, які з пошаною і 

симпатією ставляться до всіх народів, працюють над визволенням свого і 

чужого народу» (Русова, 2006: 71). Дошкільне виховання, за працями С. 

Русової, розглядається як ланка в системі шкільної і позашкільної освіти. 

Однак, ця ланка має і свої виразні особливості, які виявляються у загальній 

атмосфері педагогічного процесу («тут не має бути атмосфери школи, 

дисципліни…»), як і у змісті, так і в методах роботи з дітьми (Русова, 2006). 

Отже, на погляд Софії Русової гармонійну людину можна виховати за 

таких умов: виховання має бути індивідуальним, пристосованим до природи 

дитини (це нині лягло в основу нової концепції дошкільного виховання. яка 

ставить на перше місце завдання виховання особистості дитини з урахуванням 

її інтересів, потреб, вікових можливостей, рівня розвитку); виховання має бути 

національним (тепер маємо подбати і про українські дитячі садки, і про 

забезпечення можливостей для національного виховання представникам інших 
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народів, що населяють Україну); виховання має відповідати соціально-

культурним вимогам часу; виховання має бути вільним. Незалежним від тих чи 

інших урядових вимог, ґрунтуватись на громадській організації (уже і перед 

нами постала потреба деполітизації виховання і навчання – рано чи пізно вона 

буде розв’язана прогресивно) (Дяков, 03.02.21). 
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 ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ  

ЗАСОБАМИ КАЗКОТЕРАПІЇ 

 

Розвиток психічних властивостей учнів відбувається у процесі навчання. 

Як правило, він відбувається у вигляді однонаправленої спрямовуючої дії 

вчителя на учня. У цьому випадку одним із важливих завдань є організація 

процесу спільної діяльності учня з учителем, що спрямована на вивільнення 

власних психічних ресурсів учнів засобами психології. Спільна діяльність учня 

http://eprints.oa.edu.ua/2525/1/Diakov.pdf
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та вчителя може ґрунтуватись на будь-якому матеріалі, але найбільш близьким 

для учнів молодшого шкільного віку виступає форма казки. І тому в цьому 

випадку важливим є метод казкотерапії, як засіб представлення матеріалу у 

вигляді зрозумілих понять та близьких образів для здобувачів початкової освіти 

(Зинкевич-Евстигнеева, 2000). 

В Україні наприкінці XX ст. побачили світ оригінальні терапевтичні 

казки М. Моліцької «Bajki terapeutyczne». З часом почали з’являтися подібні 

видання інших авторів для підготовчих освітніх закладів, дитячих бібліотек і 

молодших шкільних класів (Музичук, 2012: 317-326). В. Сухомлинський 

вважав, що знайомі з дитинства казки на все життя відкладають у серці 

«зернятка людяності, з яких складається совість» (Гужанова, 2008: 8). 

Одним із ефективних методів роботи з учнями початкових класів, які 

зазнають ті чи інші емоційні та поведінкові труднощі є казкотерапія. Користь 

дитині від ознайомлення з казками була відома ще від початку розвитку 

цивілізації. Дитячий психолог Бруно Беттельгейм (1903-1990) у праці «Чарівне 

і корисне: про значення і цінності казки» довів, що казки та легенди здатні 

допомогти дитині адаптуватись у мінливому соціокультурному середовищі 

(Бурчик, 2005: 203-205), привчити до традицій власного народу, перебороти 

страх перед дорослим життям і майбутньою самостійністю. 

Метою статті є визначення особливостей формування 

здоров’язбережувальної компетентності здобувачів початкової освіти, у тому 

числі й засобами казкотерапії. 

Дослідження з казкотерапії широко представлені в роботах сучасних 

зарубіжних науковців, таких як І. Вачкова, А. Гнєзділова, Т. Зінкевич-

Євстигнєєвої, Л. Короткової, Г. Малейчука, В. Пономарьової. Українські 

науковці: Ю. Алімова, О. Бреусенко-Кузнєцов, М. Заброцький, О. Мартиненко, 

Г. Мікляєва, В. Солодухов, Л. Терлецька, Р. Ткач детально вивчають теоретичні 

і практичні аспекти роботи з казкою, її  форми та особливості. 
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 Казкотерапія – є напрямком психотерапії, при якому для досягнення 

терапевтичного ефекту використовуються вигадані історії (казки). Вчасно 

розказана казка для дитини означає стільки ж, скільки психологічна 

консультація для дорослого. Відмінність існує тільки в тому, що від дитини не 

вимагають вголос робити висновки та аналізувати, що вона відчуває: робота 

йде на внутрішньому, підсвідомому рівні (Румянцева, 2009: 64). 

Казкотерапія передбачає не тільки читання казок, придумування, 

програвання (інсценізація), малювання, ліплення, виготовлення декорацій і 

ляльок (театралізація), а головне – отримання величезного задоволення від 

спільного творчого процесу дітей, вчителів, батьків. Психологи вказують на 

позитивний вплив методів казкотерапії на дитину: казка допомагає пізнати 

оточуючий світ, торкаючись емоційного життя дитини, казка полегшує 

розуміння і висловлювання своїх почуттів; моделює ситуації, над якими варто 

подумати (Киселева, 2006). 

Основний принцип казкотерапії – цілісний розвиток особистості, турбота 

про душу, лікування казкою. Казкотерапія добре долає у дітей високий рівень 

тривожності, різноманітні страхи, агресивність, адаптує до різних дитячих 

колективів. Казкотерапію можна використовувати в роботі з агресивними 

дітьми, невпевненими, сором’язливими, брехливими, а також у випадках 

різного роду психосоматичних захворювань. Процес казкотерапії дозволяє 

дитині усвідомити і проаналізувати свої проблеми, побачити шляхи їх 

вирішення. Суть методу казкотерапії полягає в тому, що казка доступно 

пояснює, що добре, а що погано. На прикладі позитивних персонажів дитина 

вчиться бути хорошою, а негативні герої казок викликають у неї тільки 

негативну реакцію. Негативний герой завжди залишається покараним, а 

доброму дістається красуня-принцеса і півцарства на додачу. 

Терапевтична казка відрізняється від звичайної тим, що її вигадують 

спеціально з урахуванням особливостей дитини. Тобто її головний герой 

схожий на дитину, він відчуває ті ж проблеми і емоції. Він бореться, наприклад, 
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з темрявою, і у справах дитина може бачити, що це насправді не так вже й 

страшно. Або, навпаки, героя казки доля карає за те, що він не миє руки або не 

слухається батьків. 

Головне завдання казок: через казкові події показати герою ситуацію з 

іншого боку, запропонувати альтернативні моделі поведінки. Казка 

використовується батьками, вчителями, психологами для підготовки дитини до 

школи, організації її входження в простір шкільного життя. Казкотерапія 

дозволяє опанувати позитивними моделями поведінки, знизити негативні 

емоції, рівень тривожності. Спілкування дітей з казкою допомагає їм впоратися 

зі своїми негативними станами, невпевненістю, лінню, небажанням дізнаватися 

нове і тому подібне (Хижняк, 2013). Таким чином, казкотерапія являє собою 

важливий засіб розвитку моральних якостей у дітей молодшого шкільного віку, 

використання художніх текстів казок під час уроків та в позаурочний час 

підвищує рівень позитивних вчинків учнів у стосунках один із одним. 

Вочевидь, казкотерапія як метод недирективної психотерапії дає змогу 

взаємодіяти людині із внутрішнім «Я» за допомогою особливої казкової 

обстановки, яка сприяє конструктивному вирішенню проблем, створює умови 

для навчання та самовдосконалення, має широкі можливості ефективного 

застосування як в індивідуальній, так і у груповій роботі, як із дітьми, так і з 

дорослими. Робота з казкою здатна підтримувати автентичність та відновлення 

гармонії особистості, сприяє розширенню внутрішнього потенціалу, 

самовираженню, поглибленню суб’єктивного досвіду людини, самопізнанню, 

внутрішній інтеграції. Таким чином, результат використання казкотерапії як 

засобу для формування моральних якостей учнів молодшого шкільного віку є 

формування моральної цілісності особистості, у єдності з її свідомістю, 

моральних почуттів, совісті, навичок, суспільної поведінки (Шабанова, 2011: 7-

8). 

Казкотерапія — це інтегрована діяльність, у якій дії уявної ситуації 

пов'язані з реальним спілкуванням, що спрямоване на самостійність, активність, 
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творчість, регулювання власного емоційного стану. Казки допомагають 

подолати невпевненість, сором’язливість та страх дітей. Також приймати 

нестандартні та цікаві рішення, а ще допомагають розуміти, що всього можна 

досягти, при великому бажанні, що і є основною метою казкотерапії. Будь-яка 

казка має велике значення у житті дітей, адже має великий вплив на 

формування світогляду, творчої уяви та моралі, що є дуже важливим для 

формування особистості дитини. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ 

 

 Обдарованість залишається загадкою для більшості педагогів, адже цей 

феномен ще не є достатньо вивченим. В Україні підготовка майбутніх вчителів 

набуває особливого значення в останні роки, адже сучасне суспільство вимагає 

неординарних особистостей. На даний час у трактуванні поняття обдарованості 

існує багато суперечностей. Так, одні автори дотримуються погляду на 

обдарованість як на суто біологічне явище: все закладено природою і треба 

лише чекати прояву задатків. Інші урівнюють обдарованість із здібностями 

(Лейтес Н.С.). Теплов Б.М. – безумовний авторитет у дослідженні 

обдарованості, вважає, що це поняття втрачає свій сенс, якщо його розглядати 

лише як біологічну категорію. Тому не можна говорити про обдарованість 

взагалі – обдарованість може виявлятися лише в конкретній діяльності 

(Моляко, 269-270). 

Паламарчук В.Ф. (2000) зазначає, що у психології інтелектуальні та 

творчі здібності людини розглядаються як окремі види і є компонентами єдиної 

системи, а творчі здібності – це вищий рівень розвитку інтелектуальних 

здібностей. Перші оззнаки обдарованості починають виявлятися в дошкільний 

період, тому вагому роль відіграє родина дитини. Головне завдання батьків 

полягає у тому, щоб створити сприятливе середовище для природнього 

виявлення їх здібностей, дати можливість дитині проявляти себе в різних видах 

діяльності.   Коли обдарована дитина потрапляє в шкільний колектив, вчитель 
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бере на себе відповідальність за її розвиток. Виявлення інтелектуальних або 

творчих можливостей є першочерговим завданням педагога, адже якщо 

знехтувати цим, то з часом дитина буде прагнути стати схожим на своїх 

однокласників, щоб пристосуватися до колективу. Негативним наслідком стає 

затримка розвитку дитини. Головне завдання вчителя – виявити обдарованих 

дітей, навчати і виховувати їх з урахуванням їхніх особливостей.  

Трьома основними причинами виникнення проблем при роботі з 

обдарованими дітьми, на думку Антонової О.Є. (2011) є: неготовність вчителя 

прийняти обдарованість певного учня; обмеженість професійних форм та 

методів навчання окремого вчителя; «експлуатація» педагогом обдарованості 

школяра з власних міркувань. Грамотний наставник дуже важливий для будь-

якої дитини, а для обдарованої – особливо. Для підготовки до роботи з 

обдарованими учнями вчителі можуть використовувати різноманітні тренінги, 

які підвищують їх кваліфікацію. Але як навчати обдарованих дітей, щоб 

сприяти їхньому оптимальному розвитку? Кульчицька О.І. (2007) таким чином 

класифікує можливість реалізації «обдарованості» у житті: 

1) дитині буде запропонований вибір різних видів діяльності, і шляхом 

спроб і помилок вона знайде можливість проявити свою обдарованість; 

2) дитина досить рано потрапляє у мікросередовище, яке вже заздалегідь 

вибірково буде стимулювати прояв обдарованості; 

3) у випадкових життєвих ситуаціях дитина стикається з людьми, 

обставинами, які виявляються адекватними її обдарованості і будуть досить 

сприятливими для його реалізації; 

4) самостійно дитина може оцінити свою вибіркову успішність у будь-

якому виді конкретної діяльності і сама себе «веде» дорогою, яка спрямована 

обдарованістю. 

  До побудови освітніх програм для обдарованих дітей застосовують два 

підходи: прискорення та збагачення. Прискорення, яке пов’язане з швидкістю 

навчання, дає змогу обдарованим дітям просуватися в тому темпі, який 
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відповідає їх індивідуальним можливостям, що дозволяє здібним дітям зберегти 

зацікавленість до навчання. Форми організації прискорення можуть бути: 

достроковий вступ до школи; прискорення в звичайному класі; 

«перестрибування» обдарованої дитини через клас (декілька класів); заняття з 

окремих предметів в інших класах; радикальне прискорення. 

  Головні вимоги до використання прискорення: зацікавлення учнів в 

прискоренні, наявність особливих здібностей в тій сфері, у якій буде 

використано прискорення; соціально-емоційна зрілість; згода батьків. Думки 

фахівців збігаються у тому, що для учнів, які мають особливі здібності у 

математиці і в іноземних мовах, прискорення підходить найкраще.  

  Другий підхід пов'язаний зі зміною змісту навчання в сторону його 

збагачення. Цей підхід виник як прогресивна альтернатива прискоренню у 70-х 

роках XX ст. і полягає в тому, щоб поглибити або розширити вивчення окремих 

тем, предметів. Він дозволяє обдарованим дітям просуватися в освоєнні їх 

предметів і областей, які їх цікавлять. Обдарована дитина залишається зі своїми 

однолітками і має змогу емоційно рости з ними, а вчитель забезпечує учня 

додатковим матеріалом, завданнями відкритого типу, що сприяє розвитку його 

мислення, логіки, творчих здібностей, вміння працювати самостійно. 

  Оптимальним варіантом є поєднання збагачення з прискоренням 

навчання, що збільшує можливості враховувати особливості дітей з 

особливими здібностями. Таке поєднання допоможе задовольнити потреби 

дитини в виробничому інтересі і навантажені, а темп навчання відповідатиме 

індивідуальним особливостям темпу інтелектуального розвитку. 

  Отже, обов’язковими умовами для розвитку обдарованої дитини є 

форми роботи, які враховують особливості такої дитини, орієнтовні на 

розкриття і розвиток її можливостей та позитивно налаштований, з високим 

рівнем підготовки педагог, який зацікавлений у долі дитини, стимулює її та 

підтримує. 
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ДО ПИТАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ  

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Найбільшим і найвеличнішим надбанням людства у процесі його 

еволюції є мова. Окрім того, що мова є інструментом мислення і практично 

основним засобом обміну думками між співрозмовниками, у ній відображена 

історія народу, його злети і падіння, особливості становлення нації, мова також 

є основою становлення та соціалізації особистості. Кожна людина, яка прагне 

реалізувати себе у професії, обов’язково повинна володіти культурою 

мовлення, яка є своєрідним паспортом особистості, за яким можна визначити 

освіту, фах, вік, соціальний статус мовця. Недаремно ще в античні часи Сократ 

казав: «Заговори, щоб я тебе побачив». Питання культури мовлення у 
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студентському середовищі є актуальним і потребує вивчення, адже значний 

вплив на формування особистості, в тому числі і мовної, має оточення. Період 

навчання в закладі вищої освіти є визначальним з погляду формування 

комунікативної компетентності та культури мовлення для майбутніх фахівців 

різних галузей. 

Дослідженням проблеми формування культури мовлення займаються такі 

науковці: Берегова Г., Вашуленко М., Климова К., Коваль А., Лушпинська Л., 

Наумчук М., Окуневич Т., Пазяк О., Паламар Л., Пентилюк М., Русанівський В. 

та ін. 

Для кращого розуміння дослідження з’ясуємо значення ключових слів. 

Сучасне розуміння терміна культура таке: рівень розвитку суспільства у 

певну епоху; все те, що людина створила власним розумом, а не отримала від 

природи; те, що створюється для задоволення духовних потреб людини; 

сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством протягом 

його історії; освіченість, вихованість; водночас історично визначений рівень 

розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людини, виражений у 

матеріальних і духовних цінностях, створених самою людиною; це те, що 

формує народ як націю, де звичаї і традиції, історія і духовність, це надбання 

держави; складне ціле, що включає в себе знання, вірування, мистецтво, 

моральність, право, звичаї, вміння та навички, набуті людьми як членами 

суспільства; це передані та створені сутності й моделі цінностей, ідей і інших 

символічно значимих систем, які є чинниками, що формують людську 

поведінку, а також продукти такої поведінки; те, що відрізняє людину від 

тварин (Вікіпедія, 25.02.21). 

Традиційно розрізняють два основні напрями культури – матеріальний і 

духовний – відповідно до двох головних сфер людської діяльності – 

матеріальної і духовної. Матеріальна культура охоплює всю сферу виробничої 

діяльності людства та її результати: знаряддя праці, житло, предмети 

повсякденного побуту, одяг, будівельні споруди, засоби зв'язку, пам’ятники 
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тощо. Духовна культура стосується сфери свідомості, пізнання, моралі, 

виховання, освіти, науки, мистецтва, літератури та інших сторін духовної 

діяльності людини. Тож питання культури мовлення належить до царини 

духовної культури. 

Культура мови – це галузь мовознавства, що займається утвердженням 

(кодифікацією) норм на всіх мовних рівнях (Мацюк З., Станкевич Н., 2011: 53).  

Культура мовлення – передбачає дотримання мовних норм вимови, 

наголосу, слововживання і побудови висловів, точність, ясність, чистоту, 

логічну стрункість, багатство і доречність мовлення, а також дотримання 

правил мовленнєвого етикету (Мацюк З., Станкевич Н., 2011: 53). 

Дослідники Хома О., Хома Т. (2017: 24-25) зауважують, що «культура 

мовлення реалізується на двох рівнях: 1) дотримання мовних норм у 

щоденному усному й писемному спілкуванні; 2) мовленнєва майстерність, яка 

виявляється в умінні вибрати із наявних мовних варіантів той, що є найбільш 

доцільним» (Хома О., Хома Т.: 24). Вищезгадані науковці у своєму дослідження 

з’ясували, що «студентська молодь (незалежно від напряму підготовки) володіє 

усним українським мовленням, проте спостерігаються орфоепічні, лексичні, 

граматичні, стилістичні помилки. Окремі з типових: 

- неправильна (м’яка) вимова звуків [ч], [шч]; 

- оглушення дзвінких приголосних в кінці слова та перед глухими (ду[п] 

замість ду[б], ка[с] ка замість ка[з]ка); 

- наявність діалектизмів; 

- уживання слів у невластивому для них значенні; 

- наявність у мовленні студентського жаргону, слів-паразитів; 

- алогізми різного походження; 

- неправильне вживання звертання. 

На думку Климової К. (2009) «одним із вирішальних психологічних 

факторів впливу на процес формування культури мовлення студентів є вік 

(якісно специфічний рівень онтогенетичного розвитку) На період перебування 
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студентів у стінах ВНЗ (залежно від форми навчання — стаціонарної чи 

заочної) припадають юність (від 16-17 до 19-21років), молодість (від 19-21 до 

25-30 років), початок зрілості (від 25-30 років). Вікові зміни торкаються 

психофізичного, інтелектуального, емоційного й особистісного розвитку. Кризи 

перехідних етапів відбиваються й на розвитку мовно-мовленнєвої особистості 

студента: прикладом цього, є захоплення молоді інвективною лексикою, яке з 

часом зникає». 

Отже, культура мовлення є однією із форм духовної культури людства, а 

також складовою загальної культури людини. Культура мовлення здобувачів 

вищої освіти є відображенням рівня сформованості і усвідомлення себе як 

мовної особистості. Успішно формується культура мовлення у здобувачів 

вищої освіти за бажання вчитися, вдосконалюватися, стежити за своїм 

мовленням, а також  за умови наявності відповідного мовного оточення. 
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РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ  

 

У сучасній школі найвищою цінністю вважається особистість людини.. 

Одне із завдань шкільної стратегії – дати можливість здобувачам розкрити свій 

талант, реалізувати свій творчий потенціал. Головною умовою успішного 

розвитку особистості здобувача освіти є креативне мислення. 

Для формування творчої особистості та її креативного мислення як 

свідомої істоти має велике значення те, що вона проходить різні етапи, кожен з 

яких має свої особливості (спосіб життя, рівень мотиваційної сторони, 

відповідна сторона психічної діяльності). У закладах дошкільної та початкової 

освіти, сім’ї  дитина посідає важливе місце в системі відносин і виконує все 

більше складні завдання та обов'язки. 

Павленко В. (2015) пише, що «креативне мислення визначає творчу 

спрямованість усіх видів діяльності здобувачів. Критичне мислення – здатність 

школяра аналізувати, оцінювати інформацію, самостійно обирати оптимальні 

шляхи вирішення завдань. Креативне мислення – це здатність до генерування 

нових і вдосконалення вже існуючих ідей, пошук альтернативних шляхів 

вирішення завдань». 

На думку багатьох дослідників: С. Русової, В. Андрєєвої, В. 

Сухомлинського та ін. креативне мислення можна і потрібно розвивати, 

особливо важливими є етапи дошкільний та  молодший шкільний, так як саме 
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ці вікові періоди є сенситивним для її розвитку. У цьому віці істотно зростає 

можливість самостійної постановки цілей, мотивування себе, пошуку способів 

дій і контролю результатів. Роль педагога полягає в активізації пізнавальної 

діяльності здобувача початкової освіти. Саме вона стала найефективнішою з 

усіх мотивів навчальної діяльності, внаслідок чого виникає пізнавальний 

інтерес до навчального процесу. З його допомогою вчитель активізує розумову 

діяльність у певний момент, спрямовує на наступні етапи вирішення творчих 

завдань. 

На думку Павленко (2015), проблема розвитку креативного мислення 

здобувачів початкової освіти включає різні питання, що стосуються явища 

розвитку особистості. Вважається, що поняття креативності та творчості є 

взаємопов’язаними. «Творча діяльність є основою, передумовою розвитку 

креативності, метою розвитку особистості. У навчальному процесі творча 

діяльність здобувачів початкової освіти виступає як організована вчителем 

навчальна чи творча чи творча пізнавальна діяльність» (Павленко: 2). 

Продуктом креативного мислення виступає деякий образ, побудований 

оригінальним способом. Прикладом такого мислення може стати нова 

намальована картина, новий літературний твір. Креативність охоплює 

сукупність розумових і особистісних якостей, що визначає здатність до 

творчості, але, крім цього, її можна вважати комплексом інших властивостей 

особистості. 

Сисоєва С. (2006: 124) заявляє, що «фундаментом творчої особистості є її 

креативність, детермінантою якої виступає творча активність індивіда як 

нестимульована зовні пошукова і перетворююча діяльність». 

Психологи вважають креативність процесом творчого мислення і 

виділяють декілька його фаз. За Сисоєвою С. (2006: 128) фази можна 

узагальнити до таких як:  

  «підготовка (свідома робота); 

  дозрівання (несвідома робота);  
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  натхнення (перехід від несвідомої до свідомої роботи); 

  розвиток ідеї (перевірка дійсності); 

  кінцеве оформлення (свідома робота)». 

Існує багато підходів до розуміння креативного мислення, і, відповідно, є 

безліч  способів його розвитку. Серед популярних підходів для аналізу 

креативності є: 

  концепція латерального мислення; 

  метод Едварда де Боно «Шість капелюхів мислення»; 

  метод синектики; 

  теорія вирішення винахідницьких задач. 

Крім цього, Антонова О.Є. (2017) виокремила такі інноваційні технології 

навчання, що сприяють розвитку креативного мислення: «евристичне 

занурення в предмет», «роздуми з проблеми», «банк ідей і розробка 

креативного проєкту», «українські майстерні», «модель бінарних опозицій», 

«використання матеріалів із інших мов в оригіналі». У процесі вирішення 

подібних завдань діти демонструють навички, сформовані на попередніх 

заняттях, у нові умови. Це є важливим показником розвитку операціональних 

компонентів уяви, підвищення її пластичності, гнучкості, розвитку 

креативності. 

Внаслідок усього цього стає очевидним необхідність пошуку засобів, що 

дозволяють розвивати креативне мислення, яким, нехай різною мірою, але 

володіє кожна людина. У наставників початкової освіти має бути   ціль - 

створити умови для формування особистості здобувача початкової освіти, 

здатної до творчості та креативного мислення. 
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ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ XX СТ.: ЗДОБУТКИ І ВИКЛИКИ 

 

Процес модернізації початкової освіти завжди займав чільне місце у 

розвитку галузі освіти. З огляду на цю особливість провідне місце відводилось 

саме процесу конструювання підручників: наповненість, дизайн, додаткові 

матеріали, актуальність інформації, візуалізація – всі ці аспекти проходили 

значний шлях та зазнавали значних змін впродовж кількох століть. Особливу 

увагу щодо створення підручника було приділено в галузі початкової освіти, 

адже він розглядався і розглядається як одне з основних джерел знань з певного 

предмета, де представлено основи знань «на рівні сучасних досягнень науки й 

культури. Для кожного типу навчальних закладів видавалися підручники, які 

відповідали програмам і завданням цього закладу, віковим та іншим 

особливостям тих, хто навчається» (Гончаренко, 2011: 362). Таким чином, 

продуктивне звернення до вітчизняних здобутків і шляхів вирішення проблем 

підручникотворення XX століття має суттєву основу для сьогодення. 

https://core.ac.uk/download/pdf/42976194.pdf
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Зміст шкільної освіти протягом XX століття зазнавав докорінних змін. У 

40–80-х роках в Міністерстві освіти також обговорювалося питання оновлення 

змісту освіти, що знайшло відображення в навчальних планах і програмах. Нові 

навчальні плани потребували створення відповідних підручників. Зазначимо, 

що в різні історичні періоди в Україні проблему підготовки шкільних 

підручників розв’язували по-різному, і цей досвід заслуговує на узагальнення 

та осмислення (Бондар, 2014: 72). 

