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Передмова  

Чим більше знає вчитель,  

чим частіше й успішніше відкриває  

він перед учнями горизонт науки,  

тим більшу допитливість і жадобу до знань  

виявляють учні. 

В. Сухомлинський 

Освітній процес у вищому навчальному закладі – складна 

структурована система, спрямована на формування гармонійної особистості, 

професійну підготовку конкурентно спроможного фахівця. 

Самостійна діяльність студентів – вагома складова освітнього процесу. 

Зміст самостійної роботи визначається навчальною програмою конкретної 

дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. 

У процесі самостійної роботи здійснюється самоосвіта студента, яка сприяє 

поглибленню, розширенню та більш міцному засвоєнню знань. Основним 

засобом самоосвіти є самостійне вивчення та опрацювання наукової, 

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

Мета самостійної роботи – це формування умінь оволодіння 

раціональними прийомами розумової діяльності, розвиток умінь 

співвідносити загальнотеоретичні положення з реальними подіями, явищами, 

процесами, формування та розвиток умінь визначати навчальну проблему та 

знаходити способи її розв’язання. Потреба у засвоєнні різнобічної 

інформації, бажання розширити власний кругозір, збагачення ерудиції 

вимагає від молодої людини певної цілеспрямованості, дисциплінованості, 

значних вольових зусиль, уміння зосереджувати увагу на об’єктах вивчення, 

користуватися різними видами пам’яті тощо.  

Освітній альманах – перший збірник студентських наукових праць, 

який вміщує результати наукових досліджень студентів та магістрантів у 

різних напрямах майбутньої професійно-педагогічної діяльності, у галузі 

історії становлення та розвитку вітчизняної та зарубіжної освітніх систем; у 

контексті впровадження інновацій у практику роботи різних освітніх 

інституцій.  Щиро бажаємо подальших творчих здобутків усім, хто став 

автором першого студентського наукового збірника і запрошуємо до 

активної участі у подальших наших наукових проектах. 

                                                      Наталія Мачинська, доктор 

педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти 
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МИСТЕЦТВО ЖИВОПИСНОГО НАТЮРМОРТУ ЯК ЗАСІБ 

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Мистецтво – це особливий канал, через який виявляється та 

реалізовується внутрішнє життя дитячої душі. Художня діяльність дає 

можливість передавати свої власні думки, смак, настрій, почуття, фантазію і 

самовираження. 

Однією з доступних і емоційно захоплюючих форм художньої 

творчості дошкільників є образотворча діяльність. 

За словами відомого українського педагога В.О. Сухомлинського, 

«педагогіка повинна відкрити в кожній людині творця». Тому перед 

педагогами стоїть завдання – виховання творчої особистості, починаючи з 

дошкільного віку. Внесок у дитячу художню діяльність зробила видатна 

дослідниця Є.О. Фльоріна, яка надавала великого значення художньому 

вихованню дітей на кращих зразках мистецтва.  

Одним із жанрів живопису, з яким необхідно знайомити дітей 

дошкільного віку, є натюрморт. Завдяки йому ми можемо навчити дітей 

розуміти мову мистецтва. 

Натюрморт – жанр живопису,  в перекладі з французької мови означає 

«мертва природа», в перекладі з голландської – «тиха натура»; він містить 

великі педагогічні можливості і має найбільшу наближеність до життєвого 

досвіду дітей серед інших жанрів 
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Виник натюрморт у зв’язку з розвитком реалізму в живопису, його 

історична Батьківщина – Голландія. Саме голландські майстри виробили 

чіткі схеми і композиційні прийоми, визначили правила у виборі предметів і 

палітрі фарб, вони дали натюрморту «тихе життя». 

Призначення натюрморту, як жанру мистецтва виявляється у 

прославленні краси природи, демонстрації багатства і розкоші плодів землі і 

людської праці, а також краси речей, які оточують наше буття. 

За допомогою натюрморту, як стверджують В.Н. Аванесов, Н.П. 

Сакуліна, ми вчимо дітей розуміти, що предмет має довжину, висоту і 

особливо об’ємність. Саме об’ємність предмета чітко показана в натюрморті. 

За допомогою натюрморту Л.М. Шульга рекомендує вчити дітей 

розрізняти холодні і теплі кольори. 

На прикладах живописного натюрморту ми наочно демонструємо і 

пояснюємо дошкільникам, що почуття краси викликає не тільки сполучення 

кольорів, не тільки колір сам по собі, але і їх зв'язок із змістом, з тим, що ці 

кольори або їх сполучення нагадують, які почуття викликають [2]. 

Як стверджує мистецтвознавець В.В. Добровольська, завдяки 

натюрморту ми можемо навчити дошкільнят розуміти, що таке напівтінь 

(перехід від світла до тіні), що таке тінь предмета, що є ще падаюча тінь, 

вона підкреслює місце предмета в просторі. При ознайомленні дітей із 

світлотінями як засобом виразності живопису натюрморт є головним 

вчителем з цього питання. 

Натюрморт є першим жанром живопису, з яким потрібно знайомити 

дошкільнят, бо він близький до їх життєвого досвіду. 

Експериментальні дослідження Н.М. Зубарєвої показали, що 

найбільшу увагу дітей привертає жанрова побутова картина і натюрморт. 

Н.М. Зубарєва встановила рівні естетичного сприймання дітьми дошкільного 

віку живописного натюрморту. Завдяки науковим даним про особливості 
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художньо-естетичного розвитку дітей, можна визначити стратегію та 

тактику роботи з розвитку художнього сприймання дітьми творів живопису. 

Для дітей молодшого віку ознайомлення з живописним натюрмортом 

використовують одновидові натюрморти. Для середньої групи можна 

пропонувати змішані за змістом натюрморти. Для дітей старшої групи 

показують різні види натюрмортів, звертають увагу на особливості 

використання засобів виразності та манери художників. Можна дітям 

пропонувати сюжетні натюрморти, ліричні, народні, святкові. 

При сприйманні натюрмортів слід звертати увагу дітей на центральні 

образи (фрукти, ягоди, квіти), колір тла, форму, кольорову гаму, 

розташування (в чому або на чому), виражати емоційне ставлення до цього 

жанру живопису. Специфіка натюрморту дозволяє використовувати його в 

різних видах образотворчої діяльності, але більш продуктивно в малюванні 

та в аплікації. 

Дослідження показали, що діти виявляють інтерес до жанру живопису, 

– натюрморту, помічають художні засоби виразності, кольори, гарне 

розташування, красиві досконалі форми.   

Завдяки натюрморту, ми можемо навчити дітей самовиражатись, 

виражати свої емоції, бачити прекрасне, відрізняти тонку палітру кольорів, 

відкривати для себе щось нове. 

Література: 

1. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям / В.О. Сухомлинський. К.: 

Рад.школа, 1972. — 244 с.  

2. Курочкіна Н.А. Знайомство з натюрмортом / Н.А. Курочкіна. СПб.: 

Акцидент, 2006. — 112 с.  

3. Флерина, Е.А. Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста / Е.А. 

Флерина. – Москва // История советской дошкольной педагогики : хрестоматия 

: учебное пособие / [и др.] ; Ред. М.Ф. Шабаева ; Сост. Е.А. Гребенщикова, А.А. 

Лебеденко. – Москва : Просвещение, 1980. – С. 303-307. 



10 

 

Верновська Ірина, 

студентка групи ФПДм-61з. 

Спеціальність «Дошкільна освіта» 

(Львівський національний університет ім. І. Франка) 

Науковий керівник – Лах М. Р., 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  

початкової та дошкільної освіти 

(Львівський національний університет ім. І. Франка) 

 

ЗАСОБИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Актуальність дослідження полягає у підвищеній увазі педагогів до 

вивчення та розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Адже вивчення 

рідної мови в дошкільному віці забезпечує не лише її практичне засвоєння, а 

й сприяє всебічному розумовому розвитку дітей, стимулює їх до досконалого 

опанування рідної мови. 

Метою дослідження є висвітлення психолого-педагогічних, анатомо-

фізіологічних, психічних та соціальних особливостей навчання розвитку 

мовленнєвого спілкування дітей дошкільного віку. 

Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку є однією із 

важливих проблем дошкільної лінгводидактики. Її актуальність 

зумовлюється пріоритетними напрямами Національної доктрини розвитку 

освіти України у ХХІ столітті, Законів України «Про освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Комплексними заходами щодо всебічного розвитку і 

функціонування української мови», спрямованими на модернізацію 

дошкільної освіти, оновлення змісту, вдосконалення форм, методів і 

технології навчання дітей рідної мови,  розвитку культури мовлення та 

мовленнєвого спілкування. 

Проблема розвитку зв’язного мовлення дошкільників не є новою. Вона 

досліджувалася класиками наукової думки та сучасними науковцями в різних 

аспектах: психологічному; психолінгвістичному; лінгвістичному; 
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педагогічному; лінгво-дидактичному.  Досліджено також різноманітні 

аспекти розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку: навчання 

розповідання за дидактичними картинками, іграшками, навчання описових 

розповідей, переказування дітьми художніх творів, навчання творчих 

розповідей, розвиток зв’язного мовлення за текстом казок, у продуктивній 

діяльності, розвиток пояснювального та діалогічного мовлення, в ігровій 

діяльності. 

Важливе місце в системі засобів розвитку зв’язного мовлення 

дошкільників посідає гра. Її вплив на виховний процес дітей розкрито в 

роботах педагогів-класиків (Я. А. Коменський, С. Ф. Русова, 

В. О. Сухомлинський, К. Д. Ушинський та ін.), психологів (Ю. А. Аркін, 

М. Я. Басов, П. П. Блонський, Л. С. Виготський, Н. Д. Виноградов, 

Д. Б. Ельконін, С. Л. Рубінштейн, Д. Н. Узнадзе та ін.), сучасних педагогів 

(Л. В. Артемова, А. К. Бондаренко, Г. І. Григоренко, Р. І. Жуковська, 

В. Г. Захарченко, Т. О. Маркова, Д. В. Менджерицька, О. І. Сорокіна, 

О. П. Усова, Г. С. Швайко, К. І. Щербакова та ін.). 

Здатність фантазувати, творити закладається в ранньому віці. 

Дошкільникам властива уява, вигадка, потреба у створенні нового, яке не 

існує в навколишньому середовищі. Дитині обов’язково потрібний 

співрозмовник, слухач для оцінки та схвалення вигаданих нею неймовірних 

пригод. Прагнення виразити своє «Я», потреба заявити про себе сприяє появі 

та прояву елементарних форм дитячої словотворчості: здатність варіювати 

мовленнєві засоби, виявляти самодіяльність, проявляти самостійність, 

вигадку, фантазію, творчо оперувати словами, римувати, вигадувати сюжети 

для власних «творів», а також креативність – є однією із найдоступніших і 

найпривабливіших шляхів, щоб маленька дитина, пізнаючи великий і 

складний світ навколо себе, могла самоствердитись у ньому, виявити себе як 

особистість. Слово – перше із засобів творення, і тому не дивно, що дитина 

прагне до самовираження саме в літературній творчості. І якщо ці прагнення 
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підтримати і розвинути, то дошкільник на все життя збереже любов до 

рідного слова, здатність побачити, оцінити, емоційно пережити й розповісти 

іншим про те, що його схвилювало [1, с. 390]. 

Робота педагога в цьому напрямку підпорядковується різним 

завданням: навчити дитину гармонійно поєднувати зміст висловлюваного з 

його мовленнєвим оформленням, знаходити у своєму активному словнику та 

добирати потрібні слова та вирази, відчувати ритм віршованого твору, 

використовувати засоби інтонаційної виразності. Вихователь повинен бачити 

в кожній дитині риси, притаманні саме їй, виявляти повагу до знахідок та 

помилок дітей, звертати увагу на характерні для дитини цього віку 

новоутворення та на індивідуальні особливості (стать, здібності, темперамент 

тощо). 

Дитина відчуває важливу  потребу в спілкуванні з дорослим як 

авторитетним носієм суспільного і морального досвіду і прагне отримати від 

нього оцінку своїх думок, вчинків і особистісних якостей, досягти з ним 

взаєморозуміння і співпереживання, навчитися діяти, як він. Освічені фахівці 

стверджують, що присутність дорослих є прекрасним стимулом для 

вживання мови. Саме тому так важливо якомога більше і частіше розмовляти 

зі своїми дітьми. При цьому характер, а також зміст такого спілкування 

виступає в якості визначального чинника для рівня і змісту мовленнєвого 

розвитку дитини. Мовне спілкування у випадку з дітьми дошкільного віку 

відбувається на тлі різноманітної діяльності. Чим більше дорослі спілкуються 

з дитиною, тим інтенсивніше відбувається його фізичний і психічний 

розвиток. Потреба у спілкуванні з ровесником має спільну природу з 

потребою у спілкуванні з дорослим –  дізнатися про себе, оцінити себе через 

іншого і з його допомогою. Про це свідчить експериментальне дослідження 

А. Г. Рузської. Однак вияви потреби спілкування із дорослим та з однолітком 

мають специфічні особливості. Контакти між дітьми зумовлюють відповідні 

потреби: 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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• потреба у співучасті ровесника у забавах-веселощах та само-

виявленні; 

• потреба у співтворчості як різновиді співробітництва. У прагненні 

до співтворчості немає регламентації взаємодії дітей будь-якою діяльністю, 

окрім тієї, яку «творять» самі малюки [3, с. 132]. 

Також не можна забувати про те, що дитина інтенсивно зростає, 

розвивається її мозок, оформлюється нервова система, її функціональні 

особливості ще не склалися. Тому, започатковуючи новітні інтенсивні 

програми, необхідно враховувати не тільки те, чого вони здатні досягнути, а 

чого їм це коштувало. За ствердженням І. С. Якиманської, сучасні педагогіка 

та психологія мають обґрунтовувати шляхи та засоби навчання кожної 

дитини, визнаючи в ній індивідуальність. Для цього необхідно розраховувати 

методами не тільки навчання, а й вивчення дитини в освітньому процесі [2, с. 

3-14]. 

Український психолог Т. О. Піроженко пропонує вихователям 

замислитися над тим, чи враховують вони стан, інтереси, становище дитини 

у групі однолітків. Аби вихованці могли активно контактувати з педагогом, 

їх слід вчити запитувати, коментувати, висловлювати сумнів, пояснювати, 

розмірковувати. Інакше діалог перетворюється на допит, де тільки 

вихователь має право ставити запитання, а діти мусять відповідати на них. [3, 

с. 23].  

Діти спілкуються одне з одним переважно в іграх або в процесі 

діяльності, якою зайняті в поточний момент (ліплення, малювання, 

конструювання, самостійна художня діяльність тощо). Здебільшого 

дошкільники мало часу приділяють розмовам, що не пов’язані безпо-

середньо з їхньою діяльністю. У дитсадку вихованці спілкуються у групах, 

склад яких дуже мінливий і залежить від справ, ігор, в які діти люблять 

гратися, та швидко змінюється через настрої та прихильності. На симпатії 

дошкільнят впливають до того ж оцінки і ставлення вихователя. Із 
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дорослими малята спілкуються багато, охоче, чекають від них допомоги, 

прагнуть до співробітництва і порозуміння. 

Розвиток потреби у спілкуванні зовсім не означає, що малюк має 

постійно перебувати у колективі. Не менш важливою для дитини також є 

потреба в усамітненні. І чим дорослішим стає дошкільник, тим частіше в 

нього з’являється бажання вести внутрішній діалог із собою, з вигаданим 

персонажем, навіть із неживими предметами, які він подумки наділяє 

психічними якостями. Однак міра потреби в усамітненні у кожної дитини 

різна. 

Поряд із вільним володінням мовленням і формуванням певних 

настанов у сфері спілкування у дошкільників слід розвивати комунікативні 

вміння. Насамперед умінню порозумітися з партнером по спілкуванню. 

Дошкільників треба вчити адекватно сприймати оточуючих – придивлятися 

до їхньої поведінки в різних ситуаціях, відчувати настрій, оцінювати 

характери. Все це згодом допоможе знайти правильний стиль і тон 

спілкування в тому чи іншому випадку.  

Висновки. Дошкільний вік є найбільш сприятливим для розвитку 

мовлення та правильного спілкування дитини. У процесі навчання важливе 

місце займає наявність у вихователя відповідних комунікативних умінь, для 

навчання дітей розвитку мовлення та спілкування з урахуванням анатомо-

фізіологічних характеристик дітей, їх індивідуальних та вікових 

особливостей. 

Література: 

1. Дошкільна лінгводидактика : хрестоматія : навч. посібник для студ. 

вищ. пед. навч. закладів / упорядник А. М. Богуш. – К. : Слово, 2005. – 720 с. 

2. Якиманська І. С. Предмет и методи сучасної педагогічної 

психології / І. С. Якиманська // Запитання психології. – 2006. – № 6. – с. 3-14. 



15 

 

3. Дитина і дорослий: вчимося спілкуватись: Готуємося до 

мовленнєвого спілкування з дошкільниками. / І. О. Луценко – 2-ге вид., 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ 

Перед нашим суспільством, на сучасному етапі нашого розвитку, 

постає завдання подальшого покращення освітньої діяльності  дітей 

дошкільного віку, підготовки їх до навчання у закладах освіти. Вступ до 

школи – переломний процес у житті дитини. Він пов’язаний з новим 

типом стосунків з оточенням (ровесниками і дорослими),  новим видом 

основної діяльності (навчальної, а не ігрової). У житті дитини змінюється 

все: обов’язки, оточення, режим. Це «кризовий  період» у житті дитини, і 

ця «криза» виявляється в тому, що свої ігрові потреби дитина має 

задовольняти навчальними способами. Процес адаптації до шкільного 

життя у дітей триває по-різному від 2-х тижнів до 2-3 місяців (залежно від 

рівня їх готовності до школи, психофізіологічних особливостей та стану 

здоров’я).  

Метою дослідження є висвітлення психолого-педагогічних 

особливостей готовності до навчання дітей дошкільного віку.  

Психологічна готовність дітей до школи передбачає формування 

певного ставлення до школи, тобто відповідну мотивацію до навчання, 
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або мотиваційну готовність, а також забезпечення рівня інтелектуального 

та емоційно-вольового розвитку.  

Проблема підготовки до навчання у школі набула надзвичайної 

актуальності у зв’язку з реформуванням системи освіти в Україні, 

переходом на навчання з шести років. В масовій практиці наявні різні 

підходи щодо розуміння наступності між ДНЗ та початковою школою, 

вихователями, вчителями початкової школи і батьками, а саме: для 

вчителя початкової школи наступність – це насамперед наявність у 

дитини певної суми знань, умінь і навичок. Учителі не беруть до уваги 

психологічну готовність. Для вихователів ДНЗ наступність – це передусім 

турбота про те, щоб до дітей, які прийдуть до школи, не було претензій і 

вони почувалися комфортно. 

Подолати наявні суперечності, пов’язані з підготовкою дітей до 

школи, можливо шляхом введення в систему неперервної освіти 

проміжної ланки між дошкільною і початковою – передшкільної освіти, 

яка вже сьогодні є затребуваною в науково-педагогічному обігу багатьох 

країн [1, с. 10]. 

Передшкільна освіта – цілеспрямований і організований процес та 

результат розвитку, виховання й навчання дітей старшого дошкільного 

віку в різних соціальних установах. Вона є обов’язковою для дітей п’яти – 

п’яти з половиною років. Її метою є створення умов для вирівнювання 

стартових можливостей дітей різних соціальних груп і прошарків 

населення для подальшого їхнього успішного навчання у школі. Це 

складова неперервної системи освіти, проміжна ланка між сімейною, 

дошкільною і початковою освітою. Передшкільна освіта має забезпечити 

адаптацію до нового соціального осередку – школи, стати одним із шляхів 

вирівнювання стартових можливостей дітей, розвитку їхніх задатків.  
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Останніми роками вчені досліджували питання організації 

передшкільної освіти (Є. І. Зима, С. М. Леніна, М. В. Урбанська та ін.) [1, 

с. 10]. 

Вступ до школи є однією з найважливіших і найяскравіших подій у 

житті кожної дитини, що знаменує собою перехід від дитячого садка до 

наступної, якісно нової сходинки життя – до школи. Запорукою успішного 

початку навчання є достатній рівень педагогічної та психологічної 

готовності дитини до школи. Психологічна готовність – це запас знань, 

умінь і навичок, наявний у дитини на момент вступу до школи. Під 

педагогічною готовністю розуміємо якісну своєрідність інтелектуального 

розвитку дитини і деякі особливості її особистості, без яких неможливо 

навчатися у масовій школі [2, с. 12]. 

 Навчально-пізнавальна діяльність школяра набагато складніша за 

своєю формою і змістом, ніж навчання дітей дошкільного віку. В 

дитячому садку дитина лише готується до навчання в школі, а в школі 

повинна засвоювати знання за програмою в певній системі і порядку. 

Навчальна діяльність школяра є основним видом його діяльності, якому 

він повинен підпорядковувати свої прагнення і інтереси, свою поведінку. 

Вступ дитини до школи і навчання спричинює морально-

психологічну структуру особистості дитини. Виникає навчальне, а не 

ігрове ставлення до знань, пізнавальна діяльність з принагідної 

перетворюється на довільну, змінюються стосунки з дорослими у сім’ї. В 

житті дошкільника з переходом на навчання до школи настають значні 

зміни. Дитина повинна пристосуватися до нового режиму дня. 

Багатогранність роботи дитячого садка змінюється на досить одноманітну 

навчальну роботу. Змінюється ставлення до знань, виникає навчальне 

ставлення до завдань. Діти-дошкільники, як відомо імітують у своїх іграх 

шкільне навчання і стосунки дітей з учителем, мріють про школу [3, с. 

157]. 



18 

 

Важливою умовою підготовки дітей до навчання в школі є 

забезпечення наступності в навчально-виховній роботі дитячого садка і 

школи. Сутність наступності полягає в тому, що в змісті і формах 

навчально-виховної роботи дитячого садка передбачаються елементи 

змісту і форм роботи дитячого садка передбачаються елементи змісту і 

форм роботи школи, а школа в свою чергу ураховує особливості 

навчально-виховної роботи з дітьми в дитячому садку, ступінь підготовки 

дітей до навчання в школі. Наступність – одна з основних умов 

системності навчання – одного з основних принципів дидактики, 

утворення динамічних стереотипів, що є психофізіологічною основою 

навчальних умінь, навичок і звичок. Щоб здійснити наступність у 

навчанні і вихованні дітей, вихователь дитячого садка, як і вчитель до 

школи, повинен знати закономірності фізичного і морально-

психологічного розвитку дитини, всебічно знати дитину, як вказував 

К.Д. Ушинський, щоб міг всебічно її виховувати, і підпорядковувати цим 

знанням зміст і засоби навчання і виховання дітей. 

У підготовці дітей дошкільного віку до навчання в школі важливу 

роль відіграє активізація розумової діяльності дітей. Як показали 

дослідження умов ефективності навчання дітей молодших класів, 

проведенні психологом і педагогом Л. В. Занковим, провідним у цьому 

повинні бути спостережливість і допитливість дитини, узагальнення, 

підвищена відповідно до вікових можливостей дитини складність 

навчальних завдань і можливо швидкий темп виконання їх. Така 

організація навчання дітей сприяє їх розумовій активності і розумовому 

розвитку. Навчання, побудоване на цих засадах, потребує відповідної 

активізації розумової діяльності на заняттях з дітьми дошкільного віку. Це 

треба мати на увазі в усіх вікових групах дитячого садка, щоб підготувати 

до засвоєння знань за шкільною програмою дітей шестирічного віку [3, с. 

159]. 
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Основними компонентами готовності дитини до навчання є її любов 

до знань, позитивне ставлення до навчальної діяльності, допитливість, 

належний ступінь розвитку пізнавальної діяльності та наявність 

необхідних знань, умінь і навичок. 

Любов до знань і школи формується у дитини-дошкільника тоді, 

коли вся виховна робота з дітьми спрямовується на створення у них 

правильного уявлення про школу і розвиток пізнавальних інтересів [3, с. 

159]. 

На заняттях в дитячому садку необхідно формувати у дітей інтерес 

не лише до знань, а й до процесу навчання. Важливо навчити дітей уважно 

слухати пояснення вихователя і міркувати разом з ним. Цього можна 

досягти тоді, коли заняття бувають змістовними, збуджують думання, 

відкривають дитині нові сторони в предметах і явищах дійсності. 

Навчальна діяльність потребує відповідної культури пам’яті. Хоч у 

дошкільному віці переважає мимовільне запам’ятовування і відтворення, 

але спрямовування дітей на осмислювання запам’ятовуваних і 

відтворюваних правил ігор, віршів, оповідань, опорних пунктів 

запам’ятовування сприяє успішному формуванню довільного відтворення. 

Особливу увагу треба звернути на формування уявлень пам’яті – зорових, 

слухових, рухових та інших [3, с. 162-163]. 

На нашу думку, щоб забезпечити наступність у дисциплінуванні, 

важливо вже в дитячому садку навчити малюків окремих правил 

поведінки учнів, поступово призвичаючи їх дотримуватися цих правил у 

своїй діяльності, поведінці. Ці заходи по підготовці дітей до навчання у 

школі здійснюватимуться більш успішно, якщо вони одночасно 

впроваджуватимуться і в сім’ї. 