Учені й педагоги-практики в середині 20-х років напружено працювали 

над розробленням таких навчальних книжок, які б повною мірою відповідали 

тогочасній системі освіти та методам навчання. Результатом такої роботи 

стала робоча книга з української мови. Вона була пристосована до форм і 

методів комплексного навчання, але містила набагато більш продуманий, 

науково обґрунтований та системно викладений теоретичний матеріал та 

потужний і розгалужений методичний апарат (Жосан, 2015). 

У 20-х роках XX століття посилилось втручання комуністичної ідеології в 

процес створення підручників. Це яскраво висвітлює В. Оліфіренко (2003) у 

своєму твердженні: «Інститут цензури набирає брутального поліцейського 

характеру аж до кінця 80-х років, ретельно відстежуючи та попереджуючи 

появу і публікацію будь-яких ідей, відмінних від офіційних. Центральною в 

трактуванні адептів комуністичної ідеології від педагогіки й методики 

викладання літератури стає марксистсько-ленінська ідея науковості 

підручника». У цей період також почалось формування основних вимог до 

програм і підручників. Серед рекомендацій щодо створення підручників було 

багато суперечних аспектів, а подекуди навіть ідеологізованих. Наприклад, 

авторам підручників варто було «по-особливому» ставитись до використання 

таких моментів у підручниках, як казка, вигадка, фантастика: «1. Знижуючи 

фантастику, всяке неправдиве освітлення життя в літературі, ми висуваємо 

натомість принципи послідовного глибокого реалізму... 2. Ми негативно 

ставимося до сентименталізму, романтизму, відкидаючи таку зовсім 
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непридатну для нас форму, як казка, і дуже обережно мусимо користуватися 

всякою дитячою літературою про тварин» (Биковець, 1926: 14). 

Щодо самого визначення суті підручника і його сфери використання, то в  

діапазоні 30-80-х років це питання було розглянуто по-різному. Наприклад, у 

30-х роках підручник розглядався як основний засіб навчання, а навчальний 

матеріал – як нормативний, обов’язковий для запам’ятовування. У 50-х роках 

підручник стає об’єктом наукового дослідження: з’ясовуються психологічні та 

педагогічні вимоги до його конструювання, здійснюються спроби виокремити 

первісні структурні елементи книжки тощо. У 50–60-х роках звертають увагу, 

крім викладення матеріалу, на методичний апарат, спрямований на 

регламентацію як діяльності вчителя, так і учнів на уроці; у 70-х – в ході 

підготовки і проведення шкільної реформи гостро постає проблема підвищення 

теоретичного рівня навчального матеріалу, посилення його інформативності; у 

80-х – нові тенденції в теорії підручника стосувалися розроблення прийомів 

позитивної мотивації навчальної діяльності, усунення перевантаження 

навчальним матеріалом, стимулювання творчої діяльності, посилення 

процесуальної спрямованості навчання (Кодлюк, 2004: 25-31). 

Станом на літо 1934 року завдяки відомим педагогам і видавцям світ 

побачило 45 млн примірників підручників для початкової школи. Серед них: 

буквар Е. Фортунатової та Л. Шлегер, збірник арифметичних задач і вправ з 

математики Н. Попової, арифметику для п’ятого року навчання І. Попова, 

збірник задач з геометрії М. Рибкіна та ін. (Бондар, 2014: 73). Хоча багато з них 

постійно оновлювались, перероблялись та все ж мали значні і «грубі» помилки, 

і більшість з них було допущено до шкільного використання. 

Пізніше народний комісаріат освіти прийняв рішення приступити до 

проведення науково-методичної, систематичної роботи щодо вирішення 

нагальних проблем підручника. С. Чавдаров (1933: 35) у статті «Про методи 

наукової роботи над підручником» зазначав, що «тенденція щороку творити 

новий підручник випливала із основної тенденції знищити зовсім підручник… 
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Підручник, його зміст, його тип, профіль має становити важливу проблему 

педагогіки як науки». Надалі, С. Чавдаров окреслив 4 основні проблеми 

тогочасних підручників: зміст підручників, відсутність аналізу принципів і 

техніки його побудови, погана якість зовнішнього та внутрішнього 

оформлення. 

Зі середини 40-х років в Україні приділяється велика увага створенню 

нових підручників для початкових класів: підручники з української мови 

С. Чавдарова, «Новий буквар» Б. Саженюка, читанки М. Миронова, 

Т. Горбунцової та ін. Вони забезпечували діяльність початкової школи майже 

до середини 70-х років. У цей період, за свідченням О. Савченко (2012: 92), у 

шкільній дидактиці розвивається теорія шкільного підручника, що охоплює (у 

сучасному розумінні) підручникознавство і підручникотворення. 

У 1960–1965 роках школярі початкових класів користувалися читанками, 

сконструйованими українськими авторами: 1-й клас – Н. Гов’ядовська, 

О. Бадюк, С. Білий, І. Богмат, Н. Свиридова; 2-й клас – П. Гавриленко, 

В. Глущенко, О. Горовий та ін.; 3-й клас – Т. Войтиченко-Варнавська, 

К. Коваленко; 4-й клас – («Літературна читанка») М. Миронов. Також було 

перекладено з російської мови підручники з арифметики (автори О. Пчолко, 

Г. Поляк) для 1–4-х класів, які витримали багато видань. Зокрема, за 

підручниками С. Чавдарова учні навчалися більш як 40 років (Денисюк, 2006: 

319). 

Остаточна версія єдиної типової освітньої програми сформувалась аж у 

1971 році, і безпосередньо національна специфіка в ній проявлялась лише у 

змісті рідної мови і читанні, хоча більшість текстів там були перекладені з 

російської мови. 

80-ті роки характеризуються вдосконаленням вже наявних підручників з 

читання для 3-річної школи (Н. Волошина, Н. Скрипченко, О. Скрипченко,), 

української мови (М. Вашуленко та ін.), природознавства (Л. Нарочна, 

В. Онищук). Для навчання дітей шестирічного віку та функціонування 3–4-
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річної початкової школи в Україні створюються нові підручники з математики, 

української мови, природознавства, образотворчого мистецтва, російської мови 

(Н. Бібік, М. Білецька, М. Богданович, Л. Варзацька, М. Вашуленко, І. Гудзик, 

Г. Коваль, М. Коваль, О. Мельничайко, Н. Скрипченко, О. Хорошковська та ін.) 

До підручників видавалися методичні посібники, деякі підручники 

доповнювалися робочими зошитами (з навчання грамоти, математики, мови, 

природознавства) (Бондар, 2014: 75). 

Отже, з описаного вище зрозуміло, що вихід підручників для початкової 

школи на суттєво новий рівень завжди викликало постійне вдосконалення 

змісту, дизайну, візуального оформлення словесного тексту, додаткових 

матеріалів та ін. Цей процес повинен відбуватися на науково-педагогічних 

засадах, щоб у кінцевому результаті розвивальним підручник виступав як 

центральний аспект інноваційної системи навчання. 
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ЗАСТОСУВАННЯ  МЕТОДИКИ  LEGO  В  НУШ 

 

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і 

науки. основна ціль якої створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка 

даватиме учням не тільки знання, як це відбувалось до того, а й уміння 

застосовувати їх у повсякденному житті. НУШ – це школа, до якої приємно 

ходити учням (Бібік Н., 2017: 32). Ключова зміна для учнів стосується підходів 

до навчання та змісту освіти. Оскільки ціль НУШ – виховати інноватора й 

громадянина, який вміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримується 

прав людини. Замість запам’ятовування фактів та понять учні набуватимуть 

компетентностей, які зазначені у Державному стандарті початкової освіти  

(Рома О., 2018: 14-15).   

З огляду на різну літературу та погляди багатьох дослідників, 

компетентності звучать по-різному. Проте, «спільними для всіх 

компетентностей є такі вміння: уміння читати і розуміти прочитане; уміння 

висловлювати думку усно і письмово; критичне і системне мислення; здатність 
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логічно обґрунтовувати позицію; ініціативність; творчість; уміння вирішувати 

проблеми; оцінювати ризики; уміння конструктивно керувати емоціями; 

застосовувати емоційний інтелект; здатність до співпраці в команді (Бібік, 

2017: 6).  

Щоб успішно формувати провідні уміння, довелося змінити принцип 

навчання. А саме передачу теоретичних знань на навчання через гру. І з цього 

моменту розпочалось впровадження LEGO-технологій в освітній простір Нової 

української школи. Педагоги зазначають, що перспективність застосування 

LEGO-технології обумовлюється її високими освітніми можливостями: 

багатофункціональністю, технічними та естетичними характеристиками, 

використанням у різних ігрових і навчальних зонах (Рома, 2018: 3-4). 

Зазначимо, що в ігровому середовищі у дітей з’являються ідеї сценарію 

діяльності. Якщо дитині сподобався матеріал, то більше часу вона приділить грі 

та навчанню. Гра розвиває думку, почуття, волю. А матеріали з наборів LEGO 

сприяють процесу пізнання та розвитку у дітей молодшого шкільного віку. 

Дослідники також зазначають, що основним видом діяльності здобувачів 

виступає гра, для дітей це спосіб пізнання світу. Адже робота з конструктором 

LEGO дозволяє молодшим школярам у формі пізнавальної гри дізнатися багато 

важливих ідей і розвинути необхідні в подальшому житті навички. Так 

відбувається знайомство з навколишнім світом за допомогою гри та творчості. 

На кожному занятті педагог пропонує певну тему, що стосується історії, 

географії, культури, техніки, містобудування та ін. А діти конструюють на 

задану тему. Особливості конструктора LEGO, його висока якість дозволяють 

дітям втілити найрізноманітніші проекти, працюючи за своїм задумом і в 

своєму темпі, самостійно вирішуючи поставлену задачу, бачити продукт своєї 

діяльності, конструювати свої простори, в яких можна з задоволенням грати, 

змінювати і вдосконалювати. 

Розглянемо на прикладі гри завдання «Шість цеглинок» доцільність 

впровадження LEGO-конструктора в НУШ. «Шість цеглинок» − це ігри-
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завдання із набором з шести цеглинок LEGO DUPLO певних кольорів 

(червоного, помаранчевого, жовтого, зеленого, блакитного та синього). Для 

роботи за цією методикою учні та учитель мають індивідуальні набори з шести 

цеглинок. «Шість цеглинок» − це інструмент та практичний засіб, який дає 

змогу реалізувати ігрові та діяльнісні методи навчання у НУШ. Вважаємо, що 

технологія шести цеглинок – комплекс ігор-завдань не лише для розвитку 

мислення, мовлення, уваги, а й механізм розвитку оперативної пам’яті, 

самоконтролю та ментальної (когнітивної) гнучкості, що вкрай необхідні для 

навчання у школі та протягом життя. 

Згідно з напрацювання дослідниця Рома О. (2018), пише, що «оперативна 

пам’ять допомагає учням утримувати інформацію, розуміти та опрацьовувати 

її, зокрема, під час читання» (5). Рома О. (2018) зазначає, що «здатність до 

самоконтролю − це вміння протидіяти спокусам, не відволікатися, добре все 

обмірковувати, перш ніж почати діяти, конструктивно керувати емоціями» (6). 

Авторка стверджує, що «Ментальна гнучкість дає нам змогу швидко реагувати 

на зміни, що відбуваються навколо. Гнучкість мислення передбачає наявність 

кількох ідей у голові, погляд на ситуацію з різних точок зору, перегляд планів з 

огляду на нові обставини» (10). 

Отже, теоретичний аналіз показав, що ця методика спрямована на 

здатність співпрацювати у команді, співпереживати за результат товариша, 

команди, вміння вчитись у своїх однолітків, дослуховуватись до їхніх ідей та 

пропозицій, вміти розподіляти ролі та обов’язки, вміти вирішувати проблеми, 

оцінювати ризики та приймати рішення.  

 Науковці акцентують на певні особливості ігор-завдань із шістьма 

цеглинками. 

1. Завдання цілеспрямовані одночасно на розвиток декількох умінь. 

Починатися одне і те ж завдання може з розвитку математичних, а от 

завершуватися розвитком мовленнєвих умінь. 
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2. Кожне завдання дозволено адаптувати відносно до віку, умінь та 

потреб конкретного здобувача (зокрема, змінивши кількість цеглинок чи час, 

відведений на виконання завдання). 

3. Будь-яке завдання надає можливість здобувачеві практикуватися у 

виконанні того самого завдання знову і знову і в такий спосіб набувати 

впевненості у своїх силах. 

4. Завдання передбачають можливість відкритого закінчення,  коли 

учень може запропонувати кілька варіантів виконання і кожен з них буде 

вірним. Головне  −  дати можливість учневі пояснити своє бачення. 

5. Завдання із шістьма цеглинками може інтегруватися у будь-який вид 

діяльності та форму роботи, оскільки даний інструмент носить 

міждисциплінарний характер. 

Отже, методика «Шість цеглинок» сприяє не лише розвитку 

компетентностей здобувачів  Нової української школи, а й дозволяє педагогові 

підкреслити авторський підхід та відійти від допотопних інструментів впливу. 

Методика виступає сучасною та відповідає вимогам сьогодення, оскільки надає 

перспективу та простір  учасникам процесу підкреслити особистість, 

спробувати себе у сучасних амплуа, а для наставника це шанс відійти від 

макета ритора і стати дизайнером креативного процесу. 

Можемо зробити підсумок, що «Шість цеглинок» − це комплекс  завдань 

та алгоритмів, які підказують варіанти дидактичних ігор, а ще є картиною для 

створення сучасних варіантів. Ця методика стимулює здобувачів початкової 

освіти робити відкриття, експериментувати, шукати особисті відповіді на 

проблемні ситуації, ставити цілі та досліджувати план дій, формувати і 

вигадувати досхочу, домовлятися з компаньйонами, зіставляти та синтезувати. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА СПЕЦИФІКА ПРОФОРІЄНТАЦІЇ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ 

 

Сучасні старшокласники стикаються з безліччю проблем при 

професійному самовизначенні. Ці проблеми пов'язані з їх недостатніми 

знаннями про світ професій, про свої особистісні особливості, з невмінням 

відстоювати свій вибір перед батьками або друзями і т. д. Саме тому 

соціальному педагогу необхідно здійснювати діяльність з профорієнтації 

старшокласників. Щоб вона була ефективна, необхідно створити відповідні 

соціально-педагогічні умови. Для ефективної діяльності по професійному 

самовизначенню старшокласників доцільно орієнтуватися на формування 

особистісних якостей учнів: здатності до самопізнання і самовдосконалення, 

незалежності, довіри до себе, вміння робити вибір і нести за нього 

відповідальність, цілеспрямованості, самокритичності, компетентності, 

комунікабельності, самостійності, мобільності, вольових якостей.  

Дуже важливою зміною, якою характерно для даного вікового періоду є 

зміна навчальної мотивації школярів старшого віку. Навчальна мотивація як 

різновид мотивації, відіграє величезну роль у професійному самовизначенні і 

формуванні за професійним спрямуванням старшокласників. Навчальна 

мотивація – важливий компонент навчальної діяльності. Провідною діяльністю 
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підлітків старших класів є навчально-професійна. На якісно новому рівні, на 

який виходять підлітки, у них з'являється інтерес до навчальної діяльності. 

Старшокласники починають розглядати навчання як засіб продовження освіти, 

проявляти до навчання великий інтерес, якщо не в цілому, то хоча б, до 

окремих предметів, які можуть допомогти в вступі до обраного вищого 

навчального закладу.  Інтерес –  один з провідних мотивів підлітків старшого 

віку, через інтерес діяльність починає сприяти формуванню загальної 

спрямованості особистості (Бутківська, 1997: 7). 

Для старшокласників характерно ставлення до навчання як до необхідної 

бази для подальшого професійного навчання. Старших підлітків починає 

особливо хвилювати їх успішність. Як правило, підлітки виділяють ті види 

навчальної діяльності, які допоможуть йому здаватися дорослішими. Така 

мотивація може принести успіхи. Найбільш імпонує самостійний вид 

діяльності (Бутківська, 1997: 8). 

Навчальна, трудова та суспільно-організаційна діяльність об'єднуються в 

суспільно значиму діяльність.  Ця діяльність –  це провідний тип діяльності в 

даному віці. Активна громадська діяльність задовольняє потребу в спілкуванні 

з дорослими й однолітками, визнанням самостійності, самоствердження і 

самоповаги. 

Профорієнтаційна діяльність соціального педагога буде ефективна при 

наступних умовах:  

- надання учням глибоких і всебічних знань з проблеми вибору професії;  

-  надання старшокласнику можливостей для глибокого самопізнання 

(своїх інтересів, здібностей і нахилів, типу мислення, потреб, ціннісних 

орієнтацій і т. д.); 

- формування у підлітка потреби самовизначення з урахуванням вже що 

виникли у нього освітніх і професійних інтересів і схильностей, переконань і 

установок, ідеалів і уявлень про життєві цінності;  
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- допомогу учню в активному пошуку власного шляху освоєння професії 

та ін (Піддячий: 12).  

Необхідною умовою для ефективної профорієнтаційної роботи є також 

взаємодія соціального педагога, батьків учня і навчального закладу з 

установами професійної освіти. Соціально-професійна орієнтація здійснюється 

як стихійно (наприклад, через соціум і народну педагогіку), так і 

цілеспрямовано (шляхом спеціально організованого впливу та взаємодії 

навчальних закладів і сім’ї, різних виховних інституцій). Зміст освіти і 

державні вимоги до рівня соціально-професійної орієнтації та формування в 

умовах освітнього простору якостей, цінностей і компетентностей особистості 

регулюються державними стандартами. Соціально-професійній орієнтації учнів 

в умовах профільного освітнього середовища властиві: громадянська 

спрямованість, орієнтація на розвиток соціально значущих цінностей майбутніх 

фахівців – професійного обов’язку, готовності до колективної роботи, уміння 

приймати рішення та нести за них відповідальність, професійного 

самовдосконалення впродовж життя тощо (Гончаренко, 2012: 57). 

Для ефективності будь-якої взаємодії необхідні активні дії не тільки 

організатора цієї взаємодії, але і дії тих, на кого ця взаємодія направлена. 

Тобто, якщо розглядати це питання стосовно профорієнтації старшокласників, а 

профорієнтація, безумовно, є взаємодією, для ефективності останньої необхідна 

активна діяльність не тільки соціального педагога, а й старшокласників. При 

цьому ця активність не повинна обмежуватися участю старшокласників у 

заходах, організованих соціальним педагогом. Необхідно стимулювати 

самостійну діяльність учнів. Наприклад, це може бути самостійний пошук 

необхідної для них інформації, підготовка різних професіограм, вибір установи 

професійної освіти або професії, з представниками яких вони бажали б 

зустрітися, вибір підприємства, де вони хотіли б побувати на екскурсії, і т. п 

(Мачуський, 2001: 69). 
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Соціально-професійна орієнтація учнів має, по-перше, допомогти 

особистості долучитися до різноманітних сфер життя, а по-друге, забезпечити 

громадянинові України підвищення рівня конкурентоспроможності в 

глобалізованому просторі таким чином, щоб успішно взаємодіяти зі світом на 

рівні як матеріального виробництва, так і міжособистісного порозуміння і 

поваги до інших суспільств і держав. З цією метою потрібно розв’язати багато 

завдань узагальненої світоглядної та спеціальної підготовки, зокрема 

підвищити рівень вивчення англійської мови зі спеціалізацією у галузі, обраній 

для майбутньої професійної діяльності (Піддячий). 

 У процесі соціально-професійної орієнтації маємо дотримуватися трьох 

основних законів виховання:  

- паралельної педагогічної дії А. С. Макаренка: «У житті дітей немає 

жодного слова, жодного явища або відношення, які, крім свого безпосереднього 

значення, не мали б значення виховного»;  

- «життя освічує (формує, виховує)» швейцарського педагога Й. Г. 

Песталоцці;  

-  виявлення історичної зумовленості, залежності виховання від 

конкретних історичних обставин, у яких нове покоління вступає в життя. 

 Ці три закони діють постійно, разом й об’єктивно, тобто незалежно від 

волі та свідомості людей (Мачуський, 2001: 56–57). 

З огляду на закономірні зв’язки між метою, засобами та результатами 

соціально-професійно спрямованого навчання й умовами їх застосування увага 

приділяється таким основним складовим змісту освіти й вимогам до підготовки 

учнів в основній та старшій школі.  

1. Трудова діяльність та її інфраструктура: закони управління трудовою 

діяльністю; мета, завдання, види, класифікація й об’єкти, на які спрямована 

діяльність; шляхи й форми забезпечення трудовими ресурсами (продуктивними 

силами); соціальна значущість та економічні результати трудової діяльності.  
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2. Праця людини: предмети та знаряддя праці; професії та трудовий 

процес у найпоширеніших сферах діяльності; вплив наявних умов на 

результати праці.  

3. Професійна культура: організація трудового процесу; розвиток 

професійної творчості; дотримання трудової етики; здоров’язбереження.  

4. Професійна орієнтація: оптимізація процесу свідомого професійного 

самовизначення з урахуванням індивідуально-психологічних властивостей; 

формування компетентностей для визначення, реалізації та коригування 

професійної траєкторії, зважаючи на показники і критерії професійної 

придатності та відповідності потребам ринку праці в кадрах.  

5. Господарювання у побуті: використання наявних засобів у процесі 

ведення домашнього господарства; аналіз стану сімейної економіки та методи і 

технології її зростання.  

6. Підприємницька діяльність: організація праці; структура; умови 

реалізації; критерії оцінювання. 

 7. Соціально-професійна взаємодія на ринку праці: планування процесу з 

визначенням кінцевої мети та методів і технології його протікання; організація 

процесу; зворотній зв'язок і проміжний контроль у протіканні процесу; 

особистісне саморегулювання та суспільний вплив; аналіз отриманих 

результатів. Варто підкреслити, що у процесі підготовки особистості до життя 

та праці соціально-професійний розвиток особистості старшокласника вирішує 

проблеми налагодження «закономірних зв’язків між ціллю і наявними засобами 

навчально-виховної діяльності, а також між педагогічними засобами і 

результатами їх застосування» (Мачуський, 2001: 23).  

Таким чином, у сучасних соціально-економічних умовах особистості, 

суспільству та державі потрібні системні процеси на ринку праці, спрямовані на 

реалізацію загальнолюдських цінностей і технологій матеріального та 

нематеріального виробництва. Актуальною потребою сучасної школи є 

реалізація принципу зв’язку трудового виховання з моральним, який має таку 
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закономірність: за правильно створених умов фізична праця позитивно впливає 

на особистість вихованця, розкриває в нього позитивні риси і властивості, 

формує якості та цінності, сприяє дисциплінованості. 
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Фундаментальні зміни, що відбуваються в сучасному освітньому 

просторі, суспільні запити та потреби утверджують думку про пріоритет 

дитинства як найвідповідальнішого періоду становлення особистості. Саме в 

дошкільному віці відбувається становлення особистості дитини, формування її 

фізичної та духовної культури – основи гармонійного розвитку, як краси 

людської душі та здорового тіла. Сьогодні одним із основних завдань 

удосконалення дошкільної освіти є виховання гармонійно розвинутої, 

довершеної, здорової дитини, здатної цілком реалізувати свої духовні, фізичні, 

інтелектуальні та моральні можливості (Чаговець, 2019, с. 14). 

У наукових працях учених (Г. Бєлєнька, А. Богуш, Н. Гавриш, 

Н. Лисенко, І. Луценко, М. Машовець, З. Плохій, Т. Поніманська, 

О. Рейпольська, К. Щербакова та ін.) акцентовано на важливості періоду 

дитинства для подальшої життєдіяльності особистості, коли відбувається 

розвиток основних механізмів та утворень, завдяки яким дитина набуває 

індивідуальних особливостей психіки і поведінки, що дозволяє їй не тільки 

розвивати пізнавальну, емоційно-ціннісну, мотиваційно-вольову сфери, а й 

бути унікальною фізично і духовно розвиненою індивідуальністю.  

За даними дослідників, понад 93% сучасних дітей від 3 до 5 років 

дивляться телевізор 28 годин на тиждень (дані ЮНЕСКО). Загальновідомо, що 

частий перегляд телевізійних передач негативно впливає на психічний розвиток 

дітей, найбільше серед яких варто виділити затримку мовного розвитку. «Мова, 

що виходить з екрану, залишається малоосмисленим набором чужих звуків, 

вона не стає своєю. Тому діти вважають за краще мовчати, а висловлюються 

криками або жестами» (Бех, 2010, с.2). 

Сучасних дітей можна назвати цифровими аборигенами − це всі ті, хто 

народився і виріс в оточенні комп’ютерів, ігрових приставок, mp3-плеєрів, 

відеокамер, мобільних телефонів, планшетів та інших цифрових інструментів. 

Всесторонній та гармонійний розвиток та виховання дітей, що включає 

розумовий, моральний, трудовий, художній, фізичній та інший компоненти, 
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грунтується на явищах навколишнього життя, творах мистецтва, народній 

творчості. Іншими словами, виховання дітей грунтується на набутому дитиною 

досвіді, акумулює цей досвід і надає йому нового звучання (Бех, 2010, с. 3).  

Визначальним фактором у розвитку дитини є науково-технічний прогрес, 

комп’ютеризація навколишнього середовища. Проблема підготовки 

підростаючого покоління до мінливих соціально-економічної ситуації 

пред’являє низку нових вимог, які передбачають переорієнтацію всього 

навчально-виховного процесу в освітніх установах. Це, перш за все, пов’язано з 

необхідністю більш раннього самовизначення, критичного сприйняття 

інформації, що надходить, готовності проявити активність у вивченні 

конкретної ситуації і прийнятті рішення. 

Глобальні зміни в свідомості молодих людей, зокрема дітей дошкільного 

та молодшого шкільного віку, впливають на їх психіку, світогляд. Проте велика 

увага в розвитку і вихованні дитини має надаватися органам почуттів. Ще 

Я. А. Коменський говорив, що необхідно розвивати сприйняття дітей, 

включаючи в процес знайомства дітей з тим чи іншим об’єктом і предметом 

дослідження: обведення предмета рухами кисті рук, пальцями по формі його 

основних частин та ін. Такі підходи є важливими у різних напрямах розвитку та 

виховання дитини. Наприклад, естетичне виховання.  Воно має свою специфіку, 

яка полягає в засобах і опорі на різні види мистецтва, в тому числі в художньо-

творчих діяльностях, в процесі яких передаються образи навколишнього життя, 

що дозволяє дітям доступними засобами створювати красу навколо себе. 

Важливий шлях до гуманізації та демократизації педагогічного процесу, що 

створює емоційно благополучну атмосферу для кожної дитини і забезпечує її 

духовний розвиток – це посилення уваги до прояву здібностей у всіх дітей, 

естетичному вихованню і до формування художньо-творчих здібностей у дітей, 

які виховуються у ЗДО, які відвідують художні та театральні студії в умовах 

додаткової освіти (Гавриш, 2000, с. 14). 
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Варто сказати, що будь-яка художня діяльність відображає враження, 

отримані з навколишнього життя, акумулює весь зміст знань, уявлень, набутих 

дітьми в процесі всієї життєдіяльності в сім’ї, в дошкільній установі на 

прогулянці, в активній художньої діяльності в системі додаткової освіти, є 

необхідним сегментом становлення особистості дитини. Дошкільний вік – це 

найважливіший етап розвитку і виховання особистості. Це період залучення 

дитини до пізнання навколишнього світу, період її початкової соціалізації. Саме 

в цьому віці активізується самостійність мислення, розвивається пізнавальний 

інтерес дітей і допитливість. Формування творчих інтересів, художнього смаку 

і естетичних якостей дошкільника здійснюється різними засобами, в тому числі 

засобами образотворчого мистецтва. 

Принципи гармонійного виховання дошкільників знана психологиня 

С. Ройз (2010) визначає такі. Повага. Постійне нагадування, що дитина – це не 

дорослий, у неї є свій потенціал, душа, свої завдання. Разом з дитиною, але не 

замість неї. Коли ми щось робимо, ми спочатку показуємо, потім робимо разом, 

потім дитина робить сама. Це дуже допомагає в будь-яких ситуаціях, тому що 

ми часто лаємо дитину за щось, чого не показали. Давати дитині час, так як у 

неї своя швидкість мислення. В середньому дитина сприймає інформацію із 

затримкою від п’яти до семи секунд. Щоб вона легше сприймала інформацію, 

можна просто покласти руку на місце підтримки (між лопаткою і лінією на 

спині). 

Дорослим важливо пам’ятати про такий гормон як окситоцин − він дає 

відчуття ніжності, щастя, бажання жити. Окситоцин виробляється, коли люди 

близькі, разом їдять, коли люди разом на одній хвилі, грають. Дитині важливо 

відчуття близькості і контакту. Батьки не завжди можуть постійно перебувати 

разом з дитиною, проте достатньо буде 20 хвилин в день. Розсіяна увага дуже 

відчувається, дитина бачить, що дорослий не є щирим, і буде робити все, щоб 

повернути вас у реальність, використовувати хвороба, пустощі. Важливим є 

місце батьків. Наприклад, коли дитина прокидається, їй важливо відразу дати 
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визначеність: хто прокинувся, де, коли. Щоб вона розуміла, де знаходиться і з 

ким. Якщо ж прокинеться в поганому настрої, то так і буде проживати увесь 

день.  

Таким чином, проблема гармонійного виховання у сучасному світі, 

наповненому інформацією, комп’ютерними технологіями, набуває все більшої 

актуальності та потребує пильної уваги як науковців, так і практиків. 
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Проблема формування комунікативної компетенції дітей дошкільного 

віку засобами ігрових технологій  – одна з найактуальніших  у розвитку 

здобувачів дошкільної освіти. Комунікативна компетентність є однією з 

базових характеристик особистості, що формується на етапі дошкільного 

дитинства (Богуш, 2007: 185). Класики і сучасні науковці приділяють велику 

увагу розвитку мовлення дітей дошкільного віку засобами ігрових технологій. 

Г. С. Тарасенко (2010) зазначає, що на сучасному етапі розвитку науки теорія 

ігрової діяльності поєднює у собі погляди вчених і психологів ХХ століття – 

Л.Виготського, О.Запорожця, О.Леонтьєва, С.Рубінштейна та ін. (13).   

Мета дослідження – проаналізувати особливості формування 

комунікативної компетенції дітей дошкільного віку засобами ігрових 

технологій. 

Завданнями дослідження є: 

- окреслити сутність поняття «комунікативна компетенція»; 

- розглянути теоретичні аспекти формування комунікативної компетенції 

дітей дошкільного віку; 

-виявити особливості формування комунікативної компетенції здобувачів 

дошкільної освіти засобами ігрових технологій. 

Комунікативна компетенція – комплексне застосування мовних і 

немовних засобів з метою  комунікації, спілкування в конкретних соціально-

побутових ситуаціях, уміння орієнтуватися у ситуації спілкування, 

ініціативність спілкування (Богуш, 2007: 186). 

У Базовому компоненті дошкільної освіти (2021) зазначено, що 

комунікативна компетенція – це здатність дитини до спілкування з однолітками 

і дорослими у різних формах конструктивної взаємодії; здатність підтримувати 

партнерські стосунки, заявляти про свої наміри і бажання, узгоджувати свої 

інтереси з іншими, домовлятися, за потреби аргументовано відстоювати свою 

думку (19).   
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У сучасному світі є багато прийомів і методів формування 

комунікативної компетенції здобувачів дошкільної освіти. Найкращим засобом 

визнано використання ігрових технологій у навчанні і вихованні дітей. 

Використання у закладі дошкільної освіти сучасних ігрових технологій 

відповідає природним потребам дитини, тому що гра є провідною діяльністю і  

найважливішою формою життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти (Богуш, 

2007 : 185). У дитячому віці саме у грі відбувається вільний розвиток 

особистості. 

У грі діти отримують чудову можливість набути мовленнєвого досвіду, 

переструктурувати його відповідно до ігрових і життєвих ситуацій, включитися 

в процес співтворчості,співробітництва (Калмикова, 2016: 213). Дошкільники, 

які здобули подібний ігровий досвід, будуть відчувати себе впевненими, 

адекватніше реагувати на суспільство, активно можуть проявляти у 

майбутньому свою  індивідуальність  і кмітливість. 

В базовому компоненті дошкільної освіти  (2021) зазначено, що ігрова 

діяльність виступає важливою умовою розвитку у здобувачів дошкільної 

освіти, сприяє розвитку уваги, пам'яті, мислення, кмітливості. Гра здатна 

викликати внутрішні сили дитини, розвивати самостійність, вміння вирішувати 

проблеми та завдання (14 –15).  

Педагоги і психологи надають все більш важливого значення 

використанню ігрових технологій в закладах дошкільної освіти. Дитина у грі 

набуває здатності взаємодіяти з іншими дітьми, засвоює правила цієї взаємодії, 

набуває досвіду взаєморозуміння, вчиться пояснювати свої дії і наміри, 

погоджувати їх з однолітками (Піроженко, 2016 : 56). 

В. О. Сухомлинський (1977) високо оцінив педагогічний потенціал гри, 

вважаючи, що «духовне життя дитини повноцінне лише тоді, коли вона живе у 

світі гри, казки, музики, фантазії, творчості. Без цього вона − засушена квітка» 

(32). Завдяки участі у грі  діти набувають необхідні знання та уміння. Засвоєнні 

у грі здібності необхідні для успішного виконання соціальних та 
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комунікативних функцій не тільки у дошкільному віці, а й у майбутньому 

житті. Саме завдяки грі, моделюванні певних етикетних ситуацій формуються 

стандартні комунікативні формули (привітання, звертання, вибачення, подяки, 

прохання тощо).  

Отже, проаналізувавши вплив ігрових технологій на комунікативну 

компетентність дітей, можна вважати, що ігрові технології відіграють важливу 

роль у формуванні комунікативної компетентності здобувачів дошкільної 

освіти. Використання ігор у дошкільному віці забезпечує найкращі можливості 

для мовленнєвого розвитку дитини. 
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 ВИКОРИСТАННЯ  ІКТ У ФАХОВІЙ  ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 

ПЕДАГОГІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

  

В умовах відновлення України, прогресі ринкових взаємин, науково-

технічного піднесення здійснюється стабільне оновлення знань із використання 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у ході фахового навчання 

майбутніх педагогів. Покращання фахової  педагогічної підготовки майбутніх 

спеціалістів педагогічних спеціальностей деколи привертає до себе все 

вагомішу зосередженість науковців, що пов’язано із сприянням положень 

Болонської декларації і, відносно до змін у систематичності вищої освіти. 

Впровадження ІКТ у ході навчання у контексті виконання сучасної освітньої 

парадигми, як підкреслює досвід підготовки професіоналів, допускається  

навчальним закладам більш ефективно убезпечити доступність навчальних 

матеріалів, допомагати розвитку розумових і креативних задатків студентів, 

активізувати їх пізнавальну роботу, чим удосконалює якість навчання й 

виховання майбутніх професіоналів. 

Питання професійної підготовки спеціалістів засобами ІКТ має ґрунтовну 

теоретичну базу, завдяки новітнім дослідженням розкрито сутність поняття, 

описані організаційні й педагогічні умови формування фахових 

компетентностей, їх ступені та структурні складники. Одночасно варто 

підкреслити, що питання особливостей застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у процесі фахової підготовки професіоналів 
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педагогічних спеціальностей висвітлена ще не досить широко. 

Професійна підготовка, яка ведеться протягом усього процесу навчання у 

вищому навчальному закладі, будується на основі цілей, змісту, прийомів, 

форм, методів, засобів навчання у вищій школі. Специфіка процесу підготовки 

і, безумовно, особливості впровадження ІКТ суттєво впливають на умови 

формування майбутніх фахівців та на зміст освіти. В останній час назрілою є 

розробка методології створення, удосконалення і використання засобів ІКТ у 

вищих навчальних закладах Кивлюк О. (2014: 34-35). 

Як показують результати нашого дослідження, використання  ІКТ у ході 

професійної підготовки спеціалістів педагогічних спеціальностей, передусім, 

диктує постійне динамічне оновлення змісту, організаційних форм і методів 

ходу навчання, розвиток котрих зумовлюється можливостями ІКТ. 

Визначальним завданням викладачів вищої школи при цьому стає розробка 

сучасних методик викладання, підготовка методичних матеріалів на сучасній 

основі в умовах підвищення компетентності педагогів з використання 

інформаційно-комунікаційних технологій навчання. У питаннях інформатизації 

процесу навчання позначилася тверда тенденція переходу від використання в 

навчальному процесі навчальних програм з окремих розділів курсу до 

створення і практичного впровадження комплексів навчально-методичного та 

програмного забезпечення повного курсу дисциплін. 

Розробка та застосування  комп’ютерних засобів навчання певним чином 

змінює структуру пізнавальної діяльності студентів, що впливає на зміст вищої 

педагогічної освіти, розкриває оновлення форм, методів та принципів навчання, 

зорієнтованих на використання їх самостійності. Вивчення усіх складових 

підготовки зумовлює формування фахових характеристик, диктує формування 

вправності використання належних технологій майбутнього наставника. 

Звідсіля можна виділити іще одну складову, в кордонах котрої здійснюється 

спеціальна підготовка до майбутньої діяльності студента, з застосуванням  

інформаційно-комунікаційних технологій. Говоримо про розвиток активності 
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студентів, оскільки сучасні інформаційно-комунікаційні технології навчання 

(педагогічні програмні засоби, інформаційно-пошукові системи) допускають 

йому бути більш ініціативним у навчанні, самостійно характеризувати час, 

терміни, ритм й складність навчання. 

Інформаційно-комунікаційні технології у новочасних умовах 

розглядаються як вагомий компонент загальної освіти, який виконає гігантську 

функцію у розв’язанні пріоритетних завдань навчання та виховання – у 

формуванні єдиного переконання, академічних, комунікативних та 

комунікаційних звичок, основних психічних якостей учнів. Грандіозне 

застосування комп’ютерних технологій в освіті поетапно, але доволі упевнено, 

виходить найважливішою деталлю навчально-виховного процесу. 

Шанси сучасного уроку й системи освіти узагалі  значно  розширюються 

завдяки використанню мультимедійних, інтерактивних технологій, Інтернету. 

Сьогодні перед педагогами стоїть важливе завдання – виховати  та  підготувати  

молодь, здатну активно включатися в якісно новий етап розвитку сучасного 

суспільства, пов’язаний з інформацією. Сьогодні дитина  оволодіває комп’ютер  

швидше, ніж  вчиться  грамотно  писати чи критично читати. 

Якраз використання ІКТ дає нам можливість змінити зміст освіти та 

сприяє: 

 кращому сприйманню й засвоєнню дидактичних матеріалу; 

 зростанню зацікавленості  до пізнання; 

 індивідуалізацію учіння; 

 піднесення креативних здібностей; 

 застосування неоднакових аудіовізуальних засобів (музики, графіки, 

анімації) для збагачення змісту і посилення мотивації навчання; 

 більш динамічній подачі матеріалу; 

 формуванню у здобувачів адекватної самооцінки та створенню умов 

для самостійної роботи; 

 самоосвіті й самовдосконаленню особистості; 
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 засвоєння і учнями, і учителями нових важливих знань, умінь, 

навичок. 

Найпростішою й найпоширенішою новітньою програмою, котра 

допомагає педагогу урізноманітнити заняття, є прикладна програма PowerPoint. 

Як підтверджує практика, застосовувати комп’ютерні презентації можна на  

заняттях будь-якого  типу  (вивчення нового матеріалу, закріплення знань, 

умінь, навичок; урок контролю знань, умінь, навичок; нестандартне; 

інтегроване; комбіноване заняття). Основне, щоб даний матеріал відносився до 

принципів науковості, наочності, був поданий в обсязі,  що відповідає 

дидактичній цілі. Також доцільно застосовувати їх під час проведення 

тематичних перевірок. Між тим використання презентацій залежить  від  

творчого потенціалу вчителя та програмного забезпечення, яким він 

користується Петухова Л. (2009: 564). 

Але варто пам’ятати, що презентації – це лише інструмент (один із 

багатьох інших інструментів педагога на занятті), а тому недоцільно 

презентацію робити важливішою за заняття, штучно «підганяти» усе заняття 

під презентацію. 

Таким чином, підготовка майбутніх фахівців педагогічних спеціальностей 

в умовах застосування ІКТ вимагає трішки по-іншому обдивитися на даний 

важкий креативний хід, який потребує стабільного динамічного оновлення і 

застосування найбільш плідних та розмаїтих методичних прийомів діяльності 

вищої школи. 
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СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ  ДИТИНИ З СИНДРОМОМ  ДАУНА   

ДО УМОВ  ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

В наш час тема соціальної адаптації дитини до умов закладу дошкільної 

освіти є дуже актуальною. Щороку батьки дітей із синдромом Дауна приводять 

їх до дошкільної установи і переживають емоції тривоги та хвилювання, 

пов’язані з тим, чи зможе дитина максимально швидко адаптувалася до 

середовища закладу дошкільної освіти. 

Для подальшого адекватного розуміння теми дослідження, варто 

з’ясувати лексичне значення термінів, які будуть використані у статті.  

Адаптація (з лат. «пристосування») – пристосування організму, що 

відбувається на різних рівнях: фізіологічному, соціальному, психологічному.  

(Особливості адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу). 

Соціальна адаптація — це інтерпретація людини в суспільство, у процесі 

якої відбувається формування самосвідомості та рольової поведінки, 

здатності до самоконтролю й адекватних зв’язків і стосунків (Соціальна 

адаптація дітей з особливими потребами. 17 .04.2013). 

Діти дошкільного віку загалом по-різному переживають цей важливий 

етап у своєму житті: хтось із малюків постійно плаче, поводиться роздратовано, 

кричить, а інші діти спокійно ставляться до таких змін. 

 Останнім часом у всьому світі спостерігається збільшення випадків 

народжуваності дітей із особливими фізичними та згодом освітніми потребами, 

https://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=361:osoblivosti-adaptatsiji-ditej-do-umov-doshkilnogo-navchalnogo-zakladu&catid=67:batkam-statti
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які також прагнуть адаптуватися до умов суспільства. Саме тому в закладах 

дошкільної освіти створюють інклюзивні групи, метою і завданням яких є 

соціально адаптувати дитину до середовища, в якому вона перебуває. До 

категорії дітей з особливими освітніми потребами належать і діти з синдромом 

Дауна. Синдром Дауна – це хромосомна аномалія, коли в ДНК дитини наявна 

додаткова (21) хромосома.  Синдром Дауна лікарі можуть діагностувати дуже 

рано, (уже в період внутрішньоутробного розвитку фахівці пропонують пройти 

скринінг плоду на виявлення синдрому Дауна у плода) одразу після 

народження. Для дитини з синдромом Дауна є характерним уповільнений 

психофізичний розвиток.  

Зовнішній вигляд та поведінка кожної дитини відповідає генам, які 

закладені в структуру ДНК-хромосими. Фізичні особливості дітей з синдромом 

Дауна також формуються під впливом генетичного матеріалу. Гени 

передаються як від батька, так від матері. Наприклад, в дитини від батька 

успадковується будова тіла і колір очей, а від матері колір волосся. Через 

додаткову пару хромосом в дитини з синдромом Дауна спостерігаються й інші 

риси, які на перший погляд поєднують всіх дітей з цим порушенням. У дітей із 

синдромом Дауна можна спостерігати пласке лице, короткий ніс, вузький розріз 

для очей, маленькі щелепи і надмірне слиновиділення. В дітей пухкі пальці і 

короткі руки, в дітей надмірно рухаються суглоби, через це в них розвивається 

плоскостопість і можуть деформуватися ноги. Таким чином можна розпізнати 

дітей із синдромом Дауна відповідно до означених спільних ознак. Діти з 

синдромом Дауна потребують індивідуального підходу, який спрямований на 

розвиток навичок, які допоможуть дитині соціалізуватися в колективі дітей.  

Коли в закладі дошкільної освіти створюється інклюзивна група, то держава 

надає асистента вихователя, який допомагає вихователеві працювати з дітьми з 

особливими освітніми потребами. 
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Соціальна адаптація дітей із синдромом Дауна – це доволі трудомісткий 

та тривалий процес, до якого залучені всі члени сім'ї та команда фахівців 

(Колосова О.В. Йоланта Гурал-Пулроле, 2018). 

В. Кузьменко виділяє три групи дітей, з різним характером пристосування 

до нових умов життя: 

перша група – діти з легкою і безболісною адаптацією; 

друга група – діти, які адаптуються повільніше й важче;  

третя група – діти, які важко пристосовуються до нових умов.   Коротко 

охарактеризуємо кожен із них (Кузьменко В. Соціальна компетентність 

дошкільнят: особливості, показники та шляхи розвитку). 

Легкий ступінь адаптації спостерігається тоді, коли дитина з синдромом 

Дауна попередньо уже відвідувала заклад дошкільної освіти, зокрема 

перебувала в інклюзивній групі. Дитина вміє поводитися в колективі, має 

сформовані навички самообслуговування, йде на контакт з однолітками, 

старається зі всіма знайти спільну мову. Крім того, дитина, яка відвідувала 

попередньо інклюзивну групу має певний багаж навичок, які вона щоденно 

використовує. При легкому ступені адаптації дитина не плаче, вона легко 

переходить з одного місця навчання в інше. Спілкування дитини з рідними не 

змінюється, дитина з легкістю прощається з мамою і з легкістю відволікається 

від справ, коли мама забирає її додому. 

Середній ступінь адаптації відбувається тоді, коли дитина з синдромом 

Дауна відвідувала групу, яка складалася лише з дітей із особливими освітніми 

потребами. Відповідно, коли дитина з синдромом Дауна відвідує таку групу, 

вона не має прогресу у соціальному розвитку. Дитина не бачить стандарту 

поведінки ровесників, бачить лише стандарт поведінки дітей з особливими 

освітніми потребами. У такої дитини сформовані лише деякі навички 

самообслуговування, мовлення відсутнє, переважають вигуки і поодинокі 

звуки. Дитина проявляє явну агресію в колективі. Коли дитина переходить в 

інклюзивну групу, вона не вміє комунікувати з дітьми, їй важко знаходитися в 
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новій обстановці, вона замикається в собі і часто плаче. Коли ж дитина 

намагається поспілкуватися з ровесниками, діти її не розуміють і відповідно в 

дитини виникає стрес. 

Важкий ступінь адаптації відбувається тоді, коли дитина з синдромом 

Дауна приходить безпосередньо з дому, тобто до цього часу взагалі не 

перебувала в закладі дошкільної освіти. Відповідно до цього ступеня дитина, 

коли потрапляє в інклюзивну групу, не проявляє інтересу до спілкування з 

дітьми, її, навпаки, лякає велика кількість дітей. Дитина замикається в собі, не 

йде на контакт, в неї немає сформованих навичок самообслуговування тому, що 

батьки всі дії виконували замість дитини: годували її, одягали, носили на руках, 

коли дитина вдавалася до протесту. В колективі дитина з синдромом Дауна 

проявляє агресію щодо інших дітей: може їх штовхати, бити. 

 На основі проаналізованих груп дітей з різним характером 

пристосування до нових умов життя бачимо, як відрізняється поведінка дитини 

з синдромом Дауна, коли вона відвідує дошкільний заклад, а коли весь час 

перебуває вдома, тому батькам за можливості потрібно адекватно діяти і 

намагатися якомога швидше долучати дитину до дитячого колективу . 

Великого значення у соціальній адаптації дитини набувають фахівці, які 

допомагають їй максимально пристосуватися до середовища. До них належать: 

вихователь, асистент вихователя, психолог, дефектолог, логопед, реабілітолог.  

Чеботарьова О. зазначає, що незважаючи на відставання у розвитку, діти 

із синдромом Дауна мають потенційно сильні сторони. Серед них:  

1) розвинене зорове сприйняття і здібності до наочного навчання, 

увага до деталей; 

2) здатність вчитися на прикладі однолітків та дорослих, прагнення 

копіювати їхню поведінку; 

3) творчі здібності; 

4) здатність навчатися за індивідуальним навчальним планом та під 

час практичних занять (Чеботарьова О. В. 2018). 
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Отже, соціальна адаптація дітей з синдромом Дауна – це досить 

трудомісткий і тривалий процес, в якому залучені всі члени сім'ї та команда 

фахівців. Дуже важливо правильно і безперервно працювати з дітьми з 

синдромом Дауна, для того щоб збагачувати їх соціальний досвід, в 

подальшому це сприятиме їх соціалізації та інтеграції в середовище однолітків.  

Незважаючи на певні відхилення від норми, діти з синдромом Дауна здатні 

навчатися, розуміти і сприймати все на своєму шляху, їм лише потрібна наша 

підтримка, розуміння і щоденна праця, яка буде нелегкою, але результат вартий 

великих старань.  
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Мисик О.С., 

здобувач вищої освіти  

другого (магістерського) рівня V-го курсу  

факультету педагогічної освіти  

Львівського національного університету імені Івана Франка 

Науковий керівник – Сірант Н.П., 

кандидат педагогічних наук, 

 доцент кафедри початкової та дошкільної освіти  

 Львівського національного університету імені Івана Франка 

  

ДІЛОВА ГРА В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ ТА МЕТОДИКА ЇЇ 

ЗАСТОСУВАННЯ 

    Макаренко А.  колись сказав, що «у дитини є жага гри, і потрібно її 

задовольняти. Необхідно не тільки дати їй час пограти, а й заповнити цією грою 

все життя дитини. Все її життя – це гра.» (Долгова, 2018). Гра вже давно стала 

невід'ємною частиною навчального процесу. Ще з часів зародження освіти як 

такої діти навчались граючись. Вони копіювали та повторювали дії, слова, 

поведінку дорослих проектуючи їх на себе. Власне це і було фактичним 

зародженням навчальної гри. 