Готуючи малюків до школи слід навчати дітей справлятися з 

власними емоціями. Невдача в будь-якій справі надовго призводить до 

відчуття власної неповноцінності. При цьому здатність до сприймання 
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оточуючого різко знижується. Занурені у власні переживання, діти не 

можуть зорієнтуватись в тому, що відбувається, у них стає слабшою увага, 

зникає здатність міркувати і логічно мислити. У психологічній підготовці 

дітей до школи важливу роль грає спеціальна виховна робота, яка ведеться 

в старшій і підготовчій групах дитячого саду. Шкільна готовність – це 

комплексне явище, що включає в себе інтелектуальну особистісну, вольову 

готовність. Для успішного навчання дитина повинна відповідати 

пропонованим їй вимогам. 
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ЗБАГАЧЕННЯ  ЛЕКСИЧНОГО ЗАПАСУ  

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСТКОЇ МОВИ  

ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР 

Постановка проблеми. Мова є однією з найважливіших ознак і 

чинників освіченої, національно свідомої людини. Тому одним з aктуaльних  
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завдань сучaснoї мeтoдики виклaдaння укрaїнськoї мoви у шкільних зaклaдaх 

є збагачення  лексичного запасу  молодших школярів. Зацікавити школярів 

українською мовою як предметом вивчення можна передусім шляхом 

уникнення одноманітності, шаблону і схематизму в роботі над словом, 

позбавлення учнів необхідності нудно зубрити визначення і правила. Все 

частіше вчителі намагаються урізноманітнити заняття, зробити його 

ефективнішим, тому застосовують ігри для успішного засвоєння навчального 

матеріалу. Використовуючи гру на уроках української мови вчитель 

допомагає учням розвивати уяву, пам’ять, застосовувати розумові здібності, 

виявляти емоції. У дитячому віці гра – це норма і дитина повинна завжди 

грати, навіть коли робить серйозну справу [5]. Через ігрову діяльність на 

уроці учні краще запам’ятовують та збільшують свій словниковий запас. 

Актуальність статті зумовлена зростанням ролі дидактичних ігор в 

процесі збагачення словникового запасу учнів на уроці української мови, їх 

ефективності та впливу на навчальну діяльність молодших школярів.  

Діти молодшого шкільного віку люблять грати в ігри. Саме ігрові 

форми роботи дають дітям більший інтерес до навчання, зацікавлюють, 

допомагають реалізовувати творчий потенціал тощо. У молодшому 

шкільному віці гра є основним видом роботи дитини. Навчання у формі гри 

найчастіше спряє успішності молодших школярів. 

Вчені віддавна цікавляться впливом ігор на навчальну діяльність дітей 

(Л.С. Виготський, С.П. Логачевська, А.С.Макаренко, В.С. Мухіна,  

Н.В. Огаркова, С.Л. Рубінштейн, С. Русова, В.О.Сухомлинський,  

К.Д. Ушинський, Я.Ф. Чепіга та ін). Дослідженнями про збагачення 

словникового запасу учнів займалися такі вчені як Л.С. Виготський,  

М.І. Жинкін, І.О. Синиця, О.О. Леонтьєв, В. Мухіна, Г. Ушакова, Г. Рамзаєва, 

М.Р. Львов, С. Дорошенко, О.Н. Хорошковська, Н.О. Воскресенська та ін.  
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Аналіз особливостей використання дидактичних ігор для збагачення 

лексичного запасу молодших школярів на уроках української мови є метою 

статті.   

  Робота над вивченням лексики у початковій школі має свої завдання: 

 збагатити словник учнів (засвоєння нових, не відомих їм раніше слів чи 

нових значень відомих слів); 

 уточнення словника (введення окремих слів у контекст, зіставлення 

близьких або протилежних за значенням слів, засвоєння багатозначних та 

емоційно забарвлених слів); 

 активізувати словник, (перенести якомога більше слів із пасивного 

словника в активний);  

 усунути нелітературні слова: діалектизми, жаргонізми, просторічні і 

знижені за значенням слова [6]. 

 Успішне засвоєння лексики, збагачення словникового запасу молодших 

школярів можна забезпечити  шляхом застосування цілого ряду спеціальних 

вправ та ігор [6]. 

Різноманітні ігрові дії, за допомогою яких розв’язується те чи інше 

завдання, підтримують і посилюють інтерес дітей до навчального 

предмета. Тож дидактичні ігри сприяють формуванню уваги, 

спостережливості, розвитку пам’яті, мислення, самостійності та 

ініціативності, засвоєнню нового матеріалу, повторенню та закріпленню 

вивченого тощо. [1]  

Ігри сприяють розвитку мови та мислення, збагачують словниковий 

запас, навчають спостерігати, порівнювати, зіставляти, класифікувати, 

описувати. Вони розвивають кмітливість, допитливість, сприяють засвоєнню 

знань, викликають позитивні емоції. Гра допомагає поліпшити успішність і 

здоров’я, гармонізує діяльність дітей, зацікавлює їх. [3]   

Дидактичні ігри на уроках української мови можна використовувати 

для ознайомлення дітей з новим матеріалом та для його закріплення, для 
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повторення раніше набутих уявлень і понять, для повнішого і глибшого їх 

осмисленого засвоєння, формування графічних умінь та навичок, розвитку 

основних прийомів мислення, розширення кругозору. У дидактичних іграх 

діти спостерігають, порівнюють, класифікують предмети за певними 

ознаками, виконують аналіз й синтез, абстрагуються від несуттєвих ознак, 

роблять узагальнення. Багато ігор вимагають уміння висловлювати свою 

думку в зв'язній і зрозумілій формі, використовуючи термінологію [7].   

Особливо актуально використовувати ігри для збагачення лексичного 

запасу молодших школярів. Робота зі збагачення словникового запасу учнів 

потребує чіткого осмислення, специфічних прийомів. Крім того також слід 

тісно пов’язати цю роботу з іншими аспектами навчання мови і, перш за все, 

з розвитком зв’язного мовлення дітей. 

Тому роботу зі збагачення словника учнів доцільно спрямовувати на 

лексичне забезпечення зв’язних висловлювань учнів. Це надасть словниково-

семантичній роботі мовленнєвого спрямування, допоможе реалізації 

комплексного підходу в навчанні мови. Таким чином, комунікативне 

спрямування роботи над збагаченням словника учнів також є однією з 

найважливіших умов її ефективності. 

Початкове навчання мови передбачає роботу з формування у школярів 

знань про одиниці різних мовних рівнів. Тому значну частину часу на уроці 

приділяють роботі над значенням слова і кількісному нарощуванню 

словникового запасу учнів, збагаченню їхнього мовлення різними 

граматичними формами, розвитку вміння користуватися мовними засобами 

відповідно до норм літературної мови. Існує багато цікавих ігор, що 

допомагають розвинути мовлення і збагатити словниковий запас учнів [3, с. 

5].  

Ще у першому класі учні знайомляться із такими іграми як 

«Телеграфісти», «Крученики», «Назви слово» та ін., що дозволяють 

збагатити їхній лексичний запас [4, с. 5]. 
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Окрім того, важливою є і роль вчителя. Школярі мають бути 

активними учасниками навчального процесу. Саме тому їх необхідно 

заохотити, зацікавити, створити можливості для ефективного спілкування 

між учнями і вчителем, залучити до спільної роботи в парах чи групах.  

Підбираючи гру, вчитель повинен враховувати вікові, психологічні та 

індивідуальні особливості дітей, рівень їх знань та мовленнєву підготовку. 

Окрім того, він має створити доброзичливу атмосферу на уроці. Варто не 

забувати, що спочатку вчитель активно контролює діяльність учнів, але 

поступово стає лише спостерігачем.  

 Різноманітність ігор є досить великою. Вони можуть бути використані 

на будь-якому етапі уроку. Підбираючи гру необхідно дотримуватись вимог 

щодо її організації та проведення. Правильно підібрані ігри допоможуть 

учням краще засвоювати навчальний матеріал. Ігрові форми роботи у 

більшості випадків дуже прості за своєю організацією і не вимагають 

спеціального обладнання. Гра організовують таким чином, щоб учні могли з 

максимальною ефективністю використовувати набуті знання. Проте потрібно 

не забувати про чергування різних видів навчальної діяльності на уроці 

української мови. 

Таким чином, у початкових класах слід особливу увагу слід приділяти 

збагаченню лексичного запасу молодших школярів за допомогою ігрових 

технологій. Ігрові форми роботи повинні бути частинкою кожного уроку 

української у початковій школі. З їх допомогою розвиваються як 

психологічні, так і розумові та фізичні якості учнів. Вони є доброю 

мотивацією для дітей, а також допомагають створити позитивну та 

доброзичливу атмосферу на уроці. Проте потрібно не забувати про 

чергування різних видів навчальної діяльності на уроці української мови. 

Правильно підібрані ігри дозволять учням ефективніше засвоювати 

навчальний матеріал, підвищать їхній інтерес до навчання. 
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ЕКСКУРСIЯ ЯК ОРГАНIЗАЦIЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ 

ПРИРОДОЗНАВСТВА У ПОЧАТКОВIЙ ШКОЛI 

       На сучасному етапi розвитку української школи одним iз основних 

завдань є пiдвищити якiсть навчання молодших школярiв, активнiше i 

цiлеспрямованiше готувати їх до подальшого навчання та практичної 

дiяльностi. Запровадження нового змiсту освiти сприяє пiдвищенню 

теоретичного рiвня знань учнiв, розвитку їх iнтелектуальних здiбностей.  

Екскурсiя, яка проводиться за програмою з природознавства, є одним iз 

видiв уроку. На уроцi-екскурсiї процес навчання реалiзується не в умовах 

класного примiщення, а в природi пiд час безпосереднього спiлкування учнiв 

з об'єктами i явищами природи [1, с. 149]. 

Педагоги, психологи, методисти переконливо довели, що процес 

формування i розвитку особистостi повинен починатися з перших днiв життя 

людини, що створює сприятливi умови для розкриття потенцiйних 

можливостей дитини. Виявленню i розкриттю цих можливостей сприяє 

проведення екскурсiй. 

Протягом багатьох рокiв у навчальних програмах початкових класiв  

значне мiсце у вивченнi природознавчого матерiалу придiляється екскурсiям, 

на яких предмети i явища розглядаються в природних умовах. 

   Екскурсiї розширюють світогляд учнiв, розвивають 

спостережливiсть, умiння бачити те, що ранiше вiдбувалося поза їх увагою, 

виробляють практичнi навички i вмiння – орiєнтування у просторi, 

визначення напрямку i швидкостi течiї рiчки, видiв ґрунтiв, рослин, тварин, 

формують уявлення про їх життя, живлeння, знaчення тa iн [4, с. 126]. 

    Екскурсiї викликaють у дiтей iнтерес i любoв дo прирoди, сприяють 

вихoвaнню естетичних пoчуттiв, бережливoгo стaвлення дo прирoди й дo 

нaслiдкiв людськoї прaцi [3, с. 93]. 

Урoки-екскурсiї мaють великий вихoвний вплив нa дiтей. Сприймaння 

крaси прирoди, дo якoгo їх пoстiйнo спoнукaють, вiдчуття гaрмoнiї, її 
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дoцiльнoстi, нa якiй зoсереджується їхня увaгa, сприяють рoзвитку 

естетичних пoчуттiв, пoзитивних емoцiй, дoбрoти, дбaйливoгo стaвлення дo 

всьoгo живoгo. 

Екскурсiї – oснoвний вид крaєзнaвчoї рoбoти при виклaдaннi 

прирoдoзнaвствa в мoлoдших клaсaх 

Вaжливе знaчення пiд чaс вивчення прирoдoзнaвчoгo мaтерiaлу мaють 

екскурсiї. Урoк-екскурсiя – це oсoбливий вид нaвчaльних зaнять, щo 

прoвoдяться пoзa шкoлoю: нa лукaх, у пoлi, лiсi, сaду тoщo. 

Дo oсoбливoстей екскурсiй мoжнa вiднести й мiнливiсть учнiвськoгo 

склaду. Зaлежнo вiд типу, змiсту й oб'єктa екскурсiї кiлькiсть учнiв у групi 

кoливaється вiд 10 дo 40. Тривaлiсть екскурсiйних зaнять тaкoж нестaлa — 

вiд 35 дo 90 хвилин. Iнoдi вoнa мoже прoдoвжувaтися кiлькa днiв (у випaдкaх 

виїзду учнiв зa межi пoстiйнoгo прoживaння) [2, с. 15]. 

Зa змiстoм нaвчaльнi екскурсiї дiляться нa три великi групи: 

1. Прирoдничo-геoгрaфiчнi екскурсiї (oхoплюють прирoду й людину як 

чaстину прирoди), їх мoжнa в свoю чергу пoдiлити нa прирoдничi I влaсне 

геoгрaфiчнi. Дo групи прирoдничих вiднoсяться aстрoнoмiчнi, фiзичнi, 

метеoрoлoгiчнi, мiнерaлoгiчнi, ґрунтoвi, бoтaнiчнi, зooлoгiчнi тa iн. 

2. Гумaнiтaрнi (суспiльствoзнaвчi), екскурсiї. Сюди вiднoсять 

культурнo-iстoричнi, худoжнi i худoжньo-iстoричнi, лiтерaтурнi, екoнoмiчнi i 

екoнoмiчнo-пoбутoвi. 

3. Вирoбничi екскурсiї мaють нa метi вивчення прoмислoвих i рiзних 

сiльськoгoспoдaрських пiдприємств, зaвoдiв, фaбрик, кoлгoспiв, рaдгoспiв тa 

iнших oб'єктiв [1, с. 83]. 

Зa oбсягoм нaвчaльнi екскурсiї мoжнa пoдiлити нa oднoтoмнi, 

бaгaтoтемнi (спoрiдненi теми з oднoгo предметa) й кoмплекснi, iнтегрaльнi 

(бaгaтoтемнi з рiзних предметiв). Oднoтемнi й бaгaтoтемнi iнoдi oб'єднують в 

групу темaтичних екскурсiй [2, с.16].  



28 

 

Зa чaсoм прoведення вiднoснo тем, якi вивчaються нa урoкaх, 

екскурсiї дiлять нa вступнi, супрoвiднi й зaключнi. 

Вступнi екскурсiї передують вивченню нoвoгo мaтерiaлу. їх метa 

здебiльшoгo oбмежується пoтребoю пoпередньo oзнaйoмити учнiв зi змiстoм 

нoвoгo предметa чи рoздiлу курсу, великoї теми. Нa тaких екскурсiях учнi 

знaйoмляться з oпoрними пoняттями, oдержують нaoчнi уявлення, неoбхiднi 

їм для свiдoмoгo зaсвoєння нoвoгo нaвчaльнoгo мaтерiaлу. 

Супрoвiднi екскурсiї oргaнiзoвуються пaрaлельнo з вивченням 

теoретичнoгo мaтерiaлу й пoкликaнi зaбезпечити бiльш глибoке йoгo 

рoзумiння учнями, дoпoвнити їхнi знaння нoвими фaктaми, нaoчними 

уявленнями 

Зaключнi екскурсiї прoвoдяться пiсля вивчення рoздiлу (теми) 

прoгрaми з метoю узaгaльнення й системaтизaцiї теoретичних знaнь, 

удoскoнaлення й зaкрiплення умiнь i нaвичoк. Нa зaключних екскурсiях 

рoзкривaються зв'язки вивченoгo нa урoкaх мaтерiaлу з реaльними прoцесaми 

i явищaми [1, с.83]. 

Серед прирoдничo-геoгрaфiчних екскурсiй видiляють oсiннi, зимoвi, 

веснянi, лiтнi. 

Екскурсiї з прирoдoзнaвствa пoвиннi бути пoв'язaнi з усiм прoцесoм 

нaвчaння. Тoму прoгрaмa з прирoдoзнaвствa визнaчaє мiнiмум oбoв'язкoвих 

екскурсiй, неoбхiдних для вивчення кoжнoї теми. Aле вчитель мoже внoсити 

змiни у темaтику екскурсiй, якщo вoни зaбезпечують дoстaтнє зaсвoєння 

мaтерiaлу, щo вивчaється. 
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РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Дошкільний вік – період інтенсивного формування психіки, 

виникнення різноманітних якісний утворень як у розвитку 

психофізіологічних функцій, так і в особистісній сфері.  

У наш динамічний, насичений інформацією час актуальною є проблема 

інтенсифікації навчального процесу. Одним із засобів підвищення 

ефективності навчання дошкільнят є формування пізнавальної активності. На 

жаль, пізнавальна активність, насамперед, старших дошкільників немає 

високого рівня розвитку, що спричинене різними чинниками. 

Тому постає питання розвитку пізнавальної активності дітей та шляхів 

їх вирішення. 

Проблема пізнавальної активності дошкільників – одна з 

найактуальніших у теорії і практиці дошкільної освіти, оскільки активність є 

необхідною умовою формування розумових якостей дітей, їх самостійності 

та ініціативності. Формування у дітей активного ставлення до навколишньої 
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дійсності є одним з основних напрямів виховання, оскільки власна активність 

дитини є однією з умов її повноцінного розвитку.  

Феномен пізнавальної активності як один із найважливіших чинників 

навчання постійно привертає увагу дослідників, оскільки взаємодія людини 

із навколишнім світом можлива тільки завдяки її активної діяльності. Під 

пізнавальною активністю слід розуміти самостійну, ініціативну діяльність 

дитини, спрямовану на пізнання навколишньої дійсності (як прояв 

допитливості) й зумовлену необхідністю розв'язати завдання, що постають 

перед нею у конкретних життєвих ситуаціях.  

Дослідження психологів і педагогів довели, що у розумовому розвитку 

дитини важливу роль відіграють усі її психічні процеси. Розумова діяльність 

нерозривно пов´язана з розвитком уваги, яку К. Ушинський називав 

«дверима душі», через які проходить усе, що є в свідомості людини. 

Протягом дошкільного дитинства увага розвивається від мимовільної, 

незначної за обсягом, до стійкої, зосередженої. 

К. Ушинський вважав важливим чинником формування особистості в 

дошкільному віці розумове виховання. Його авторству належить теорія 

розвитку розумових здібностей дітей паралельно з розвитком мовлення. Він 

стверджував, що розвивати мовлення окремо від думки неможливо, а 

розвивати його перед думкою — шкідливо.  

У необхідності розвитку природної дитячої допитливості, 

самостійності мислення, швидкості думки, наполегливої роботи над 

формуванням пізнавальних інтересів дошкільнят переконувала С. Русова. 

Метою освітнього процесу в закладі дошкільної освіти має бути 

розвиток індивідуальних пізнавальних здібностей дитини, що потребує 

особливої уваги до процесу засвоєння дітьми програмового матеріалу. Саме 

за процесом та особливостями його перебігу слід судити про ефективність 

пізнавальної діяльності (а не за кінцевим результатом, обсягом знань, умінь і 

навичок). Ось чому так важливо знати, що і як дитина робить, щоб засвоїти  
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матеріал, адже саме від її пізнавальної активності залежить, що і як вона 

засвоює (Г. Костюк).  

У старшому дошкільному віці всі психічні процеси стають 

цілеспрямованішими, стійкішими, ускладнюється пізнавальна діяльність. 

Відбувається перехід від “практичної” позиції до “пізнавальної” (Д. 

Ельконін), коли пізнавальне завдання виникає не лише у зв´язку з ігровою і 

практичною діяльністю, а й із власне пізнавальною. 

Треба давати вихованцям можливість не тільки слухати педагога, а й 

помовчати: подумати, осмислити почуте й побачене.  

Пізнавальна активність дошкільняти має два тісно пов’язані, проте не 

тотожні джерела – особистісний досвід як наслідок взаємодії зі світом та 

навчальний вплив дорослої людини. 

Добре відомо, що творче мислення забезпечується не відтворенням 

дитиною відомих зразків дій, а формуванням у неї здатності комбінувати, 

перегруповувати, розглядати щось з різних точок зору, вдаватися до 

асоціацій. Чим багатішим будуть асоціації,  вільніше почуватиметься дитина, 

виконуючи практичні завдання, тим вищою буде її пізнавальна активність. 

Розвиток пізнавальної активності у дошкільника є обумовленим 

позицією дорослого. Уважне ставлення дорослих до пізнавальної потреби 

дітей, організація відповідних проблемних ситуацій, сприяє становленню 

впевненості дитини у своїх власних силах, а це зумовлює оптимальний 

розвиток її пізнавальної сфери, адже пізнавальна активність – це і потреба 

пізнання, й спонукувана нею пізнавальна діяльність.  

Про те, чим дитина зацікавлена і якою є її прагнення пізнавати певні 

явища, свідчать чотири показники (за М. Годовиковою):  

1) увага й особливий інтерес до предмета; 

2) емоційне ставлення до нього (подив, замилування, нерозуміння, 

грайливість, стурбованість);  
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3) дії, спрямовані на краще розпізнавання будови предмета, розуміння 

його функціонального призначення. Загальна кількість таких дій – передусім 

їхнє розмаїття й зміна одних типів іншими, паузи, під час яких дитина 

розмірковує про цей предмет, свідчать про інтенсивність обстеження;  

4) постійний потяг до предмета навіть тоді, коли його немає. 

Серед значущих зв’язків розвитку пізнавальних можливостей та 

організації навчально-пізнавальної діяльності у багатьох дослідженнях 

підкреслюється необхідність використання в роботі з дітьми творчих завдань, 

що сприяють вихованню самостійності дитини, розвивають у неї якості 

особистості, що є необхідним для навчання та виховання. 

Коло творчих завдань є широким за складністю, але суть його полягає в 

одному: під час розв’язання відбувається акт творчості, знаходиться новий 

шлях або створюється щось нове. 

Як підкреслюють автори досліджень (З.Друзь, І.Лернер, М.Поддьяков 

та інші), творчі завдання дають широкі можливості для впровадження 

диференційованого навчання з урахуванням індивідуальних можливостей 

пізнавальної діяльності кожної дитини. Це робить навчальний процес не 

тільки цікавим та посильним для кожної дитини, але й дає можливість 

дорослому якомога ефективніше працювати на визначеному рівні складності 

як з усім дитячим колективом в цілому, так і з кожною дитиною окремо, 

коригуючи і спрямовуючи її розвиток так, щоб підвищити рівень її 

пізнавальної активності. 

Для оптимізації пізнавальної активності у старших дошкільників 

доцільно використовувати такі види творчих завдань: 

1. Зображувальні творчі завдання:  малювання різними матеріалами; 

різна техніка виконання малюнку; закінчення розпочатого малюнку (коли 

задається певний набір ліній); малювання по крапках; конструювання. 

2. Музичні творчі завдання: вигадування поспівок; проспівування 

пісеньок різними голосами; вигадування танців під музику; пантомімічне 



33 

 

передання образів; типу незвичні танці (вигадування танців нехарактерних 

персонажів, або під невластиву певному образу музику). 

3. Словесні творчі завдання: добір рими, складання початку чи 

закінчення вірша; фонетичне розрізнення звуків та добір варіантів їх 

застосування; завдання у віршах-діалогах; завдання-загадки. 

4. Логіко-математичні завдання варіативного характеру: з формами; 

кольорами; величинами; числами. 

5. Творчі завдання комбінованого типу. Наприклад, на 

слухання чарівних звуків та їх подальшу інтерпретацію у рухах, словесній чи 

зображувальній діяльності. 

Проведений аналіз психолого-педагогічної літератури, визначення 

сутності, видів творчих завдань для дошкільників, які відповідають видам 

діяльності дитини в закладі дошкільної освіти, дозволяють вказати на такі 

особливості творчих завдань стосовно дітей дошкільного віку: творчі 

завдання враховують вікові можливості розвитку дітей; зміст творчих 

завдань передбачає їх вирішення на різних рівнях складності; для вирішення 

творчих завдань у дітей необхідно сформувати уміння і навички у різних 

видах діяльності (малювання, конструювання, співи, музично-ритмічні рухи, 

мовлення, математика та інші); творчі завдання мають декілька варіантів 

розв’язання; під час вирішення творчих завдань у дошкільників 

стимулюються пізнавальні інтереси, дослідницькі пізнавальні дії, 

самостійний варіативний пошук досягнення результату, відкриття нового; 

творчі завдання пожвавлюють пізнавальну діяльність, позитивно впливають 

на пізнавальну активність дітей. 

Зважаючи на те, що за допомогою творчих завдань можна досягти 

високого рівня розвитку пізнавальної активності старших дошкільників 

постає необхідність створення модифікацій творчих завдань для всiх вiкових 

груп закладiв дошкiльної освіти, а також відповідної розвивальної методики 

підвищення рiвня розвитку пiзнавальної активності дітей для особистісного 
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зростання, реалізації своїх можливостей, елементарної самореалізації і 

самоактуалізації. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦЙНО–КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Сьогодні, інформаційно-комунікаційні технології розглядають як 

важливий компонент загальної освіти. Застосування комп’ютерних 

технологій в освіті є важливим елементом навчально-виховного процесу 

загальноосвітнього навчального закладу. 

Впровадження в процес навчання молодших школярів інформаційно-

комунікаційних технологій (далі ІКТ) забезпечує доступ до різних 

інформаційних ресурсів і сприяє збагаченню змісту навчання, надає йому 

логічний і пошуковий характер, а також вирішує проблеми пошуку шляхів і 

http://ua-referat.com/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%94%D0%B2
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засобів активізації пізнавального інтересу учнів, розвитку їхніх творчих 

здібностей, стимуляції розумової діяльності [1]. 