Гра – форма вільного самовияву людини, яка передбачає реальну 

відкритість світові можливого й розгортається або у вигляді змагання, або у 

вигляді зображення (виконання, репрезентації) якихось ситуацій, смислів, 

станів (Гончаренко: 1997). 

Ділова гра – форма відтворення предметного і соціального змісту 

професійної діяльності, моделювання систем відношень, характерних для 

даного виду практики. Проведення ділової гри – це розгортання особливої 

(ігрової) діяльності учасників на моделі імітаційної, що відтворює умови і 

динаміку виробництва. Залежно від того, який тип людської практики 

відтворюється у грі й яка мета в учасників, розрізняються ігри ділові, навчальні, 

дослідні, управлінські, атестаційні. Мотивація, інтерес та емоційний статус 

учасників ділової гри обумовлюється широкими можливостями для 

цілепокладання і досягнення цілей, для діалогічного спілкування на матеріалі 
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проблемного змісту ділової гри (Семенова: 2006). Одними з перших хто 

застосовував саме ділову гру були військові.  Вони моделювали імовірні 

ситуації, які могли виникнути на полі бою і таким чином готували солдатів до 

майбутніх битв (Штефан: 2011). 

Згідно з Концепцією нової української школи навчальний процес 

передбачає всебічний розвиток освіти за допомогою використання 

різноманітних інноваційних форм та методів навчання.  Ділова гра значною 

мірою допомагає реалізувати та виконати завдання, які постали перед 

педагогами працюючими за концепцією нової української школи.  Правильно, 

грамотно та доречно використовуючи цей засіб навчання вчитель формує в 

учнів всі 10 ключових компетентностей, зазначених у концепції НУШ, їх 

значущість полягає у тому, що вони необхідні не лише для подальшого 

навчання, але й для життя в цілому. Таким чином, ділова гра в процесі навчання 

формує здобувача освіти як особистість, патріота та інноватора, не ламаючи 

його ідентичності, а навпаки розкриваючи та розвиваючи здібності і задатки. 

Застосування такого виду гри забезпечує розвиток компетентностей. 

Проаналізуємо їх детальніше.  

       1. Спілкування державною мовою (учні вчаться формулювати свої думки, 

аргументувати їх та вдало, переконливо висловлювати, швидко підбирати 

правильну ділову гру у непередбачуваних ситуаціях, збільшують словниковий 

запас). 

2. Спілкування іноземними мовами (за умов використання ділової гри на 

уроках іноземної мови, збагачують словниковий запас, вчаться пояснювати речі 

чи проблеми різносторонньо долаючи мовні бар'єри). 

 3. Математична компетентність (розвиток логічного мислення, 

встановлення причинно-наслідкових зв'язків, визначення раціонального шляху 

вирішення проблеми). 
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4. Основні компетентності у природничих науках (засвоюють базові 

знання з природничих наук, можуть вступати в бесіди та бути нарівні з 

спеціалістами, здатність самостійно робити висновки з певних питань). 

5. Інформаційно-цифрова компетентність (формують навички роботи з 

цифровими даними, також вміння їх розуміти та розшифровувати, 

використовують числові та цифрові дані відповідно до своєї мети). 

6. Уміння вчитися впродовж життя (усвідомлюють важливість процесу 

навчання впродовж життя, адже прослідковуються зміни у суспільстві, які 

вимагають нових навичок; вчаться самостійно знаходити інформацію та 

здобувати нові знання). 

7. Ініціативність і підприємливість (не бояться висловлювати свою думку, 

проявляють ініціативу стосовно питань та подій, які їх цікавлять, здатні 

приймати правильні та корисні рішення, виховувати в собі риси підприємливої 

людини). 

8. Соціальна та громадянська компетентність (відчувають свою 

значущість та важливість обґрунтовано висловлення власної думки, розуміють 

свою роль у суспільстві, усвідомлюють важливість свого впливу на глобальні 

події, вчаться поводитись в суспільстві та співіснувати з іншими людьми). 

9. Обізнаність та самовираження у сфері культури (збагачують знання, 

розширюють свій світогляд, вчаться розуміти твори мистецтва та культуру 

загалом). 

       10.  Екологічна грамотність і здорове життя (в процесі гри учні діляться 

думками та роздумами, аргументують їх, роблять спільні висновки, 

переконують одне одного,  спільно шукають позитивні та негативні риси). 

   Етапи організації ділової гри:    

1. Підготовка — розробка й організація гри (складання сценарію і плану 

ділової гри, підготовка її загального опису, матеріального забезпечення, 

постановка проблеми, розподіл ролей, формування груп, консультації, 

визначення змісту інструктажу і його проведення).  
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2. Проведення — групова робота над завданням і міжгрупова дискусія 

(опрацювання інформації, тренінг, мозковий штурм, презентація і захист 

результатів).  

3. Аналіз і узагальнення (вихід із гри, рефлексія, аналіз, оцінювання 

роботи, висновки й узагальнення, рекомендації) (Долинюк: 2019). 

Дотримуючись цієї структури організації ділової гри на уроках, вчитель 

стимулює та розвиває критичне мислення, логічне мислення, вміння обирати 

шлях вирішення проблеми,  навички спілкування та роботи у команді,  

відповідальність за свої слова та прийняті рішення. Також під час проведення 

такої форми навчання можна прослідкувати сильні та слабкі сторони кожного з 

учнів і в повній мірі реалізувати індивідуальний потенціал кожного з них. При 

застосуванні ділової гри важливими чинниками є: фактичний рівень знань 

здобувача освіти, його зацікавленість, ініціативність та бажання працювати над 

спільною метою, мотиваційна складова, розуміння правил та послідовності 

пунктів виконання роботи, зацікавленість в отриманні результату. 

Основні вимоги до проведення ділових ігор: 

1.Тематика повинна бути пов'язана з темою та метою уроку. 

2. Вправи та завдання повинні бути максимально наповнені практичним 

реальним змістом та пов'язані з життєвим досвідом. 

3.Оформлення результатів має бути зручним для швидкої перевірки. 

4. Гра різносторонньо та глибоко досліджує проблему, дає учням 

розуміння даної проблеми і свободу вибору шляху з її вирішення. 

  5. У грі руйнується стереотипне мислення, стимулюється критичний та 

креативний хід думок, формуються професійні установки.  

Реалізуючи дані вимоги, педагог дає можливість здобувачам освіти 

проявити свою індивідуальність, також стимулює навчальні інтереси дітей, 

формує ключові компетентності та готує їх до реального життя.  

Отже, ділова гра є невід'ємною функціональною та результативною 

складовою навчального процесу в новій українській школі.  Методика її 
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застосування насправді досить проста, хоча підготовка якісної гри потребує 

немало часу – результат того вартий. 
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ВИХОВНА РОЛЬ СІМ’Ї У СТАНОВЛЕННІ ОСОБИСТОСТІ 

ДИТИНИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Роль сім’ї у вихованні здобувача освіти початкових класів є важливою 

ланкою у формуванні особистості дитини молодшого шкільного віку, адже 

жоден заклад освіти не в змозі взяти на себе та замінити виховання у колі 

рідних. В сім’ї формуються моральні цінності, культурний та освітній рівень 

дитини. Саме в ній формуються гуманні основи особистості, оскільки сім’я є 

визначальною «школою» взаємин з людьми. М. Стельмахович у своїй праці 

«Теорія і практика українського національного виховання» (1996: 154) писав: 

«Родина відіграє у вихованні дітей колосальну роль. У сім’ї відбувається 

формування характеру кожної людини, її особистісних рис і національної 

свідомості. Саме тут з молоком матері закладаються основи становлення 

особистості. Оптимальне досягнення реалізації навчальних та освітніх завдань 

початкової школи прийде через забезпечення гармонії родинно-шкільного 

виховання молодших школярів». Разом з тим, не варто виключати навчання та 

виховання школи, яке також є дуже важливим фактором у вихованні дитини. 

Завдання ж вчителя консолідувати вплив та зусилля школи та сім’ї.  

Проте в нинішній час батьки, через різні причини – працюють за 

кордоном чи на кількох роботах, передають свою роль няням, вчителя, бабусям, 

дідуся й ін., тим самим скорочують або забирають у дитини той дорогоцінний 
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час спілкування зі сім’єю, що призводить до зниження виховного потенціалу 

сім’ї.  

Але не завжди час проведений з батьками має позитивний вплив, все 

залежить від атмосфери, яка панує у сім’ї. Одні родини будують свої стосунки 

на любові, повазі, довірі. Інші вважають, що головними чинниками виховання є 

контроль. У першому випадку формується атмосфера дружби, яка ґрунтується 

на взаєморозумінні та допомозі, через прохання та поради, позитивному гуморі 

та підбадьорюванні, тобто така, яка сприяє формуванню особистості з почуття 

власної гідності, самостійності й доброзичливості; у другому – формується 

нездорова атмосфера, яка проявляється в безапеляційному тоні, вимогах 

безумовної слухняності, в надмірній різкості, залякувані. Вона формує 

особистість, яка замкнута в собі, безініціативна, жорстока та з низькою 

самооцінкою.  

Про стосунки між батьками та дітьми, про сімейне виховання писали 

Аристотель, Я. Коменський, В. Сухомлинський та ін. Сухомлинський В. у своїй 

праці «Сто порад вчителю» наголошував про важливість сімейної педагогіки 

(1988: 43): «Немає важливішого завдання у сфері виховання людини сучасного 

суспільства, чим вивчати матір і батька виховувати дітей. З практики своєї 

багаторічної роботи ми прийшли до висновку, що, не піклуючись про 

педагогічну культуру батьків, неможливо вирішити жодної задачі навчання і 

виховання. Батьківська педагогіка, тобто елементарний круг знань матері і 

батька про те, як істота, що народилася від людини, стає людиною, – це 

фундамент, основа всієї педагогічної теорії і практики». Батьки мають зберігати 

у дитині вогник віри у свої сили, радіти її успіхам, брати близько до серця її 

удачі, але і підтримувати у хвилини невдачі.  

Також не потрібно забувати про те, що виховання – це складний процес, 

над яким батьки мають працювати разом, як одне ціле. Сухомлинський у своїй 

праці «Сто порад вчителю» писав про це, так: (1988: 43) «Щоб батько і мати як 

вихователі виступали в єдності — це означає навчити мудрості материнської і 
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батьківської любові, гармонії доброти і строгості, ласки і вимогливості». 

«Гармонії доброти і строгості», так саме гармонії, не потрібно впадати в 

крайнощі. Є безліч випадків, коли батьки з раннього віку дозволяють своїй 

дитині все, що та побажає, бачать лише хороші вчинки, не зауважують 

недоліки, які потрібно перебороти чи виправити, як результат виростає егоїст, 

який не цінує чужу працю, не поважає особисті потреби батьків. Інша 

крайність, коли дитина росте в оточені постійних заборон, докорів та скарг, 

тоді в її серці зароджується жорстокість та грубість, яку в майбутньому важко 

викорінити. 

Також Сухомлинський В. був переконаний, що досягнути успіху у 

вихованні дитини можна лише тоді, коли школа та сім’я об’єднають свої 

зусилля. Про це він писав у своїй книзі «Батьківська педагогіка» (1978: 264): 

«Усі шкільні проблеми стоять і перед сім'єю, усі труднощі, які виникають у 

складному процесі шкільного виховання, сягають своїм корінням у сім'ю». Він 

стверджував, що найважливішою соціальною проблемою, яка формує наше 

майбутнє, є вдосконалення системи сімейного виховання.  

Отже, сімейне виховання найбільше впливає на процес становлення 

особистості дитини молодшого шкільного віку. Встановлено, що батьки та 

стилі їхнього виховання є основними факторами впливу формування 

особистості молодшого школяра. Саме у сім’ї кожна дитина, як губка, всотує 

традиції, ідеали, переконання, на основі яких починає формуватися її світогляд, 

а отже й особистість. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЯК РЕСУРС ФОРМУВАННЯ 

ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ 

 

Сучасний етап розвитку освітньої галузі характеризується акцентуванням 

на якості дошкільної освіти, пошуком шляхів удосконалення системи навчання, 

виховання і розвитку дітей у закладах дошкільної освіти. Підтвердженням 

цьому є основні положення затвердженої нової редакції «Базового компонента 

дошкільної освіти» (2020) та «Концепції освіти дітей раннього та дошкільного 

віку» (2020). Їх орієнтованість на створення умов для розвитку дитини як 

особистості та суб’єкта діяльності актуалізує дослідницький інтерес до питань 

особистісного та пізнавального розвитку дошкільників, водночас тих 

здатностей, які сприятимуть успішному переходу на наступну ланку освіти. 

Аналіз провідних компетентностей, визначених Базовим компонентом 

дошкільної освіти (2020), уможливлює висновок про визначені завдання 

спрямованості розвивального середовища закладів дошкільної освіти на 

інтелектуальний розвиток дітей. Йдеться про окреслені наскрізні уміння, 

https://vipsoft.blob.core.windows.net/contest/de70a5ec128bdf7ddfd1ee84faba0eca.pdf
https://vipsoft.blob.core.windows.net/contest/de70a5ec128bdf7ddfd1ee84faba0eca.pdf
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важливі для дошкільної та початкової освіти: «висловлювати й обґрунтовувати 

власну думку; критично мислити; приймати рішення; розв’язувати проблеми; 

проявляти творчість та ініціативність» (Базовий..., 2020). 

Загальновизнано, що інтелектуальний розвиток – це процес змін у 

пізнавальній активності дитини, спрямований на формування у неї уміння 

вирішувати навчальні та життєві проблемні ситуації. З урахуванням результатів 

досліджень дитячого розвитку можна стверджувати, що діти думають інакше, 

ніж дорослі. Їх пізнання довкілля вирізняють наявні можливості, водночас 

зумовлюють ті ресурси, які закладені в них від народження. Отримання 

інформації про навколишній світ детермінує у дитини інтерес до нього та 

спонукає до осмислення спостережуваного.  

Дії у довкіллі, його опанування забезпечується шляхом розвитку у дитини 

предметних та ігрових навичок. Вони – значущі детермінанти інтелектуального 

зростання. Здатність до самостійного, відокремленого від дорослого існування 

(йдеться про психологічне злиття, а не фізичне, як у новонародженого та 

немовляти), спонукає дитину осмислювати речі, які її оточують, підводить до 

розуміння того, що ці речі мають назву. Отже, розвиток мислення тісно 

пов’язаний з розвитком мовлення. Розвиток у дитини навичок спілкування 

підвищує інтерес до навколишнього середовища. Допитливість створює 

потребу в нових словах, спостерігається таке явище як словотворчість. З огляду 

на це процес спілкування можна вважати однією з психологічних основ, що 

визначають інтелектуальний розвиток дитини. 

У дітей старшого дошкільного віку формуються навички логічного та 

критичного аналізу. Вони набувають здатності самостійно рахувати, знаючи, 

що кількість предметів є рівною та нерівною. У цьому віці у дітей формується 

вміння визначати ознаки живих та неживих предметів. На своїх картинах вони 

зображують великого ведмедя таким жахливим, а маленького кролика таким 

жалюгідним і боягузливим. У різних словесно-рухливих іграх вони 

знайомляться з простором, на своїх малюнках доводять, що мають здатність 
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розміщувати предмети в просторі. У цьому віці діти виявляють сильне бажання 

вчитися. Вони групують, узагальнюють предмети, набувають навичок 

аналітичних операцій, орієнтуючись на сенсорні еталони. 

На розуміння процесів мисленнєвого розвитку значно вплинули роботи 

Ж. Піаже. Автором докладно описано та досліджено етапи розвитку 

мисленнєвих операцій дітей (Піаже, 2001). Усі вони взаємозумовлені, бо 

ґрунтуються на тих інтелектуальних уміннях, які формуються на попередніх 

етапах. Однак сам науковець застерігав від того, щоб вважати стадії 

інтелектуального розвитку логічним процесом, характерним для усіх без 

винятку, попри спеціально організоване середовище. Інтелектуальним діям 

потрібно навчати. З цією метою важливо створювати умови для набуття дітьми 

системи знань, і, своєю чергою, сприяти формуванню умінь. Отже, для 

інтелектуального розвитку дітей потрібно продумано організовувати освітній 

процес, освітнє середовище та систему співдії, спрямовувати їх діяльність на 

розкриття взаємозалежностей (причиново-наслідкових зв’язків). 

 

Рис.1. Складові інтелектуального розвитку дитини-дошкільника 

 

Усім дітям цікаво пізнавати навколишнє середовище. Забезпечення 

їхнього прагнення до навчання (засвоєння), інтелектуального розвитку є 

провідним завдання і закладу дошкільної освіти, і сім’ї. У старшому 
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дошкільному віці у дітей виникає бажання вчитися, все знати (вік «чомучки»). 

Пізнання – складний процес, який виникає в результаті впливу зовнішніх і 

внутрішніх чинників на діяльність людини. Внутрішні впливи визначають 

сутність розвитку людської свідомості загалом, як результату особистого 

досвіду, дії механізмів формування світогляду, інтересів та потреб. 

Основу пізнання дитини становить її здатність розуміти (це результат 

мисленнєвої, пізнавальної активності). Однак мисленнєві операції можливі 

лише у випадку наявності необхідного рівня знань, а знання є результатом 

таких процесів як сприймання, а також пам’ять. Джерелом знань дітей є їх 

інтереси. З вищесказаного можна зробити висновок: для підвищення 

інтелектуального потенціалу дітей, насамперед, необхідно розширити його 

знаннєву складову. Набуття знань – одна з педагогічних умов, що забезпечує 

інтелектуальний розвиток дитини. Дитина отримує знання у процесі 

соціалізації, спілкуванні з іншими. Повнота інформації призведе до формування 

у неї розуміння світу загалом. Основною метою розв’язання проблеми 

інтелектуального виховання дітей дошкільного віку є не лише засвоєння ними 

знань, а й розвиток їх індивідуального інтелекту та його ресурсів. У результаті 

розвитку інтелекту змінюється і характер пізнавального ставлення дітей до 

довкілля. 

Отже, інтелектуальний розвиток дітей дошкільного віку зумовлений 

такими параметрами: розвиток сприймання, пам’ять, мислення, мовлення; 

сформовані вміння та навички; рівень знань. Для інтелектуального розвитку 

дитини вихователь повинен досконало знати зміст, методи, прийоми, форми, 

засоби та принципи навчання. Він повинен враховувати психологічні 

можливості дитини, створювати розвивальне середовище для її формування та 

надавати їй простір для творчості й самостійності. З урахуванням цих вимог 

уможливлюється визначення критеріїв комплексного оцінювання готовності 

дітей до навчання в школі в інтелектуальному аспекті.  
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людьми, встановлювати взаємини з ними, регулювати свою поведінку багато в 

чому визначають в сучасному суспільстві майбутній соціальний статус дитини. 

У дошкільному віці настає новий етап освоєння зв’язного мовлення. 

Мотивом активного оволодіння рідною мовою виступають зростаючі потреби 

дошкільника дізнатися щось нове і розповісти одноліткам, дорослим. Зміна 

завдань, які стоять перед дошкільником, поява нових видів діяльності, 

ускладнення спілкування з дорослими і однолітками, розширення кола 

життєвих зв'язків і відносин, в які включена дитина ведуть до інтенсивного 

розвитку всіх сторін мовлення. Тільки через зв’язне мовлення в діалозі, 

монолозі, розповіданні і переказі можна чітко простежити всі основні аспекти, 

що характеризують мовлення дитини (Богуш, 2013: 4). 

Сьогодні розвиток мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку 

пов’язано із сучасними тенденціями оновлення змісту дошкільної освіти та 

вимог Державного стандарту дошкільної освіти в Україні – Базовим 

компонентом дошкільної освіти (2021). Варто зазначити, що в документі чітко 

розмежовуються поняття мовленнєва компетентність та комунікативна 

компетентність. Мовленнєва компетентність в документі розуміється як 

«здатність дитини продукувати свої звернення, думки, враження тощо в будь-

яких формах мовленнєвого висловлювання за допомогою вербальних і 

невербальних засобів. Мовленнєва компетентність об’єднує фонетичний, 

лексичний, граматичний, діалогічний, монологічний складники та засвідчує їх 

взаємозалежність і взаємозумовленість». Разом з тим комунікативна 

компетентність – це «здатність дитини до спілкування з однолітками і 

дорослими у різних формах конструктивної взаємодії; здатність підтримувати 

партнерські стосунки, заявляти про свої наміри і бажанні, узгоджувати свої 

інтереси з іншими, домовлятися, за потреби аргументовано відстоювати свою 

позицію» (Базовий…, 2021). 

Більшість дослідників мовленнєву компетентність розглядають як базову 

характеристику особистості дошкільника, як найважливішу передумову 
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добробуту в її соціальному й інтелектуальному розвитку, в освоєнні 

специфічно дитячих видів діяльності: колективних ігор, конструювання, 

художньої творчості та ін. Звідси, можна з впевненістю говорити про те, що 

психолого-педагогічне середовище, в якому перебуває дитина в ЗДО, володіє 

потенційними можливостями розвитку її мовленнєвої компетенції завдяки 

системній цілеспрямованій роботі. Разом з тим, спостереження засвідчують, що 

цілеспрямоване формування мовленнєвої компетентності у дошкільнят часто 

залишається поза увагою педагогів-дошкільників. Конфліктні ситуації, що 

виникають під час перебування дітей в ЗДО не тільки перешкоджають 

нормальному спілкуванню дітей, а й заважають виховно-освітньому процесу в 

цілому. 

Нормативно визначено, що випускник ЗДО «ефективно спілкується 

рідною мовою, свідомо намагається говорити виразно і правильно, чітко 

промовляючи звуки і слова відповідно до орфоепічних норм української мови; 

регулює дихання і темп у процесі мовлення; володіє силою, висотою, тембром 

голосу, володіє вербальними і невербальними засобами виразності. Виявляє 

навички звукового аналізу простих слів. Вживає всі частини мови, граматичні 

категорії, різні за складністю типи речень; володіє елементарними навичками 

корекції та самокорекції мовлення; узгоджує слова у словосполученнях і 

реченнях згідно з мовними нормами (рід, число, відмінок, дієвідміна, клична 

форма тощо). Ініціює і підтримує розпочату розмову в різних ситуаціях 

спілкування, відповідає на запитання співрозмовника і звертається із 

запитаннями, орієнтується в ситуації спілкування, вживає відповідні мовні і 

немовні засоби для вирішення комунікативних завдань; дотримується правил 

мовленнєвої поведінки та мовленнєвого етикету. Складає різні види розповідей: 

описові, сюжетні, творчі (розповіді-повідомлення, роздуми, пояснення, етюди), 

переказує художні тексти, складає за планом вихователя і самостійно казки і 

різні види творчих розповідей; розповідає про події із власного життя, за 

змістом картини, художніх творів, на запропоновану тему, за ігровою та 
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уявлюваною ситуаціями, за результатами спостережень та власної діяльності; 

самостійно розповідає знайомі казки, переказує зміст художніх творів, 

користується пояснювальним мовленням (пояснити хід наступної гри, 

майбутній сюжет малюнка, аплікації, виробу); планує, пояснює і регулює свої 

дії; імпровізує, розмірковує про предмети, явища, події, друзів; робить 

елементарні узагальнення, висновки; висловлює зв’язні самостійні оцінні 

судження стосовно різних явищ, подій, поведінки людей, героїв художніх 

творів. Виявляє здатність до словесної творчості у різних видах мовленнєвої 

діяльності» (Базовий…, 2021). 

Відповідно, вихователі закладів дошкільної освіти намагаються 

розширити можливості освітніх програм, використовуючи новітні технології та 

засоби формування мовленнєвої компетентності дітей. 

Різні види мовленнєвої компетентності дитини, вважає С. Логвинчук 

(2016), формуються з раннього віку. Для успішного мовного розвитку важливе 

значення має вся життєдіяльність дітей, що дає можливість проявити їх в 

спілкуванні (Логвинчк, 2016: 12). На думку В. Яцук (2016) для формування 

мовленнєвої компетенції доцільними будуть як організовані, так і самостійні 

форми діяльності (Яцук, 2016: 58). До організованих форми діяльності з дітьми 

відносяться: заняття, спостереження, бесіди та розмови, ігри з правилами, 

трудові доручення, чергування, колективна праця, проведення 

експериментальних дослідів, індивідуальна робота, свята і розваги, екскурсії, 

побутові процеси: одягання, умивання, прийом їжі, вкладання на сон і ін. Для 

виконання завдання організації гри, спостереження педагог використовує 

методики розвитку різних сторін мови вчить слухати, аналізувати, запитувати і 

давати відповіді на питання, звертатися з проханням або для організації 

спільної діяльності, засвоює мовний етикет.  

Разом з тим, саме самостійні форми діяльності дають можливість 

реалізувати набуті знання. До них відносяться: ранкові та вечірні години; 

прогулянки; самостійна ігрова діяльність; образотворча діяльність; театральна 
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діяльність; рухова; пізнавальна та ін.. Часто різні види самостійної діяльності 

діти поєднують з мовною: малюють і ведуть діалог про улюблені мультфільми, 

поливають квіти і наспівують улюблену пісеньку або декламують вірші, грають 

м’ячем і обговорюють свої спортивні уподобання.  

Під час гри дошкільник може домовитися з іншими дітьми тільки за 

допомогою мови. Спонукаючи дитину до розмови, гра сприяє її мовленнєвому 

розвитку. Завдання вихователя не тільки навчити дітей правильно грати, 

спілкуватися під час ігрової діяльності, організовувати свій вільний час з 

користю, але і спостерігати за дітьми, аналізувати їх поведінку, мову, тактовно 

виправляти помилки або заохочувати до активності. Особливого значення у 

роботі з дошкільниками набуває сюжетно-рольова гра. Саме завдяки їй 

відбувається найбільш інтенсивне формування всіх компонентів мовної 

системи, зокрема фонетики, лексики, граматики, зв’язного мовлення. 

Мовленнєву компетентність дошкільника слід розвивати, використовуючи 

театралізовану діяльність. На основі казок проводити цікаві ігри-драматизації, 

лялькові вистави. Значну роль в цьому процесі відіграє музичний керівник, 

який допомагає в організації, проведенні та музичному супроводі певного 

заходу (Богуш, 2013: 11). 

Отже, необхідно пам’ятати, що жоден вид діяльності дитини не може 

бути відокремленим один від одного, а мовні завдання можна реалізувати 

навіть в самостійної діяльності. Вихователь при цілеспрямованій, систематичні 

роботі, зможе досягти вдосконалення мовленнєвих умінь вихованців, без яких 

неможливий гармонійний розвиток дитини та її подальше навчання в школі. 
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ЗАГАЛЬНОПІЗНАВАЛЬНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК У МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ 

   

Уміння учнів вчитися – це неабиякий потенціал середньої освіти. Зараз 

він прискорюється через величезну кількість інформаційних ресурсів і засобів 

навчання, які є в постійному доступі для всіх людей. Компетентність населення, 

змагання між країнами за швидкістю розвитку змушують переосмислити 

функції і результати всієї освіти. Середовище, у якому будуть жити наші діти, 

трансформується набагато швидше, ніж наші школи. «І справді: у школу 

приходять покоління дітей, які живуть в інформаційному суспільстві, 

цифровому середовищі, – відзначає О. Савченко, – і щоб скористатися його 

перевагами, треба переосмислювати саме цінність знань і самодостатність 

вчителя як джерела інформації» (Савченко, 1996: 6). 

Важливо оцінити поступовий перехід до навчання дітей у перших класах. 

Щоб безпомилково прояснити дану проблему, потрібно визначити об’єктивну 

готовність дитини до початку навчання у школі. Проте зробити це не зовсім 
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просто, через те що у віці шести років інтенсивно відбуваються складні процеси 

розвитку особистості. Переважно батьки вважають, що уміння дітей лічити, 

знання букв та віршів є достатнім, щоб вчитися у першому класі, але це не 

зовсім так. Вчені довели, що діти, яким не вистачає, навіть, декілька місяців до 

шести років, вважаються ще п’ятирічними. Вони не зможуть швидко 

адаптуватися в шкільних умовах, успішно розвиватись, адже для цього 

потрібен цілий комплекс фізичних, психологічних, медико-фізіологічних 

передумов, які настають якраз на межі шести років, а інколи і пізніше. Саме ці 

передумови є важливішими від знання букв і цифр. 

Дослідження психологів і педагогів показали, що діти шести років 

можуть успішно навчатися. Але для цього потрібно побудувати освітній процес 

з урахуванням їхніх вікових особливостей. Ось, наприклад, звичне пояснення 

вчителя, навіть якщо він використає наочний матеріал, не дасть такого 

результату, як практичні дії з предметами та реальними об’єктами. І це не тому, 

що діти не хочуть. Причина в тому, що вони ще не вміють керувати своєю 

поведінкою, у них розсіяна увага, не можуть зосереджуватися на довгий час на 

одному об’єкті. 

Школяр шести-семи років одночасно хоче гратися та вчитися. 

Особливість цієї ситуації є в тому, що нерозвинені пізнавальні можливості 

дітей цього віку зміцнюються сильними мотивами гри та необхідністю в 

емоційному контакті й підтримці дорослого. Дуже цікаво дітям грати в 

сюжетно-рольові та дидактичні ігри, які супроводжуються життєвими 

ситуаціями й явищами. Тому, можна вважати, що навчальна діяльність 

зароджується з ігрової і тільки тоді стає провідною. 

Уміння і навички за своїм походженням не є однорідними. Прийнято 

розрізняти дві основні групи: загальні та спеціальні. Загальні уміння та навички 

характеризуються як такі, «що мають достатньо широку сферу застосування, 

формуються і розвиваються у системі декількох дисциплін, в основні мають як 

предметні (спеціальні), так і прикладні знання», «стосуються усіх навчальних 
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предметів». Спеціальні «пов’язані з специфікою окремих предметів», 

«специфічні для конкретних навчальних предметів або їх циклів». А ще 

класифікують навчальні уміння і навички за характером діяльності: пізнавальні, 

практичні, організаційні, уміння проводити самоконтроль, оцінні. О. Савченко, 

враховуючи специфіку чотирирічної початкової школи, об’єднала загально-

навчальні уміння і навички молодших школярів у такі групи: організаційні, 

загально-пізнавальні, загально-мовленнєві і контрольно-оцінні. Вони 

формуються протягом усієї початкової школи, мають міжпредметний характер, 

а тому час для цієї роботи вчитель знаходить на різних уроках, враховуючи 

розвивальні можливості тієї чи іншої теми. (Савченко, 1999: 416). 

З усіх вмінь, виділених програмою «Формування загально-навчальних 

умінь і навичок» у молодших школярів, найбільш потрібними в освітньому 

процесі стають загальнопізнавальні вміння. Адже саме вони забезпечують 

успішність мислительної діяльності. Формування загальних та спеціальних 

навчальних умінь досліджувалося дидактами (В.О. Онищук, В.Ф. Паламарчук, 

С.Л. Фокіна, Т.І. Шамова та ін.). Навіть, якщо автори проведених досліджень 

по-різному підходили до вирішення проблеми формування загально-

пізнавальних умінь, та все ж їх об’єднувало розуміння того, що розумовий 

розвиток учнів – розвиток їх пізнавальних сил і здібностей, і, перш за все, 

творчого самостійного мислення, відбувається в процесі оволодіння науковими 

знаннями та способами їх одержання. 

«Види міжпредметних зв'язків операційно-діяльнісного типу 

розрізняються за способами навчально-пізнавальної діяльності, спрямованої на 

«добування» нових синтезованих знань. Серед них: «пізнавальний» вид зв'язків, 

який формує загально-предметні, узагальнені вміння – учбові, мислительні, 

творчі і ін.» (Формування загальнонавчальних умінь і навичок молодших 

школярів: 53). Реалізувати такі зв’язки можливо і необхідно завдяки наявності 

психологічної структури вмінь, які здобувають учні в процесі вивчення різних 

предметів. І.Я. Лернер наголошує, «щоб оволодіти способом діяльності, щоб 
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знання про нього перетворилися у навичку або вміння, необхідно спосіб 

діяльності реально здійснювати і тим самим здобути досвід його практичної 

реалізації. Цей досвід за своїм змістом не тотожній знанням про ці способи» 

(Формування загальнонавчальних умінь і навичок молодших школярів: 54).  

Здобути та закріпити цей досвід можна при умові здійснення зв’язків, між 

якими відбувається міжпредметне перенесення мислительних дій та операцій, 

потрібне, щоб сформувати загальні для всіх предметів способів діяльності або 

загально-пізнавальних умінь. 

Через те, шо початкова школа є тією викладацькою ланкою, де 

формується початок навчальної діяльності, тут має забезпечуватись подальший 

розвиток та успішне засвоєння учнями навчального матеріалу і більш складних 

видів діяльності. Та розв’язок цих завдань не може бути без навмисного 

формування загально-пізнавальних умінь. До цього відноситься: визначення 

різноманітності зовнішніх ознак об’єктів, виділення головних ознак, 

узагальнення, встановлення різних зв’язків та відношень. Це підпорядковується 

вмінню з різних сторін розглядати предмети, який має складний об’єднуючий 

характер.  

Вивчаючи проблему формування загально-пізнавальних умінь у сучасній 

практиці викладання в початкових класах, варто зазначити, що міжпредметні 

зв'язки як чинник суттєвого вдосконалення освітнього процесу, далеко не 

завжди і неповною мірою використовуються в навчанні молодших школярів. 

Результати проведеного нами емпіричного дослідження стверджують, що в 

учнів початкових класів можна сформувати загально-пізнавальні вміння на 

досить високому рівні, якщо використовувати в освітньому процесі сукупність 

пізнавальних завдань. Необхідно, щоб всі типи і види завдань були побудовані 

у відповідності до структури вмінь, а методика застосування передбачає 

поетапне відпрацювання кожного їх елементу на основі операційних 

міжпредметних зв'язків.  
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Методика застосування системи пізнавальних завдань передбачає: 1) 

врахування специфічних та спільних можливостей кожного навчального 

предмету у формуванні загально-пізнавальних вмінь; 2) визначення 

хронологічної послідовності у здійсненні внутрішньо предметних та 

міжпредметних зв'язків (синхронний, асинхронний вид зв’язків перспективного 

чи ретроспективного характеру); 3) розв’язання завдань на основі способів 

прямого та опосередкованого впливу на цей процес; 4) поетапність у 

використанні завдань (Формування загальнонавчальних умінь і навичок 

молодших школярів: с. 55).  

Отож, покрокове, цілеспрямоване формування загально-пізнавальних 

умінь великою мірою слугує опануванню учнями іншими загально-

навчальними та предметними вміннями, добре впливає на мотивацію навчання, 

розвиток їх навчальної діяльності. 
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ:  ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Актуальність розвитку «зеленої» енергетики у світі й Україні зумовлена 

не тільки вичерпністю і дефіцитом ресурсів традиційної енергетики, а й 

необхідністю зменшення екологічного навантаження на природні системи. 

Загальновідомо, що підвищення енергоефективності дозволяє країнам долати 

тиск, який на них чинить залежність від енергоресурсів, вирішувати питання 

ненадійності енергопостачання, нерівності, високих цін і рахунків за 

енергоресурси, а також екологічної шкоди і збитків здоров'ю. 

Енергоефективність – це не рекламні прийоми і не хитрощі екологів, а 

простий комерційний спосіб досягти рентабельності і зміцнити фінансове 

становище в державі.  Більшість країн ЄС є дуже енергоємними. Наприклад, в 

Україні питоме споживання енергії в 3 рази перевищує аналогічні показники 

для країн Європейського Союзу. Це означає, що наша країна споживає на 

одиницю ВВП в 3 рази більше енергоносіїв. З одного боку, це викликано тим, 

що існує певна структура економіки країни – економіка недостатньо 

диверсифікована і, головним чином, сфокусована на інтенсивному видобутку 

енергії та відповідної переробної промисловості. З іншого боку, існує величезна 

потреба в модернізації обладнання майже в усіх секторах економіки. Застаріле 

обладнання і старі технології є одним з джерел втрат електроенергії. В цілому 

підвищення енергоефективності призводить до зниження витрат на енергоносії, 
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підвищення рентабельності, покращення якості продукції. У міжнародних 

масштабах енергоефективність здатна заощадити сотні мільярдів доларів.  

Проблема енергоефективності стала предметом дослідження таких 

науковців, як С.Авраменко (ефективність використання LED-ламп з точки зору 

якості освітлення у приміщеннях);  Г.Мельник («зелена» енергетика як 

провідна ланка «зеленої» економіки: досвід Європейського Союзу); І.Сотник 

(напрями вдосконалення політики енергозбереження в житлово-комунальному 

господарстві України);  Д. Шевельова (оцінка економічного обґрунтування 

впровадження альтернативних джерел енергії). Вони знайшли можливі варіанти 

вирішення проблем пов’язаних з енергозбереженням та енергоефективністю. 

Авраменко С. (2021: 129) визначає енергоефективність та збереження 

природних ресурсів «як головне завдання для сучасних технологій, що 

бурхливо розвиваються». На даний момент найбільш поширеними джерелами 

світла є лампи розжарювання, які, як зазначає науковець (2021: 130) 

«завоювали свою популярність через низку переваг, таких як: низька вартість; 

простота у виготовленні; невеликі розміри; можливість роботи як на 

постійному, так і на змінному струмі; відсутність токсичних складових та, як 

наслідок, відсутність необхідності інфраструктури для утилізації. Але ці 

переваги тягнуть за собою багато недоліків: низька світловіддача; малий термін 

служби (до 1000 годин); різка залежність світловіддачі від терміну служби та 

напруги; низька механічна стійкість; колірна температура близько 2300-2900 К, 

що відмінно від денного світла; висока пожежна небезпека; світловий 

коефіцієнт корисної дії для ламп розжарювання становить близько 4-5 %, що 

критично мало порівняно з сучасними світлодіодними лампами. Основними 

перевагами таких ламп є: низьке енергоспоживання (10 % енергії, яку б 

використала лампа розжарювання); тривалий час експлуатації (до 100 000 

годин); високий ресурс стійкості; ударна та вібраційна витривалість; чистота і 

різноманіття кольорі». 
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 Ми погоджуємося з Мельник Л. (2021: 85) в тому, що «сонячний, 

вітровий або геотермальний генератори не потребують палива. Джерелами 

їхньої роботи є сили природи. Так само, і праця людини при їхній роботі ніяк не 

пов’язана з обсягом виробленої енергії. Вона спрямована, головним чином, на 

усунення можливих неполадок». За винятком початкових витрат (інвестицій) на 

установку генератора саме вироблення електричної або теплової енергії 

обходиться безкоштовно. Як бачимо, «зелена» енергетика (сонце, вітер, 

геотермальне тепло, приливна енергія) дозволяє взагалі обходитися без палива і 

хімічних процесів його спалювання. Це означає, з виробничих циклів 

виключаються цілі галузеві ланки, що забезпечують: видобуток викопних 

ресурсів, рекультивацію порушених ландшафтів, транспортування сировини, 

спалювання палива в електростанціях; виготовлення очисного обладнання і 

утилізацію відходів, а також процеси створення машинобудівних і будівельних 

підприємств, де формуються потужності для реалізації всіх згаданих процесів. 

Хоча, безумовно, не можна забувати, що створення самих установок для 

генерування відновлюваної енергії теж не може обійтися без значних витрат. 

Слід пам’ятати також про ті витрати, які знадобляться для утилізації 

генераторів альтернативної енергетики, коли вони будуть вичерпувати терміни 

своєї роботи. Втім, при значних обсягах використаних генераторів ця робота 

може бути поставлена на потік. Це буде істотно полегшено, якщо процеси 

розбірки і утилізації генераторів будуть передбачені конструктивно при 

проектуванні самих генераторів. 

  Напрями вдосконалення політики енергозбереження в житлово-

комунальному господарстві України визначив Сотник І. (2021). На його думку, 

енергозбереження має вдосконалюватися у таких напрямах: «реформувати 

систему субсидій на оплату комунальних послуг населенню України шляхом 

монетизації субсидій та щорічного планового скорочення норм споживання 

комунальних послуг з наданням можливості проведення ЕЕ заходів населенням 

частково за рахунок зекономлених на субсидіях коштів для пристосування до 
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нових норм споживання;  розширити перелік ЕЕ товарів, що підпадають під дію 

Програми, та включити до нього професійні послуги з енергосервісу, 

стимулюючи їх споживання населенням; поширити дію регіональних та 

місцевих програм з кредитування ЕЕ заходів на фізичних осіб для збільшення 

кола учасників ЕЕ процесів; стимулювати створення ОСББ в населених пунктах 

України для подальшого залучення їх до Програми;  сприяти розвитку 

енергосервісних компаній на державному та місцевому рівнях і залученню 

банків до схем перфоманс-контрактингу, які реалізуються енергосервісними 

компаніями, в рамках дії Програми й ін.» (2). 

Альтернативна енергетика, зазначає Шевельова Д. (2021: 8), – «сфера 

енергетики, що забезпечує вироблення електричної, теплової та механічної 

енергії з мінімальними впливом на довкілля та ризиком техногенних катастроф. 

За останні роки в усьому світі, особливо в країнах Євросоюзу, різко зріс інтерес 

до питань використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Пояснюється це 

як локально тимчасовими причинами, так і глобальними причинами, 

пов'язаними з наслідками розвитку світової економіки Розвиток відновлюваних 

джерел енергії може принести численні економічні та екологічні вигоди. 

Альтернативні джерела енергії, до яких відносять біомасу, гідроенергію, енергії 

сонця, геотермальних вод і вітру, можуть замінювати викопні види палива, 

скорочувати залежність від імпортованого палива, створювати додаткові 

можливості для деяких галузей промисловості і сільського господарства, 

зменшувати викиди парникових газів та інших шкідливих речовин».  Таким 

чином, енергоефективність можна збільшити за рахунок:  використання меншої 

кількості енергії для забезпечення виготовлення одиниці продукції (соціально-

економічного ефекту), наприклад, забезпечення конкретного теплового режиму 

будівель або випуску певної кількості виробів;  збільшення обсягу продукції 

(соціально-економічного ефекту) у розрахунку на одиницю енергії, що 

витрачається при цьому. 
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Отже, енергоефективність та використання альтернативних джерел 

енергії – дві головні стратегії щодо покращення економіки України та 

скорочення газових викидів в атмосферу. За версією ООН, енергоефективність 

здатна вплинути на цей процес швидше і не вимагає таких витрат, як адаптація 

«зелених» технологій, тому і для коригування нинішньої екологічної ситуації 

вона відіграє велику роль. Енергоефективність тісно пов'язана зі зменшенням 

кількості вуглекислого газу як такого.  
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ВИВЧЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ ЯК УДОСКОНАЛЕННЯ 

НАВИЧОК  УСНОГО МОВЛЕННЯ 

На прикладі публікацій українських науковців, які популяризують 

методики вивчення філософії у дошкільному та молодшому шкільному віці, 

розглянемо можливості використання педагогічних прийомів цих методик для 

становлення та розвитку навичок монологічного мовлення дітей дошкільного 

віку, зокрема переказу тексту. Науковці стверджують, що передовсім йдеться 

про усне мовлення як найдавнішу практику формування й передачі знання. 

Л.Криворучка «під «філософією» має на увазі особливий універсальний вид 

знання, яке ще не став «предметним» або «практичним», і належить сфері уяви, 

обдумування, творення, формулювання. Проблеми вивчення філософії у 

дошкільному віці сьогодні досліджують науковці з України Л.Криворучка, Н. 

Адаменко. Ю. Кравченко, О.Горбачук-Наровецька та інших країн світу: О. 

Бреніфьє (Франція), А.Побоєвська (Польща), І.Джесперс (Бельгія), Л. 

Ретюнських (РФ), Дж. Парк  та  Е. Лім (Корея). 

Метою статті є огляд та аналіз методик вивчення філософії в освітніх 

програмах дітей у закладах дошкільної освіти та вплив їх на розвиток навичок 

переказу. 

Освітня система України передбачає вивчення філософії у закладах вищої 

освіти. Частково узагальнення із філософії є у деяких навчальних програмах 

для старших класів (предмет «Людина і світ»). Проте останнім часом  у 

програми шкільної освіти та позашкільного навчання («Українська академія 
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лідерства») включаються предмети, які допомагають розвивати навички 

критичного, аналітичного мислення. Це передбачається концепцією Нової 

української школи, де для всіх компетентностей є наскрізними такі вміння, як 

уміння висловлювати думку усно і письмово, критичне мислення та  здатність 

логічно обґрунтовувати позицію (Концепція Нової української школи: 12). І 

хоча не планується запроваджувати предметів, які вивчають філософію, 

зокрема у початковій освіті, але науковцями підкреслюється потреба розробки 

навчальних філософських курсів, які б охоплювали різні рівні освіти в Україні. 

Такі програми допомагали б навчати здобувачів «самостійно критично 

мислити, ставити запитання та шукати відповіді, розв’язувати проблеми та 

приймати відповідальні рішення» (Горбачук-Наровецька, 2011). 

Розглянемо основні положення, які пропонують автори  програм 

вивчення філософії дітям дошкільного та молодшого шкільного віку. Ідеї 

такого вивчення вперше запропонував у 1960-70-их роках американський 

педагог Метью Ліпман, який у своїх працях та дослідженнях стверджує потребу 

викладання філософії не лише у школі, але й для дітей дошкільного 

віку (Горбачук-Наровецька, 2011: 297). Під керівництвом науковця 

розробляються курси «Філософія для дітей» для 50 країн світу. За 

рекомендаціями ЮНЕСКО ці програми популяризуються для включення у 

дошкільні та шкільні навчальні програми.  

Серед різноманітних завдань, які сприяють мисленню та мовленню у 

Ліпмана  можна знайти і такі, які допомагають монологам чи переказу. До 

прикладу групі 10-15 дітей пропонується певна авторська дидактична історія, 

яка може бути представлена у вигляді тексту чи відео повідомлення. Після 

цього діти обговорюють у кілька етапів: висловлення особистих думок про 

історію, висловлення думок про явище, яке вибрала група голосуванням, 

висловлення рефлексії усіх учасників. Найважливіше правило у груповій роботі 

– висловитися має кожен, слід робити зусилля і формулювати свою думку, 

уникати відповідей за зразком «я думаю так само, як …». Дослідники 
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стверджують, що методики М. Ліпмана покращують у дітей мовні навички, 

читання, розуміння текстів, розв’язування математичних задач. Робота у групах 

за цією методикою розвиває доброзичливість, сприяє етичній співпраці, та 

розвитку динаміки групи, самостійному мисленню. Під час роботи такої групи 

можна побачити різне ставлення до ситуацій дітей та дорослих. Науковці 

стверджують, що методику можна запроваджувати зі груп дітей старшого 

дошкільного віку.  

Висновки. Використання практик вивчення філософії допомагає 

розвитку мислення, мовлення, сприяє інтелектуальному розвитку дітей з 

раннього віку. Це допомагає дітям через мислення та мовлення готуватися до 

соціальних та пізнавальних комунікацій. Завдання згаданих у цій публікації 

практик лише частково відповідає завданням дошкільної освіти в Україні. У 

подальших дослідженнях та створенні методичних розробок слід акцентувати 

увагу на адаптації текстів, філософських матеріалів та повідомлень відповідно 

до дошкільного віку 
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РОЛЬ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ В НАЦІОНАЛЬНО-

ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ЗДОБУВАЧІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

            

Відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді (2019), національно-патріотичне виховання – це цілеспрямована 

діяльність на формування у людини патріотичної свідомості, почуття вірності, 

любові до Батьківщини, ціннісного ставлення до українського народу, держави, 

нації (2). Провідними складовими частинами національно-патріотичного 

виховання є оволодіння дитиною загальнолюдськими цінностями та 

формування почуття любові до Батьківщини, її дбайливого ставлення до 

рідного краю. 

До основних завдань патріотичного виховання дітей дошкільного віку 

належать: 

- формування любові до рідного краю; 

- розвиток національної самосвідомості й гідності; 

- дбайливе ставлення до рідної мови, культури, традицій; 

- відповідальність за природу рідної країни; 

- потреба зробити свій внесок у долю Батьківщини; 

- толерантне ставлення до представників інших національностей;  

- прагнення праці на благо рідної країни, її народу тощо (Борисова, 2017: 

59). 

Серед розмаїття проблем, які стоять перед українською державою, 
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проблема національного виховання, визначальним чинником якого є 

успадкування молодим поколінням багатства духовної культури народу, його 

національної ментальності, своєрідності світогляду (Бабій, 2018 : 93). 

Поняття «дитячий фольклор» увійшло до науки порівняно недавно. Проте 

новизна терміну не пов’язана з пізнім походженням цього виду фольклору. 

Відповідним фольклорним текстам притаманна глибока старовина. Дитячий 

фольклор – це сукупність зразків усної народної творчості, яка складається із 

класичних та сучасних фольклорних форм і функціонує в дитячому середовищі 

або виконується спеціально для дітей (Дзюбишина-Мельник, 2011: 2).  

Дослідники усної народної творчості поділяють дитячий фольклор на три 

групи: 

1.  Різні види фольклору, створені дорослими спеціально для дітей 

(колискові, забавлянки, небилиці, скоромовки). 

2.  Твори, що поступово перейшли до дітей із фольклору дорослих 

(казки про тварин, обрядові пісні, загадки, прислів’я, приказки). 

3.  Власне дитячий фольклор, створений самими дітьми (ігрові пісні, 

лічилки, жарти) (Бабій, 2018: 10). 

Український дитячий музичний фольклор – це найцікавіший, 

найдоступніший, багатофункціональний матеріал для виховання дітей 

дошкільного віку, сутність використання якого полягає в наданні дитині 

перших відомостей про навколишнє середовище, передачі суспільних 

моральних цінностей і культури свого народу через прості форми 

фольклорного матеріалу (Духнович, 2003 : 102). 

Естетико-педагогічне значення українського дитячого фольклору 

багатопланове: він сприяє розвиткові мислення, естетичних почуттів, мовлення, 

уяви, вихованню моральних чеснот, емоційної чуйності й почуття гумору. 

Побутують різні жанри української літературно-музичної народної 

творчості: пісні, частівки, забавлянки, заклички тощо. Жартівливі пісні, як й 

інші жанри дитячого літературно-музичного фольклору, є незамінним засобом 
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розвитку мовлення дітей. Вони допомагають сформувати естетичний смак, 

виховати любов до української мови, сприяють розвиткові дитячої творчості. 