Важливість розвитку, впровадження і використання ІКТ 

підтверджується різними нормативними і установчими документами, 

прийнятими країнами-членами Європейського Союзу, Ради Європи і України 

зокрема, такими як: Стратегія «Європа 2020» (“Europe 2020” Strategy), 

Лісабонська стратегія тa інформаційне суспільство (The Lisbon Strategy and 

the Information Society), Окінавська xартія глобального інформаційного 

суспільства, Державна програма України «Інформаційні та комунікаційні 

технології в освіті і науці», Закон України «Про Національну програму 

інформатизації», Державна цільова програма впровадження у навчально-

виховний процес загальноосвітніх закладів інформаційно-комунікаційних 

технологій «Сто відсотків», Національна стратегія розвитку освіти в Україні 

на 2012–2021 роки та інші. 

Аналіз та дослідження сучасної вітчизняної та зарубіжної науково-

методичної літератури засвідчує, що педагогічні і методичні аспекти 

застосування ІКТ у навчально-виховному процесі достатньо ґрунтовно і 

широко висвітлено в наукових працях Л. Білоусової, М. Жалдака, 

Ю. Машбиць, В. Монахова, С. Ракова, Н. Тализіної, Н. Морзе, Ю. Рамського 

та інших.  

Термін «інформаційно-комунікаційні технології навчання» почав 

використовуватись у науковій педагогічній літературі порівняно недавно. 

Його поява тісно пов’язана з введенням з 1 вересня 1985 року у старших 

класах навчального предмета «Основи інформатики та обчислювальної 

техніки». У Концепції інформатизації освіти 1988 року в одній з перших був 

введений термін «нова інформаційна технологія» [3]. 

Вираз «інформаційно-комунікаційні технології» також було 

використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої 
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Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану 

Великої Британії в 2000 році. 

За визначенням Морзе Н.В. «Інформаційно-комунікаційні технології» – 

інформаційні технології на базі персональних комп’ютерів, комп’ютерних 

мереж і засобів зв’язку, для яких характерна наявність доброзичливого 

середовища роботи користувача [4]. А слово «навчання» вказує на галузь 

застосування – освіта.  

Отже, інформаційно-комунікаційні технології навчання – це сукупність 

методів і технічних засобів застосування інформаційних технологій на основі 

комп’ютерних мереж і засобів зв’язку для забезпечення ефективного процесу 

навчання. 

У сучасному світі мабуть немає галузі, де б не використовувався 

комп’ютер і освітня галузь не є виключенням. Інтерес до вивчення 

навчального предмету в школі багато в чому залежить від того, як проходять 

уроки. Застосування комп’ютерної техніки на уроках дозволяє зробити урок 

нетрадиційним, яскравим, насиченим, наповнюючи його зміст знаннями з 

інших наочних областей, що перетворюють математику з об’єкту вивчення в 

засіб отримання нових знань. 

Використання інформаційних технологій у процесі викладання 

математики дає те, що підручник дати не може; комп’ютер на уроці є 

засобом, що дозволяє учням краще пізнати самих себе, індивідуальні 

особливості своїх можливостей, сприяючи розвитку самостійності [5]. 

Використання комп’ютерних технологій змінює цілі і зміст навчання; 

з’являються нові методи і організаційні форми навчання. 

Математика в курсі початкової школи є досить складним предметом. 

Тому, для забезпечення максимальної ефективності навчання вчителю 

необхідно знайти найкраще поєднання засобів, методів навчання і 

технологій. 
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ІКТ використовують в усіх видах урочної й позаурочної діяльності, 

починаючи з 1-х класів, водночас розширюючи можливості навчально-

виховного процесу, забезпечуючи нові шляхи подавання інформації, даючи 

можливість для випробування власних ідей і проектів, для вивчення й 

викладання предметів у початкових класах (математики, української мови, 

читання та ін.) [2]. 

Застосування комп’ютера на уроках математики – гарна можливість 

активізувати пізнавальні інтереси учнів під час вивчення та закріплення 

нового матеріалу, підвищити мотивацію навчальної діяльності, організувати 

самостійну роботу учнів. Можливості використання комп’ютера дають змогу 

подавати новий матеріал наочно, в формі гри тощо. 

На уроках математики в залежності від поставлених цілей вчитель 

використовує такі програми:  

- Paint: побудова графіків функції, геометричних фігур їх дослідження; 

побудова у системі координат точок за їхніми координатами;  

- Test W: на початку вивчення теми для самоконтролю; для проведення 

контролю знань учнів; для самостійного створення учнями тестів до уроків в 

позаурочний час;  

- Microsoft Word: створення та використання математичних диктантів, 

блок-схем, таблиць, діаграм; використання редактора формул Microsoft 

Equation для запису математичних виразів;  

- Microsoft PowerPoint: програма для створення презентацій;  

- Методичний комп’ютерний посібник «Електронний конструктор 

уроку»;  

- Microsoft Exel: створення, форматування та друк таблиць даних;  

- EasyTeach: програма для інтерактивної дошки «Triumph». 

Найпростішою та найпоширенішою на сьогодні програмою, що 

допомагає вчителеві урізноманітнити урок, є комп’ютерні презентації, що 

можна створити у програмі PowerPoint. 
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Мультимедійні презентації можна використовувати:  

1. Під час вивчення нового матеріалу. Вчитель ілюструє свою розповідь 

різноманітними наочними засобами. Таке застосування особливо вигідно за 

потреби показати динаміку розвитку якогось процесу;  

2. Під час проведення усних вправ. Надає можливість оперативно 

ставити завдання і коригувати результати їх виконання;  

3. Під час перевірки фронтальних самостійних робіт. Забезпечує разом з 

усним і візуальний контроль результатів.  

4. Під час перевірки домашніх робіт. Методика та сама, що і з 

перевіркою самостійних робіт.  

5. Під час розв’язання завдань навчального характеру. Допомагає 

виконати малюнок, скласти план розв’язування і контролювати проміжні й 

кінцевий результати самостійної роботи за цим планом.  

Отже, використання ІКТ в процесі вивчення математики відкриває цілий 

ряд можливостей для різностороннього, нетрадиційного, наочного 

осмислення учнями предметного матеріалу. Застосування ІКТ на уроках 

математики дає можливість активізувати пізнавальні інтереси учнів під час 

вивчення та закріплення нового матеріалу, підвищити мотивацію навчальної 

діяльності, організувати самостійну роботу учнів тощо. 
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ЗНАЧЕННЯ ГРИ У ПСИХІЧНОМУ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Значення дошкільного дитинства у житті людини важко переоцінити. 

Саме у цей період закладаються основи сприйняття навколишнього світу, 

ціннісні орієнтації. У дошкільному віці дитина оволодіває загальними 

людськими знаннями, уміннями, набуває тих психічних якостей, необхідних 

для життя (оволодіння мовою, орієнтація у просторі й часі, сприймання, 

мислення, уява, прилучення до творів мистецтва, формування стосунків з 

людьми тощо). Пізнаючи навколишній світ, розвиваючись розумово, дитина 

вчиться спостерігати, робити висновки, порівнювати, узагальнювати, у неї 

виникає інтерес до пізнання причини явищ, відкриття суттєвих зв’язків між 

речами [3, с 11].  

Дошкільне дитинство забезпечує загальний розвиток, який слугує 

фундаментом для набуття спеціальних знань і навичок з різних видів 

діяльності. Усі новоутворення дошкільного віку є не сумою знань, а певним 

рівнем пізнавальної активності, самостійності, творчості, ставлення до себе і 

до інших. Сформовані у цей період якості визначають загальний характер 
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поведінки дитини, її ставлення до світу, знадною мірою є основою її 

життєдіяльності у майбутньому.  

У грі дитина діє невимушено, виходячи з власних інтересів і потреб, 

маючи можливість вільного вибору. У ній виразно проявляються особливості 

пізнавальних процесів, фантазії дитини, її емоційність, активність, 

розвивається творчість, потреба у спілкуванні [7, c.26].  

Численні наукові дослідження підтверджують, що ігрова діяльність 

впливає на формування довільності психічних процесів. Так, у грі у дітей 

починає розвиватись довільна увага і довільна пам’ять. В умовах гри діти 

краще зосереджуються і запам’ятовують більше, ніж в умовах лабораторних 

досліджень. Свідома мета (зосередити увагу, запам’ятати і пригадати) 

виділяється для дитини раніше і легше всього в грі. Самі умови гри 

потребують від дитини зосередження на предметах задіяних в ігровій 

ситуації, на змісті розігруючих дій і сюжету. Якщо дитина не хоче бути 

уважною до того, що вимагає від неї наступна ігрова ситуація, якщо не 

запам’ятовує умов гри, то вона просто виганяється однолітками [4, с. 170].  

В ігровій діяльності дитина вчиться змінювати одні предмети іншими 

предметами, брати на себе різні ролі. Ця здатність лягає в основу розвитку 

уяви. В іграх дітей старшого дошкільного віку вже не обов’язкові предмети  -  

замінники, так як не обов’язкові і більшість ігрових дій. Діти навчаються 

ототожнювати предмети і дії з ними, створювати нові ситуації у своїй уяві. 

Гра може в такому випадку проходити у внутрішньому плані [2, с. 113].  

Абстрагування дій від предмета і узагальнення їх в назвах (словах) 

сприяє переносу дій з предметами в нові, створені самою дитиною умови. У 

розвитку ігрової діяльності важливу роль відіграє також наявність 

відповідних іграшок і партнерів.   

У грі дитина вчиться діяти із замінником предмету − вона дає 

заміннику нову ігрову назву і діє з ним у відповідності з назвою. Предмет − 

замінник стає опорою для мислення. На основі дій з предметами − 
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замінниками дитина вчиться мислити про реальний предмет. Поступово 

ігрова дія зменшується, дитина навчається мислити про предмети і діяти з 

ними в розумовому плані. Таким чином, гра в більшій мірі сприяє тому, що 

дитина поступово переходить до мислення в плані уявлень.   

Разом з тим, досвід ігрових і особливо реальних взаємовідносин 

дитини у сюжетно-ролевій грі лягають в основу особливої властивості 

мислення, що дозволяє зупинитись на точці зору інших людей, передбачити 

їх майбутню поведінку і на основі цього будувати свою особисту поведінку.  

Усередині ігрової діяльності починає також складатися учбова 

діяльність, яка у молодшому шкільному віці стає провідною. Навчання 

вводить дорослий, воно не виникає безпосередньо з гри. Але дитина 

старшого дошкільного віку починає вчитися граючись,  вона до навчання 

відноситься як до своєрідної рольової гри з визначеними правилами. Однак, 

виконуючи ці правила, дитина непомітно для себе опановує елементарні 

навчальні дії. Принципово інше відношення дорослих до навчання, ніж до 

гри, поступово, перебудовує і відношення до нього з боку дитини. У неї 

складається бажання і початкове уміння вчитися [8, c.15]. 

Ігрова ситуація вимагає від кожної дитини відповідного рівня розвитку 

мовленнєвого спілкування. Якщо дитина не в змозі зрозуміло висловлювати 

свої побажання відносно ходу гри, якщо вона не здатна  зрозуміти словесні 

інструкції своїх товаришів по грі, то вона буде тягарем для своїх однолітків. 

Необхідність порозумітись з однолітками стимулює розвиток зв’язного 

мовлення.  

Гра, як провідна діяльність, має особливе значення для розвитку 

знакової функції мовлення. Знакова функція пронизує всі сторони і прояви 

людської психіки. Засвоєння знакової функції мовлення веде до корінної 

перебудови всіх психічних функцій дитини. В грі розвиток знакової функції 

здійснюється через заміну одних предметів іншими. Предмети-замінники 

виступають як знаки відсутніх предметів. Знаком може бути будь-який 
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елемент дійсності (предмет людської культури, що має фіксоване 

функціональне призначення; іграшка, що виступає в якості умовної копії 

реального предмету), що виступає в якості замінника іншого елемента 

дійсності. Називання одним і тим же словом відсутнього предмету і його 

замінника концентрує увагу дитини на деяких властивостях предмету, які по 

новому обдумуються через заміщення. Тим самим відкривається ще один 

шлях пізнання. Крім того, предмет − замінник (знак відсутнього) 

опосередковує зв’язок  відсутнього предмета і слова і по − новому 

трансформує словесний зміст [1, c. 19]. 

На думку С. Рубінштейна,  «у грі, як у фокусі, збираються, 

виявляються й через неї  формуються всі сторони психічного життя 

особистості» [4, с. 97]. Спостерігаючи за дитиною, яка грається, можна 

дізнатися про її інтереси, виявляти особливості характеру, ставлення до 

товаришів і дорослих.  

Таким чином, ігрова діяльність за своїм змістом і формами є провідною 

в психічному розвитку старших дошкільників, в ній закладаються основи 

всіх морально − психічних якостей і властивостей особистості, які будуть 

сприяти успішній соціалізації дитини в сучасних умовах. З розвитком ігрової 

діяльності відбуваються істотні зміни в психічному розвитку дитини. Стають 

досконалішими психічні процеси, дитина оволодіває своїми рухами і діями, а 

це спричинює перехід дитини до складніших за змістом і формою видів 

ігрової діяльності. 

У грі формується мотиваційна сфера особистості. Безпосередні 

бажання, як спонука до дії, підкоряються необхідному, «треба», починають 

домінувати опосередковані, специфічно людські мотиви [2, с. 112].  

В ігровій діяльності зароджуються у дитини вищі почуття − 

співпереживання, співчуття. В реальних стосунках з оточуючими дитині ще 

важко збагнути оцінний смисл відношень дорослих − для цього треба 

поставити себе на місце дорослого. У гpi ж вона, виконуючи  ті чи інші дії, 
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програє не тільки свою роль, а й почуття, настрої, стани героя. Входячи в 

емоційний стан героя, дитина плаче згідно з роллю, i одночасно радіє з того, 

що в  неї  це гарно виходить. Це сприяє формуванню у неї  прагнення 

допомагати іншому, співчувати йому в біді, радіти з радості товариша. 

Завдяки цьому у дитини виникає довільність у поведінці. Дослідження 

показали, що саме в гpi завдяки взятій  на себе ролі дитина починає 

добровільно, за власним бажанням підпорядковувати свою поведінку 

вимогам, які визначаються роллю. Їх поведінка опосередковується 

правилами суспільних відносин, обов’язками. Беручи на себе роль 

дорослого, наприклад, шофера, вона приймає його обов’язки i виконує їx. У 

гpi дитина вчиться підкорятись правилам. Присутність партнерів викликає 

необхідність керуватися правилами гри, контролювати правильність і 

виконання. Гра дисциплінує дитину, готує її до оволодіння нормами 

поведінки в колективі. Ігрова діяльність спонукає дитину до самоконтролю, 

щоб регулювати свої дії [6, с. 16].   

Ігрова діяльність відіграє важливу роль у розвитку пізнавальної 

діяльності дитини. Пов’язуючи зміст уявлюваної ігрової ситуаці з 

конкретними предметами, що в гpi замінюють реальні, дитина активізує 

свою пам’ять, уяву, мислення. Тому О. Запорожець закликав глибше вивчати 

iгрову діяльність дітей як фактор розвитку чуттєвого пізнання [7, с.27].  

Таким чином,  ігрова діяльність за своїм змістом і формами є 

провідною в психічному розвитку старших дошкільників, в ній закладаються 

основи всіх морально − психічних якостей і властивостей особистості, які 

будуть сприяти успішній соціалізації дитини в сучасних умовах.  
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МЕТОД АСОЦІАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Постановка проблеми. У Міністерстві охорони здоров’я України 

зазначають, що «Розвиток медичної науки вимагає від лікарів постійного 

навчання, самовдосконалення, вміння аналізувати дедалі більший обсяг 

знань і застосувати їх у своїй лікарській практиці. Без впровадження рішучих 
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змін у системі медичної освіти Україна ризикує перетворитися на країну, яка 

випускає неконкурентоспроможних спеціалістів» [4]. Медицина, як галузь 

науки, у процесі її вивчення потребує запам’ятовування на тривалий час 

багато нової інформації, що зробити студентам непросто.  

Окрім того, фахова медична підготовка потребує від майбутніх 

спеціалістів розвитку клінічного мислення (постановка правильного діагнозу, 

грамотний вибір необхідного лікування, аналіз і синтез інформації та ін.).  

Опираючись на власний педагогічний досвід, ми переконалися, що 

кращому запам’ятовуванню сприяє пошук асоціацій: чим стійкіші асоціації, 

тим на триваліший термін запам’ятовують інформацію. Ще давні вчені для 

кращого запам’ятовування називали анатомічні структури здавалося б 

дивними назвами: турецьке сідло, кінський хвіст, мітральний клапан, вінцева 

артерія та ін.  

Досить складно запам’ятати не лише структурні назви, а й назви процесів, 

що відбуваються в організмі здорової і хворої людини. Тому задекларовану 

проблему ефективного застосування методу асоціацій вважаємо актуальною. 

Мета статті – теоретично обґрунтувати ефективність використання 

методу асоціацій у процесі підготовки студентів медичного профілю на 

прикладі інтеграції біології та соціально життя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз психолого-

педагогічної, медичної літератури переконує в тому, що предметом уваги 

вчених здавна були проблеми, пов’язані з дослідженням методу вільних 

асоціацій. (Зигмунд Фрейд [5], Жак Лакан [2 ]); методу словесних асоціацій і 

розробці асоціативних тестів (Ф. Гальт, К. Юнг, А. Лурія, Дж. Брунер, Р. 

Лазарус); методу гірлянд випадковостей і асоціацій (Генріх Язеповіч Буш) та 

ін.  

Зокрема О.Морозов та Д.Чернилевський наголошують, що 

результативність творчої діяльності, підвищується, якщо застосовувати нові 

асоціації, які приводять до продуктивних думок для вирішення проблеми. 



46 

 

«Таким чином, у процесі зародження асоціацій встановлюються нові 

неординарні зв'язки між компонентами проблеми, яку слід вирішити, і 

елементами оточуючого середовища, зовнішнього світу, минулим і 

актуальним досвідом особистості студента тощо» [1]. 

На думку Аарона Бека та інших прихильників когнітивної терапії, метод 

вільних асоціацій не можна, навіть шкідливо застосовувати в роботі з 

людьми, у яких депресивний стан, тому що вони «ещё больше погружаются в 

трясину своих негативных мыслей» [3]. 

Незважаючи на певний доробок науковців, проблема застосування методу 

асоціацій у процесі підготовки майбутніх медичних працівників (ММП) 

недостатньо вивчена, методика викладання в медичних закладах залишається 

здебільшого традиційною: переважає застосування таких форм і методів, 

кінцевою метою яких є в основному лише набуття спеціальних компетенцій.  

Виклад основного матеріалу. Пояснення певних біологічних процесів 

ґрунтується на попередньо отриманих знаннях з інших природничих 

дисциплін. Наприклад, щоб пояснити ММП будову білка, слід знати хімічні 

елементи та типи хімічних зв’язків з курсу хімії [7]. 

Проте, як показала багаторічна практика роботи у Рівненському 

державному базовому медичному коледжі, при засвоєнні нового матеріалу є 

змога застосовувати зовсім інші схеми-аналогії, які побудовано на логічному 

розмірковуванні, життєвому досвіді, філософії, психології, соціології і навіть 

фантазії. Саме фантазія і припущення дають змогу побачити набагато більше 

можливих варіантів розвитку подій, аніж просто перерахування фактів із уже 

отриманого досвіду. Все це сприяє мисленню, пошуку нешаблонного 

вирішення проблеми, позитивній атмосфері при виконанні складних завдань 

(вирішення проблем перестає бути однотипним), розвитку кругозору, 

пізнанню життєвих закономірностей, зародженню нових ідей, самостійне 

«відкриття» істини, розвитку творчості особистості в цілому, стійкості 

набутих знань.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA,_%D0%90%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK9bmD0uTXAhXJKJoKHTn0BiwQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mcollege.rv.ua%2F&usg=AOvVaw2KSWFuwVIJoEe9TMAkDaDT
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK9bmD0uTXAhXJKJoKHTn0BiwQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mcollege.rv.ua%2F&usg=AOvVaw2KSWFuwVIJoEe9TMAkDaDT
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Учені зазначають, що результативність творчої діяльності, особливо на 

етапі генерування ідей, підвищується, якщо використовують нові асоціації, 

які в підсумку породжують варіанти вирішення проблеми. У процесі 

зародження асоціацій встановлюються неординарні зв'язки між 

компонентами проблеми і колишнім досвідом ММП. У результаті 

зародження нових асоціативних зв'язків виникають творчі ідеї вирішення 

проблеми. 

При цьому необхідно, щоб кожен ММП пропонував своє поняття, яке 

повинне бути базисом для встановлення асоціативних зв'язків із процесом 

генерування ідей. 

Пропонуємо фрагмент методичних рекомендацій для ММП не 

поглиблених асоціацій, що пов’язані з фактами з цитології як розділу біології 

та будовою міста середньовіччя (табл.1).  

Асоціації на основі інтеграції біології та архітектури 

Таблиця 1 

№ 

з/п 

Асоціація поза цитологією Елемент будови чи 

функції клітини 

1. Фортеця. Має мури і ворота. Немає 

суцільного муру (інакше не було б руху 

людей і товарів по обидві сторони стін). 

З іншого боку немає великої кількості 

тільки воріт без стін узагалі. Складно 

уявити будинок зі стінами без отворів 

(дверей, вікон) чи будинок без стін. 

Не існує ідеально відкритої чи 

ідеально закритої системи. А значить є 

закрита система, яка періодично 

відкривається.  

Клітинна оболонка 

являє собою суцільний 

ліпідний шар з білками-

каналами [7].  

Постійно відбувається 

контрольований рух речовин 

зсередини назовні і навпаки 

[7].  

2. Ворота фортеці. Трансмембранні білки-канали 

[7]. 

3. Вартові воріт (визначати, кого і що 

можна впускати). 

Активні центри 

трансмембранних білків [5]. 

4. Дороги. Є рух людей і транспорту поза Ендоплазматична сітка. 



48 

 

дорогою. Є рух речовин поза 

ендоплазматичною сіткою 

[7]. 

5. Транспортні засоби. Транспортні білки [1;3]. 

6. Продукти харчування для населення. Поживні речовини. 

7. Склади для тимчасового зберігання 

продукції.  

Коплекс Гольджі та клітинні 

включення [7].  

На певному етапі навчальних занять слід створювати ситуаційні задачі 

для самостійного пошуку ММП своїх асоціацій. Після викладення 

вищенаведених асоціацій, можна запропонувати ММП завдання самостійно 

підбирати/створювати подібні асоціації. Наприклад, 1, проведіть свої 

асоціації з функцією хромосом, рибосом, мітохондрій і т.д. Далі бажано 

поступово ускладнювати завдання. Наприклад, 2, «Працівникам на фабриці з 

багатотисячним колективом за їхню роботу починають менше платити. 

Що при цьому відбувається на виробництві і поза ним? Які наслідки? Як 

поступили б ви на місці одного з працівників? Отож, як ви думаєте, що 

робитимуть клітини органу в подібній ситуації? Сформуйте власну модель 

розвитку подій. Спробуйте це пояснити, використовуючи вже відомі наукові 

терміни». 

Висновок. У процесі дослідження ми дійшли висновку, що при 

інтегруванні, переосмисленні вже відомої інформації, опрацюванні і 

засвоєнні нових даних виникає розуміння того, що світом на різних рівнях 

його організації панують практично одні і ті ж правила і закономірності, або, 

як мінімум, дуже схожі чи подібні. Потрібно їх лише віднайти і застосувати 

для ефективнішого викладання навчального матеріалу для ММП. 

Виконане дослідження не вичерпує всіх аспектів вирішення 

задекларованої проблеми. Подальшого дослідження потребують такі аспекти 

проблеми: створення моделі ефективного застосування в навчальному 

процесі медичного коледжу методу вільних асоціацій; створення методик 
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гуманітаризації підготовки ММК у медичному коледжі засобами вільних 

асоціацій. 
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Починаючи з дошкільних закладів, далі у школах і вищих навчальних 

закладах педагоги зауважують і виокремлюють осіб, яких в сучасній 

педагогічній науці прийнято називати терміном «дітей асоціальної 

поведінки». Дуже часто педагоги не можуть з певних причин впоратись з 

вихованням таких учнів у школі і тоді залучають спеціальні органи, які 

спеціалізуються по роботі з «особами асоціальної поведінки» – соціальні чи 

правоохоронні. 

Вже в 20–30-і роки 20 ст. були відокремлені три групи причин, що 

визначають важковихованість і відхилення в поведінці: соціальна 

зіпсованість, педагогічна запущеність та аномальні, хворобливі відхилення в 

психічному розвитку. Цими причинами були і залишаються сирітство, 

бездоглядність, низький рівень духовного розвитку батьків, консерватизм 

вчителів, помилки в шкільному та сімейному вихованні. Зовнішні негативні 

явища, в комбінації зі слабкостями і відхиленнями в психіці, створюють 

внутрішні причини важковихованості і аморальності.  

Педагогічною наукою встановлено, що: 

1. Ніяка окрема причина не може призвести до негативних змін в 

психіці дитини. Важковихованим, правопорушником, злодієм, асоціальною 

особистістю людина стає тільки під дією сукупності несприятливих причин. 