Стимулюють розвиток творчої фантазії дітей лічилки, які можуть бути 

потішними й поетичними. За допомогою лічилок можна розширити 

словниковий запас малюків, розвинути чутливість до змістових та інтонаційних 

відтінків слів. Важливо, що діти не тільки використовують лічилки, а й самі їх 

придумують. Привертають увагу дітей такі оригінальні жанри народно-

літературної творчості, як загадки та скоромовки. Вони не лише розкривають 

особливості рідної мови, а й вчать мислити (Богдан, Ткачук, 2008 : 247).  Багато 

передових педагогів для реалізації основних виховних завдань обирають 

етнопедагогіку, що несе в собі глибокі моральні, етичні та естетичні засади і 

зорієнтована на загальнолюдські й національні цінності. 

Етнопедагогіка  галузь педагогіки, що включає в себе емпіричні 

педагогічні знання, навики, досвід певного етносу у вихованні молодого 

покоління. Завдання етнопедагогіки полягає в тому, щоб дитина засвоїла 

широке коло правил і навиків співжиття в суспільстві, оволодівши, перш за все, 

духовними надбаннями рідного народу (Богдан, Ткачук, 2008 : 247). 

Основні засади народної педагогіки та етнопедагогіки втілюються в 

практиці дошкільних та шкільних навчальних закладів у вигляді народознавчої 

роботи. Народознавство – це система фундаментальних знань про 

конкретний народ, про особливості його трудової діяльності й побуту, 

менталітет, матеріальну та духовну культуру, історичний досвід і 

нинішній спосіб організації життєдіяльності, його традиції, звичаї, 

знання про родовід людини, спосіб життя та виховання в сім’ях, про 

рідний край і все, пов’язане з ним, місце і роль народу в розвитку 

світової цивілізації тощо (Богдан, Ткачук, 2008 : 247). 

Отже, український фольклор є важливою складовою національно-

патріотичного виховання дітей дошкільного віку. Усна народна творчість 

багата на світ почуттів, переживань, настроїв, думок людини, що допомагає 
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дітям емоційно проявлятися, вивчити рідну мову, культуру та звичаї своєї нації. 

Творчість українського народу розвивалася і збагачувалась протягом століть, 

тому вона є справжнім «золотим фондом» української культури і невід’ємною 

частиною патріотичного виховання здобувачів дошкільної освіти. 
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Право на свободу віросповідання гарантується статтею 35 Конституції 

України (1996), що практично дублює положення статті 9 Європейської 

конвенції про захист прав людини та основних свобод. Зокрема, нею визначено: 

«Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання». Це право включає 

свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно 

відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, 

вести релігійну діяльність. Здійснення цього права може бути обмежене 

законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров’я і 

моральності населення або захисту прав і свобод інших людей (Свобода релігії 

та віросповідання в Україні в контексті дотримання міжнародних стандартів з 

прав людини та основних свобод, 2005). 

    Церква та релігійні організації в Україні відокремленні від держави, а 

заклади дошкільної освіти – від церкви. Жодна релігія не може бути визнана 

державою як обов’язкова. Виховання дітей в дусі відповідної релігії 

починається з раннього дитинства, йде з укладу та традиції сім’ї. Важливо, щоб 

педагоги, працюючи з дітьми вже дошкільного віку, не перебирали на себе ці 

функції повністю, а лише гармонійно доповнювали. 

Проблема духовно-морального виховання особистості на християнських 

цінностях є надзвичайно актуальною як для батьків, так і для педагогів, так і 

для суспільства в цілому, оскільки в процесі засвоєння християнських 

моральних цінностей діти навчаються добра, милосердя, доброчинності, 

відповідальності, співчуття, турботливості. Саме на християнських моральних 

цінностях ґрунтується європейська цивілізація. 

Тема духовного розвитку й виховання молодого покоління є центральною 

у вітчизняній педагогіці і в працях багатьох відомих педагогів-класиків: Г. 

Ващенка, І. Огієнка, С. Русової, К. Ушинського, В. Сухомлинського, Г. 

Сковороди та ін., а також у працях сучасних педагогів: А. Богуш, 

О.Вишневського, В. Жуковського, М. Євтуха, Л. Москальової, Т. Саннікової, І. 

Сіданіч, Г. Шевченко. Принципи духовної педагогіки, які поєднують моральні 
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ідеали та загальнолюдські цінності, пріоритет духовного виховання над 

інтелектуальним, цілісність особистості, значення душі та духовного виховання 

є особливо актуальними сьогодні в нашій державі. Саме тому ці потреби слід 

розвивати, наповнювати християнським змістом.  Потреба віри, духовного 

самовдосконалення, на переконання К. Ушинського (1954), є вродженою і 

особливо виразно спостерігається в дітей. Кожен народ, на думку педагога, має 

будувати виховання, виходячи зі своїх народних традицій: «Виховання бере 

людину всю, якою вона є, з усіма її народними і поодинокими особливостями, – 

її тіло, душу і розум, – і передусім звертається до характеру людини; а характер 

і є саме той грунт, у якому корениться народність» (51).  

Християнські цінності – це знання про Бога як першопричину Всесвіту, 

про походження життя на Землі, про створення людини, про ціль і зміст 

людського буття, про необхідність духовного відродження через віру в Ісуса 

Христа. Саме тому формування духовності людини повинно починатися 

насамперед з формування основ християнського світогляду, який ґрунтується 

на істині про Бога та сприяє формуванню в неї духовності і моральності, що є 

незмінною за будь-яких часів. Відсутність у людини духовності і моральності 

має негативний вплив на розвиток її особистості, на її духовне здоров’я. 

Виникає необхідність з ранніх років закласти в душу дитини позитивний 

християнський зміст не як щось зовнішнє і тимчасове, а як відповідь на власні 

найглибші запити її духу (Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку 

на християнських цінностях: навч. прогр. та календарно-темат. план: 6 -7). 

Виховання дітей на християнських засадах передбачає: засвоєння та 

розуміння морально-етичних норм; виховання моральних почуттів; формування 

психологічних установок на соціально-активну поведінку; подолання вад 

характеру та виправлення поведінки. Воно здійснюється у всіх видах дитячої 

діяльності, тому доцільна інтеграція завдань морального виховання в 

повсякденний освітній процес. Сформовані моральні християнські цінності 

допоможуть дитині встояти перед тиском негативних зовнішних впливів і 
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протидій у випадку зміни соціальної ситуації. У зв'язку із цим особливу увагу 

вихователю варто звертати на добір творів, спрямованих на формування 

моральних цінностей, почуттів та етичних уявлень у дошкільнят, перенесення 

цих уявлень у їхню практичну діяльність. Процес виховання є багатогранним і 

включає різні аспекти, та саме духовне виховання і є спрямованим на те, щоб 

виростити всебічно розвинену особистість. Про таке виховання говорить 

митрополит Андрей Шептицький (1956): «Метою кожного виховання є такий 

розвій дитини, щоби з неї стався дорослий чоловік з розвиненим і старанно 

плеканими усіма спосібностями ума, волі і серця. Той розвій зависить, 

очевидно, від поняття про людину, якм є провідною гадкою виховання. Те 

поняття зависить знову від цілісного її світогляду, серед якого приходиться 

жити людині».  

Тобто християнське виховання не можна звести лише до релігійного 

виховання, адже правдива релігійність повинна перетворитися в переконання, 

принципи життя. Християнське виховання готує людину для повноцінного 

земного існування, але також і до життя майбутнього віку. Ці дві дійсності 

тісно переплетені між собою: «вічне життя чи життя у вічності входить в наше 

щоденне життя; так як життя і смерть з'єднані одна з одною, так час і вічність 

поєднані між собою» (Зеньковський В.). Тому й процес виховання як процес 

допомоги дитині у її становленні як особистості повинен охоплювати ці 

дійсності. Тому варто допомогти дітям побачити життя у його цілості, вселити 

свідомість відповідність за свої поступки, значення яких не завершується у 

земному житті. Одним з основних завдань християнського виховання є 

пробудити в дитині відчуття реальності Бога, тобто допомогти дитині пізнати 

не щось про Бога, а пізнати Бога. Це завдання є досить складним у 

сьогоднішньому світі, який намагається виштовхнути Бога за межі реального 

щоденного життя. У дошкільному віці дитині потрібно відкрити красу і 

людськість моральних чеснот. І тоді дитина сама відчуває привабливість цих 
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цінностей й захоче поводити себе згідно з ними, добровільно і невимушено 

(Катанео А., 2007). 

Важливим аспектом християнського виховання в даному віці є 

формування у дитини уявлення про Церкву і приналежності до неї. Спершу 

воно нероздільно пов'язане з церквою як спорудою, тому важливо допомогти 

дитині почуватися у Церкві затишно і спокійно. Також дитина у цьому віці 

ототожнює схвалені вчинки з добром, а осудження – зі злом. Дитина чекає і 

шукає одобрення батьків у своїх вчинках, а тому намагається зовнішньо діяти, 

так щоб отримати схвалення дорослих. Дитина вміє добре поводитись на 

людях, наслідує жести і поведінку дорослих, охоче сприймає настанови як себе 

вести, а тому важливо уважно прислухатись до дитячого серця, щоб ця 

поведінка була наповнена не лише бажанням схвалення, але й відображала 

глибнний внутрішній світ дитини. 

Сучасні християнські педагоги наголошують на неприйнятності 

старозавітніх мотивів насадження дітям «закону» – системи правил, якими вони 

повинні керуватися. Звичайно, не можна заохочувати дитину чинити все, що 

спадає їй на думку як відображення бажання серця, адже така поведінка веде до 

плекання свавілля. Головним завданням вихователя є допомогти, скорегувати, 

уточнити шлях, підтримувати вихованця.  Одним із важливих елементів 

виховного процесу – допомогти особі жити у повноті з іншими. У сучасному 

світі є небезпека вважати християнство, як щось, додаткове, виокремлювати із 

життєвого досвіду особи, йдеться про віру на вихідні, що, насправді опустошує 

християнство, позбавляє його глибини. 

Отже, гармонійний процес виховання дітей дошкільного віку на засадах 

християнських цінностей повинен базуватись на цілісному баченні людської 

особистості, її духовного життя. Це означає, що християнська віра не є 

ізольованим елементом людського життя тож, потрібно допомогти дитині 

прийняти єдину шкалу цінностей, враховувати постійний ріст особистості, 
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виховний процес повинен враховувати всі зміни, а не зводитись лише до 

пасивного, статистичного засвоєння дитиною правил. 
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У статті висвітлено змістові характеристики провідних дефініцій 

дослідження. Розкрито поняття читацької компетентності учнів, 

охарактеризовано читання як рецептивний вид мовленнєвої діяльності. 

Акцентовано увагу на чинній навчальній програмі щодо цілісного сприймання 

учнями художніх, науково-художніх текстів, їх аналізу, інтерпретації; 

формуванні умінь висловлювати рефлексивні судження у зв’язку з прочитаним, 

критично оцінювати інформацію у текстах різних видів та використовувати її 

для збагачення особистого читацького досвіду.  

Ключові слова: загальна середня освіта, методика навчання української 

мови, ключові компетентності, читацька компетентність, міжнародний 

методичний досвід. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими чи практичними завданнями. Наукова новизна дослідження полягає 

в тому, що воно зосереджене на реалізації здобутих учнями знань і набутих 

умінь у реальних життєвих ситуаціях. Цей аспект відображає реальні зміни у 

шкільному навчанні, що спричиняє оновлення навчальних програм і не може не 

вплинути на методику формування читацької компетентності учнів закладів 

загальної середньої освіти України.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Численні дослідження вчених 

доводять, що читання – важливий компонент різнобічного розвитку особистості 

учня. Читання об’єднує дві групи умінь: ті, що пов’язані з відтворенням 

звукової форми слова, та ті, що ґрунтуються на виявленні та усвідомленні 

смислової інформації (розуміння, виразність читання). Питання розвитку 

свідомого читання розробляли такі дослідники: Н. Бібік, М. Вашуленко, Н. 

Волошина, І. Ґудзик, В. Зайцев, В. Едігей, К. Пономарьова, О. Савченко, Н. 

Скрипченко, В. Сухомлинський, О. Сухомлинська, І. Федоренко та ін. Нині 

зміст поняття «читацька компетентність» змінюється, що спричинено 

зростанням обсягів і різноманітності змісту й форми писемних текстів, 

використання яких у ХХІ столітті є нагальною потребою. З цієї причини «освіта 
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в галузі читання зазнає в наш час суттєвого переосмислення: якщо ще 

донедавна її метою було передусім накопичення та засвоєння інформації, то 

нині йдеться про формування здатності особи працювати з будь-якими видами 

інформації, розуміти, належно осмислювати, оцінювати її та застосовувати 

відповідно до все більш ускладнених особистих і суспільних потреб» (Звіт про 

результати…). 

Теорію читацької компетентності, зміст і методику її формування 

обґрунтовано в працях українських науковців Н. Бібік, М. Вашуленко, В. 

Мартиненко, О. Савченко, А. Фасолі, Н. Чепелєвої, Т. Яценко та ін.  

Мета статті – ознайомлення вчителів із вимогами суспільства щодо 

рівнів сформованості читацької компетентності учнів; досвідом зарубіжних 

країн щодо її формування та способів перевірки, що є нагальною потребою 

часу.  

Виклад основного матеріалу. Компетентний читач – особа, яка вдається 

до когнітивного читання із метою знайти інформацію й досягти її розуміння, а 

також критично оцінити актуальність і достовірність цієї інформації. На 

розвиток читацької компетентності традиційно акцентована увага в початковій 

школі. Чинна навчальна програма орієнтована на «цілісне сприймання учнями 

художніх, науково-художніх текстів, їх аналіз, інтерпретацію; формування 

умінь висловлювати рефлексивні судження у зв’язку з прочитаним, критично 

оцінювати інформацію в текстах різних видів та використовувати її для 

збагачення особистого читацького досвіду» (Початкова школа. Методичні 

рекомендації для вчителів на 2018/19 рік). Особливо актуальною є з цього 

погляду змістова лінія «Оволодіваємо прийомами роботи з дитячою книжкою».  

Читання, як і аудіювання, є рецептивним видом мовленнєвої діяльності. У 

процесі зорового сприйняття висловлення реципієнт (читач) опрацьовує 

надруковані (записані) висловлення.  

Серед цілей читання можна виділити такі: 

– загальне ознайомлення;  
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– отримання конкретної інформації (опрацювання довідкової літератури);  

– вивчення необхідних або корисних інструкцій для їх подальшого 

застосування;  

– задоволення.  

Як зазначає В. Мартиненко (2013), читацька компетентність як складне 

багатокомпонентне особистісне утворення «є базовою складовою частиною 

комунікативної і пізнавальної компетентностей і передбачає оволодіння учнями 

сукупністю знань, умінь, навичок, ціннісних ставлень, які дають змогу учневі 

самостійно працювати з різними видами письмових текстів – їх читати, 

розуміти, знаходити в них потрібну інформацію, аналізувати, інтерпретувати, 

оцінювати, застосовувати її для вирішення навчально-пізнавальних завдань, у 

життєвому досвіді, у стандартних і нових ситуаціях. Набутий читацький досвід 

забезпечує готовність і здатність школярів до подальшого навчання, пізнання, 

саморозвитку» (145).  

Науковці дійшли висновку, що базовими читацькими пізнавальними 

процесами, які значною мірою забезпечують сприйняття тексту в його 

формальній, смисловій дискретності й водночас цілісності, є такі:  

– знаходження інформації, поданої в явному вигляді, безпосередньо або 

опосередковано;  

– формулювання простих висновків на основі інформації, поданої в тексті 

як явно, так і приховано;  

– інтерпретування й узагальнення (інтегрування) інформації;  

– аналіз та оцінювання змісту тексту та способів його донесення, а саме 

мовних особливостей та структури тексту.  

Читацьку грамотність визначають як: «здатність особи до широкого 

розуміння тексту, пошуку нової інформації, її відтворення та використання, 

інтерпретації змісту й формулювання власних умовиводів, осмислення й 

оцінювання змісту та форми тексту а також зацікавленість читанням з метою 
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підвищення рівня знань, досягнення особистісних цілей, розвитку власного 

потенціалу й активної участі в житті суспільства» (Мартиненко, 2013).  

Серед усіх змістових ліній з читання у початковій школі, на жаль, не 

багато часу виділено на читання мовчки. Саме цей вид читання, як зазначено у 

джерелах, допомагає дитині правильно та логічно формувати власні судження. 

Висновки. Слід зазначити, що чинні навчальні програми у початковій 

школі  не передбачають виділення на  читання мовчки окремих годин, оскільки 

ці види роботи передбачено на кожному уроці. З урахуванням досвіду 

європейських країн щодо формування та перевірки рівня сформованості 

читацької компетентності такі години, певно, слід виділити. Необхідно 

передбачити учбовий час для навчального читання мовчки, а також вивчити й 

запровадити методику опрацювання тексту, що вміщує такі графічні засоби 

передавання інформації, як таблиці, схеми, графіки, діаграми, карти тощо.  
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СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛЕНГУ
 

Актуальним питанням сьогодення є дослідження сленгу в умовах 

сучасного суспільства. Навколишній світ важко уявити без швидких темпів 

глобалізації. Як результат, мова постійно зазнає певних змін, з’являються нові 
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слова. Головним джерелом модерної лексики в сучасній мові є видавнича 

продукція, соціальні мережі, спілкування, простори Інтернету, тощо. 

Сучасна лінгвістика показує зростаючий інтерес до вивчення джерел 

зародження та функціонування сленгу. Теоретичним підґрунтям для нашого 

дослідження є праці вчених В. Балабіна, Н. Виноградова, Ю. Василенко, 

В. Дорди та інших. 

Отже, мета нашої розвідки – розкрити особливості вживання сленгу.  

Уже багато часу проблематика сленгу є предметом постійного наукового 

пошуку. У наш час сленг розвивається дуже швидко, адже спілкування серед 

молоді займає основну частину їхнього часу. Інтернет, книги, журнали, 

комікси, соціальні мережі, чати зробили молодь залежну від цього спілкування, 

а отже, як результат, основи для розвитку сленгу суттєво розширилось. Молода 

людина активніше відкидає те, що зникло або зникає та стрімко шукає нового. З 

погляду на це актуальною є проблема дослідження молодіжного мовлення, 

зокрема і самого сленгу. 

Науковці, у своїх працях, термін «сленг» часто пов’язують з мовленням 

молоді, адже саме вона найбільше вживає у спілкуванні сленгізми. Єдиного 

правильного значення слова «сленг» немає і досі. Неодноразові спроби 

розмежувати це поняття і загальновживану лексику не дали результатів.  

У тлумачному словнику української мови (онлайн версії) є два 

визначення терміну «сленг»: 

1. Розмовний варіант професіонального мовлення; 

2. Слова або вирази, характерні для мовлення людей певних професій 

або соціальних прошарків, які, проникаючи в літературну мову, набувають 

помітного емоційно-експресивного забарвлення (Тлумачний словник). 

М. Маккриндел стверджує, що сленг означає слово, вирази, часто 

коротковживані і не придатні для офіційного спілкування (Маккриндл).  

Подібні значення доповнимо і думкою Н. Глущук, де вказано, що сленг 

найчастіше залежить від соціального статусу людей, які ним користуються, 
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їхнього походження, професії, хобі. Однак він вирізняється більшою точністю і 

експресивністю, ніж загальновживана лексика (Глущук, 2013: 22). 

В. Балабін характеризує сленг, як неформальну, ненормативну та, з 

точки зору її функціоналу, мізерну мову, що використовується для здійснення 

емоційно-експресивної, комунікативної, корпоративної та регулятивної 

мовленнєвих функцій (Балабін, 2002: 11). В той час, дослідник Ю. Василенко 

пропонує іменувати сленгом молодіжний жаргон і визначає такий сленг, як 

збірну лексику індивідуальної молоді (Василенко, 2009: 2). У своїй праці 

В. Дорда вважає, що молодіжний сленг містить лексику як мінімум трьох 

лексико-стилістичних підсистем: вульгаризмів, нестандартної розмовної  мови 

й професійного жаргону (Дорда). 

Можна стверджувати, що майже кожна група людей, яких об’єднують 

певні спільні інтереси, має свій особливий тип мовлення, який переростає у 

нові сленгові утворення, що поширюється між собою. Учасники подібного 

гурту можуть навіть не здогадуватися, що творять нові слова. Адже, вживання 

сленгу для них є свідомим процесом, спрямованим для уточнення власних 

думок між співрозмовниками. 

Згідно із Законом України «Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні», до молоді належать громадяни віком від 14 до 35 

років (Закон України). Із цього визначення можна вважати, що до людей, які 

користуються молодіжним сленгом належать середовище учнівської молоді, 

студенти та окремі групи працюючих / безробітних. 

Чинниками, що впливають на виокремлення молодіжного сленгу є:  

‒ соціальне оточення; 

‒ погляди на життя; 

‒ поля інтересів; 

‒ спілкування; 

‒ коло діяльності тощо.  
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Багато науковців і дослідників подібної теми вважають, що у 

молодіжному сленгу простежується тенденція до спрощення та економії 

мовних зусиль, що проявляється у вживанні скорочених лексичних одиниць і 

коротких слів (Глущук, 2013: 25). Існує багато способів утворення сленгових 

слів: складання, додавання суфіксів та префіксів. Також одним із таких 

способів є скорочення, яке прослідковується у романі Люко Дашвар «Ініціація». 

Пам’ятаємо, що характерним для сленгу є закон економії мови. Так, 

письменниця подає такі слова у реченнях: «Мну в руці сотку, здивовано 

дивлюся на нотаріуса» (Дашвар, 2018: 20); сотка ‒ сто гривень (Тлумачний 

словник), «І вірші, і статті, і оповідання, і закінчила філфак з відзнакою» 

(Дашвар, 2018: 33); філфак ‒ філологічний факультет (Тлумачний словник), 

«Звичайні люди в основній своїй масі наразі дивляться по телевізору жахи 

новин, молоді розтеклися по тусах, клубах, вечірках» (Дашвар, 2018: 43);  туса 

‒ зустріч, вільне зібрання для знайомства, обміну думками (Тлумачний 

словник), «Просто наберуся сміливості, піду до діда і поверну йому план 

порятунку людства. В Інтернеті і без нього шизиків вистачає» (Дашвар, 2018: 

45); шизик ‒ (шизанутий) психічно неврівноважений (Тлумачний словник), 

«Хитаю головою активно: діду, ви геній, вірю кожному слову, я ваш адепт, 

фан і палка прихильниця» (Дашвар, 2018: 68); фан ‒ людина, яка має 

перебільшене (надмірне) вподобання до певного предмету; адепт ‒ певний 

послідовник, прихильник якоїсь ідеї (Тлумачний словник), «Прийду і твердо 

скажу, що дз воконувати навіть не починала» (Дашвар, 2018: 331); дз ‒ 

домашнє завдання (Тлумачний словник). 

Отже, аналіз наукових джерел показав, що ще немає єдиного визначення 

стосовно поняття «молодіжний сленг». Підсумувавши вище проаналізоване, 

приймаємо за підґрунтя розуміння молодіжного сленгу, як різновиду мови, що 

використовується переважно в усному спілкуванні окремої соціальної групи, 

яка об’єднує людей за певною спільною ознакою. Сленг часто вживається у 

романі письменниці Люко Дашар «Ініціація», це надає можливість висловити 
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думку стисло та емоційно. Позитивні якості сленгу полягають у тому, що 

інколи дещо грубувата лексика дозволяє надати мовленню експресивного 

забарвлення, що особливо притаманно молодим людям. Таким чином авторка 

зближується з молоддю, вступаючи з ними в одну соціальну групу. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ДИДАКТИЧНОГО ПРИНЦИПУ НАОЧНОСТІ У 

ЗАКЛАДІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

 

В освітньому процесі початкової освіти важливо розвивати у здобувачів 

зацікавленість до навчання, спиратися на чуттєве сприйняття навчальної 

інформації, включати всі органи чуття при сприйнятті навколишнього світу. 

Чим різноманітніше чуттєве сприйняття навчального матеріалу, тим міцніше 

він засвоюється. Це досягається при широкому використанні наочних засобів 

на усіх етапах навчання. Сучасний вчитель початкової освіти повинен чітко 

розуміти зміст поняття «наочність», знати і застосовувати у своїй педагогічній 

діяльності різні види наочності, залежно від навчальної мети, обирати 

найефективніші засоби наочності.  

У педагогіці є чимало досліджень, присвячених проблемі використання 

наочності в педагогічному процесі. Цією проблемою займалися класики 

світової та вітчизняної наукової педагогіки Я. Коменський, Й. Песталоцці, А. 

Дістервег, К. Ушинський та ін. Важливу роль у розвиток теоретичних положень 

і умов застосування засобів наочності в навчанні мають роботи в галузі 

загальної дидактики С. Архангельського, Л. Фрідмана, Ю. Бабанського, Н. 

Волкової,, І. Малафіїка, М. Фіцули, О. Савченко та ін. (Волкова, 2001 : 321). 

Питання використання унаочнення на уроках у закладі початкової освіти 

було завжди значущим та актуальним. Але в останні роки простір використання 

наочності на уроках в закладі початкової освіти значно розширився, адже 
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сучасна освіта постійно вдосконалюється та шукає методи покращення 

освітнього процесу. Також можна сказати, що наочні засоби значно 

покращилися – від галузей знань і картинок, жестів і рухів до відеофільмів і 

комп’ютерних програм, які допомагають вчителеві краще змоделювати 

фрагменти навколишньої дійсності. 