Таким чином система виховання і робота педагогів усіх рівнів має бути 

скерована на те, щоб не дати можливості різним негативним зовнішнім 

впливам і несприятливим умовам об’єднатися і негативно діяти в комплексі. 

2. Перебудова, зміна внутрішнього світу людини – процес природний, 

необхідний щодо до всіх людей без винятку. Звісно, подолання окремих 

особистісних недоліків звичайної людини і виправлення злочинця – це різні 

явища. Але в їх основі лежать єдині процеси перебудови свідомості і 

поведінки. При чому важливо, щоб були визначені наукові основи 

перевиховання. 
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Часто трапляється, що діти живуть в ідентичних умовах, переживають 

одні і ті ж події, підпадають під однаковий негативний вплив, але одна 

дитина може пережити це і навіть стати більш цілеспрямованою, вольовою, а 

інша – духовно зламана, без віри в себе і людей. 

Ще донедавна діти, яких окреслили словом «асоціальний», мали одну 

дорогу – колонію. Проте видатний педагог А.С. Макаренко довів, що це не 

кінець життя такої дитини, а лише можливість стати на праведний шлях. Він 

наголошував, що справа педагогів не тільки «витягнути» дитину з болота, у 

яке вона з тих чи інших причин потрапила, але і не згубити її хороших якості, 

які безумовно притаманні кожній дитині та допомогти їй повірити в себе. Як 

зазначив А. Макаренко однією з причин появи "важких" дітей є ненормально 

сформовані стосунки між дітьми й дорослими в сім'ї та школі. 

У 1920 році Губернський відділ народної освіти  запропонував 32-

річному педагогу А. Макаренку очолити трудову колонію для неповнолітніх 

злочинців у селі Ковалівка поблизу Полтави. Кілька напівзруйнованих 

будівель, відсутність коштів, жменька колег-вчителів і повне нерозуміння, 

що робити з групою підлітків з кримінальним минулим, які на той час стали 

його вихованцями. 

Ось як описує Макаренко в Педагогічній поемі перші місяці існування 

колонії: «Довгими зимовими вечорами в колонії було моторошно ... Я 

випросив у керівництва наган для захисту від дорожніх лицарів, але сумне 

становище в колонії приховував від нього. Я ще не втрачав надії, що 

придумаю спосіб домовитися з вихованцями». 

Аналізуючи поведінку дітей, які вступали до колонії, педагог виявив 

значення їхнього соціально-морального досвіду в мотивації вчинків. 

Нездорову мотивацію вчинків Антон Семенович пов'язував із особливою 

чутливістю в моральних стосунках. Зовнішнім виявом цієї чутливості є іноді 

дуже своєрідна, але по-своєму сильна система логічних побудов, яка для 

дорослої людини з адекватним моральним досвідом називається нахабством. 
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Зовнішніми факторами, характерними для новоприбулих вихованців колонії 

А.С. Макаренка, були: неосвіченість та напівосвіченість, невміння лічити, 

нерозуміння цінності навчання, брак чіткої життєвої мети і прагнень. 

Основним методом роботи з дітьми, на думку Макаренка, повинні бути 

не шаблонні підходи і повчання, а метод подиву, або «вибуху», коли певна 

проблема вирішується абсолютно несподіваним для учасників способом 

(наприклад, коли вихованець провинився і чекає цілком передбачуваного 

покарання, можна просто посміхнутися, обійняти, сказати, що все буде 

гаразд і нічого непоправного не сталося).  

При цьому Макаренко А.С. постійно запевняв, що кожен випадок має 

бути суто індивідуальним і засіб, який подіяв з одним вихованцем, на іншого 

може просто не подіяти, а ще когось образити. А образи гідності педагог 

прагнув уникати, наголошуючи, що навіть найменша дитина гідна поваги. 

Створюючи освітньо-виховні заклади, А.С. Макаренко першочергово 

висував ідею щастя, досягнення щасливого дитинства. Вихованці Антона 

Семеновича не мали сім'ї - їхньою сім'єю була колонія. Організувати родинні 

взаємини між колоністами йому допоміг принцип різновіковості. 

Основний принцип педагогічної системи А.С. Макаренка - принцип 

виховання в колективі, праця і дисципліна. 

Запросивши на роботу агронома Миколу Фере, Макаренко поставив 

перед колонією завдання не тільки забезпечити свої поточні потреби, а й 

отримати прибуток і створити дійсно успішне господарство. І цього вони 

спільно досягли. 

Ініціатива часто йшла не від дорослих вихователів, а саме від 

вихованців. У виправному закладі створили систему загонів, і всі основні 

рішення приймалися на нараді командирів, без згоди якої навіть завідувач 

колонією не міг зробити нічого важливого. Самостійно прийнявши рішення, 

колектив був зацікавлений у його виконанні. 
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А.С. Макаренко запропонував класифікацію колективів за такими 

стадіями розвитку:  

      1) колективу ще немає, керівник змушений виступати у ролі 

«диктатора»;  

      2) виділяються активісти, які підтримують керівника і беруть на 

себе частину його зобовязань;  

      3) колектив повністю склався, більшість функцій керівника 

переходить до органів самоврядування;  

      4) кожний член колективу перебуває на рівні самовиховання, 

ставлячи колективну вимогу сам до себе.  

      Важливою умовою розвитку дитячого колективу Макаренко 

називав «закон руху вперед». Цей закон означає те, що виховну роботу слід 

будувати так, щоб неперервно росла потреба творити щось нове, тобто він 

розробив систему перспективних ліній, яка ставила перед вихованцями 

далекі і близькі цілі, дозволяла жити колективу напруженим, 

цілеспрямованим життям. Ця система виглядала так: близька перспектива 

віра в завтрашню радість, середня перспектива проект колективної дії, дещо 

віддаленої в часі; далека перспектива майбутнє вихованця чи майбутнє 

закладу. 

Педагог зазначав, що спілкування учнів і педагогів повинно спиратися 

на дружні взаємини, на повагу педагога до особистості учня, віру в його 

можливості.  

А.С. Макаренко вважав, що відмінними ознаками стилю здорових 

товариських взаємин у дитячому колективі є оптимізм. Постійна бадьорість, 

ніяких похмурих облич, постійна готовність до дії, веселий настрій, але не 

істеричність. Готовність до корисних дій. Але не до «зоологічних дій», 

вереску, й біганини, бо тільки корисні дії є запорукою здоров'я, 

профілактикою психічних розладів, стресів. 
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Концепція А.С. Макаренка полягає в тому, що при перевихованні не 

можна разом з негативним руйнувати позитивне в особі вихованця. Тому при 

достатньому рівні загального розвитку доцільний процес часткової зміни 

особистості важкого школяра — реконструкції, тобто перебудови його 

характеру. 

Колектив (тут варто зазначити, що колектив – це не колективізм, а 

група індивідуальностей, особистостей), дисципліна, повага до думки дитини 

та індивідуальний підхід – на думку Макаренка, цих правил потрібно 

дотримуватися не тільки в роботі з асоціальними особами. 

Деякі так звані «сімейні діти» анітрохи не простіші у вихованні, ніж 

вуличні. Кількість морально відсталих серед сімейних дітей зовсім не менша. 

Переглянувши статистику комісій у справах неповнолітніх, можна побачити, 

що кількість злочинів сімейних дітей інколи переважає злочини 

безпритульних, хоча вони живуть у набагато кращих умовах. 

Досвід А.С. Макаренка як соціального педагога, унікальний. Мало хто 

в історії соціальної педагогіки зумів так вдало втілити свою теорію в 

практику і добитись вражаючих результатів, маючи справу з важкими 

підлітками. У своїй Книзі для батьків Макаренко він закликав їх починати 

виховання дітей з виховання самих себе, адже діти не слухають того, що ми 

їм кажемо, вони просто наслідують нас: повторюють наші висловлювання, 

дії, вчинки. Його слова і побажання є особливо актуальними у наш час, коли 

загострились соціальні проблеми суспільства. 
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РОЛЬ НАОЧНОСТІ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ПРОСТИХ ЗАДАЧ З 

МАТЕМАТИКИ 

У статті досліджено роль наочність при розв’язуванні математичних   

задач, класифікацію простих задач, наводяться приклади основних наочних 

посібників при розв’язуванні простих задач та  аналізується діяльність 

учителя та учнів на різних етапах процесу розв’язування задач. 

Ключові слова: наочність,  прості математичні задачі, наочні 

посібники, розв’язування задач. 

Актуальність теми. Використання  наочності при розв’язуванні 

простих задач полягає в тому, що завдяки їй дитина краще розуміє потрібний 

для неї матеріал, а тому дана тема є надзвичайно важливою  на всіх ступенях 

вивчення математики. Адже коли учень не має справи з доступним і 

конкретним, він, звісно, може запам’ятати певні абстрактні твердження, але, 

не зміцнені наочністю, вони будуть для нього тільки беззмістовними 

фразами. І саме тому цей принцип слід детальніше вивчити. 

До питання наочності при розв’язуванні задач з математики тією чи 

іншою мірою зверталися відомі методисти: М. Б. Богданович,  М. В. Козак,  
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Я. А. Король, Т. Гора, С. Логачевська, Л. Дутко, А. Заїка, П. Д. Римар, С. О. 

Скворцова  . 

Метою дослідження  є проаналізувати  використання методу наочності 

при розв'язуванні задач та запропонувати ефективний шлях його 

використання на уроках математики у початкових класах. 

Наукова новизна полягає у доведенні потреби використовувати 

наочність при розв`язуванні простих задач, а також застосовувати її 

насамперед тоді, коли учні знайомляться з темою або з конкретними видом 

задач вперше.  

У системі загальної середньої освіти одне із основних місць займає 

початкова школа,  де закладається фундамент розумових, моральних та 

емоційно-вольових якостей особистості. Курс математики початкових класів 

є основою для осмисленого засвоєння математичних знань, формування 

умінь і навичок, а також і отримання математичної освіти в цілому.  

Важливу роль у курсі математики початкової школи відіграють задачі. 

Вони, з одного боку, складають специфічний розділ програми, зміст якого 

учні мають засвоїти, з другого – виступають як дидактичний засіб навчання, 

виховання і розвитку школярів.  

Застосування наочності при розв’язуванні задач є одним з основних 

принципів навчання. На основі безпосередніх сприймань і міркувань, що 

спираються на наочність, у дітей спочатку створюється уявлення, а потім 

формуються поняття.  Від якості засвоєння цих початкових понять залежить 

успіх подальшого засвоєння математики. 

Для успішного засвоєння математичних понять важливо створити 

відповідні умови, однією з яких є цілеспрямоване використання наочності. В 

оволодінні розумовими операціями (аналіз, синтез, порівняння, абстракція, 

узагальнення) учням допомагає використання різної наочності (предметна 

наочність, таблиці, схеми, діафільми, діапозитиви тощо). 

У процесі навчання навчальні посібники використовуються по-різному: 
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для ознайомлення з новим матеріалом, закріплення знань, умінь і навичок, 

перевірки засвоєння їх. Коли наочний посібник виступає як джерело знань, 

він особливо повинен підкреслювати істотне – те, що є основою для 

узагальнення, а також показувати неістотне, його другорядне значення.  

Ознайомлюючи з новим матеріалом, вчитель часто використовує 

наочний посібник для конкретизації нових знань. У цьому разі наочний 

посібник виступає як ілюстрація словесних пояснень. Наприклад, 

допомагаючи дітям у пошуках розв’язку задачі, вчитель робить схематичний 

малюнок або креслення до задачі, пояснюючи прийом обчислення, 

супроводить пояснення діями з предметами і відповідними записами. На 

етапі закріплення знань і умінь широко використовують для різноманітних 

вправ довідкові таблиці, таблиці для усної лічби, малюнки, схеми, креслення 

для складання задач дітьми. Наочні посібники іноді використовують для 

перевірки знань, умінь учнів. Наприклад, щоб перевірити, як засвоїли діти 

поняття многокутника, можна запропонувати їм за допомогою паличок 

скласти многокутник зазначеного виду. Використовуючи роздавальний 

матеріал (картки з відрізками многокутниками), учитель перевіряє уміння 

вимірювати довжину відрізків, площу і периметр многокутників тощо. 

Найбільше унаочнення потрібно при вивченні нового матеріалу, при 

закріпленні і повторенні – лише частково.  

Слід пам’ятати, що унаочнення не самоціль, а засіб навчання. При 

надмірному унаочненні робота схожа на гру, учень бавиться, не напружуючи 

думки. Таке унаочнення втрачає свою доцільність, воно перетворюється у 

гальмо розумового розвитку учнів. Такі факти бувають на практиці, 

наприклад: першокласника навчають вибирати арифметичні дії (додавання 

або віднімання) під час розв’язування арифметичних задач. Учитель 

використовує для цього картинку, на якій намальовано пташок, що сидять на 

гілці, і пташок, які підлітають до них (або, навпаки, відлітають від них). 

Учень, спостерігаючи цю картину, знаходить відповідь задачі простим 
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перелічуванням, не виконуючи жодної арифметичної дії над числами. 

Наочність використана в цьому випадку, не лише не допомагає, але й 

навпаки, затримує формування уміння розв’язувати задачі, тобто вибирати 

дію над числами, заданими в умові.  

Важливе місце в програмі з математики для початкових класів 

відведено складанню і розв’язуванню задач. З перших же уроків діти вчаться 

складати задачі, спочатку за малюнком, коли ще не вміють читати, потім за 

коротким записом задачі. Весь матеріал навчального курсу математики 

розкривається на основі вдало підібраних задач.  

Прості задачі розв’язуються протягом усіх чотирьох років навчання у 

початковій школі. Основне призначення простих сюжетних задач розкрити 

випадки застосування арифметичних дій.  

Навчити учнів розв'язувати задачі — означає навчити їх розкривати 

зв'язки між даними і шуканими значеннями величин, на основі чого 

вибирати, а потім виконувати арифметичні дії. Від того, наскільки добре 

розуміють учні зміст зв'язків, залежить їхнє уміння розв'язувати прості 

задачі.  

Залежно від цих зв'язків прості задачі класифікують за 4-ма групами 

(задачі одного виду): 

1. Задачі, які розкривають конкретний зміст арифметичних дій (на 

знаходження суми, остачі, добутку, частки). 

2. Задачі на знаходження невідомого компонента арифметичної дії (на 

знаходження невідомого доданка, зменшуваного, від'ємника, множника, 

діленого, дільника). 

3. Задачі на різницеве і кратне порівняння із запитаннями: "На скільки 

більше (менше)?", "У скільки разів більше (менше)?". 

4. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць у прямій і 

непрямій формі. Задачі на збільшення (зменшення) числа у кілька разів у 

прямій і непрямій формі.  
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У методиці початкового навчання математики виділяють такі етапи 

розв'язування задач: ознайомлення із змістом задачі, аналіз задачі і 

відшукання плану розв'язування, розв'язання задачі та перевірка 

розв'язування.  

Для розв’язування тих чи інших задач у початкових класах 

використовуються різні засоби навчання: підручники, навчальні посібники 

для учнів, спеціальні наочні посібники, інструменти і прилади, технічні 

засоби навчання, тощо.  

Основними навчальними посібниками для учнів є: 

1. картки з математичними завданнями, 

2. зошити з друкованою основою, 

3. довідники тощо. 

Спеціальними наочними посібниками є: 

1. предмети або їх зображення, 

2. розрізні цифри, 

3. знаки дій і порівняння, 

4. моделі геометричних фігур .  

Знання видів наочних посібників дає змогу учителеві правильно їх 

добирати і ефективно використовувати під час навчання, а також 

виготовляти самостійно або разом з дітьми потрібні наочні посібники.  

Процес розв’язування задач потребує певних методик у діях вчителя з 

метою забезпечення якісності уроку. Цю методику можна поділити на три 

ступені. 

На першому ступені вчитель готує дітей до розв’язування задач 

певного даного виду. На цьому ступені учні повинні засвоїти зв’язки, на 

основі яких вони вибиратимуть дії в процесі розв’язування таких задач. 

На другому ступені вчитель ознайомлює учнів з розв’язуванням задач 

даного виду. Тут учні навчаються встановлювати зв’язки між даними і 

шуканим і на цій основі вибирати арифметичні дії, тобто вони навчаються 
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переходити від конкретної ситуації, вираженої в задачі, до вибору 

відповідної арифметичної дії.  

На третьому ступені вчитель закріплює вміння розв’язувати задачі 

даного виду. На цьому ступені учні мають навчитися розв’язувати будь-яку 

задачу розглядуваного виду незалежно від її конкретного змісту, тобто вони 

мають узагальнити спосіб розв’язування задач цього виду.  

Висновки. Роль простих задач у навчанні математики надзвичайно 

велика. Вони є основним засобом у формуванні поняття про арифметичні дії 

та величини. У процесі розв’язування простих задач учні опановують основні 

прийоми роботи над задачею. Роль наочності при розв’язуванні 

математичних задач є дуже важливою. Адже за її допомогою збагачується і 

розширюється особистий пізнавальний досвід учнів, розвивається 

спостережливість. Наочність у навчальному процесі буде корисною тільки 

тоді, коли вчитель використовуватиме всі її види (предметну наочність, 

таблиці, схеми, діафільми, діапозитиви) не перевантажуючи при цьому 

кожний окремий урок різними засобами унаочнення. Учитель, який не 

користується наочним приладдям, виконує роботу формально. Його учні 

можуть знати правила, але безпосередньо не будуть їх застосовувати у 

життєвій практиці.  

Рекомендаціями щодо використання наочності при розв`язуванні 

простих задач є застосовувати її насамперед тоді, коли учні знайомляться з 

темою або з конкретними видом задач вперше. Важливим є також  не 

перебільшувати з наочністю, так і не використовувати її надто мало та рідко. 

Адже наочність – це чудовий засіб досягнення відмінних результатів. 
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ПОНЯТТЯ «ПІДГОТОВКА РУКИ ДО ПИСЬМА» 

ДОШКІЛЬНИКІВ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

Підготовка руки дитини до письма є складним процесом і 

безпосередньо пов'язана зі станом розвитку дрібної моторики пальців рук.  
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Насамперед зауважимо, що в повсякденному житті більшість дітей 

дошкільного віку зазнають усіляких труднощів при здійсненні тонких рухів 

рук. Більш характерні з них такі: порушення регуляції довільних рухів, 

недостатня координація та чіткість виконання, труднощі переключення з 

одного руху на інший та автоматизації нового руху, наявність супутніх рухів, 

зволікання, хаотичність, неузгодженість. У процесі спеціального навчання 

дітям важко відтворювати певне положення пальців за зразком. Досвід 

практичної роботи показує, що інструкція з першого подання, а іноді й після 

багатьох повторень майже не реалізується. Діти не володіють одночасним 

виконанням рухів пальців обох рук. Усі ці порушення в моторній сфері 

обумовлюють труднощі в підготовці руки дитини до письма. 

Проблема навчання грамоти, а саме підготовка руки дитини до письма  

досить гостро розглядалась у XX столітті такими вченими, як Ю. Аркін,  

Н. Бібік, О. Богініч, М. Вашуленко, Л. Венгер, Л. Виготський, Д. Ельконін,  

О. Запорожець, Л. Калмикова, В. Котирло, З. Лебедєва, О. Савченко,  

О. Усова та ін. Продовжувалося її дослідження і в XXI столітті (А. Богуш,  

Н. Гавриш, О. Дубогай, С. Замрозевич, Л. Калмикова, К. Крутій, 

Т. Степанова, Н. Шиліна та ін.).  

Підготовка руки дитини до письма охоплює увесь період перебування 

дітей в дошкільних навчальних закладах і обумовлена програмами з розвитку 

мовлення та навчання дітей рідної мови. Правильне писемне мовлення – 

запорука успішного навчання загалом і розвитку мовлення, зокрема. Тому 

важливо насамперед сформувати в дитини активну позицію щодо цієї 

діяльності.  

Перш за все з’ясуємо зміст такого поняття, як „підготовка”. У великому 

тлумачному словнику сучасної української мови поняття „підготовка” 

розглядається, як дія за значенням підготовити; запас знань, навичок, досвід і 

т. і., набутий у процесі навчання, практичної діяльності [2, с. 767].  
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Результатом підготовки є готовність, що трактується у вищевказаному 

словнику у двох значеннях, „як стан готового і бажання зробити що-небудь” 

[2, с. 194]. Готовність є важливою умовою успішного виконання будь-якої 

діяльності. Обумовлено це складністю і багатогранністю навчально-

виховного процесу.  

Сучасна дослідниця І. Карабаєва зазначає, що являє собою письмо в 

дошкіллі. На її думку, підготовка руки дошкільника до письма – це процес 

переходу від ігрового відтворення форм до використання графічних знаків 

(букв) як елементів мови. Вона звертає увагу на те, що письмо відіграє 

велике значення у психічному розвитку дитини, оскільки перед нею 

розкривають нові форми спілкування з людьми, що її оточують. Також 

авторка зазначає, що формування психологічних передумов до оволодіння 

старшими дошкільниками писемною мовою розпочинається з ознайомлення 

з літерою. Літера – один з початкових знаків грамоти, писемності, із літер 

будуються склади, слова. Це комплексний подразник, який включає форму, 

величину, просторове відношення знака чи його елемента, кількість подібних 

елементів. Основа подразника – звук. Зі звуками мови (фонемами) діти 

ознайомлюються на попередніх етапах навчання. Літери – знаки для 

писемного позначення звуків мови [3].  

Проблеми підготовки руки дитини до письма здавна привертали увагу 

психологів і педагогів. Так, відомий психолог Д. Ельконін зазначав, що у 

дошкільному віці перебудова рухів і дій дитини полягає у тому, що вони 

починають практично виконуватися, контролюватись і регулюватися самою 

дитиною на основі уявлення про майбутню дію та умови її здійснення.  

Задля опанування писемним мовленням, як зазначає сучасна 

дослідниця І. Карабаєва, у дітей старшого дошкільного віку слід сформувати: 

інтерес до друкованого слова та розуміння старшим дошкільником його 

значення; цілісне сприймання на слух друкованого тексту, розуміння його 

змісту та емоційне ставлення до подій, що про них ідеться; уміння виділяти з 
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мовного потоку речення, у реченнях розрізняти слова, у словах – склади та 

звуки [3].  

Зазначимо, що упродовж дошкільного віку зростає роль слова у 

підготовці руки дитини до письма. Це підвищує ефективність рухового 

навчання, навички набувають усвідомленого й узагальненого характеру, 

легко переносяться в нові умови, знижується кількість помилок, зменшується 

час, необхідний на засвоєння нових навичок, що сприяє формуванню у дітей 

старшого дошкільного віку складніших рухових навичок.  

 Досліджуючи вищезазначену проблему, сучасна дослідниця Н. Кравець 

вважає, що основним методом підготовки дошкільника до письма є гра. Вона 

пропонує використовувати різноманітні ігри: ігри-вправи, ігри-заняття. 

Особливого значення надає автодидактичним іграм зі спеціальними 

об’єктами, якими дитина маніпулює з мозаїкою, нитками, шнурками, тістом, 

пластиліном, геометричними фігурами, фігурками казкових персонажів, 

овочами, фруктами, що сприяє тренуванню пальців рук, розвитку зорової і 

тактильної пам’яті, сенсорно-перцептивної сфери. Поряд з цим значну увагу 

надає штрихуванню шаблонів, трафаретів. Під час штрихування 

закріплюються дрібні рухи пальців та кисті рук, розвивається зорово-

просторове сприймання, формується зорова пам’ять тощо [4].  

 Таким чином, готуючи руку дитини до письма, А. Богуш звертає увагу 

на те, що слід насамперед подбати про розвиток: п’ясті руки й дрібних м’язів 

пальців; координації рухів руки, пальців, передпліччя; окоміру вміння 

визначати центр, середину, підпорядковувати рухи руки, очей контролю 

свідомості); просторових уявлень (зліва, справа, внизу, вгорі, у правому 

верхньому кутку, у правому нижньому кутку, у лівому верхньому кутку, у 

лівому нижньому кутку, над і під лінією, між лініями); плавності, точності, й 

ритму рухів; уміння проводити 0,5 хв безвідривні лінії на папері, в зошиті [1, 

с.694- 704.].  
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 Отже, підготовка руки дитини до письма – це складний процес, який 

тісно пов'язаний з усіма періодами дошкільного дитинства. В основі 

оволодіння письмом лежить формування „рухової навички”, розвитку дрібної 

моторики пальців рук. У процесі письма утворюються зв’язки між 

елементами мови і рухами, потрібними для їх позначення на письмі.  
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АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ З ПРОБЛЕМИ 

ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ 

Сучасна дитина живе у створеному людством навколишньому 

середовищі, в якому люди, природний і соціальний світ взаємопов’язані. 

Роз’яснювати значення діяльності людей у навколишньому середовищі, 

формувати в дитини певне розуміння про необхідність допомагати природі та 

примножувати її багатства є завданням вихователя, адже, першою ланкою в 
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системі суспільного екологічного виховання в Україні є дошкільна освіта. 

Вимоги до рівня екологічного розвитку дітей визначені Базовим 

компонентом дошкільної освіти України.  

Екологічне виховання – одне із основних напрямків в системі освіти, це 

спосіб впливу на почуття дітей, їх свідомість, погляди та переконання. Саме 

тому, для реалізації цих завдань у дошкільному навчальному закладі має 

бути створений відповідний розвивальний життєвий простір, несприятливий 

для розгортання активного буття дітей у природному середовищі у 

специфічних для старшого дошкільного віку видах діяльності: ігровій, 

навчально-пізнавальній, мовленнєво-комунікативній, продуктивній. 