Наочність, на думку К. Ушинського, збагачує коло уявлень здобувача про 

реальний світ, робить навчання доступним, конкретним та цікавим, розвиває 

спостережливість та мислення (Березняк, 2008: 289). Саме чуттєвий образ 

галузі знань навчання, сформований на основі наочного засобу є, на думку 

педагога, найголовнішим в навчанні, а не сам засіб. Наочне навчання сприяє 

правильному переходу думки суб’єкта навчання від конкретного об’єкту до 

абстрактного. К. Ушинський розумів наочність як дидактичний принцип, який 

пронизує як зміст, так і окремі методи та прийоми навчання і взаємопов’язаний 

з усіма іншими дидактичними принципами, які називає «необхідними умовами 

навчання». 

Загальновідомо, що ефективність навчання прямозалежна від ступеня 

залучення органів чуттів людини. Чим більше залучені органи чуття дитини до 

процесу пізнання світу, до сприйняття нового навчального матеріалу, тим 

міцнішими будуть засвоєні знання. Саме ця закономірність знайшла своє 

відображення у дидактичному принципі наочності. У XVII столітті відомий 

чеський педагог Ян Коменський (2009 : 126) у своїй праці «Велика дидактика» 

наголошував на застосуванню наочності на уроках. Ще тоді вчений дослідив 

ефективність використання унаочнення та сформулював «золоте правило» 

дидактики, у якому радив усім педагогам «…все, що тільки можна, подавати 

для сприймання почуття, а саме: видиме – для сприймання зором, чутне – 

слухом, запахи – нюхом, макове – смаком, доступне дотику - через дотик. Якщо 

якісь предмети одразу можна сприймати кількома відчуттями, нехай вони 

одразу охоплюються кількома відчуттями» І тому ми можемо казати, що 

проблема використання наочності не є новою, але вона завжди є актуальною. 
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Наочність у закладі початкової освіти є одним із найнеобхідніших засобів 

навчання. Як нам відомо, у віці 6-7 років діти мислять образно, тобто для того, 

щоб зрозуміти певне поняття, їм потрібно пережити певний досвід із тим чи 

іншим виучуваним явищем. У початкових класах використання наочності 

допомагає здобувачеві збагатити та розширити їхній досвід, розвивати 

уважність, спостережливість, пам’ять, пізнавати конкретні властивості 

предметів, створювати умови для формування абстрактного мислення.  

Процес мислення здобувачами початкової освіти за роки шкільного 

навчання проходить етапи від конкретного, наочного до абстрактного, 

теоретичного. Використання наочності в навчальному процесі початкової 

освіти є необхідним. Наочність у навчанні сприяє формуванню уявлень, що 

правильно відображають об’єктивну реальність. Застосування наочних засобів 

формує у здобувачів образні уявлення, а також поняття для розуміння зв’язків і 

залежностей, що є одним із найважливіших положень дидактики. Використання 

різних видів наочності активізує пізнавальну діяльність здобувачів, але тільки 

комплексне їх застосування дає позитивні результати під час навчання 

(Березняк, 2008: 292). 

Переважно вчителі використовують наочні засоби навчання для того, щоб 

«підсилити» розуміння нового матеріалу, тому що здобувачі початкової освіти 

не завжди можуть зрозуміти, про що говорить вчитель. Принцип наочності 

спирається на той факт, що краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Адже 

лише тоді, коли велика кількість аналізаторів прийме нову інформацію, 

ймовірно, що інформація буде засвоєна на високому рівні. Саме цього потрібно 

прагнути, щоб наші вихованці з легкістю та блиском в очах дізнавалися нову та 

корисну інформацію про навколишній світ. 

Отже, використання наочних матеріалів у закладі початкової освіти 

позитивно впливає і на здобувачів, і на вчителя, і відповідно, на освітній 

процес. Наочність – це вимога часу, яку потрібно застосовувати на уроці, щоб 

діти сприймали «живі» образи, а не малювали їх у своїй уяві. Таким чином, це 
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покращить засвоєння нового матеріалу. Але, слід пам’ятати, що небезпечним є 

невиправдане використання засобів наочності, що перешкоджає досягненню 

мети уроку. Наочність на уроках не слід перетворювати на самоціль. Засіб 

наочності орієнтує на розвиток спостережливості, асоціативності, порівняння, 

аналогії, виділення головного, узагальнення та уяви. Вона має сприяти 

ефективному навчанню здобувачів початкової освіти, оскільки невміло 

використана наочність негативно вливає й відволікає дітей від цілеспрямованої 

роботи. 
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УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАСТУПНОСТІ МІЖ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ І ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ВИМІР 

 

На сучасному етапі розвитку освіти важливою проблемою є забезпечення 

наступності між закладом дошкільної освіти та початковою школою. 

Законодавчо обґрунтовані засади забезпечення наступності між дошкільною та 

початковою освітою (Концепція «Нова українська школа», Закони України 

«Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Базовий 

компонент дошкільної освіти, Державний стандарт початкової освіти), а в 

педагогічній науці знайшли висвітлення методологічні засади (О. Савченко, 

2012), педагогічні основи та шляхи забезпечення (Г. Назаренко, 2002; Т. 

Фадєєва, 2002), методичний і педагогічний аспекти (А. Богуш, 2011; В. 

Кожевников, 2006) наступності. Проте організаційно-педагогічні умови 

забезпечення наступності навчання дітей старшого дошкільного і молодшого 

шкільного віку висвітлені недостатньо та потребують аналізу.  

Мета статті – проаналізувати умови здійснення наступності між 

закладом дошкільної освіти і початковою школою. 

Аналіз сучасного стану організації освітнього процесу в початковій школі 

свідчить про те, що у навчально-пізнавальній діяльності першокласників 

зберігаються особливості як старшого дошкільного, так і молодшого шкільного 

віку. Однак реалізація освітнього процесу в період навчання дітей у першому 

класі передбачає лише часткове врахування досягнень дошкільного періоду їх 
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розвитку. Подоланню цієї суперечності найбільшою мірою сприяє створення 

єдиного педагогічного середовища взаємодії вчителів, вихователів та батьків, 

визначальним для якого є орієнтація на здійснення наступності між закладом 

дошкільної освіти та початковою школою. 

У контексті нашого дослідження цінними вважаємо наукові роздуми 

А. Богуш (2011) стосовно наступності дошкільної й початкової шкільної ланок 

у системі неперервної освіти. Сутність цього феномену вона розглядає в 

контексті континууму «наступність – перспективність – спадкоємність», що 

відображає спроможність педагогічної системи забезпечити послідовний 

розвиток дитячої особистості на перших ступенях освіти. На думку вченої, 

наступність – це обізнаність класоводів першого класу з програмами й 

методиками навчання і виховання дітей у закладі дошкільної освіти, з 

результатами розвиненості, навченості й вихованості дітей за всіма розділами 

програми і врахування цього чинника в подальшій роботі початкової школи. 

О. Савченко (2012), формулюючи умови забезпечення наступності 

навчання на межі дошкільного виховання й початкової школи, вказує на 

необхідність урахування вчителями початкових класів досягнень дошкільного 

віку не тільки в змістовому й методичному планах, а й у плані сформованості 

особистісних якостей дітей, їхньої вольової сфери, готовності до шкільного 

навчання; послідовної реалізації основних стратегічних ліній дошкільного 

розвитку дітей; сформованості «дошкільної підготовки», яка полягає в 

належному рівні розвитку ігрової діяльності, усного мовлення, уяви, 

саморегуляції, рухової й просторової координації, тренованості м’язів руки, 

окоміру, комунікативних умінь; координації зусиль вихователів і вчителів з 

метою дослідження особливостей розвитку дітей, забезпечення плавного 

переходу до навчання й формування вмінь навчальної діяльності. 

І. Перережко (2006) пов’язує вирішення проблем наступності дошкільної 

й початкової освіти з формуванням психологічної готовності дошкільників до 

навчання в школі (шкільної зрілості) й аспектами адаптації першокласників до 
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нових умов життєдіяльності. Дослідниця наголошує на тому, що «визначаючи 

цю готовність, ми дістаємо уявлення про рівень загального розвитку 

майбутнього школяра, про якості, які зумовлюватимуть його успішність на 

початковому етапі навчання. Такі якості за своїм змістом складаються з різних 

компонентів системи, які взаємопов’язані між собою. В кожної дитини цей 

взаємозв’язок має свої відмінності».  

Особливості психологічної готовності до школи виявляються за 

допомогою з’ясування рівня сформованості всіх її компонентів і встановлення 

причинно-наслідкових зв’язків між ними. Ці відомості є вкрай важливими для 

надання учням своєчасної й належної допомоги вже з самого початку 

навчального року. Важливу роль у нормальній адаптації дитини до школи 

відіграє наступність методів роботи й спілкування вихователя дошкільного 

закладу і вчителя, що прийняв першокласників.  

Власне бачення умов реалізації наступності навчання дітей має А. Богуш 

(2011). Так, такими умовами вчена визначає обізнаність педагогів обох ланок 

освіти з якісними новоутвореннями дошкільників і дітей молодшого шкільного 

віку та з державними вимогами щодо розвиненості, вихованості й навченості 

учнів конкретної вікової групи; це і консультативна робота з батьками 

майбутніх першокласників, присвячена поясненням необхідності засвоєння 

дитиною вимог Базового компонента дошкільної освіти, психологічної сутності 

поняття «готовність дитини до шкільного навчання»; координація зусиль 

науковців і практиків з метою узгодження змісту дошкільної й початкової 

освіти, розуміння сутності наступності й пріоритетних стратегічних ліній її 

реалізації кожною освітньою ланкою; перегляд навчальних планів і програм 

підготовки студентів спеціальності «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта», 

уведення нових спецкурсів, присвячених проблемі забезпечення наступності 

навчання дошкільників і учнів початкових класів. 

Проблему виокремлення умов забезпечення наступності навчання дітей 

дошкільного і молодшого шкільного віку досліджує Н. Черепаня (2017). 
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Науковець вважає, що це стає можливим за умови зв’язку змісту, програм, 

методів і форм навчання в закладі дошкільної освіти і початковій школі; 

відпрацювання елементів навчання під час занять у дошкільному закладі освіти, 

плавного переходу від навчально-ігрової до навчальної діяльності; формування 

мотиваційної, емоційно-вольової, розумової й психологічної готовності до 

спілкування та спільної діяльності, а також спеціальної готовності дітей до 

навчання в школі, у якій розкриваються рівні розвитку тих психологічних 

якостей, що найбільше сприяють нормальному входженню в шкільне життя, 

формуванню навчальної діяльності. 

Більш конкретизованого змісту проблема забезпечення наступності між 

дошкільним і початковим навчанням набуває в дослідженні Т. Фадєєвої (2002). 

Науковець констатує, що індивідуальна готовність дитини до школи виступає 

чинником її адаптації до шкільних вимог й одночасно є системотвірною 

детермінацією організаційної наступності дошкільного та початкового 

навчання. Передумовою забезпечення наступності є взаємоузгоджена взаємодія 

педагогічних систем суміжних ланок освіти, а професійну компетентність і 

творчий потенціал учителя та вихователя – основною реалізації ідеї наступності 

між закладами дошкільної освіти та початковою школою. 

На наш погляд, наступність навчання в закладах дошкільної освіти та 

початковій школі можлива завдяки забезпеченню: 

- однозначності у трактуванні поняттєвого апарату в процесі навчання у 

закладі дошкільної освіти та початковій школі; 

- використання форм, методів та засобів навчання, що відповідають 

віковим особливостям розвитку дітей; 

- узгодженості навчально-методичного забезпечення закладу дошкільної 

освіти та початкової школи за спільними освітніми галузями; 

- покрокового узагальнення, систематизації та ускладнення навчального 

матеріалу з урахуванням вікових особливостей дітей дошкільного віку; 
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- сформованого рівня готовності дітей до навчання у школі, що є  

інтегрованою характеристикою психічного розвитку дитини, яка охоплює 

компоненти, що  забезпечують її успішну адаптацію до умов і вимог школи. 

Отже, проведений аналіз наступності навчання в закладі дошкільної 

освіти та початковій школі переконує, що вирішити дану проблему в сучасних 

умовах можливо лише за умови забезпечення розвитку дітей на етапах 

дошкільного і шкільного навчання в одному напрямі, що надасть освітньому 

процесу цілісності та допоможе школі врахувати рівень розвитку дитини, її 

вміння та навички, отримані у дошкільному віці.  
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ОСНОВНІ РИСИ ПЕДАГОГІКИ МАРІЇ МОНТЕССОРІ  

ТА ЇЇ МІСЦЕ В ОСВІТІ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

Марія Монтессорі – один з педагогів-новаторів ХХ століття. Перша жінка 

− доктор медицини в Італії, лікар, вихователь, засновниця власної педагогічної 

системи. Навіть 70 років по смерті педагога система не втратила актуальності і 

активно поширюється у світі.  Монтессорі М. (2006) пише, що «НЕ вчителька 

вказує дитині, що саме вона повинна робити, а сама дитина вибирає матеріал 

своєї активності і робить з ним те, що «йому велить його внутрішній творчий 

дух». Вчителька навчається новому мистецтву: замість того щоб нав'язувати 

відомості в дитячі голівки, вона служить дитині і направляє його в 

навколишньому його середовищі до тих предметів, які відповідають 

внутрішнім потребам дитини, властивою до її віку» (19). 

Марія Монтессорі вміла розмовляти мовою педагогів різних країн, це 

означає, що М. Монтессорі була здатна зрозуміти загальнолюдські принципи 

розвитку, не розділяючи країни та національні культури, тому вона називала 

свою педагогіку «космічною». В 1913 році Джон Дьюї назвав її «засновником 

педагогіки, покликаної революціонізувати світ». Стержнем цієї революції є 

розміщення дитини, а не вчителя у центрі освітнього процесу. Дитина була 

визнана фундаментом його власної ідентичності, народженої з тіла з 

сенсорними відчуттями, з яких і починається пізнання світу. Досвід людей, 

набутий в процесі перших маніпуляцій, слугує потім для самобудування 

https://pedagogy.lnu.edu.ua/department/kafedra-pochatkovoji-ta-doshkilnoji-osvity
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людини, всіх його складних знань і навичок. Освітній процес за методикою 

Монтессорі засновано на експериментальній психології, в якій дитина будує 

свої стосунки зі світом, вчиться жити та співпрацювати з іншими людьми. 

Школа сьогодення не сприяє побудові рівних стосунків між педагогом та 

здобувачем освіти. Через типово традиційні шкільні меблі − парти та стільці − 

вона недооцінює ці стосунки. Але діти заслуговують більшої уваги, хоча б для 

запобігання зловживань дорослих, які часто порушують кордони дитячого 

благополуччя. Ми знаємо, що починаючи з раннього дитинства, всі акти 

людського життя (процес народження, становлення і навіть смерті) вимагають 

прийняття рішень, процедурі самовизначення, яка має важливе значення в 

сьогоднішньому «суспільстві вибору». І в той же час кожний здобувач освіти  

перебуває в пасивній слухняності і повністю залежить від волі дорослого, від 

прийнятого іншими порядку і дисципліни, в кінцевому результаті він виходить 

зі школи не підготовленим до ситуацій життєвого вибору. 

В школі Монтессорі, навпаки, дитина зростає в середовищі, яке постійно 

реагує на її початкову потребу бути активним. Дитина може сама обирати 

матеріал, який відповідає її потребам розвитку, може вільно переміщатися по 

класу, вибрати гру з якою вона хоче займатися як з роботою. Вона за бажанням 

може повторювати безліч разів вправу з матеріалом і придумувати нові варіації 

роботи з ним, при тому що сам матеріал одночасно слугує не просто 

можливістю маніпуляції, а й способом навчання. В цьому процесі, помилка не 

несе в собі покарання, а лише свідчить про те, що дитина поки що не в повній 

мірі оволоділа майстерністю. Можливість самостійно приймати рішення і 

самостійний вибір простору і часу не підлягає підпорядкуванню авторитарній 

дисципліні встановленій вчителем, оскільки вчитель часто не орієнтується в 

пізнавальних та емоційних процесах своїх учнів, а така можливість сприяє 

вільному розкриттю потенціалу дітей. 

Хороша школа Монтессорі не та, в якій є заняття з музики, танців, 

плавання, англійська чи карате, а та, яка постійно оновлюється і відображає 
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зміни, які виникають із цілей освіти і в якій застосовуються методи роботи, які  

поважають дітей і їх успіхи в навчанні. Монтессорі-вчителі − це люди, які 

знають історію і психологію вчення, готові спостерігати життя дітей і 

пропонувати їм наступні кроки й напрями в навчанні, здатні інтегрувати знання 

різних дисциплін. Вони беруть на себе обов’язок відслідковувати зміни, які 

відбуваються в досвіді дітей, які впливають на їхні стосунки зі світом, з собою, 

з іншими людьми. Освітні стосунки вчителя і дитини складаються з визнання, 

того що дитина може бути іншою, поваги до його секрету життя, невтручання в 

його особистий простір, підвищеного вміння чекати і здатності визнати, що 

діти не можуть знати все, тому що люди різні і рівні тільки самим собі. 

Метод Монтессорі вчить дорослих не бути директивними, не 

випереджати відповіді, не придушувати жагу до пізнання, захищають 

мовчання, вміння слухати, не плутати творчість з бездумними фантазіями, 

свободу з анархією і поблажливістю, рівність з байдужістю. Всі ці принципи і 

традиції Монтессорі-педагогіки могли би стати для сучасної школи мостом між 

минулим і майбутнім. 

Вклад методу Монтессорі в сучасність, полягає саме в тлумаченні 

непотрібності інституту школи і в застрахованості дітей від її завершення. 

Настав час, коли школярі більше не мотивовані відвідувати школу, а заклади 

дошкільної освіти фактично не прагнуть допомогти працюючим мамам, які 

виховують дітей. Марія Монтессорі розміщує особистість дитини в центр її 

власної освіти і створює нетрадиційні умови, які налаштовують дітей ставати 

сильними і сміливими в будь який період їхнього життя і в будь-якому місці. 

Педагоги при цьому розуміють, що відбувається з дітьми, а також створюють 

умови для їхньої самоосвіти. 

Дитина на шляху розвитку свого потенціалу, закладеного природою, 

формується в особистість. На кожному етапі розвитку вона «вимагає» 

шанобливого ставлення і розуміння до себе. Дорослий, який виховує дитину, 

повинен володіти особливою етикою, щоб не нашкодити природному 
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потенціалу дитини. Монтессорі М. (2012) вказує на те, що «дорослий 

зобов'язаний спробувати зрозуміти потреби дитини і бути їй помічником, 

прийнявши відповідні заходи організації дійсно сприятливого середовища. 

Тільки так ми можемо прийти до нового виховання, яке повинно допомогти 

дитині в його житті» (39).  

Марія Монтессорі виділила чотири аспекти поведінки для дорослих. 

Перший аспект − моральні принципи відношення дорослих до дітей ще не 

стали невід'ємною частиною нашого повсякдення. Нам необхідні знання про те, 

що змушує прискорити пульс наших дітей, і вміння вести себе з ними так, щоб 

вони мали змогу розвивати свій потенціал. До цього часу цим займаються 

педагоги, психологи, вчені, але коли ці знання стануть частиною нашої 

буденності, людство зробить великий прорив, щоб стати конструктивним 

елементом в космічній системі. Другий аспект – отримав найбільшу 

популярність. Йдеться про розроблений Марією Монтессорі дидактичний 

матеріал. Він був створений в першій половині двадцятого сторіччя. Тому 

багатьох цікавить питання, чи не застарів він? Проте весь матеріал постійно 

вдосконалюється з урахуванням змін, способу життя, епохи. Сьогодні в 

дидактичному матеріалі з'явилося багато нового, цікавого і корисного для дітей 

нашого часу, але при цьому строго дотримуються принципи розроблені М. 

Монтессорі. Третій аспект − необхідно чітко розуміти відмінність між 

«допоміжними засобами навчання» і «автодидактичним матеріалом». 

Допоміжні засоби допомагають вчителям навчити дітей тому, що дорослі 

вважають необхідним. Автодидактичний матеріал – це інструмент, який 

допомагає дитині самій навчитися усьому, слідувати законам свого 

внутрішнього розвитку, що робить його частиною соціуму. 

Четвертий аспект − цілі автодидактичних матеріалів також відрізняються 

від цілей допоміжних засобів навчання. Автодидактичні матеріали були 

створені не для того, щоб навчити дитину використовувати свої почуття, 

опанувати мову і математику, і навіть не для того, щоб навчитися думати, 
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абстрагуватися, стати незалежним, загартувати волю. Всьому цьому дитина і 

так навчиться, так як вона людина. Вони створені для того, щоб допомогти 

дитині удосконалювати свої почуття, класифікувати свої сенсорні враження, 

збагатити і організувати мовлення, дати дитині формат математичних даних 

про Всесвіт, дозволити легко, осмислено і точно рухатися, ініціювати процес 

становлення незалежності, із часом стає все більш усвідомленим. А 

усвідомлена незалежність дає можливість встановити власну шкалу цінностей, 

яка формує здорову основу осмислених суджень. Дидактичні матеріали були 

створені для того, щоб дитина могла творчо розширити і організувати свій 

досвід, щоб вона могла радісно зіставити свій світ із багатовимірним Всесвітом, 

щоб вона вірила в себе і своє власне світовідчуття, в свої сили і здібності. Доки 

людина є ссавцем з Богом всередині і з потрійним союзом розуму, тіла і духу, 

автодидактичні матеріали Монтессорі і її педагогіка залишатимуться дієвим 

інструментом і допоможуть дитині адаптуватися до культурної, фізичної та 

психологічної сфери навколишнього середовища.  

Проаналізуємо основні принципи методики М. Монтесорі.  

• Дитина може сама обирати вид діяльності. Щоб дитина розвивалася 

повноцінно, необхідно надати їй свободу мислення, дій і почуттів. Діти вчаться 

всьому легко і з задоволенням, без «зобов'язалівки» і змагань з однолітками. 

Кожна дитина займається тим, що їй подобається, єдиної програми в системі не 

передбачено. 

• Монтессорі − методика раннього розвитку. Але групи все одно 

різновікові. Старші діти вчать молодших, набувають лідерських рис і 

одночасно вчаться піклуватися одне про одного. У такий спосіб формується 

взаємодопомога і співробітництво. 

• Заняття проводяться в спеціально підготовленому середовищі. Основи 

педагогіки Монтессорі передбачають, що ігрова кімната зазвичай розділена на 

кілька зон: природознавства, практичного життя, сенсорну, мовну, 

математичну. 
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• Дорослий в навчанні грає другорядну роль, будучи не наставником, а 

помічником. Завдання дорослого − тільки зацікавити дитину. Педагог 

спілкується з дітьми, але не нав'язує власну думку, не підводить дитини до 

бажаних відповідей на запитання. 

• Неприпустима критика і заборони. Дитина має право на помилку. Вона 

цілком здатна сама зробити висновки. 

• Принципи Монтессорі-педагогіки спрямовані на розвиток дрібної 

моторики, почуттів (зір, слух, смак, нюх, дотик). Марія Монтессорі вважала, що 

акуратні дії з дрібними предметами формують інтелект, розвивають мовлення, 

увагу і пам'ять. Тому в її системі багато діяльності, пов'язаної з нанизування 

предметів, вгадування їх на дотик і за фактурою, з сортуванням. 

• У дитині виховується самостійність. Всі посібники розташовуються на 

полицях так, щоб вона сама могла їх взяти і покласти на місце. Всі книги є в 

одному екземплярі − таким чином діти вчаться домовлятися між собою. 

• Обов'язково наявні правила, які допомагають впорядкувати життя в 

Монтессорі-групі. Наприклад, після прочитання книги її необхідно покласти на 

місце або прибрати іграшки туди, звідки дитина їх взяла. Так дітей вчать 

підтримувати порядок. 

Отже, освітній процес за методикою Монтессорі вчить дитину жити та 

співпрацювати з іншими людьми; самостійно приймати рішення; самостійно 

навчатися усього; вірити в себе і в своє світовідчуття; адаптуватися у 

навколишньому середовищі; вміти оцінювати свої помилки. Дитина − це 

особистість, яка повноцінно адаптується в соціумі.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В 

СИСТЕМІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

 

На сучасному етапі освітня системи перебуває на шляху постійного 

розвитку. Епідеміологічна ситуація в світі у 2020-2021рр. у зв’язку з 

поширенням Covid-19 на певний час унеможливила очне навчання і 

спричинила впровадження дистанційного навчання.  

Метою дослідження є висвітлення актуальних викликів, питань 

дистанційного навчання в початковій школі. 

Дистанційне навчання, як одна з форм навчання, виникло та формувалося 

разом із розвитком комп’ютерних технологій. У Положенні про дистанційне 

навчання (2013) визначено, що «під дистанційним навчанням розуміється 

індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів 

пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за 

опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального 

процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних 

психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій». Проте 

згідно з Концепцією розвитку дистанційної освіти в Україні (2000) система 

дистанційної освіти орієнтується на здобувачів освіти старшої школи, фахової 
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передвищої чи вищої освіти, абітурієнтів. Методика застосування технологій 

дистанційного навчання, його принципи та ознаки знаходяться на етапі 

становлення. Тому впровадження дистанційної освіти на всіх ланках, зокрема і 

в початковій школі спричинило ряд викликів для системи освіти в Україні та за 

кордоном.  