Залучаючи дітей до тісного спілкування з природою, до пізнання світу 

рослин і тварин, ми, дорослі сприяємо активному розвитку у них таких 

якостей як доброта, терпіння, працьовитість і милосердя. Ці риси, закладені в 

ранньому віці, міцно сформують характер дорослої людини, її ставлення до 

природного середовища.  

 Різні аспекти проблеми екологічного виховання досліджували такі 

педагоги, як А.Волкова, Н.Горопаха, О.Захлєбний, І.Звєрев, Н.Кот, 

О.Кудрявцева, Н.Лисенко, В.Маршицька, С.Ніколаєва, З.Плохій, Г.Пустовіт, 

Н.Пустовіт, Н.Рижова, І.Суравєгіна, Н.Яришева та інші. 

Можливість і успішність формування початкових екологічних уявлень 

у дітей дошкільного віку доведено численними дослідженнями 

(Я.Коменський, Й.Песталоцці, Д.Локк, Ж.Руссо, С.Русова, Л.Міщик, 

С.Ніколаєва, З.Плохій, Н.Поддьяков, Н.Рижова, П.Саморукова, О.Терентьєва, 

І.Хайдурова та ін.). Перші спроби визначення змісту і структури екологічних 

уявлень для дітей дошкільного віку належать К.Ушинському, А.Герду, 

Є.Водовозовій, В.Грецовій й іншим класикам педагогіки. Сучасними 

дослідниками (Н.Горопаха, Н.Лисенко, С.Ніколаєва, З.Плохій, Н.Рижова) 

визначено зміст і структуру екологічних уявлень для дошкільників. 
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Майбутнє планети значною мірою залежить від того, що людство 

знатиме про навколишнє середовище і чи буде воно з повагою ставитися до 

природи, відчувати себе її часткою. Тож варто закладати міцний фундамент 

дитячої любові до навколишнього середовища, і тоді це почуття неодмінно 

розвиватиметься. Завдання дбайливого ставлення до природи означені в 

Конституції України. Основний закон проголошує: «Кожен зобов’язаний не 

заподіювати шкоди природі» [6].  

Велика увага надається цьому питанню в державних законодавчих 

актах, які стосуються освіти, зокрема дошкільної її ланки. У Державній 

національній програмі «Освіта. Україна ХХІ століття» (1994) йдеться про те, 

що необхідно «формувати екологічну культуру людини в гармонії її відносин 

з природою» [3, с. 16].  

Закон України «Про дошкільну освіту» (1998) одним із завдань 

дошкільної освіти визначає «виховання морально-естетичного ставлення до 

навколишнього світу, явищ живої і неживої природи» [4, с. 3].  

У Концепції дошкільного виховання в Україні (1993) зазначено, що 

«природа рідного краю є основою матеріальної і духовної культури народу... 

Дитяче чутливе сприймання природи як живого організму, зустріч з її 

таємницями, прагнення осягнути їх породжує любов до природи, екологічне 

світобачення» [5, с. 6].  

Визначає зміст знань дошкільників з різних сфер людської 

життєдіяльності Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (2012); 

зокрема в ньому зазначенізагальні підходи до формування особистості через 

сферу життєдіяльності в природі. «Природа є екологічне спрямування, 

виховання різнобічної і гармонійної особистості, орієнтованої на відтворення 

екологічної культури суспільства, комплексний підхід, що передбачає 

розвиток чуттєвої сфери, засвоєння певного кола знань та оволодіння 

практичними вміннями» [2, с. 6].  
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Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (2011) 

розкриває шляхи реалізації завдань екологічного виховання та освіти дітей 

дошкільного віку [1]. 

Отже,  аналізуючи нормативно-правову базу з проблем екологічного 

виховання, слід зауважити що  проблема екологічного виховання дітей була і 

залишаються актуальною, адже, природа відіграє важливу роль у формуванні 

особистості дошкільника. Під впливом природи розвиваються всі розумові і 

фізичні сили людини.  
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1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” / Наук. 

кер. та заг. ред. О. Л. Кононко. – 3-тє вид., випр. – К.: Світич, 2011. – 430 с. 

2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні / науковий керівник : 

А. М. Богуш. – К. : Видавництво, 2012. – 26 с.  

3. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»), 

затвердж. постановою Кабінету Міністрів України № 896 від 03.11.1993 р. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : //zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 

896-93-%D0%BF.  

4. Закон України «Про дошкільну освіту» від 24. 12. 2016 р. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2628-14.  

5. Концепція дошкільного виховання в Україні (проект). – К.: Освіта, 1993. 

– 16 с. 

6. Конституція України від 28.06.1996 р. / [Електронний ресурс]. / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/  

 

 

 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2628-14


69 

 

Красниця О. О., 

студентка V-го курсу. 

Спеціальність «Початкова освіта» 

(Львівський національний університет ім. Івана Франка) 

Науковий керівник – Войтович А. Ю., 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 (Львівський національний університет ім. Івана Франка) 

 

ВИХОВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЦІННІСНОГО 

СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я  

У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 

Одним з важливих напрямів освіти є виховання в дітей відповідального 

ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, адже здоров'я  –  

найперша необхідна умова успішного розвитку кожної людини, її навчання, 

праці, добробуту, створення сім'ї і виховання дітей [5].  

Актуальність теми статті полягає в тому, що виховання ціннісного 

ставлення до власного здоров’я у дітей – важливе завдання, яке стоїть перед 

сучасними вчителями початкових класів, тому, що зараз спостерігається 

чітка тенденція зниження рівня здоров’я молодших школярів і ця проблема 

потребує негайного вирішення.  

Навчити дітей берегти і зміцнювати своє здоров’я – одне з 

найважливіших завдань сучасної школи, яке має стати атрибутом будь-якої 

освітньої діяльності у навчальному закладі і поза його межами [5]. 

Виховання ціннісного ставлення до здоров’я у молодших школярів 

здійснюється через розвиток, перш за все, валеологічної освіти, повноцінного 

медичного обслуговування, створення екологічно сприятливого життєвого 

простору та оптимізації режиму навчально-виховного процесу [4, с. 53]. 

Проблемі виховання ціннісного ставлення до здоров’я у школярів 

приділяли такі вчені, як: Ю. Ващенко, С. Свидиренко, В. Бабич та інші. 
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 Метою статті є аналіз процесу формування ціннісного ставлення у 

молодших школярів  до власного здоров’я під час навчально-виховного 

процесу. 

 Молодший шкільний вік – найбільш сприятливий період для 

формування культури здоров’я, мотивації здорового способу життя, 

позитивного ставлення до здоров’я, адже для дітей, особливо 1 – 2 класів, 

важливим є приклад вчителя, його статус є дуже високим, інколи навіть 

перевищує статус батьків. 

Таким чином, ставлення дітей до свого здоров’я визначається тими 

характеристиками, які дає вчитель. Педагог, демонструючи власне ставлення 

до свого здоров’я, виконуючи певні медичні, фізіологічні рекомендації, 

створює оптимальні можливості для формування ціннісного ставлення учнів 

початкових класів до власного здоров’я [1, с. 36]. 

Основні завдання вчителів початкових класів полягають у формуванні: 

- світогляду, спрямованому на збереження власного здоров’я, активній 

мотивації щодо зміцнення здоров’я; 

- знань, вмінь і навичок безпечної поведінки; 

- здатності передбачати наслідки своїх вчинків, самостійно приймати 

рішення; 

а також: 

- вчити жити учнів у гармонії з собою та  природою, дбайливо ставитися 

до природи; 

- створювати умови для формування творчої, духовно і фізично здорової 

особистості [2, с. 12]. 

Навчально-виховна робота з формування позитивного ставлення до 

здоров’я має різноплановий, інтегративний характер. З огляду на це, вчитель 

має володіти широким спектром педагогічних форм та методів. 

Інформаційно-просвітницький підхід (знання заради знань), який 

домінував протягом багатьох років виявився неефективний у вирішенні 
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проблеми формування позитивного та відповідального ставлення до 

здоров’я. Зараз є альтернативний компетентнісний підхід (знання заради 

вмінь), який базується на основі формування та розвитку життєвих навичок, 

обґрунтовує необхідність формування усвідомлених поведінкових реакцій [1, 

с. 39]. 

Педагоги для того щоб підвищити пізнавальну активність учнів, 

формувати творчий підхід до проблем, пов’язаних зі збереженням здоров’я 

все частіше використовують активні методи навчання (ситуаційно-рольові 

ігри, тренінги, методи аналізу ситуацій, робота над проектами «Я і моє 

здоров’я» та інші), які передбачають вільний обмін думками, самостійний 

пошук розв’язання проблем та сприяють формуванню в учнів навичок 

критичного мислення та практичні методи (вправи, практичні роботи). 

Теоретична інформація, яку отримують учні має опиратися на їх життєвий 

досвід, пов’язуватись з практичний застосуванням. 

На уроках «Основи здоров’я», під час екскурсій та й загалом під час 

індивідуального спілкування потрібно говорити дітям про те, як берегти своє 

здоров’я, що таке здоровий спосіб життя, як діяти в ситуації, що загрожує 

здоров’ю та життю дитини, сприраючись на власний досвід дітей [3, с. 3]. 

 Практичні приклади допомагають дітям молодшого шкільного віку 

краще зрозуміти, для чого потрібно вести здоровий спосіб життя. 

Так, наприклад, під час вивчення теми «Охайність і особиста гігієна 

першокласників: як правильно вмиватися, доглядати за зубами», учні не 

просто слухають інформацію, а й розглядають під мікроскопом свої руки, 

розуміють скільки мікробів є на немитих руках. Відповідно діти розуміють, 

для чого потрібно вмиватися і доглядати за своїм тілом [3, с. 3]. 

Для дітей початкової школи є новиною те, що всі діти мають право 

бути здоровими, тому потрібно донести до кожного, що здоров’я – це право, 

дане нам від народження. Під час вивчення теми «Твої права» діти не тільки 

опрацьовуюють Конвенцію ООН «Про права дитини», а й малюють малюнки 
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до певних статей Конституції. Цікавим для дітей буде завдання знайти, в 

яких казках і які саме права порушені. Основне, що повинні зрозуміти діти, 

це те, що вони мають право бути здоровими і відповідальність за реалізацію 

цього права лежить і на них, і найблищих дорослих [3, с. 3]. 

Одним з напрямів, який формує здоровий спосіб життя як ціннісну 

орієнтацію дитини в майбутньому є впровадження здоров’язберігаючих 

освітніх технологій в роботі з дітьми та батьками. І працювати потрібно не 

стільки з дитиною, скільки з усією сім’єю [3, с. 2]. 

Важлива роль у розвитку навичок здорового способу життя 

відводиться позаурочній роботі з школярами. Серед основних форм 

позаурочної роботи виділяють такі: олімпіади, вікторини, «Дні Здоров’я», 

конкурси, валеологічні акції, гуртки. Це забезпечує послідовне та 

систематичне формування ціннісних орієнтацій на здоровий спосіб життя у 

молодших школярів. 

Отже, виховання ціннісного ставлення до власного здоров’я охоплює 

весь навчально-виховний процес та позаурочну діяльність молодших 

школярів. Результат і успішність цієї діяльності залежить від спільної роботи 

вчителів і батьків та середовища, яке оточує дітей. Молодший шкільний вік є 

сприятливим  для формування валеологічної свідомості, мотивації на 

здоровий спосіб життя, адже саме в цей період закладаются основи здоров’я.  
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ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

ТОРСТЕЙНА ВЕБЛЕНА   

Торстейн Веблен – американський економіст, соціолог і публіцист, 

доктор філософії. Він зробив  великий внесок у теорію економіки, у 

соціологію, значну увагу зосереджував проблемам освіти.  Викладав у 

Корнельському, Чиказькому, Стенфордському університетах, а також в 

університеті штату Міссурі. Написав чимало праць, зокрема такі:  «Теорія 

бездіяльного класу: економічне дослідження інституцій» (1899), «Інстинкт 

майстерності» (1914),     «Дослідження природи світу і умов його підтримки» 

(1917),  «Вища освіта в Америці» (1918),  «Підприємці і проста людина» 

(1919) [1]. 

Науково-педагогічний світогляд Торстейна Веблена формувався у 

непростих життєвих умовах. 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
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   Ставимо за мету простежити  головні віхи життєвого і творчого  

шляху Торстейна Веблена.  

 Як вчений Веблен сформувався у час, який називали Золотим віком 

(або віком протесту), коли панували магнати-грабіжники, які збагачувались, 

експлуатуючи основну масу населення.   

Ненависть до тих, хто обманює і спекулює, сформувалась у нього з 

дитинства. Коли його батьки (норвезькі  іммігранти) приїхали в Америку, то 

стикнулися з великими труднощами – спекулянти земельними ділянками 

відмовили їм на їхню заяву про придбання землі. Коли через деякий час 

написали другу заяву, то отримали земельну ділянку,  але змушені були 

половину цієї ділянки продати, щоб оплатити лихварські процентні ставки. 

Лише завдяки важкій праці й ощадливості згодом його батьки змогли 

придбати власне фермерське господарство. 

У 1882 році  Торстейн  вступив в Університет Гопкінса, де вивчав 

філософію і політичну економію. Однак провчився лише неповний семестр, 

тому що не отримав  стипендію. Для його навчання в університеті батько був 

змушений взяти позику в банку.  Жив Торстейн дуже  скромно, на одяг  не  

було грошей, мав постійні борги. 

У 1884 році  він захистив  кандидатську дисертацію «Етичні основи 

вчення про відплату» і здобув вчений ступінь доктора філософії. У  1899 році 

вийшла у світ його праця «Теорія бездіяльного класу»,   у 1904 році  – 

«Теорія ділового підприємства». Разом з їх виходом  зросла популярність 

Торстейна  Веблена. Однак  він завжди вирізнявся скромністю і 

працьовитістю. Студенти, яким він читав лекції, шепотілися у коридорі: «Он 

іде доктор Веблен, який знає двадцять шість мов» [6].   Після  лекцій 

зазвичай працював  у  факультетській бібліотеці.  У  кімнаті, де він проживав, 

усього лише і було що стіл з лампою, кілька простих стільців та коробки 

уздовж стін, що замінювали книжкові полиці.  Курси, які він читав, 

охоплювали широке коло проблем із різних галузей.  Найвідоміший курс 
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його лекцій  –  «Економічні чинники в цивілізації».  Він мав чудову пам'ять, 

ніколи не користувався ніякими записами, навіть коли оголошував 

рекомендовану літературу, цитував напам'ять латинські вислови, 

приголомшував студентів несподіваними фактами. 

Важливою  віхою в біографії Веблена є 1918 рік, коли він підготував і 

виголосив  перед Національним інститутом суспільних наук доповідь «Про 

загальні принципи політики реконструкції». Сенс реконструкції,  на його 

думку, полягав  у тому, щоб перетворити Америку в країну благополуччя для 

простих людей. 

Веблен  критикував  погляди класичних економістів,  стверджував, що 

економічну поведінку людей, як і будь-яку людську діяльність, потрібно 

аналізувати відповідно до соціального контексту. Від  Спенсера і Дарвіна він 

успадкував еволюційний підхід. Виокремив чотири стадії еволюції людства: 

первісну економіку доісторичних часів,  хижацьку економіку епохи 

варварства,  досучасну економіку ремісничого виробництва, сучасну 

економіку з переважаючим машинним виробництвом. Його пояснення 

еволюційного розвитку основується  на поданій Марксом  інтерпретації 

історії розвитку людства. Веблен вважав, що капіталістичне суспільство 

ґрунтується на протистоянні інтересів промисловості і бізнесу, між тими, хто 

виробляє товари, і тими, хто робить гроші. 

Торстейн Веблен є автором  теорії соціально зумовлених мотивацій,  

теорії соціальних детермінант знання,  теорії соціальної зміни (або 

технократичної теорії).  

У своїй праці «Вища освіта в Америці» зазначає, що навчальні заклади 

у розвитку підкоряються цінностям і законам ринкового виживання, нормам 

підприємства, підлаштовуються під вимоги носіїв влади і відходять від 

справжніх цілей та цінностей вищої освіти [2]. Як ідеальний університет  

розглядав  автономний науково-дослідний інститут,  що є невід'ємною  

частиною соціально-економічної структури, відповідає особливостям 
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ринкового виробництва і сприяє пристосуванню індивіда до економічної 

ситуації. Ідеалом освіченості  вважав інженерів і  техніків, від яких, на його 

думку, значною мірою залежить прогрес людства [3].   

Як зауважують науковці [4; 5; 7], розглядаючи особливості навчання і 

виховання, Веблен зазначав, що: 

–  у початковій  школі  навчання спрямоване  головно на набуття  

навиків, на усвідомлення причинно-наслідкового  зв’язку між явищами; 

– прагнення до знання – це інстинкт  допитливості; 

– до продуктивної економічної діяльності людину спонукає  інстинкт 

майстерності  – потяг до добре виконаної та ефективної роботи;  

– самоповага  –  це відображення тої поваги, яку виявляє до індивіда 

його оточення. Оцінюючи свої досягнення порівняно з досягненнями своїх 

ближніх, люди постійно прагнуть перевершити своїх ближніх, мати вище  

фінансове  становище, ніж  інші, і домогтися  високої самооцінки; 

–  професії, пов’язані з фінансами, сприяють розвитку  віри в удачу, а 

промислові професії виховують раціональність.  

Отже,  непрості  життєві  умови, погляди класичних економістів, 

погляди Спенсера і Дарвіна, а також Маркса  вплинули на формування  

Торстейна Веблена як  ученого.  Як ідеальний  університет  він розглядав  

автономний науково-дослідний інститут,  що відповідає особливостям 

ринкового виробництва і допомагає індивідові пристосовуватись  до 

економічної ситуації.  Акцентував на розвитку інстинкту  допитливості й 

інстинкту майстерності, які сприяють науково-технічному поступу. 
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У статті описано проблему формування соціальної компетенції старших 
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv
http://elibrary.kubg.edu.ua/4018/
http://buklib.net/books
https://elibrary.ru/item.asp?id=20926554
http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5890/5891
http://www.library.fa.ru/files/Veblen.pdf


78 

 

забезпечення ігрового характеру навчально-виховного процесу. Подано 

висновок про вплив гри на формування соціальної компетенції. 

Ключові слова: ігрова діяльність, соціальна компетенція, соціальні 

уміння дітей старшого дошкільного віку, старший дошкільник. 

Актуальність проблеми. Сьогодні освітня робота з дітьми в 

дошкільних закладах спрямована на забезпечення умов, які надають дитині 

широкі можливості для самостійних дій з освоєння навколишнього світу. З 

огляду на це особливої значимості набуває проблема взаємодії дітей із 

ровесниками та дорослими. 

Одним із головних завдань дошкільної освіти, як зазначено в Законі 

України «Про дошкільну освіту», є формування особистості дитини, 

розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду [2, с. 7]. 

Мета статті – обґрунтувати теоретичні та практичні аспекти процесу 

формування соціальної компетенції дітей старшого дошкільного віку 

засобами гри. 

Виклад основного матеріалу. В умовах розвитку сучасного 

суспільства докорінно змінюється концепція неперервної освіти, суспільні 

запити і проблеми передбачають утвердження пріоритету дошкільної освіти, 

усвідомлення раннього етапу дошкільного дитинства як одного із 

найголовніших.  Актуальним постає питання цілісного підходу до 

формування особистості, життєвої компетенції дитини. 

У науковій літературі уживаються і поняття «компетенція», і поняття 

«компетентність». Ця схожість не є випадковою, адже ці категорії походять з 

одного джерела: з латини competentia – узгодженість, відповідність, а 

competo – відповідати бути годящим, здатним.      

 А. Хуторський пропонує розвести ці поняття, використовувати їх 

паралельно, але вкладати в них різний сенс. Компетенція – це сукупність 

взаємопов’язаних якостей особистості (знань, умінь, способів діяльності), які 

є заданими до відповідного кола предметів і процесів та необхідними для 



79 

 

якісної продуктивної дії по відношенню до них. Компетентність – це 

володіння людиною відповідною компетенцією, що містить її особистісне 

ставлення до предмета діяльності [9, с.  204]. 

Отже, компетенція, в широкому її розумінні, трактується як якість 

особистості, яка володіє певними знаннями в певній галузі та вміє їх 

застосувати на практиці, забезпечувати успішну діяльність. 

Наукова розробка проблеми соціальної компетенції почалася в кінці 

XX століття. Психологи (Ю. Меля, К. Рубін, Р. Хінтч), соціологи (В. Ядов, 

А. Корнілова, І. Тетаренко), педагоги (Е. Коблянська, І. Пєсков, 

В. Кожевніков) вивчали проблему соціальної компетенції, описували та 

досліджували такі феномени: навички взаємодії, соціальну взаємодію, 

мотивацію, готовність до життя, поведінкові сценарії, хоча не завжди 

вживали термін «соціальна компетенція» [5,  с. 535]. 

Соціальна компетенція – це багатогранна характеристика особистості, 

яка своєю багатокомпонентністю охоплює всю сукупність та глибину 

функціонування особистості в соціумі, враховуючи при цьому такі 

психологічні складові особистості, як цінності, мотиви, переконання, 

здібності тощо, але, як і будь який вид компетенції, проявляється у 

діяльності, зокрема у міжособистісних відносинах [1,  с. 47]. 

Лук’янова М. зауважує, що соціальна компетенція проявляється в 

активному освоєнні й присвоєнні людиною соціальних норм, правил, які 

виникають на різних етапах і у різних видах соціальної взаємодії, що є 

основою побудови, регулювання міжособистісних і внутрішньо особистісних 

соціальних відносин. Визначальним фактом є той, що соціальна 

компетентність виступає і як результат, і як умова успішної соціалізації. Чим 

вищий рівень розвитку соціальної компетентності, тим легше протікає 

процес соціалізації, тим успішніше здійснюється міжособистісна взаємодія 

[3, с.  241]. 
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Рогальська-Яблонська І. стверджує, що, спілкуючись із дорослими і 

ровесниками, діти вчаться жити поряд з іншими, враховувати їхні інтереси, 

правила і норми поведінки в суспільстві, тобто стають соціально 

компетентними [6,   с. 354]. 

Виховання та навчання як чинники формування соціальної компетенції 

дітей старшого дошкільного віку – це спеціально організований процес 

формування і розвитку особистості та, перш за все, її духовної сфери. 

Соціально компетентний старший дошкільник має розвинену потребу в 

контактах з іншими дітьми та дорослими, у соціально вмотивованій спільній 

діяльності; володіє яскраво вираженими моральними почуттями співрадості, 

співпереживання, готовності прийти на допомогу [10,  с. 16]. 

Узагальнюючи наведені твердження вчених, можна констатувати, що 

під соціальними компетенціями дошкільника розуміються його знання, 

вміння та навички, необхідні для розв’язання соціальних і поведінкових 

ситуацій , характерних для цього віку. 

Важливе місце у процесі формування соціальної компетенції 

підростаючого покоління займає ігрова діяльність. Ігри широко 

використовувалися і продовжують використовуватися як основний засіб 

соціальної інтеграції дітей.  

До гри, як ефективного засобу навчання і виховання звертався і 

В. Сухомлинський «Дитина за своєю природою – допитливий, дослідник, 

відкривач світу. Так нехай перед нею відкривається чудовий світ у живих 

фарбах, яскравих і тремтливих звуках, у казці та грі, у власній творчості, в 

красі, що надихає її серце, в прагненні робити добро людям» [7, с. 18 ]. 

Саме гра є одним із найефективніших засобів підготовки дитини до 

«дорослого» життя, її соціалізації, морально-етичного виховання. У грі діти з 

власної ініціативи вступають у різні контакти між собою, здебільшого 

самостійно будують свої стосунки.  
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У старшому дошкільному віці гра стає провідним видом діяльності 

тому, що зумовлює якісні зміни в психіці дитини; зміст гри набуває дедалі 

більшої інтелектуальності, відповідно до вищого рівня розумового розвитку 

5 – 6-річних дітей. Вони вже, наприклад, краще усвідомлюють і відтворюють 

суспільні події, етичні правила, якими регулюються взаємини між людьми 

[4]. 

У формуванні соціальної компетенції дітей старшого дошкільного віку 

важливо використовувати театралізовані ігри, оскільки їх виховна цінність 

полягає в тому, що, організовуючи такі ігри з дітьми, педагог має змогу 

шляхом продуктивного розподілу ролей впливати на реальну позицію дитини 

через гру [8, с. 74].           

 Таким чином, ігри зближують дітей, об'єднюють їх загальною цікавою 

для всіх діяльністю. Регулярне проведення спільних ігор збагатить 

дошкільнят новими враженнями, буде сприяти формуванню навичок 

соціальної компетентності, дасть їм новий соціальний досвід, який є 

важливим для розвитку їх особистості.  

Висновки. Гра – унікальне явище життя. Незважаючи на те, що гра — 

унікальне явище людського буття, також один із необхідних інструментів 

розвитку не лише дітей, а й дорослих.  

З’ясовано, що у формуванні соціальної компетенції дитини старшого 

дошкільного віку найкращих результатів можна досягти, граючись із нею, 

тому що кожна гра виконує важливу виховну, соціалізуючу функції, 

формуючи типові навички соціальної поведінки та систему цінностей 

старшого дошкільника. У грі, діти – дошкільники розвиваються як 

особистості, у яких формуються ті уміння і навички, які впливатимуть на їх 

адаптацію у суспільстві, відносини з оточуючими людьми.  
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ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР У ЕКОЛОГІЧНОМУ 

ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ 

Усвідомлення необхідності узгоджувати свою діяльність із правилами 

взаємодії з природним довкіллям, які відповідають логіці самої природи, 

забезпечить можливість існування людства сьогодні та в майбутньому.  

Екологічне виховання як складник формування особистості є 

актуальною педагогічною проблемою, що має велике економічне та 

соціальне значення і потребує пошуку ефективних шляхів розв'язання в усіх 

ланках освіти [1]. 

Дошкільне дитинство – сенситивний період розвитку дитини, який 

відіграє важливу роль у формуванні моральних особистісних рис, що 

включають і екологічну культуру.  

Загальновідомо, що гра – провідний вид діяльності дошкільника. Саме 

гра є підґрунтям мислення, де зміцнюються розумові сили, конкретизуються 
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знання, формуються чіткі уявлення про цінність довкілля, його надзвичайне 

значення для життя людини, розвивається екологічна свідомість дитини й 

виховується любов до природи рідного краю. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що проблему 

використання ігор у екологічному вихованні дошкільників розглядали такі 

педагоги минулого, як Є. Водовозова, Я. Коменський, А. Макаренко, 

Ж. Руссо, С. Русова, Й. Песталоцці, В. Сухомлинський, Є. Тихєєва, 

К. Ушинський та ін.  

Не оминула дана проблема дослідників сучасності. Значення ігор у 

екологічному вихованнї дошкільників розглядали О. Білан, Н. Горопаха, 

Н. Лисенко, С. Ніколаєва, Ю. Олійник, З. Плохій, та ін На їхню думку, гра в 

екологічному вихованні сприяє оволодінню нормами та правилами поведінки 

в природі та створює умови для реалізації поведінкової діяльності [2; 3]. 

Дидактична гра – явище багатопланове, складне. Це і метод навчання, і 

форма навчання, і самостійна ігрова діяльність, і засіб усебічного виховання 

особистості. Така гра містить у себе дидактичне завдання, тісно пов'язане з 

ігровими завданнями й ігровими діями, інтерес яких і визначає успішність її 

розв'язання. При виборі навчального завдання варто виходити з вимог 

програми, а також враховувати рівень підготовленості дітей. 

Вирішуючи завдання, поставлені в дидактичній грі, дитина учиться 

виділяти окремі ознаки предметів, явищ, порівнювати їх, групувати, 

класифікувати на основі певних загальних ознак, рис. Діти вчаться 

міркувати, робити висновки, узагальнення, при цьому тренується їхня увага, 

пам'ять, розвивається довільне сприйняття. При вирішенні ігрового завдання 

часто потрібно пояснити свої дії, а це сприяє розвиткові мислення у дітей 

дошкільного віку. 

Слід відразу ж відзначити, що кількість ігор, за допомогою яких 

можливо формувати знання про природу, дуже обмежена. Специфіка 

дидактичних ігор природного змісту полягає в тому, що вони можуть 
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проводитися лише тоді, коли у дітей вже є знання. В іграх ці знання стають 

дійовими, вони застосовуються дітьми, а отже, закріплюються, набувають 

міцності. 

У процесі ігрової діяльності у дітей виховується вміння уважно слухати 

і відповідати на запитання, самостійно розв'язувати поставлене завдання, 

пригадувати, думати, утримуватися від бажань щось сказати, коли правила 

гри цього не дозволяють. Все це сприяє розвитку вольових процесів, мови, 

мислення, уваги, пам'яті. 

В ознайомленні з природою використовуються такі види дидактичних 

ігор:  

1) з природними матеріалами; 

2) з картинками ( у т. ч. настільно-друковані);  

3) з іграшками; 

4)словесні. 

У дидактичних іграх з природними матеріалами діти оперують з 

реальними природними об'єктами (овочами, фруктами листками, квітками 

тощо), внаслідок чого у дітей формуються реалістичні уявлення про об'єкти 

природи. 

Дидактичні ігри з природним матеріалом можна проводити в 

природних умовах, на відкритому повітрі й у груповій кімнаті. Ігри в лісі, у 

парку, на лузі не вимагають спеціального устаткування, але, вибираючи 

місце для гри, необхідно, щоб на галявині, у сквері були рослини, з якими 

вихователь хоче ознайомити дітей, крім того, вони повинні бути доступні 

дітям для спостереження. 

Якщо гра проводиться в приміщенні, природний матеріал розміщують 

так, щоб діти добре бачили відмінні ознаки кожного предмета і всі деталі. 

Можна виділити два типи дидактичних ігор із природним матеріалом: 

безсюжетні і сюжетні. Ігри, у яких усі діти виконують одну – дві однорідних 

дії, відноситься до безсюжетних. Якщо ж у грі дії відповідно до її правил 
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виконуються відповідними учасниками, а зміст відбиває повний сюжет, то це 

ігри сюжетні. Такі ігри вимагають деяких знань, умінь застосовувати їх у 

відповідній ситуації. Тому рекомендується проводити їх з дітьми 

дошкільного віку [4]. 

Вихователь плануючи гру з природним матеріалом, повинен повинен 

пам'ятати про відповідність її змісту змінам, що відбуваються в природі . 

Дошкільники повинні вміти користуватися своїми знаннями, 

застосовувати їх у новій ситуації. Допоможуть навчити їх цьому сюжетні 

дидактичні ігри, ігровими діями яких стає зображення сюжетно-рольових 

відносин, а зміст відбиває життя природи, працю людини в ній. Такі ігри 

варто проводити з дітьми дошкільного віку. Щоб вирішити поставлені в них 

завдання, діти повинні мати досить високий рівень знань про природу, уміти 

вирішувати одночасно кілька дидактичних завдань[2]. 

Сюжетна гра відбиває певну життєву ситуацію, її відтворення в іншому 

плані спонукає дітей мобілізувати знання, застосовувати їх для вирішення 

ігрового і дидактичного завдання. Чим цікавіша ситуація, чим більше вона 

захоплює дитину, тим вище її розумова і творча активність, тим краще 

засвоюються знання. Причому енергійнішими, самостійнішими стають не 

тільки виконавці окремих ролей, а й всі діти, що стежать за ходом гри і 

контролюють правильність виконання завдання [2]. 

Отже, гра – це провідний вид діяльності дітей дошкільного віку, 

оскільки вона уможливлює успішне розв’язання освітньо-виховних завдань з 

екологічного виховання дітей.  

Використання ігор для екологічного виховання дошкільників дає змогу 

педагогові налаштувати дітей на взаємодію з природою, навчити їх ставити 

себе на місце того чи іншого природного об’єкта, занурюватися в його 

простір, активно діяти й самостійно ухвалювати рішення. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

Підвищення вимог до якості та змісту вищої освіти в Україні зумовлено 

насамперед її інтеграцією у світовий освітній простір, появою інноваційних 

засобів масової комунікації, динамічним розвитком суспільних відносин, 

науки, культури, змінами в економічному житті.   Проблема якісної вищої 

освіти в Україні як європейській державі розглядається крізь призму 

формування фахівців, конкурентоспроможних на світовому ринку праці.  

Інформаційно-технічна революція вимагає пошуку нових форм 

підготовки майбутніх фахівців.  Засвоєні знання швидко «старіють», і 

викладач вищого навчального закладу (ВНЗ) повинен не тільки постійно 



88 

 

відстежувати ці зміни, щоб бути професійно спроможним, а й навчати 

студентів за допомогою нових інформаційних технологій добирати важливу 

інформацію самостійно.  

«Компетентнісна парадигма, маючи кардинально інноваційний характер, 

відповідає сучасним вимогам сфери освіти, співвідноситься з динамічним 

відкритим суспільством, в якому індивід є продуктом процесів соціалізації, 

навчання, загальної і професійної підготовки, готовим до виконання 

широкого спектра життєвих функцій» [1, с. 19].  Відзначимо, що 

компетентність педагога є його особистісною інтегративною якістю, яка 

формується лише в процесі професійної діяльності.   

Поняття «комунікативна компетентність» є однією з важливих наукових 

категорій, вивчення якої почалося в 60-70-хх рр. ХХ сторіччя. На сьогодні 

існує значна кількість досліджень, присвячених цій проблемі. Термін 

«комунікативна компетенція» вперше визначив Д.  Хаймз як «систему знань 

про правила, процедуру, етикет, ритуал мовної комунікації» [4, с. 233].   

Вільна енциклопедія Вікіпедія під комунікативною компетентністю 

розглядає  здатність особистості застосувати у конкретному спілкуванні 

знання мови, способи взаємодії з навколишніми й віддаленими людьми та 

подіями, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями [5]. 

 За визначенням В. Жукова комунікативна компетентність – це 

психологічна характеристика людини, як особистості, яка проявляється в 

його спілкуванні з людьми або «здатність встановлювати і підтримувати 

необхідні контакти з людьми». 

Л. Мацько до комунікативної компетенції (системи знань про правила 

мовної комунікації) відносить: «знання про національно-ментальну і 

ритуальну та конвенційну специфіку, соціальну зумовленість мовного 

спілкування, ситуативно-тематичні вимоги та стилістичні нюанси, 

комунікативні стратегії й тактики мовленнєвої поведінки, процедурну 

обізнаність, інтенцію (комунікативні наміри), дієвість [7, с. 20].  Формування 
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комунікативної компетенції спрямоване на розвиток культури мовленнєвого 

спілкування, засвоєння мовленнєвого етикету та етичних норм спілкування.  

Під комунікативною компетентністю розуміють здатність 

встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, певну 

сукупність знань, умінь і навичок, що забезпечують ефективне спілкування. 

Вона передбачає уміння змінювати глибину і коло спілкування, розуміти і 

бути зрозумілим для партнера по спілкуванню. Комунікативна 

компетентність формується в умовах безпосередньої взаємодії, тому є 

результатом досвіду спілкування між людьми [8]. Цей досвід набувається не 

тільки у процесі безпосередньої взаємодії, а також опосередкованої, в тому 

числі з літератури, театру, кіно з яких людина отримує інформацію про 

характер комунікативних ситуацій, особливості міжособистісної взаємодії і 

засоби їх вирішень. У процесі опанування комунікативної сфери людина 

запозичає з культурного середовища засоби аналізу комунікативних ситуацій 

у вигляді словесних і візуальних форм. 

Комунікативна компетенція майбутніх фахівців дошкільної освіти – це 

поєднання навичок успішного спілкування і взаємодії однієї людини з 

іншими. До цих навичок відносяться грамотність мови, володіння 

ораторським мистецтвом і здатність налагодити контакт з різними типами 

людей. Також комунікативна компетенція – це володіння певними знаннями і 

вміннями. 

Л. Гузеєв, А. Капська та ін. виокремлюють складові комунікативної 

компетентності: орієнтованість у різноманітних ситуаціях спілкування, яка 

заснована на знаннях і життєвому досвіді індивіда; спроможність ефективно 

взаємодіяти з оточенням завдяки розумінню себе й інших при постійній 

видозміні психічних станів, міжособистісних відносин і умов соціального 

середовища; адекватна орієнтація в самій собі – власному психологічному 

потенціалі, потенціалі партнера, у ситуації; готовність і уміння 

налагоджувати контакт з людьми;  внутрішні засоби регуляції 
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комунікативних дій; знання, уміння і навички конструктивного спілкування; 

внутрішні ресурси, необхідні для побудови ефективної комунікативної дії у 

визначеному колі ситуацій міжособистісної взаємодії [6]. 

 Д. Ізаренков виокремив у тлумаченні поняття «комунікативна 

компетентність» істотні ознаки, зокрема: а) віднесеність комунікативної 

компетентності до класу інтелектуальних здібностей індивіда; б) сфера 

прояву цих здібностей є діяльнісним процесом, необхідною ланкою якого 

виступає мовний компонент, так звана мовленнєва діяльність. Зважаючи на 

це, автор уточнює зміст комунікативної компетентності,  вказуючи на те, що: 

а) ця здатність до спілкування є складним, набутим умінням, яке формується 

або у процесі природного пристосування людини до умов життя в певному 

мовному середовищі, або за допомогою спеціально організованого навчання; 

б) ця здатність може знайти вияв в одному або в декількох видах мовленнєвої 

діяльності. Таке уточнення дозволило автору визначити комунікативну 

компетентність «як здатність людини до спілкування в одному, кількох або 

всіх видах мовленнєвої діяльності, яка становить набуту в процесі природної 

комунікації або спеціально організованого навчання особливу властивість 

мовленнєвої особистості» [3, с. 55]. 

Сформоване в навчально-виховному процесі ВНЗ ціннісне ставлення 

майбутніх фахівців дошкільної освіти до професійної комунікації, тобто 

глибока осмислена активна комунікативна позиція є однією з умов і одним із 

засобів становлення комунікативно-ціннісної свідомості майбутнього 

педагога, спрямованості його інтересів і потреб на цінності соціально-

педагогічної роботи: гуманізм, справедливість, милосердя, благодійність, 

альтруїзм тощо. У ставленні до професійної комунікації її доцільно називати 

вже не просто позицією, а власною причетністю і особистою 

відповідальністю. Формування особистої відповідальності за успішність 

професійної комунікації тісно пов’язане з переорієнтацією особистісних 

цінностей, оскільки система особистісних цінностей є головним регулятором 
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діяльності та ставлення людини до комунікації.  

Важливим у формуванні комунікативної компетентності, на нашу 

думку, є інтерактивне навчання як спеціальна форма організації пізнавальної 

діяльності, яка забезпечує атмосферу співробітництва викладачів і студентів, 

відчуття в останніх інтелектуальної спроможності та 

успішності.  Беззаперечно, інтерактивне навчання сприяє свідомому 

засвоєнню майбутніми фахівцями мовних курсів, оптимізує готовність 

студентів до застосування здобутих знань, умінь і навичок у професійному 

спілкуванні з дітьми.  

 Високий рівень методологічної культури викладачів і студентів 

оптимізує процес навчання, виховання й розвитку креативної мовної 

особистості майбутнього фахівця дошкільної освіти.  

Якщо у студентів  не сформована комунікативна компетентність то для 

них характерні такі поведінкові прояви й особистісні характеристики: 

відсутність інтересу до формування комунікативної компетентності; 

ситуативність або відсутність потреби у спілкуванні; неусвідомленість 

важливості формування комунікативної компетентності у професійній 

підготовці. Знання про спілкування, комунікативність особистості, 

особливості їх формування є елементарними, розрізненими, поверхневими, 

мають репродуктивний характер. Такі студенти недостатньо орієнтуються у 

інформаційному просторі, є пасивними у самоосвіті. 

Отже, комунікативна компетенція – це сукупність знань про спілкування 

у різноманітних умовах і обставинах з різними комунікантами, а також 

знання вербальних і невербальних засад взаємодії, умінь і навичок їх 

ефективного застосування у конкретній ситуації спілкування в ролі адресанта 

і адресата. Вона постає як структурний феномен, що містить як складові 

цінності, мотиви, установки, соціально-психологічні стереотипи, знання, 

уміння, навички та є необхідною умовою наступної успішної професійної 

діяльності.  
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В.О.  СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ВИХОВАННЯ 
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Стаття висвітлює аспекти громадського виховання підлітків у системі 

В. О. Сухомлинського та сучасні педагогічні проблеми виховання 

національно свідомих громадян України.  

Ключові слова: громадське виховання, педагогічні умови 

національного виховання, толерантність. 

Постановка проблеми. В умовах формування в Україні 

громадянського суспільства, яке передбачає розбудову Української 

суверенної, правової, демократичної держави, особливо гостро постає 

потреба в становленні громадянина як культурно-освіченої, творчої, 

високодуховної, всебічно розвиненої, гуманістично спрямованої особистості 

зі своїм сформованим світоглядом, з почуттям патріотизму. Одним з 

пріоритетних напрямів сучасної освіти є виховання особистості на засадах 

загальнолюдських, національних і патріотичних цінностей. Найбільш 

значущою цінністю громадянського суспільства, важливим фактором 

розвитку правової, демократичної держави, атрибутом її життєздатності, 

символом мужності українського народу є патріотизм. У зв’язку з цим 

виховання патріотизму як духовно-моральної якості української молоді є 

нагальною потребою держави. Патріотичне виховання особистості 

розглядається як джерело духовного, політичного і економічного 
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становлення країни, її цілісності і безпеки. Провідним шляхом вирішення 

означеного завдання є створення ефективної системи патріотичного 

виховання сучасної молодої людини, спрямованої на формування 

національної самосвідомості, соціально-політичної, правової, інформаційної 

компетентності, виховання таких моральних і патріотичних цінностей як 

чесність, великодушність, обов’язок, справедливість, відповідальність, 

мужність, гідність, толерантність, громадська активність, вірність героїчним 

традиціям минулого, почуття гордості за свою Батьківщину, готовність до 

праці в ім’я України. 

 Теоретичний аналіз засвідчує, що в практиці сьогодення проблема 

громадянського виховання розробляється на державно-програмному, 

концептуальному та практичному рівнях. Так, державні документи, зокрема 

Конституція України, Закон України  “Про громадянство України” 

визначають права і обов'язки громадян України. “Національна доктрина 

розвитку освіти України у XXI столітті” одним із пріоритетів розвитку освіти 

називає національне і громадянське виховання, яке має здійснюватися 

упродовж усього процесу навчання дітей та молоді [5]. За означеним 

державним документом, в основу цих важливих напрямів виховання мають 

бути покладені принципи гуманізму, демократизму, єдності сім'ї і школи, 

наступності та спадкоємності поколінь. Національне та громадянське 

виховання має забезпечити всебічний розвиток, гармонійність і цілісність 

особистості, розвиток здібностей і обдарувань, збагачення на цій основі 

інтелектуального потенціалу народу, його духовності й культури, 

формування громадянина України, здатного до самостійного мислення, 

суспільного вибору і діяльності. 

Постановка завдання. Зараз потрібно впроваджувати державні 

різноманітні програми із залучення молодих людей до проблеми 

громадського, національного виховання, а також виховувати повагу до своєї 

держави та гордість називатися українцем. Якщо людина буде вірити у свою 
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державу, свій народ, то вона буде впевнено досягати своїх цілей і творити на 

благо держави. Перед педагогами постає завдання належного забезпечення 

процесу громадського та  національного виховання, створення відповідних 

педагогічних умов, пошуку ефективних форм та методів, які б сприяли 

підвищенню рівня сформованості національного патріотизму та громадської 

вихованості підлітків. Вагомий внесок у розробку цієї проблеми розкрито в 

педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського, різноманітна творчість якого 

співзвучна із сучасними тенденціями у вихованні молоді. 

Аналіз  останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній педагогічній 

теорії  і практиці визначилися  певні  напрями  вивчення проблеми 

громадянського  виховання: дослідження проблеми  громадянського  

виховання на концептуальних  положеннях сучасної філософії освіти  

(В. Андрущенко, А. Гуржій, В. Кремень, В. Кушерець  та ін.); обґрунтування 

необхідності  переходу  до принципово нової  системи виховних відносин  

(І. Бех, М. Боришевський, О. Вишневський, О. Глузман,  С. Гончаренко,  

І. Зязюн, М. Євтух, О. Киричук, В. Кузь, О. Сухомлинська та ін.); вивчення 

історії, становлення і розвитку  громадянського  виховання (Т. Завгородня,  

Л. Крицька, І. Кучинська, В. Поплужний, В. Постовий,  

М. Рагозін, Ю. Руденко, М. Стельмахович, Б. Ступарик та ін.); розроблення  

методологічного аспекту  проблеми громадянського  виховання  

(Т. Дем'янюк, Є. Бондаревська, М. Боришевський, П. Вербицька,  

Ю. Завалевський, О. Киричук, В. Лозова, Ю. Олексін, Г. Троцко, К. Чорна та 

ін.). 

Виклад основного матеріалу. Проблема громадянського виховання 

дітей набуває все більшого значення в сучасний період. Ми живемо у досить 

складний і водночас дуже цікавий час. Ламаються застарілі стереотипи, 

стрімко оновлюється суспільство. Дедалі частіше звертаємося до витоків 

нашої духовності і з жалем переконуємося, що багато втрачено, забуто, 

загублено. І наша справа на даному етапі навчити дитину шанувати рідне 
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слово, не цуратися свого роду, краю, любити пісні, які ще з народження 

співала мати, знати звичаї та обряди свого народу. 

  Зміст національного виховання можна виразити тріадою 

«громадянин-патріот-гуманіст». В. Сухомлинський відзначав, що «справжнім 

громадянином, стійким борцем за високі ідеали стає тільки людина, яка в 

роки дитинства й отроцтва оволоділа високим мистецтвом людяності, – 

навчилася бути відданим сином, відданою дочкою своїх батьків. Відданість – 

не безмовна покора, а облагороджування взаємовідносин у сім’ї, створення 

радощів для матері й батька». 

Основні риси громадянина виховуються в дитячому, підлітковому та 

юнацькому віці. Дитячі роки – це той вік, коли саме «закладаються корені 

громадськості». Видатний педагог стверджував, що протягом усіх років 

навчання в школі учням слід давати не лише систему знань з основ наук. 

Передусім дітей треба вчити жити, вчити найважливішої мудрості: буття – 

громадянськість. 

 Василь Сухомлинський переконував, що виховувати громадянина 

самими бесідами та повчаннями неможливо, якими б хорошими вони не 

були. Потрібне практичне діло, треба, щоб діти не просто знали, що таке 

«добре» і що таке «погано», а й діяли в ім'я торжества добра, правди, 

справедливості. Діти повинні, твердив Василь Олександрович, почувати себе 

не тільки дітьми, а й юними громадянами своєї держави, зобов'язаними 

віддавати суспільству свою трудову енергію. Без цього нема й не може бути 

морального становлення особистості, без цього засвоювані дітьми знання 

будуть залишатися мертвим, байдужим до світоглядних ідей вантажем. 

  Найважливішим засобом громадянського виховання видатний педагог 

вважав рідне слово. Так, у своїй праці «Серце віддаю дітям» 

В.Сухомлинський  підкреслював: «Адже людину ми виховуємо словом і 

тільки словом. Все інше – вправи, звички, праця – від слова» [4; с. 136]. 

Василь Сухомлинський був переконаний у тому, що виховання 



97 

 

громадянських якостей починається з сім'ї. Він зазначав: «Дитина – дзеркало 

морального життя батьків... Найцінніша моральна риса хороших батьків, що 

передається дітям без особливих зусиль, – душевна доброта матері і батька, 

вміння робити людям добро» [4; с. 28]. 

Майстерність виховання, на його думку, і полягає в тому, щоб 

громадянське, патріотичне життя починалося для людини з малих років. «Ми 

домагаємося, – писав він, щоб у дитини і підлітка боліло серце за те, що 

відбувається навколо неї і поряд з нею, щоб вона з дитинства пережила, 

відчула громадянські радощі, громадянські прикрощі» [8, с. 560], «щоб 

кожен вихованець... відчув особисту причетність до долі народу, пройшов 

урок громадського піклування про інтереси народу, перехворів, 

перестраждав за те, що особисто його ніби не стосується» [6, с. 146].  

У системі виховної роботи Павлиської школи чітко визначалася 

перспектива поступового розширення громадянського бачення світу – «від 

сім'ї, школи, села, району, області до горизонтів країни, Батьківщини» [6, с. 

559], проводилися уроки громадянськості, вечори «Вчися бути справжнім 

громадянином», дискусії «Можна, не можна, треба» [6, с. 559]. Отож, 

В.О.Сухомлинський підкреслював думку про те, що вихованець стає 

громадянином тільки тоді, коли живе долею Вітчизни. 

У своїй праці «Народження громадянина» В.О.Сухомлинський 

обґрунтував і подав структуру духовного світу особистості: розум – почуття 

– погляди – переконання – воля, суть методологічних підходів до виховання 

громадянина своєї держави, дієвого патріота практичними прикладами 

вибудував стратегію виховних впливів на особистість. Кожний навчальний 

заклад з успіхом має використовувати в своєму навчально- виховному 

процесі кімнату казки, кімнату думки, в яких вихованці читатимуть книги 

про відомих людей своєї держави як минулих часів, так і теперішніх, 

подорожуватимуть в минуле і сучасне Батьківщини. Адже вислів 

В.О.Сухомлинського «Сила й ефективність патріотичного виховання 
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визначається тим, наскільки глибоко ідея Батьківщини оволодіває 

особистістю, наскільки яскраво бачить людина світ і саму себе очима 

патріота» [4, c. 467-468] не втрачає сенсу і в наші дні. 

В.О. Сухомлинський сформував закономірності процесу патріотичного 

виховання : 

- глибокі патріотичні почуття і переконання ; 

- моральний ідеал ; 

- моральна доблесть ; 

- патріотичні турботи й тривоги за долю свого народу ; 

- патріотична непримиренність; 

- патріотична гордість. 

Проте завдання вихователя – «відкрити перед кожним вихованцем усі 

джерела, якими живиться могутнє почуття любові до Батьківщини. Це і 

природа рідного краю, слово рідної мови, культ Матері і Батька, Мала 

Батьківщина, її історичне та героїчне минуле, працелюбність» [7, c.133-135]. 

Висновки і перспективи досліджень. Таким чином, наші дослідження 

підтверджують, що засоби громадянського виховання запропоновані В. 