Перш за все, проведення дистанційних занять передбачає технічне 

забезпечення (ноутбук чи ПК, смартфон, планшет, тощо) та безперебійний 

доступ до інтернету в усіх учасників освітнього процесу (учителів, здобувачів 

освіти, батьків, адміністрації школи). На нашу думку, це питання гостро постає 

у малозабезпечених сім’ях та у сім’ях, де батьки працюють віддалено, коли 

кількість пристроїв комунікації є недостатньою для дистанційної роботи  

батьків та навчання дітей. 

Важливу роль відіграє рівень сформованості інформаційно-цифрової 

компетентності як здобувачів освіти, так і вчителів. Сучасне покоління 

школярів швидко опановує комп’ютерні технології. Водночас вчителі повинні 

не лише опановувати технології дистанційної освіти, шукати і апробувати 

новітні інструменти, але й змінити методику викладання задля досягнення 

навчальних результатів здобувачів освіти (Шуляр, 2020). Тому самоосвіта і 

саморозвиток має бути важливим компонентом професійної діяльності 

педагога. 

Під час дистанційного навчання багато матеріалу здобувачі освіти 

вивчають самостійно. Тому викликом дистанційної освіти є здатність до 

самостійного навчання. У здобувачів освіти початкової школи уміння вчитися 

майже не сформоване (Шуляр, 2020). Першочерговим завданням вчителя є 

адаптувати навчальний матеріал так, щоб він був доступний і простим для 

самостійного опрацювання здобувачами.  

Відповідальність за залучення здобувачів освіти у навчальний процес під 

час дистанційного навчання лягає на плечі батьків. Тому співпраця між 

педагогами і батьками відіграє ключове значення. Батьки під час дистанційного 
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навчання виконують роль домашнього вчителя, тобто пояснюють незрозумілий 

матеріал, направляють до розв’язання складного завдання; фасилітатора, а отже 

організовують навчальну діяльність, наприклад, допомагають приєднатися до 

он-лайн уроку чи надіслати виконане завдання; мотиватора, який допомагає 

зрозуміти важливість включення в освітній процес; директора, що контролює 

виконання навчальних завдань (Бурдіна Г., Крапоткіна І., Насирова Л., 2019). 

Без допомоги батьків здобувачі освіти початкової школи не зможуть опанувати 

навчальний матеріал, поданий у дистанційній формі.  

Важливою проблемою дистанційної освіти є комунікація між учасниками 

освітнього процесу. Здобувачі освіти потребують постійного спілкування між 

собою та з учителями. Під час очного навчання комунікація є постійною і 

забезпечує необхідну потребу в соціалізації. Під час дистанційного навчання в 

синхронному режимі невербальне спілкування майже зникає, а вербальне є 

обмежене тривалістю і темою урок. Навіть в таких умовах педагог має 

сформувати довірливе і комфортне середовище для комунікації. Окрім цього, 

відкритим є питання, як організувати спілкування в асинхонному режиму, щоб 

забезпечити його ефективність і зменшити тривалість (Шуляр, 2020). 

Не менш важливим викликом дистанційної освіти є відсутність єдиної 

навчальної платформи. Завдяки академічній свободі вчителі можуть вільно 

обирати ресурси та інструменти. В той же час здобувачі освіти змушені 

опановувати велику кількість програм, які пропонує кожен педагог (Шуляр, 

2020). На нашу думку, завданням класного керівника є уніфікація навчальних 

платформ в межах свого класу. Варто обрати єдину платформу для онлайн-

зустрічей  та одну дня комунікації в асинхронному режимі. 

Відкритим залишається питання академічної доброчесності і оцінювання 

в умовах дистанційної освіти. Спілкування вчителя із здобувачами освіти в 

синхронному режимі обмежене в часі. Педагог не може перевірити 

самостійність виконання завдання.  Уніфіковані тести демонструють лише 

фактичні знання і не перевіряють сформовані компетентності. Тому потрібно 
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шукати альтернативні способи оцінювання навчальних досягнень учнів в 

умовах дистанційного навчання. 

Висновки. Досвід впровадження дистанційного навчання в умовах 

пандемії зумовив розвиток методології дистанційної освіти у початковій школі. 

Ряд питань і проблем залишаються невирішеними. Серед них: забезпечення 

матеріальної доступності, зростання рівня інформаційно-цифрової 

компетентності педагогів, сформованість навичок самостійного навчання у 

здобувачів освіти початкової школи, створення умов для ефективної 

комунікації між учасниками освітнього процесу, забезпечення академічної 

доброчесності, утвердження невід’ємної ролі батьків. Дистанційна освіта в 

майбутньому стане невід’ємною частиною навчання. Вона допоможе 

організувати якісний освітній процес в умовах карантину, складних погодних 

умов і стане альтернативною формою навчання для певних груп здобувачів 

освіти, які через обмежені можливості не зможуть навчатися очно. Вирішення 

висвітлених питань є вектором розвитку системи освіти в Україні. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Якою буде дитина в грі, такою вона буде і в праці, коли виросте.  

Тому виховання майбутнього діяча відбувається перш за все в грі.  

Отже, гра, її організація – ключ в організації виховання. 

А.С. Макаренко 

 Гра – явище багатогранне, як феномен культури, вона навчає, розвиває, 

дає можливість відпочити. Дитинство без гри і поза грою є аномальним. У грі 

виявляються і розвиваються творчі здібності, уява, фантазія. У сучасній школі 

велика увага приділяється ігровим формам навчання учнів початкових класів. 

Ігрова діяльність для дитини є загальною потребою, а для педагога – способом 

реалізації різноманітних завдань освітнього процесу. 

У новому Державному стандарті початкової освіти (2018) метою першого 

рівня повної загальної середньої освіти (1-4 класи) визначено всебічний 

розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей і наскрізних умінь 

відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і 

потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та 

допитливості. Мета іншомовної освіти полягає у формуванні в учнів 

іншомовної комунікативної компетентності для безпосереднього й 

опосередкованого міжкультурного спілкування, що забезпечує розвиток інших 

ключових компетентностей та задоволення різних життєвих потреб здобувача. 
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Психолого-педагогічні аспекти використання ігор у навчальному і 

виховному процесах вивчали Н.Анікєєва, Д.Ельконін, М.Кларін, Н. Кудикіна, 

В. Паламарчук, О. Савченко, Г.Селевко та інші. 

Діти завжди були зацікавлені іграми. Гра є діяльністю, яка заповнює 

вільний час дитини. Д. Ельконін уважає, що гра за своїм змістом наближається 

до праці дорослих. З кожною наступною грою, дитина дізнається про щось 

нове, та цікаве для неї, викликаючи захоплення. В. Сухомлинський закликав: 

«Навчайте граючись, а граючи навчайте». Цей вислів, містить неабияку 

таємницю, що видатний педагог пропонує розкрити перед дітьми. К. 

Ушинський уважав гру найважливішим видом діяльності дитини. На його 

думку, саме через гру дитина пізнає всі таємниці світу. Отже, педагоги 

переконані, що гра – це важливий метод навчання, адже вона виховує, навчає та 

розвиває. Саме під час гри найбільш активною стає емоційна, фізична та 

інтелектуальна  сфери.  

Слід також зазначити, що в початкових ланках освіти емоційній сфері 

приділяють більше уваги, ніж у старших класах. З точки зору гармонійності у 

розвитку дітей також існують певні диспропорції. Ігри чи ігрові елементи, що 

використовують, розвивають переважно сфери емоційну з фізичною чи 

емоційну з інтелектуальною (Волинець, 2013). 

Як зазначає О. Шандиба (2020), ігрові форми навчання сприяють 

використанню різних способів мотивації. 

1. Мотиви спілкування: 

− учні, спільно розв’язуючи завдання, беручи участь у грі, вчаться 

спілкуватися, ураховувати думку товаришів; 

− під час розв’язання колективних завдань використовуються різні 

можливості учнів; 

− спільні емоційні переживання під час гри сприяють зміцненню 

міжособистісних взаємин. 

2. Моральні мотиви: 

http://journal.osnova.com.ua/article/37063-
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− у грі кожен учень має виявити себе, свої знання, уміння, характер, 

вольові якості, своє ставлення до діяльності. 

3. Пізнавальні мотиви: 

− кожна гра має близький результат (закінчення гри), стимулює учня 

до досягнення мети (перемоги) й усвідомлення шляху досягнення; 

− у грі команди чи окремі учні завжди рівні (немає відмінників, 

трієчників, є гравці). Результат залежить від самого гравця, рівня його 

підготовленості, здатностей, витримки; 

− ситуація успіху створює сприятливе емоційне тло для розвитку 

пізнавального інтересу. Невдачу сприймають не як особисту поразку, а як 

поразку у грі, вона стимулює пізнавальну діяльність; 

− змагальність – це невід’ємна складова гри; 

− у грі завжди є якесь таїнство – неотримана відповідь, що активізує 

розумову діяльність учня, штовхає на пошук відповіді. 

Роль ігрової діяльності в початковій школі має важливе місце: 

- виробляється звичка зосереджуватися, мислити самостійно, розвивати 

увагу, прагнути до знань; 

- процес навчання стає цікавим, легко долаються труднощі у засвоєнні 

матеріалу; 

- гра створює у дітей бадьорий робочий настрій; 

- в руках учителя гра стає інструментом виховання, що дає змогу повніше 

враховувати вікові особливості дітей, розвивати ініціативу і 

самостійність, створювати атмосферу свободи, творчого розкриття дитини. 

Але існують певні вимоги до гри: 

- ігри мають відповідати навчальній програмі; 

- ігрові завдання повинні бути не надто легкими, проте й не дуже 

складними; 

- відповідність гри віковим особливостям. 

Існують  і обмеження для проведення дидактичних ігор: 
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1) не варто організовувати навчальну гру, якщо учні не достатньо знають 

тему; 

2) не доцільно застосовувати ігри на уроках тематичних атестацій, якщо 

такі ігри не використовувалися в ході навчання. 

«Дидактична гра використовує їх, особливо рольові, але у випадках, коли 

грає декілька школярів», – такої думки дотримується О. Охредько (2020: 35). 

Він вважає, що гра створює атмосферу здорового змагання, змушує по- новому 

використовувати накопичені знання і застосовувати їх не тільки механічно, а 

відповідно до ігрових обставин. Важливим є те, що за бажанням самих учнів 

під час дидактичної гри відбувається багатократне повторення матеріалу в 

різноманітних формах. Дидактичну гру можуть використовувати вчителі для 

засвоєння нового матеріалу, закріплення вже вивченого матеріалу, розвитку 

творчих здібностей, формування специфічних умінь, що дає можливість учням 

зрозуміти і вивчити навчальний матеріал з різних позицій. Мета такої гри 

полягає в тому, щоб формувати в учнів уміння поєднувати теоретичні знання з 

практичною діяльністю. 

Успіх проведення дидактичної гри залежить від дотримання таких вимог:  

1) ігри мають відповідати навчальній програмі; 

2) ігрові завдання мають бути не надто легкими: проте й не дуже 

складними;  

3) відповідність гри віковим особливостям учнів; 

4) різноманітність ігор; 

5) залучення до гри учнів усього класу.  

Узагальнюючи дослідження можна зробити висновок, що за допомогою 

гри у дітей виникає звичка до зосередження, розвивається самостійність та 

потяг до знань. Ігрові завдання можна використовувати на заняттях різного 

типу (Мороз, 2005: 25-29). Ігрові завдання роблять діяльність дітей більш 

творчою та емоційною, вони прагнуть отримувати результат своєї роботи, і 

отримують задоволення від зробленого та вивченого. 
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ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Актуальність теми. Суспільні перетворення, які стосуються різних сфер 

життя людей, особливо загострюють питання морального виховання 

особистості. Часто у гонитві за добробутом втрачається адекватність 

оцінювання тих засобів, якими він досягається. Крім того, в сучасних умовах 

педагоги б’ють на сполох з огляду на переважання у дітей та молоді 

споживацьких цінностей. Усе означене підвищує прикладний аспект 

http://journal.osnova.com.ua/article/37063-
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формування моральності. Основи моральної вихованості закладаються ще на 

етапі дошкільного дитинства, тому з’являється потреба у забезпеченні дієвості 

процесу морального виховання дітей дошкільного віку. На значущість різних 

аспектів здійснення морального виховання дітей вказували класики педагогіки: 

К. Ушинський, С. Русова, В. Сухомлинський та ін.).  

У нормативних та законодавчих документах, що регулюють дошкільну 

освіту, акцентується на моральному вихованні. Воно постає основою 

особистісного розвитку дитини-дошкільника. У Базовому компоненті 

дошкільної освіти окреслено освітню лінію «Дитина в соціумі», де вказано на 

компетентності, що увиразнюють моральний контекст поведінки дитини 

дошкільного віку, а саме: співчувати та співпереживати іншим, розуміти та 

поважати інтереси членів суспільства, свої бажання, дії узгоджувати з 

бажаннями, діями інших. 

Дослідницький інтерес до питань морального виховання спонукав 

науковців (А. Богуш, І. Бех, А. Гончаренко, Т. Поніманська, М. Скрипник та ін.) 

шукати відповіді на питання щодо його змісту, засобів та критеріїв оцінювання 

особливостей прояву у дітей дошкільного віку. Моральне виховання 

розглядається як один із важливих чинників загального розвитку дитини. 

Моральність – практична сторона моралі, що втілюється в поведінці людей. Це 

здатність творити добро не за зовнішнім примусом, а завдяки внутрішній 

свідомості та добрій волі (Богуш, 2009: 6).  

Суть морального виховання полягає у формуванні ціннісних орієнтацій, 

інтересів, потреб та моральної позиції особистості. Провідним чинником у 

характеристиці культури особистості є її взаємодія із соціумом, опанування 

моральних цінностей і почуттів (Бех, 2015: 6). Однак не менш значущим є 

пошук тих засобів, які оптимально відповідають віковим особливостям та 

спроможні надати дитині можливість осмислити пропоновані цінності 

моральної поведінки та сформувати моральні настановлення. З урахуванням 

особливостей становлення особистості дитини, педагоги та психологи суттєвої 
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уваги надають казці як важливому засобу морального виховання (А. Анікін, 

О. Кононко, В. Пропп, О. Солнцева), адже через неї дитина пізнає світ. Казка 

має виховний вплив на особистість, оскільки завжди містить явний або 

замаскований моральний контекст. 

Виклад основного матеріалу. Дошкільний вік – період для становлення 

особистості дитини, сприятливий етап для розвитку багатьох сфер та 

закладання основ моральності. Найпростіші моральні уявлення, навички 

поведінки становлять початок розвитку особистості. Основою виховання з 

дитинства є моральна культура, яка є сукупністю моральної поведінки та 

моральних переконань. Тому важливо працювати над завданням засвоєння 

норм моралі з дітьми дошкільного віку. Моральні цінності є засобами 

накопичення, збереження і передачі соціального досвіду (Поніманська, 1993: 5). 

Взаємодія дорослого і дитини у моральному вихованні відбувається для 

формування навичок моральної поведінки, моральних мотивів і якостей. Одним 

із засобів морального виховання є казка, оскільки вона надає дитині позитивний 

приклад для наслідування, загальнолюдські моральні норми, захоплює своєю 

мудрістю та повчальністю. У казці закладено значний художній потенціал, що 

викликає в уяві дитини яскраві образи героїв, казковий світ та стимулює 

фантазію дітей. Через казку дитина пізнає світ серцем, тому її виховний вплив 

не викликає сумніву.  

Термін «казка» походить від слова «казати», оскільки цей твір 

розповідають. Вона є давнім за походженням жанром фольклору, який несе у 

собі фантастичні пригоди героїв. Основні групи українських народних казок – 

казки про тварин, фантастичні та соціально-побутові. Українська педагогіка 

визначає казку як виховний матеріал для розвитку особистості. Казка несе 

дитині рідне слово, показує особливості характерів персонажів, красу природи. 

Вона є прикладом справедливості, перемоги добра. У певних життєвих 

ситуаціях казка вчить дитину дошкільного віку співпереживати герою, 

співчувати йому, з’являються різноманітні почуття та емоції з казкових пригод. 
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Казка – джерело народної мудрості, вона виховує ідеали доброти, краси та 

милосердя. Мова казки є доступна для дитини, проста, а стиль – зрозумілий. 

Дитина непомітно засвоює життєві приклади та норми. Через казку дитина 

дошкільного віку засвоює матеріал, який їй потрібен для морального 

становлення особистості. Життя кожної людини починається з казки – чарівної, 

доброї, неповторної. І називається вона радісним і щасливим словом: дитинство 

(Сігінішина, 2008: 272).  

Дитина не лише пізнає навколишній світ, а й емоційно долучається до 

нього, виявляє своє ставлення до певних вчинків, дій та образів. Казка дає 

дитині можливість мріяти, спроможна виховувати душу дитини. Вона 

відповідає віковим особливостям дітей дошкільного віку, тому слугує дієвим 

засобом виховання. Через казку дитині можна пояснити, що таке добро, адже в 

образах героїв представлені моральні поняття. Завжди є позитивний персонаж. 

Дитина дошкільного віку вчиться порівнювати себе з ним, давати оцінку своїм 

діям та іншим на прикладах чарівних образів. Позитивний герой є носієм 

народної моралі, працьовитий, доброзичливий, справедливий, наполегливий. 

Казка сприяє формуванню гуманістичних основ ставлення дитини до 

оточення, дій, вчинків та поведінки. Значний емоційний вплив забезпечують: 

захоплюючий зміст, чарівність, дивовижність героїв, образність, що й викликає 

позитивні емоції у дітей дошкільного віку. Разом із героєм дитина здійснює 

подорож у загадковий світ. Це шлях з перешкодами та труднощами, але через 

подолання яких утверджуються ідеали добра, краси та правди. 

Висновок. Потенціал казки у моральному вихованні є значним. Художнє 

слово, що містить елементи моральності, становить значний науковий інтерес, 

адже спонукає шукати механізми впливу на прийняття та засвоєння дітьми 

ціннісного ставлення до норм співжиття в соціумі, емоційного реагування на 

порушення загальноприйнятих правил. Уважаємо, що казка займає основне 

місце у морального вихованні дітей дошкільного віку, оскільки є дієвим 

засобом впливу на становлення особистості дитини, формування її ціннісних 
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орієнтацій та моральних засад. Дошкільний вік – сприятливий період 

закладання основ моральності, де через казку у дитини формуються моральні 

уявлення, що є базовою основою морального становлення особистості.  
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ІНТЕГРОВАНІ УРОКИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ 

ІНТЕРЕСІВ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

 

Одна з  проблем освіти на даний час являється зниження зацікавленості 

учнів до навчання. Зміст освіти у ХХІ столітті вимагає розв’язання складної для 

нас проблеми: як перетворити великий масив знань в індивідуальне надбання та 

знаряддя кожної особистості. Головним завданням освіти є підготовка 

здобувачів початкової освіти до сучасного життя, тобто формування в неї 
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необхідних компетентностей, а одним із засобів їх формування є інтеграція 

навчальних дисциплін. 

На думку Н. Костюка, «інтеграція – це процес взаємодії елементів із 

заданими властивостями, що супроводжується встановленням, ускладненням і 

зміцненням істотних зв’язків між цими елементами на основі достатньої 

підстави. В результаті якої формується інтегрований об’єкт  (цілісна система) з 

якісно новими властивостями, в структурі якого зберігаються індивідуальні 

властивості вихідних елементів»  (Костюк, 1998, 9). 

Словосполучення «інтеграція навчання» у Педагогічному словнику 

тлумачиться як «відбір та об’єднання навчального матеріалу з різних предметів 

з метою цілісного, системного й різнобічного вивчення важливих наскрізних 

тем, а також це створення інтегрованого змісту навчання – предметів, які 

об’єднували б в одне ціле знання з різних галузей» (Короткий термінологічний 

словник з педагогіки, 2004, 16). 

На сьогоднішній час ідея інтеграції змісту і форм навчання викликає 

велику увагу та прихильність багатьох вчителів-практиків.  Саме дослідженням 

дидактичних особливостей інтеграції змісту навчання займалися видатні 

педагоги: О. Біляєв, Л.Варзацька,  Т. Донченко, Ю.Колягін, В. Паламарчук, 

О. Савченко, Н. Свєтловська та інші. 

Урок – форма організації навчання, за якої заняття проводить учитель з 

групою учнів постійного складу, одного вікуй рівня підготовки впродовж 

певного часу й відповідно до розкладу (Фіцула, 2002, 158). 

Новими організаційними формами навчання є інтегровані уроки, 

комплексні семінари, а також інтегровані навчальні дні. Інтегровані уроки 

можна здійснювати між різними навчальними дисциплінами, навіть такими, які, 

на перший погляд, здаються несумісними. 

Інтеграція – це не поєднання, а взаємопроникнення двох або більше 

предметів. Це не просто поєднання частин, а об’єднання їх у єдине ціле на 

основі спільного підходу. Інтегрований урок (від лат. integеr – повний, 
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цілісний), тобто органічне поєднання в уроці відомостей інших навчальних 

предметів навколо однієї теми, що сприяє інформаційному збагаченню 

сприйняття, мислення і почуттів учнів за рахунок залучення цікавого матеріалу, 

що також дає змогу з різних сторін пізнати якесь явище, поняття, досягти 

цілісності знань (Титар, Пінчук, 2011). 

Аналізуючи програму та зміст підручників, можна побачити, що одна 

тема вивчається на різних уроках, тому ці предмети легко інтегрувати між 

собою. Наприклад, з природознавства у 4 класі вивчається тема 

«Різноманітність природи України», а у «Читанці 4 кл.» (Н.Ф.Скрипченко, 

О.Я.Савченко, Н.Й.Волошина) розглядається тема «Краса землі, краса життя». 

Об’єднання цих тем дає змогу досягти цілісності знань, зберігає час. Вивчаючи 

іменник (дієслово) на уроках української мови, можна дати завдання відшукати 

ці слова у текстах творів, що вивчалися на уроках читання, у словах пісень, 

виконуваних на уроках музик. Також уроки математики та природознавства, 

пропонуючи дітям, скажімо, задачі природничого змісту. На уроках 

природознавства, використовуючи природничі диктанти, водночас закріплюємо 

знання, набуті на уроках української мови. Дітям також цікаво буде самостійно 

вирізати різноманітні фігурки з числом, з яким ознайомилися на уроці. Така 

робота однозначно зацікавить дітей і допоможе засвоїти склад вивчених чисел. 

Знання, набуті на уроках читання, математики чудово закріплюються 

навичками, засвоєними на уроках трудового навчання чи образотворчого 

мистецтва. 

Можливості для інтеграції навчального змісту і проведення інтегрованих 

уроків досить широкі. Усе залежить від уміння вчителя синтезувати матеріали, 

справді органічно пов'язані між собою, і вміння провести інтегрований урок без 

перевантаження дітей враженнями, щоб він підпорядковувався головній меті, а 

не був безладною мозаїкою окремих картин. Тому слід спочатку проаналізувати 

календарне планування, зіставити матеріал різних предметів, визначити теми, 

близькі за змістом або метою використання (Бірюк, 2018). 
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Як ми вже знаємо, що інтегровані уроки більш цікаві ніж звичайні, тому 

що не щодня на уроці присутні два викладачі одночасно, саме вони 

допомагають вирішувати набагато більшу кількість задач, ніж зазвичай, 

побачити та використати на практиці різні методи і форми навчання, 

різноманітні інформаційно-комунікаційні технології, застосувати програмні 

засоби навчання тощо. 

Інтегровані уроки відрізняються від традиційних, як зазначає М. Іванчук 

(2004: 13), тим, що вони об’єднують блоки знань із різних навчальних 

предметів, тем навколо однієї проблеми з метою інформаційного  та емоційного 

збагачення сприймання, мислення, почуттів учнів. Такий урок забезпечує 

формування в учнів початкової школи цілісної картини світу, здатності 

сприймати предмети і явища різнобічно, системно, емоційно, сприяє 

поглибленню та розширенню знань учнів, діапазону їх практичного 

застосування.  

Використання та застосування в навчальному процесі інтегрованих 

технологій та інтерактивних форм і методів навчання сприяє ефективному 

формуванню навичок і вмінь учнів, виробленню в учнів цінностей, створенню 

атмосфери співробітництва, активної взаємодії одне з одним. Це така 

організація навчального процесу, за якої не можлива не участь учня в 

колективному процесі пізнання, співнавчання, взаємонавчання. 

Використовуючи інтегровані уроки вчитель сприяє прагненню та свідомій 

зацікавленості учнів в оволодінні як загальноосвітніми предметами так і 

дисциплінами професійно-теоретичної підготовки. 

Отже, інтегровані уроки  дають можливість учням наблизитися до 

усвідомленої і емоційно пережитої потреби, змогу міркувати та висловлювати 

свої думки і пропозиції на дану тему. Також діти мають можливість застосувати 

всі свої знання і навички, які здобули на уроках, досвід, зробити свої власні 

відкриття і висновки, хоч вони будуть і незначні, але дуже необхідні кожній 

дитині.  
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