Сухомлинським досить ефективні. Але слід зазначити, що вихователь сам 

має буде справжнім громадянином, особистістю з високою національною 

самосвідомістю, чуйною, доброю людиною, яка з повагою і любов'ю 

ставиться до навколишнього. 
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АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО УМОВ ОСВІТНЬОГО 

ЗАКЛАДУ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА 

 У статті розкрито окремі аспекти психолого-педагогічної адаптації 

дітей дошкільного віку до умов закладу дошкільної освіти; проаналізовано 

труднощі, які виникають у дітей, батьків та вихователів під час 

адаптаційного періоду, визначено шляхи їх подолання. Автор обгрунтувала 

умови позитивної адаптації дітей дошкільного віку до умов перебування у 

закладі дошкільної освіти. 

 Ключові слова: адаптація, адаптаційний період, етапи адаптації, 

труднощі адаптації. 

 Актуальність дослідження полягає у постійній зміні соціальних та 

економічних проблем, які на даний час існують в суспільстві, у висуванні 
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підвищених вимог до процесу розвитку та формування гармонійної 

особистості [1, с. 10]. Дедалі більшого значення набуває здатність людини до 

нестандартних, нетипових вирішень проблемних ситуацій. Саме тому 

проблема адаптованості особистості у новому соціумі є надзвичайно 

актуальною. В свою чергу, ігнорування проблем дитячої адаптації зумовлює 

труднощі її подальшого життя та спілкування. 

Метою статті є висвітлення проблем адаптаційного періоду, з якими 

зустрічаються батьки, діти та вихователі у дошкільному закладі освіти. Адже 

допомога потрібна не лише дитині, але й батькам. У них відстежується 

високий рівень тривожності і дуже часто вони не готові «відпустити» свою 

дитину. Звичайно, ця тривожність передається дітям і,таким чином, 

найдорожчі люди, самі того не розуміючи, спонукають до появи неспокою в 

дитини. Сьогодні, як ніколи, постає завдання перед педагогами повернути 

довіру батьків до дошкільного закладу освіти і закликати їх активно 

долучатися до вирішення проблем адаптації їхньої дитини. Лише активна 

педагогічна взаємодія батьків та педагогів зможе вирішити дану проблему.  

 Слід зазначити, що процес адаптації – це постійний процес, який 

супроводжує людину впродовж усього життя. Фахівці визначають адаптацію 

як пристосування будови і функцій організму, його органів і клітин до умов 

середовища, спрямоване на збереження рівноваги, а період звикання до садка 

– адаптаційним періодом. Цей період буває легким, швидким і майже 

безболісним, а буває – складним і досить утрудненим. Це залежить від 

багатьох чинників, починаючи з умов протікання вагітності й закінчуючи 

особливостями будови центральної нервової системи дитини, а також стилю 

виховання, прийнятого в сім’ї. Але за будь-якого прогнозу негативні 

зрушення в організмі дитини неминучі. Весь організм і психіка дитини в цей 

час постійно перебувають у сильному нервово-психічному напруженні. 

Можна сказати, що дитина перебуває, у кращому випадку, на межі стресу, а 

швидше за все, відчуває його повною мірою [4, с. 18]. 
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 Якщо виразність стресу мінімальна, незабаром дитина та її рідні 

забудуть про негативні процеси адаптаційного періоду. Але це лише в разі 

легкої адаптації. Якщо ж стрес повною мірою охопив дитину, то незабаром 

може статися зрив – дитина занедужає [4, с. 19].  

 Адаптація (з лат. «пристосування») – це пристосування організму до 

нових обставин, а для дитини дошкільний заклад освіти саме і є новим, ще 

невідомим простором, із новим середовищем, новими взаєминами. Адаптація 

включає широкий спектр індивідуальних реакцій, характер яких залежить від 

психофізіологічних і особистісних особливостей дитини, від сімейного 

ставлення, від умов перебування в закладі освіти [2, с. 34]. 

 У різних дітей адаптація відбувається по різному, відповідно до віку, 

типу вищої нервової діяльності, стану здоров"я, стилю виховання в сім"ї, 

родинних взаємин, рівня розвитку в дитини ігрових навичок, її контактності, 

доброзичливості, емоційної залежності від матері тощо [2, с. 35]. 

 Відповідно до цього, дослідники виокремлюють такі етапи у процесі 

адаптації дитини до умов закладу дошкільної освіти (ЗДО): 

- «Шторм» — комплекс зовнішніх впливів спричиняє бурхливу реакцію 

та сильне напруження дитячого організму. Підвищується збудливість, 

тривожність, можуть зростати агресивність, заглиблення в себе, часто 

спостерігаються поганий сон, апетит, настрій. Тривалість цього етапу 

— від 2-3 днів до 1-2 місяців; 

- «Шторм ущухає» — період нестійкого стану, коли дитина шукає 

оптимальні варіанти реагування на впливи: намагається взаємодіяти з 

однолітками, стає більш активною, зацікавленою, врівноваженою. 

Тривалість — від тижня до 2-3 місяців; 

- «Штиль» — період відносного пристосування до нових умов. Дитина 

починає засвоювати нову інформацію, встановлювати контакти, 

виявляти під час занять ініціативу. При цьому суттєво зменшується 

захворюваність, поліпшуються сон, апетит, настрій. Сприятливий період 



102 

 

для розвитку всіх психічних процесів. Тривалість цього етапу – від 2-3 

тижнів до 6 місяців [2, с. 60]. 

 Головне завдання педагогів та батьків на всіх етапах адаптації дитини 

до умов ЗДО – підтримувати постійний взаємозв’язок, спостерігати за станом 

дитини, його змінами. Нехтування симптомами втоми на початковому етапі 

адаптації може призвести до серйозного захворювання. Нервова система 

малюка досить нестійка, тому у стресовій ситуації вона стає вразливою [3, с. 

36]. 

 Для того, щоб уникнути ускладнень і забезпечити оптимальне 

проходження адаптації дитини, слід поступово переводити малюка із родини 

в заклад освіти. Це одне з головних правил, яке педагог має донести до 

батьків. 

 Психологи зазначають, що середній термін адаптації дітей складає:  

- для дітей третього року життя - 2-3 тижні; 

- для дітей четвертого року життя - 2-3 тижні; 

- для дітей старшого дошкільного віку - 1 місяць [4, с. 11]. 

Причинами важкої адаптації можуть стати: несформованість у дитини 

настановлення на відвідування дитячого закладу, навичок 

самообслуговування та невідповідність домашнього режиму режимові 

дитячого закладу [2, с. 60]. Як бачимо, з переліченого, батьки найбільше 

можуть посприяти позитивній динаміці протікання дитячої адаптації. 

Завдання ж педагога бути доброзичливим, твердо спрямувати життя дитини в 

нове русло. 

 Висновки. Адаптація дитини в колективі, контакти з іншими дітьми і 

вихователями, формування навичок, проведення ігор і навчальних занять, 

дотримання режиму, підготовка до свят – ось неповний перелік позитивного 

впливу дитячого садка. Звичайно, існує і низка недоліків суспільного 

дошкільного виховання. І заняття, і режим розраховані на середні показники 

вікової норми, вони не враховують індивідуальних особливостей дітей. Лише 
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коли батьки будуть дослухатися до порад педагогів та психологів, вони легко 

подолають труднощі цього періоду. На жаль, немає чіткого документа у 

статуті ЗДО, який би регламентував кількість годин, що дитина може 

проводити у садку у цей не легкий для неї період. Та не всі батьки свідомі 

того, що відчуває дошкільник у цей період. Задля попередження та 

подолання будь-яких труднощів, які можуть виникнути в період адаптації 

батькам необхідно дослухатися до порад педагогів та психологів, навчитися 

довіряти їм. Окрім того, зважати на стан дитини та працювати спільно заради 

полегшення цього періоду в житті малюка. 
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 Початок третього тисячоліття – період інформаційної та 

інформатизаційної революцій, час, коли ламаються стереотипи у всіх сферах 

діяльності людини. Не є виключенням і освіта, від якої суспільство потребує 

пошуку нових форм, методів, способів та прийомів щодо виховання та 

розвитку підростаючої людини. Адже, все більше у науково-педагогічній 

літературі, у ЗМІ з’являються обґрунтовані дослідження щодо народження 

нових дітей, не схожих на минулі покоління, яких ще називають індіго… 

Постає питання про підготовку нової генерації педагогів, які зможуть 

сприяти становленню нового покоління. Безперечно, нові підходи та 

технології навчально-виховного процесу є досить актуальними на сучасному 

етапі такого необхідного для нас усіх реформування освіти, однак 

визначальною, на нашу думку, має бути любов до дитини та повага до її 

особистості.  

Підтвердженням є праця та діяльність видатного сина українського 

народу В. О. Сухомлинського. Десятиліття знадобилися йому, щоб довести 

усьому світу: любов до дитини є основою діяльності кожного вчителя. Він 

став директором Павлиської середньої школи в липні 1948 року й очолював її 

22 роки. Фантастичним є обсяг зробленого педагогом, науковцем, 

письменником  за ці два десятиріччя. 41 монографія, близько 50 книг, понад 

600 наукових статей, майже 1500 оповідань та казок. Відомими для усього 

освітянського світу є педагогічні праці В. Сухомлинського: «Серце віддаю 

дітям», «Народження громадянина», «Як виховати справжню людину», 

«Павлиська середня школа», «Сто порад учителеві», «Батьківська 

педагогіка» та ін. Твори геніального педагога відомі у виданнях різними 

мовами народів світу від болгарської до японської; його спадщина 

розглядається (вивчається) в провідних університетах і педагогічних 

інститутах Європи, окремі статті і уривки фундаментальних праць 

друкуються в педагогічних журналах Польщі, Німеччини, Чехії, Словаччини, 

Румунії, Австрії, Іспанії, Фінляндії та інших країнах.  
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У розпал кампанії, розв’язаної проти нього консерваторами від 

педагогіки (1967 р.) В. О. Сухомлинський буквально кров’ю свого серця 

писав: «Я не можу жити без дітей. Двадцять років я прокидаюсь о другій, 

третій годині ночі й працюю, працюю, працюю до ранку. З нетерпінням 

очікую на ранок, коли задзвенить дитяче щебетання. Я ніколи не залишу 

дітей, тому що без них я просто не можу жити» [1].  

Сьогодні, опубліковано 65 творів Василя Олександровича, 371 видання 

тиражем близько 15 млн. примірників, які перекладені 59-ма мовами народів 

світу, а найвідоміша книга В. О. Сухомлинського “Серце віддаю дітям” 

видавалася 55 разів 32-ма мовами (дані О. В. Сухомлинської).  

 Досить відомою у науково-педагогічних колах є думка 

В. О. Сухомлинського про те, що для того, щоб бути гарним педагогом для 

дітей, потрібно віддати їм своє серце. Напевне, саме тому, одна із праць 

В.Сухомлинського називається «Серце віддаю дітям».  

У зазначеній педагогічній праці Василь Олександрович описує весь 

навчально-виховний процес, виводячи дітей за територію школи та класу, в 

поле, в сад, у навколишній світ. Як дійсно люблячий педагог, 

В.Сухомлинський спрямовує весь освітній процес на пробудження в  дитини 

допитливості, пізнавальних здібностей й можливостей, які дрімали 

до певного часу. Він як учитель керує цим процесом, майстерно 

спрямовуючи його в потрібне річище, перебуваючи при цьому на  задньому 

плані, спонукаючи активність дітей і створюючи у них відчуття, що це вони 

самі міркують, роблять відкриття, тобто рефлексують. 

Досить показовим, на нашу думку, є постійне звернення та цитування 

педагогів-класиків, письменників, що є підтвердженням багаторічної 

щоденної праці над тими матеріалами, які увійшли до книги. Так, на самому 

початку, ми зустрічаємо цитату Ф. Достоєвського про те, що усім педагогам 

потрібно пам’ятати про те, що ми усі колись були дітьми [1, с. 24]. На наше 

глибоке переконання, звернення керівників навчально-виховного процесу до 
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свого дитинства, досить суттєво змінило б форми та методи роботи у школі, 

які б сприяли гуманізації освіти. 

Василь Олександрович спирається у «Серці…» до концепції Костянтина 

Ушинського, Януша Корчака, Антона Макаренка [1].  

Як доказ своєї аргументації В. О. Сухомлинський не раз використовує 

слова К. Д. Ушинського про особливості дитячого мислення, про 

необхідність розвивати дослідницький характер у дитини,  також про те, що 

навчання – це праця і  вольові зусилля, а не тільки розваги й захопливе 

проведення часу [1]. Підтримуючи ідеї польського педагога  Я. Корчака, 

В. Сухомлинський  говорить про повноцінність, самобутність та самоцінність 

дитини, про обов’язкову підтримку та розвиток маленької людини. 

Досить співзвучним із Я. Корчаком є співчуття до важких дитячих доль 

та намагання зробити усіх дітей щасливими. Тай, загалом, усю педагогіку 

В. Сухомлинського та Я. Корчака, погоджуючись з О. В. Сухомлинською, 

можна назвати як педагогіки про виховання Щасливої Людини [1, с.2].   

Варто також відмітити про влив на розвиток педагогічних ідей педагога і 

педагогіки епохи Відродження, адже знаходимо спільне між Будинком 

Радості Вітторіно де Фельтре та Школою Радості Василя Сухомлинського, 

західноєвропейської реформаторської педагогіки кінця XIX ст. початку XX 

ст. Зокрема, педагогіки Р. Штайнера, яка увійшла у світову педагогіку під 

назвою Вальдорфська педагогіка. У свої роздумах В. Сухомллинский 

використовує і досвід педагогіки праці, співробітництва, автором якої є 

С. Френе [2].   

Також прослідковується у праці використання досвіду Льва Толстого та 

Яснополянської школи, у якій зароджувалася та розвивалася концепція 

вільного виховання. Головне завдання школи збудити – інтерес до навчання, 

яке мусить відповідати на питання, що ставить життя (насамперед сама 

дитина), а не вчитель [2]. 
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Зазначимо, що у  своїй книзі Василь Олександрович не  вповні поділяє 

ідею розвивального навчання, авторами якого Д. Ельконін і В. Давидов, що 

тільки-но розроблялася в той час. Вчений-педагог обстоює ідею образно-

емоційного освоєння дитиною дійсності, її «одухотворення яскравими 

образами», які формуються, виникають у підсвідомості, посилаючись при 

цьому на З. Фройда, І. Павлова, які виступають за активізацію мислення, 

пробудження допитливості – головним, як він вважав, стимул і рушійну силу 

навчання дитини [4].  

Від інших книг «Серце віддаю дітям» відрізняється мовою викладу, 

побудовою та стилем. На відміну від багатьох інших авторів В. 

Сухомлинський пише від себе, розмірковуючи над долею кожної дитини. 

Ольга Василівна, донька Сухомлинського, стверджує про зошити, у яких її 

батько занотовував усі відомості про дітей, їх сім’ї та родини. Роздуми, 

роздуми та постійні роздуми про те як зробити життя своїх вихованців 

кращим та наповненим, як сприяти їхньому становленню та розвитку, як 

виховувати людину «від моменту, як та побачила світ, і до її громадянської 

зрілості». Особливу увагу вчений-педагог звертав на становлення 

«…душевного стрижня Людини – її думок, переконань, почуттів, естетичних 

поглядів та смаків» [1]. 

Особливість цієї книги ще й у тому, що вона написана, на нашу думку, у 

вигляді доброзичливої розповіді педагогам про те, з чого починати у 

вихованні, що є основою роботи у навчальному закладі, що означає любов до 

дитини, яка роль учителя, батьків, матері та батька, дідуся та бабусі, 

однолітків, однокласників. 

Описуючи свою діяльність та учителів школи, В. Сухомлинський описує 

ще й керівництво школою та організацію навчально-виховного процесу. 

Постійно, розглядаючи будь-яку проблему, він описує розмови з учителями, 

бесіди та обговорення у колективі педагогів про те, «…як домогтися того, 

щоб пізнання навколишнього світу, засвоєння знань про природу і 



108 

 

суспільство ніколи не перетворилося для дитини в нудну, надокучливу 

справу» [1]. 

Книга є досить цікавою ще й через те, що у її змісті відображено 

становлення кожної окремої дитини, особливістю є ще й те, що усі прізвища 

та імена не вигадані, а дійсні, очевидні. У  книзі показано живих, реальних 

дітей, з іменами (і прізвищами), надано їхні психічні й педагогічні 

характеристики, описано дійсні долі дітей та їхніх батьків. Прізвища, імена 

дітей та їхні псевдоніми, названо їхніх батьків, описав їхні особистісні риси, 

набуті та природжені. Всі діти впізнавані, їхні долі відповідають тому, як їх 

представлено в книзі. Те, що дітей в «Серці...» персоніфіковано, описано їхнє 

життєве (і культурне) середовище, рівень їхнього інтелектуального й  

емоційно-морального розвитку, теж було незвичайним для тодішньої 

педагогічної літератури, яка оперувала усередненим поняттям «учень», 

«школяр». Підхід Сухомлинського неначе повертав до педології, такої 

популярної в СРСР 1920-х років, з її глибинним вивченням дитини [2].  

У новій редакції «Серце віддаю дітям» О. Сухомлинська помістила і 

листування з видавництвом «Радянська школа», яке підтверджує думку про 

те, що ідеї В. О. Сухомлинського, гуманізація навчально-виховного процесу 

та, зрештою, уся його педагогічна система з’явилися  досить рано у 

неготовому до такого світосприйняття суспільстві, і, шлях пройдений 

відомим педагогом був досить важким із його прогресивними ідеями. 

Наприкінці книги В. Сухомлинський згадує слова У. Уітмена: «Тепер я 

збагнув, як створити найкращих людей: нехай виростають на вільному вітрі, 

сплять і їдять із землею». На нашу думку, використовуючи усе прочитане у 

книзі, правильною була б така думка:  «Тепер я збагнув, як створити 

найкращих людей: потрібно любити та віддати їм своє серце» [1].  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Анотація. У статті розкриваються особливості розвитку 

математичних здібностей молодших школярів. На основі аналізу наукової 

літератури визначаються складові математичних здібностей і вказуються 

оптимальні шляхи їх формування. Зокрема, встановлюється, що матеріал, 

який пропонують на заняттях, повинен бути зрозумілим, цікавим і доступним 

кожному учню. Педагог повинен підбирати і застосовувати різні дієві 

методики, що сприятимуть розвитку здібностей. 

Ключові слова: математичні здібності, індивідуально-психологічні 

особливості,    діяльність вчителя. 

Постановка проблеми. Ця тема є актуальною на сьогоднішній час, 

оскільки розвиток і формування здібностей, в тому числі й математичних, 

переживають період інтенсивного розвитку. Саме завдяки різним методикам, 
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ми здатні постійно розвивати та формувати як свої математичні здібності, так 

і здібності учнів. У сучасному світі існує безліч варіантів перевірки своїх 

здібностей (тести онлайн-програми), потрібно просто хотіти дізнатися та 

розвивати їх, а згодом активно застосовувати у житті.  

Аналіз досліджень і публікацій. Вітчизняні та зарубіжні автори 

відзначають, що здібності виявляються і можуть розвиватися тільки в процесі 

діяльності. Математична діяльність учнів полягає у вивчені математики, а 

тому у школярів можна розвивати тільки навчальні математичні здібності. 

Проблему розвитку математичних здібностей у своїх працях 

досліджували: А.В. Петровський, В. А. Крутецький, Ж . Рубінштейн, А. М. 

Колмогоров та інші видатні педагоги та психологи. Значний внесок у 

дослідження даної проблеми належить В. Крутецькому, який визначає ознаки 

наявності математичних здібностей у дітей та їх компоненти. 

Мета статті полягає у висвітленні актуальності та ефективності 

розвитку математичних здібностей молодших школярів. 

Виклад основного матеріалу. Сучасне суспільство розвивається 

дуже швидкими темпами, і тому весь час зростає потреба у науково-

технічних кадрах, тобто в творчих особах, які володіють глибоким знаннями, 

які здійснюватимуть дослідницький підхід до розв’язання як теоретичних, 

так і практичних завдань.  Саме правильний відбір і розстановка кадрів 

зможуть забезпечити максимальну реалізацію здібностей і можливостей 

кожної людини. Але все це не можливе без вчасного виявлення цих 

можливостей  та вміння їх розвивати. Виходячи зі сказаного, можна 

зрозуміти той інтерес, який за останні 20-30 років виявляється в психолого-

педагогічній літературі до проблеми здібних та обдарованих дітей, 

діагностики та формування здібностей на різних вікових етапах розвитку 

людини.  

Дуже часто ми не можемо зрозуміти і пояснити, чому, здавалося б, 

дуже схожі люди, які живуть в однакових умовах, в одному ж оточенні, 
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навіть спілкуються в одному ж і тому колі друзів, досягають різних успіхів. 

Тоді нам потрібно звернутися до поняття «здібності», бо саме це поняття 

зможе на якнайкраще і як найточніше  пояснити різницю в досягненнях цих 

людей. Це поняття ми також використовуємо тоді, коли не можемо 

зрозуміти, чому одні люди роблять все швидше і краще ніж інші, опановують 

нові знання, уміння, навички. То що ж таке здібності? 

На наш погляд, здібності - це індивідуальні властивості людини, за 

допомогою яких, особа швидше, точніше, якісніше виконує той чи інший вид 

людської діяльності. Здібності не зводяться до наявних у людини знань, 

умінь і навичок. Вони виявляються у швидкості, глибині і міцності 

оволодіння способами і прийомами деякої діяльності. 

  А.В. Петровський у своєму підручнику по загальній психології дав 

таке визначення «здібності»: «Здібності - це такі психологічні особливості 

людини, від яких залежить успішність придбання знань, умінь, навичок, але 

які самі до наявності цих знань, навичок і умінь не зводяться» [3]. 

Розглядаючи проблему здібностей, більшість авторів вводять поняття 

«здатність до діяльності» і «задатки». Так, В. А. Крутецький і 

С.Л.Рубінштейн вважають, що здатність до діяльності може бути обумовлена 

лише всім комплексом необхідних властивостей особистості, які стосуються 

інтелектуальної, емоційної і вольової сфер. 

Говорячи про здібності, необхідно згадати те, що вони в кожної 

людини різні. Кожна людина має індивідуально-своєрідне поєднання 

здібностей, і її успішність визначається наявністю того чи іншого поєднання 

здібностей. Одні здібності можуть замінюватися іншими, що відрізняються 

за своїм походженням, але схожі за проявами. На успішність однієї і тієї ж 

діяльності можуть впливати різні здібності, тому, відсутність однієї здібності 

може бути скомпенсована наявністю іншої. Дуже часто здібності можуть 

переростати у обдарованість.  Обдарованість – це виявлення можливостей і 
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бажань особистості до розвитку та саморозвитку з метою самореалізації 

творчого потенціалу і задоволення потреби у емоційно-вольовій сфері. 

Відповідно до результатів його експериментальних і 

неекспериментальних досліджень структура математичних здібностей у 

шкільному віці має такі основні компоненти: 

1. Отримання математичної інформації: 

- здатність до формалізованого сприймання математичного матеріалу, 

схоплення формальної структури задачі. 

2. Переробка математичної інформації: 

- здатність до логічного мислення у сфері кількісних і просторових 

відношень, числової і знакової символіки. Здатність мислити математичними 

символами. 

- здатність до швидкого і широкого узагальнення математичних об’єктів, 

відношень і дій. 

- здатність до згортання процесу математичного розмірковування і системи 

відповідних дій. Здатність мислити згорнутими структурами. 

- гнучкість мисленнєвих процесів в математичній діяльності. 

- прагнення до чіткості, простоти, економності і раціональності рішень. 

- здатність до швидкої і раціональної перебудови спрямованості 

мисленнєвого процесу, переключення з прямого на зворотній хід думки 

(зворотність мисленнєвого процесу при математичному розмірковуванні). 

3. Зберігання математичної інформації. 

- математична пам’ять (узагальнена пам’ять на математичні відношення, 

типові характеристики, схеми розмірковувань і доказів, методи розв’язання 

задач і принципи підходу до них). 

4. Загальний синтетичний компонент. 

- математична спрямованість розуму [1]. 

Як зазначає В. А. Крутецький,  дану розгорнуту схему можна 

спростити до максимально стиснутої її форми. Згідно з нею, математична 
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обдарованість характеризується узагальненим, згорнутим і гнучким 

мисленням у сфері математичних відношень, числової та знакової символіки 

і математичною будовою розуму. Можна припустити, що від узагальненості 

та гнучкості мисленнєвих процесів залежить в основному глибина розуміння 

математичного матеріалу, а от згорнутість цих же процесів визначає 

суб’єктивне відчуття полегшення розуміння [2]. 

Важливо зазначити те, що здібності закладаються у людини ще до її 

народження, і мають два рівні прояву: якісний та кількісний. Якісний – це те, 

до чого здібна людина, а кількісний – те, наскільки вона здібна. Кількісний 

рівень прояву здібностей передбачає певні підрівні. До нульового підрівня 

належать задатки, які закладаються в людини ще до її народження і згодом 

переходять на вищий рівень. Найвищим рівнем прояву здібностей є 

геніальність. Людей з такими здібностями дуже мало, але саме вони роблять 

наш світ кращим, яскравішим і сприяють прогресивному розвитку нашого 

суспільства. 

З погляду науковців, які займалися дослідженням розвитку 

математичних здібностей, є певні пріоритети, які сприяють формуванню 

здібностей, а саме: 

1. Посилення прикладної спрямованості початкового курсу математики 

через зростання ролі математичного моделювання. Дітей потрібно вчити не 

лише досліджувати математичні моделі, а й будувати їх. Важливо, щоб учні 

навчилися бачити у простих повсякденних речах кількості і величини, 

геометричні форми і розміри, закономірності і залежності. 

2. Максимальне використання розвивальних можливостей початкового 

курсу математики через види діяльності, що сприяють розвитку 

математичних уявлень та інтуїції , як бази для формування відповідних 

понять; забезпечують гармонійний розвиток образного і логічного мислення. 

3. Забезпечення доступності навчального матеріалу шляхом врахування 

психологічних особливостей і можливостей учнів, особливостей сприймання, 
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розуміння і засвоєння навчального матеріалу, а також вилучення із програми 

матеріалу, що не відповідає цим вимогам, або матеріалу, без якого діти 

можуть обійтися, як при вивченні математики у наступних класах, так і у свої 

практичній діяльності. 

На нашу думку, щоб сприяти розвитку математичних здібностей 

молодших школярів, потрібно застосовувати різні дієві методики, вправи, які 

сприяють формуванню та активному розвитку здібностей. У деяких учнів 

активно проявляються здібності до математики, а в інших ця здатність 

недостатньо розвинена. Тому педагогові  потрібно весь час займатися 

пошуковою діяльністю методів, які б допомагали розвивати здібності у менш 

обдарованих учнів. Потрібно зацікавити учнів у вивченні даного предмета. І 

тоді, за допомогою співпраці вчителя та учня, можна досягнути значних 

результатів. Уміння педагога методично правильно організувати цей процес 

згодом дають можливість учням досягти високих результатів. Оскільки учень 

є дзеркальним відображенням вчителя. 

Висновки. Математичні здібності − це індивідуально-психологічні 

особливості людини, що сприяють більш високій продуктивності її 

математичної діяльності, дозволяють використовувати в її процесі 

нестандартні шляхи та методи, створювати в результаті порівняно новий 

продукт розумової діяльності.  
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МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО 

СУПРОВОДУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У 

ТЕХНІЧНОМУ КОЛЕДЖІ 

     Пріоритетною метою модернізації освіти є виховання особистості, 

осучасненого «персоналіті», що ототожнюється із поняттям «якість і рівень 

життя», яке розкривається через такі категорії, як «здоров'я» (не стільки 

фізичне, а навіть більш моральне), «соціальне благополуччя», 

«самореалізація», «самоосмислення», своє «місце під сонцем». Відповідно до 

цього, процес підготовки майбутніх фахівців у системі вищої освіти повинен 

забезпечувати не лише оволодіння спеціальними знаннями, уміннями, 

навичками, а й створювати умови  для становлення творчої особистості 

майбутнього фахівця, основне завдання якого зробити зростання та 

самовдосконалення метою свого подальшого особистісного та професійного 

розвитку.  

     Милацька В.В., 

магістр VI-го курсу. 

Спеціальність «Управління навчальним закладом (за типом)» 

(Національний університет водного господарства та природокористування) 

Науковий керівник – Кочубей А.В., 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін 

(Національний університет водного господарства та природокористування)   

http://osvita.ua/vnz/reports/psychology/28928/
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    Проте необхідно найперше враховувати те, що підлітковий вік – це 

непростий період в житті студента. Крім фізичних змін організму, 

відбуваються зміни і у морально-психологічному розвитку. Саме цей вік 

завжди сповнений протиріч. Студент стикається з раніше невідомими йому 

суперечностями у взаєминах між людьми, в яких він губиться, він виявляє у 

собі почуття і потяги, перед якими є беззахисним. У кожного з них постійно 

виникають різні труднощі і тому вони можуть опинитися в непростих 

життєвих ситуаціях. Тому поряд має  бути завжди підтримка, для того, щоб 

допомогти  студентові розібратися в ситуації, що склалася і знайти 

оптимальне рішення. До того ж зробити це так, аби не спровокувати - в 

жодному разі – хвиль опору та непорозумінь.Отже наша педагогічна 

діяльність повинна тісно переплітатися із тонкощами філігранної 

психологічної роботи,результатом чого і є  створення психолого-

педагогічного супроводу (ППС) навчально-виховного процесу технічного 

коледжу.   

   Складовими ППС виділяють процеси психологічної та педагогічної 

підтримки,допомоги з боку «супроводжуючих» педагогів, психологів, 

кураторів ,  вихователів (І. Дубровіна, О. Газман, В. Слободчиков, А. Мудрик 

та ін.) [1, с. 45]. 

Педагогічну підтримку можна представити як систему спільних дій 

педагогів і студентів, спрямованих на визначення інтересів, цілей, 

можливостей і шляхів подолання перешкод (проблем) студентів, що 

заважають їм самостійно досягти бажаних результатів у професійно-

навчальній діяльності, самоактуалізуватися в ній. Водночас необхідно 

орієнтуватися на наявні у студентів реальні й потенційні можливості та 

здібності. 

Психологічна підтримка є багатовимірним процесом, який 

зосереджений на позитивних якостях і перевагах особистості, сприяючи 

відновленню віри в себе і свої можливості, підвищенню стресостійкості 
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особистості до дестабілізуючих зовнішніх і внутрішніх чинників. 

Характерним для психологічної підтримки є встановлення характеру 

особистісних проблем, надання допомоги в їх вирішенні, організація 

необхідної профілактичної роботи. Психологічна підтримка допомагає 

розібратися у причинно-наслідкових зв'язках тих чи інших життєвих 

факторів , з труднощами і проблемами, що виникають. За такого підходу 

об'єктом психолого-педагогічного супроводу виступає освітньо-виховний 

процес, а предметом - ситуація особистісного розвитку і виховання дитини як 

система взаємин зі світом, з оточенням, дорослими, однолітками, з самим 

собою [3, с.13]. Варто  зауважити, що ми розглядаємо ППС особистісного 

розвитку і виховання підлітка як супровід міжособистісних взаємин (їх 

розвиток, корекція, взаємовплив).    

На сучасному етапі розвитку суспільства складність опанування 

сутності психолого-педагогічного супроводу обумовлюється його 

використанням в якості інноваційної концептуальної ідеї, реалізація якої 

базується на засадах використання інноваційних технологій (інтернет мережі, 

планшети, смартфони,  ай- пади), які є  водночас засобами пригнічення 

особистісного «контактного» спілкування між однолітками. Викладачеві та 

психологу потрібно» йти в ногу з часом», аби вміти направити будь-який 

інформаційний інтернет-потік у правильне емоційно-моральне русло.  

     Розбираючи саму  ситуацію супроводу ,нам вдалося виділити три основні 

компоненти: той, кого супроводжують; той, хто супроводжує; і шлях, який 

вони проходять разом. І роботу підтримки треба організовувати паралельно в 

трьох напрямках: зі студентами і з педагогічним колективом в процесі їх 

взаємодії в рамках навчально-виховного процесу коледжу. 

     Відповідно до спрямованості роботи в нашому технічному коледжі 

психолого-педагогічний супровід включає в себе різні підходи:  

    Перший – супровід-співробітництво, який передбачає спільне 

планування дорослого та студента, аналіз, співтворчість, рефлексію, вимагає 
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дій, необхідних для наступного самостійного подолання проблем, які 

виникли, тобто прояву особистої відповідальності, творчості, власних 

унікальних якостей дитини.  

    Другий - це супровід-ініціювання, відомий з часів Сократа, суть якого 

чудово сформулювала М. Монтессорі: "Допоможи мені це зробити самому, 

нічого не роблячи за мене, спрямуй у потрібне річище, підштовхни до 

рішення, а все інше я зроблю сам" [2, с.4]. Організовуючи супровід-

ініціювання, педагог, психолог створює студенту необхідні умови для 

вільного, індивідуального, самостійного вибору шляху та засобів вирішення 

виховних завдань і, тим самим, сприяє йому відкрити загальновизнані 

моральні істини. 

    Третій - це супровід-попередження, коли особливого значення набуває 

специфіка віку, обмеженості індивідуального досвіду дитини. Студенти часто 

не усвідомлюють, до яких саме наслідків можуть призвести їхні дії, вчинки і 

навіть слова. Вони не в змозі вчасно помітити ознак неблагополуччя в різних 

видах діяльності, міжособистісних взаєминах із однолітками та дорослими, у 

власній поведінці. Випереджаючи небажані події, передбачаючи їх можливий 

негативний розвиток, педагог, психолог в рамках супроводу-попередження 

передбачає невірні кроки  і, тим самим, допомагає обрати адекватні рішення, 

з урахуванням поведінки та діяльності проблемного студента.  

     Суттєвою характеристикою психолого-педагогічного супроводу є 

створення умов для переходу особистості до самодопомоги. Саме тому 

основним завданням  психологічної   служби ми визначаємо сприяння 

особистісному зростанню та професійному   становленню студента ,а також 

створення сприятливих умов для самостійного вирішення проблем 

студентом. Точніше психологічний супровід полягає у тому, щоб не 

відгороджувати студента від труднощів, а створювати умови для здійснення 

нею усвідомленого, відповідального і самостійного вибору на її життєвому 

шляху. 
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      На практиці нами доведено,що робота за будь-яким напрямком діяльності 

ППС коледжу є ефективною за умови співпраці практичного психолога з 

педагогічним колективом, адміністрацією коледжу та спеціалістами різних 

соціальних служб, правових, медичних установ тощо. Така взаємодія дає 

змогу здійснювати інтегрований підхід до соціально-психологічного 

супроводу студентської молоді в сучасних умовах. 

 З власного педагогічного досвіду переконалася в ефективності 

реалізації концепції дослідників (М. Губанова, Є. Лопатіна, М. Якушина), які  

відзначають важливість взаємодії студентів різного рівня здібностей, умінь, 

досвіду, різного року навчання, віку, адже це  сприяє передачі досвіду 

самоактуалізації, знань про техніки та прийоми саморозвитку та 

самовдосконалення. «...«Сильні» студенти можуть виконувати роль дорослих 

і забезпечувати необхідну індивідуалізацію для більш «слабких» однолітків у 

зоні їх найближчого розвитку» [1, с.122]. Ефективність роботи студентів-

наставників під час психолого-педагогічного супроводу обумовлено тим, що 

вони мають такий само соціальний статус, як і їхні підопічні, добре уявляють 

собі їхні труднощі та проблеми та, оскільки вони обираються кураторами зі 

складу успішних студентів, є гідним прикладом для на слідування. 

До студентів-наставників висуваються певні вимоги: знання основних 

функцій студентів-наставників, завдань і змісту їхньої діяльності, основних 

проблем студентів молодших курсів; а також вони повинні виявляти такі 

вміння, як: здійснення рефлексивної діяльності, прийняття відповідальності, 

саморозвиток, міжособистісне спілкування, робота в команді, організаторські 

здібності тощо. 

Наші куратори академічних груп здійснюють функції організатора 

(організація підготовки студентів наставників), консультанта (консультація 

та супровід діяльності студентів-наставників), координатора (організація 

взаємодії між усіма суб’єктами психолого-педагогічного супроводу розвитку 

здатності до самоактуалізації). Також куратори повинні проводити 
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моніторинг діяльності студентів-наставників; мотивувати їх на самоосвіту, 

самовдосконалення та самоактуалізацію особистості; проводити спеціальні 

семінари для студентів-наставників, на яких вони проходять підготовку з 

метою оволодіння необхідними їм знаннями й уміннями; організовувати 

знайомство й зустрічі студентів-наставників та тих, кому буде надано 

допомогу, на так званих «зустрічах-консультаціях», на яких студенти-

наставники самі проводять бесіди з питань, що цікавлять молодших. 

Викладачі-психологи забезпечують науковий, прикладний та 

практичний аспекти супроводу. Суть наукового аспекту полягає у визначенні 

теоретичних і методичних основ розвитку та самоактуалізації особистості під 

час професійної підготовки; теоретичному обґрунтуванні та розробці 

психодіагностичних і психокорекційних методів супроводу. Прикладний 

аспект спрямований на вирішення завдань методичного забезпечення 

супроводу. Практичний аспект передбачає реалізацію всіх зазначених 

напрямів через безпосередню роботу зі студентами. Основними формами 

роботи викладачів-психологів є психодіагностика, психокорекційна робота, 

психологічне консультування [3, с.18]. 

        У нашому будівельно-технологічному коледжі діяльність служби ППС 

працює і в напрямку підвищення психологічної обізнаності викладачів, 

поведінка і діяльність яких повинна бути прикладом для наслідування 

майбутніми фахівцями (проведення психологічних тренінгів, методичних 

семінарів, конференцій , створення вебінарів та навчальних платформ тощо). 

Більше того, оскільки викладач є основною одиницею системи освіти, то від 

рівня його психологічної компетентності залежить здоров’я студента, 

мікроклімат у колективі, освітньому закладі, рівень комфортності та 

безпечності освітнього середовища. 
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ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ 

Постановка проблеми.  Проблема використання ігрових технологій у 

навчально-виховному процесі є актуальною, тому що гра розвиває 

психологічну гнучкість, здатність до взаємодії, комунікабельність, 

пізнавальні здібності. Дитина має право на помилку. Гра організовує життя 

дітей, наповнює його цікавим змістом. Саме в грі виявляються й 

розвиваються різні сторони дитячої особистості, задовольняється багато 

інтелектуальних та емоційних потреб, формується характер. 

Аналіз джерел і публікацій. Технологія ігрової діяльності у 

виховному процесі не нова. Теорія ігор цікавила багатьох вчених. Її розробці 
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присвятили свої роботи Б.Ананьєв, Й.Хейзинга, В.Сухомлинський, Б.Года 

інші. 

Вагомі аргументи про важливість значення гри для розвитку дитини 

містять праці І. Сеченова, І. Павлова, П. Лесгафта, Л. Чулицької, Т. Осокіної 

та ін. Гра є важливим чинником розвитку функцій мозку, серцево-судинної, 

нервової систем організму дитини.  

Мета статті – дослідження значення ігрових технологій у системі 

навчання молодших школярів. 

Виклад основного матеріалу. Гра має важливе значення для 

молодших школярів, оскільки займає значне  місце у повсякденному житті 

учнів. Вона спрямована на формування дружного колективу, самостійності, 

позитивного ставлення до праці.  

Організовуючи виховний процес із молодшими школярами, не можна 

забувати про те, що вони спілкуються з ровесниками та старшими 

школярами переважно в іграх [1]. 

Під час гри формуються важливі якості особистості, увага, 

спостережливість, пам’ять, розвиваються творчі здібності, самостійність, 

ініціатива. Гра сприяє формуванню особистості школярів, розвитку їх 

пізнавальних інтересів і трудових вмінь, вихованню любові до Батьківщини, 

формуванню активності [2]. Гра відповідає віку дитини та її  інтересам і 

включає в себе такі елементи, що ведуть до вироблення потрібних навичок і 

вмінь у процесі практичної діяльності.  

Молодший шкільний вік  –  особливо відповідальний етап у вихованні. 

Саме в цей період у процесі спілкування дитини з іншими виникають досить 

складні взаємовідносини, які впливають на її загальний розвиток, успішність 

у навчальній діяльності, поведінку в соціумі. Вчителю початкових класів 

важливо вміти визначати та коригувати структуру міжособистісних взаємин 

дітей у класі з однолітками та у школі із старшокласниками, знаходити 
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індивідуальний підхід до кожного і впливати на формування та розвиток 

згуртованого колективу. 

Гра – це вид діяльності, спрямований на відтворення і засвоєння 

суспільного досвіду. Особливістю гри є те, що підпорядковуючись певним 

умовним правилам, у дітей з'являється свідоме мислення, вони вчаться 

узагальнювати та порівнювати. Гра є природною формою праці дитини. Під 

час її проведення дитина готується до майбутнього життя.  

У грі всі її учасники постійно взаємодіють між собою, що потребує 

дотримання певних правил і норм. Таким чином, у дитини нагромаджується 

соціальний досвід поведінки. Якщо ігрова діяльність займає багато часу в 

житті молодших школярів, то це сприяє виробленню в них звички 

поводитися культурно. З іншого боку, доброзичливий та оптимістичний тон 

спілкування під час гри, позитивний емоційний настрій зумовлюють 

природність дій та вчинків дитини, що дає змогу вчителеві судити про рівень 

сформованості культури поведінки учня.  

Важлива роль належить ігровій діяльності як методу виховання 

моральної свідомості учнів  у процесі позаурочної роботи. Залучення до гри 

сприяє оволодінню молодшими школярами правилами міжособистісної 

взаємодії та розширенню досвіду взаємодії з однолітками, розумінню самого 

себе та інших, виявленню ціннісного ставлення до них, зважаючи не лише на 

свої потреби, а й на потреби та інтереси інших, забезпечує усвідомлення 

цінностей свободи, совісті, відповідальності, гідності [3]. У сучасній 

початковій школі відбувається спрямування на активізацію навчального 

процесу, ігрова діяльність використовується в наступних випадках:  

- в якості технологій для освоєння понять, тем і розділів навчального 

предмета;  

- в якості елементів (іноді дуже істотних) більш широкої технології;  

- в якості уроку (заняття) або його частини (введення, пояснення, 

закріплення, вправи, контролю);  
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- в якості технологій позакласної роботи (колективні творчі справи). 

У психолого-педагогічних дослідженнях із проблеми ігрової діяльності 

яскраво простежується думка про те, що застосування ігрових методів і 

прийомів підвищує розумову активність дітей, результативність їхнього 

навчання. За основу в цих дослідженнях взято положення Л. С. Виготського 

про те, що дитина в грі може вирішити значно складніші завдання, вона 

переходить на вищий етап розвитку, стає «на голову вище самої себе». 

Керівництво ігровою діяльністю є тонким і складним процесом. Воно 

потребує глибоких знань теорії ігрової діяльності, спеціальних умінь, довіри 

та поваги молодших школярів. Гра є вільною, невимушеною дитячою 

діяльністю, що необхідно зберегти за будь-якого стилю і способу 

керівництва нею [4]. 

Поєднання ігрових технологій та навчання у навчально-виховному 

процесі багато в чому залежать від розуміння учителем початкових класів 

функцій і класифікації педагогічних ігор, врахування вікових та 

психологічних особливостей молодших школярів. 

Виховуючий потенціал різноманітних ігрових технологій частіше за 

все залежить від змісту пізнавальної, етичної інформації, укладеної в 

правилах ігрових дій учасників; рівня їх самостійності у пошуку засобів, 

узгодження дій з партнерами, самообмеження в ім'я досягнення мети й 

успіху, установлення доброзичливих стосунків; вибору учасниками зразків 

для наслідування тощо. 

Висновки. Таким чином, ігрова діяльність займає досить значне місце 

у житті молодших школярів. У грі дитина адаптується, соціалізується та 

взаємодіє із оточуючим світом. У процесі гри, спільної діяльності школярі 

обмінюються думками, почуттями, враженнями, що дає їм змогу узгоджено 

планувати, контролювати, коригувати свої дії під час гри. Така діяльність має 

надзвичайно важливе значення для учнів початкових класів, які відкривають 

для себе складний і багатоманітний світ. Їм доводиться шукати відповіді на 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
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багато питань, долати різноманітні проблеми. У процесі гри в дітей 

виробляється звичка зосереджуватися, працювати вдумливо, самостійно та 

активно, розвивається увага, пам’ять. 
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ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-

ВИХОВАТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Двома з восьми ключових компонентів формули нової школи є 

умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається 

професійно, а також наскрізний процес виховання, який формує цінності [5, 

с. 9]. Відповідно до проекту Нової української школи та Закону «Про освіту» 

є потреба у переосмисленні змісту підготовки майбутніх педагогів. У цьому 

контексті набувають актуальності шляхи формування в майбутніх педагогів 
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професійних якостей особистості, які відбуваються як в процесі навчання, 

так і в процесі виховання.   

Існує стереотип, згідно з яким вважають, що кожен педагог і так є 

вихователем, тому додатково говорити про його професійно-педагогічну 

позицію як вихователя зайве. Проте такий підхід вимагає чіткого 

розмежування професійної позиції вчителя-предметника – спрямованість на 

учня як суб'єкта навчальної діяльності та вчителя-вихователя – на 

забезпечення умов формування дитини як особистості. Аналіз такого бачення 

проблеми показує, що у здійсненні виховної діяльності недостатньо володіти 

лише методикою виховного процесу та організацією соціального досвіду 

вихованців для становлення професіоналізму педагога. Необхідні суттєві 

зміни в педагогічній свідомості, які забезпечать переосмислення стереотипів 

та усвідомлення нових підходів до виховання як духовно-практичної 

діяльності [7, с. 195]. 

Актуальність проблеми професійної підготовки майбутніх учителів-

вихователів висвітлено у низці психолого-педагогічних досліджень: 

підготовці майбутніх педагогів-вихователів — О. Антонова, О. Дубасанюк, 

Г. Локарєва, А. Маркова, Н. Молодиченко, Т. Семенюк, В. Сластьонін, 

Г. Троцко, Н. Щуркова, Н. Яремчук; підготовці майбутніх учителів 

початкових класів до виховної роботи — І. Бужина, Ю. Деркач, 

О. Кучерявий, О. Отич, О. Савченко, О. Шквир та інші. 

Мета статті полягає в окресленні професійно-особистісних якостей, 

якими має бути наділений майбутній педагог для здійснення виховного 

процесу в початковій школі. 

Визначення дефініції «професійно-особистісні якості» слід розглядати 

у поєднанні понять «якості особистості» та «професійні якості». Категорія 

«якості особистості» найбільш ґрунтовно, на нашу думку, висвітлена в 

енциклопедії освіти (за ред. В. Кременя) – змістові ознаки особистості як 

форми існування психіки людини, котра є цілісною, здатною до 
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саморозвитку, самовизначення, свідомої предметної діяльності і 

саморегуляції та наділеною власним унікальним і неповторним внутрішнім 

світом [1, с. 1019-1020]. 

Зміст професійної готовності та сутність професійних якостей вчителя 

на сьогодні акумульовано в професіограмі – це психологічний портрет 

професії, до якого входять соціально-економічні, технологічні, санітарно-

гігієнічні та власне педагогічні аспекти професії [1, с. 740]. 

Розглядаючи професійно значущі якості педагога відома дослідниця 

Л. Мітіна виділяє більше п’ятдесяти особистісних властивостей вчителя (як 

професійних якостей, так і власне особистісних характеристик). Серед цих 

властивостей: вихованість, витримка і самовладання, гнучкість поведінки, 

гуманність, дисциплінованість, доброта, сумлінність, доброзичливість, любов 

до дітей, відповідальність, політична свідомість, порядність, принциповість, 

справедливість, прагнення до самовдосконалення, чуйність та ін. Цей 

загальний перелік властивостей складає психологічний портрет ідеального 

вчителя [4, с.19-20]. 

Цікавим на нашу думку є підхід Є. Ільїна, який зауважує, що всі якості 

однаково важливі для професійної педагогічної діяльності. Однак залежно 

від віку учнів значущість цих складових є різною. А саме: у початковій школі 

учні більше цінують теплоту та чуйність учителя, а у старшій – його 

професійну компетентність [2, с.278]. 

Науковець І. Підласий виділяє три групи особистісних якостей, котрі 

мають для педагога професійну значимість: розвиток у педагога емпатії, 

тобто здатності розуміти внутрішній світ іншої людини і проникати в його 

почуття, співпереживати їм; здатність до активного впливу на учня – 

динамізм особистості, який проявляється в ініціативі, гнучкості, різноманітті 

впливів і в можливості педагога ловити зміни ситуації і продумувати в 

зв’язку з ними необхідну стратегію педагогічних впливів; в протилежність 
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динамізму і вмінню «володіти іншими», педагог повинен володіти 

високорозвиненою здатністю «володіти собою» [6, с.133]. 

В результаті аналізу накопичених в науці підходів до професіограми 

сучасного вчителя, найбільш доцільною, на наш погляд, є наступна система 

якостей: 

Особистісно-етичні: почуття обов'язку і громадянської 

відповідальності; гуманізм, щиросердя; уважність; доброзичливість; свідоме 

ставлення до праці і дисциплінованість; вимогливість принциповість; 

скромність, товариськість, об’єктивність; самокритичність; висока моральна 

культура; артистизм, загальна ерудиція; терпеливість і наполегливість. 

Індивідуально-психологічні: широта і глибина пізнавальних інтересів; 

ясність і критичність розуму; винахідливо емоційна чуйність і стійкість; 

довгочасна пам’ять; розвинутість спостережливості волі, уявлення; великий 

обсяг і переключеність уваги; культура темпераменту, об’єктивна 

самооцінка. 

Педагогічні: високий рівень професійно-педагогічної підготовки; 

інтерес до педагогічної діяльності; любов до справи і дітей; педагогічний 

такт; педагогічне мислення; професійно педагогічна працездатність; 

прагнення до науково-педагогічної творчості; культура і виразність мови; 

почуття гумору    [2; 3; 6].  

Таким чином, знання професійно-особистісних якостей сучасного 

педагога, їх ролі у професійній діяльності дозволить майбутньому вчителеві 

діагностувати себе на предмет визначення ступеня сформованості їх на тому 

чи іншому етапі професійного становлення, визначати шляхи та засоби 

подальшого розвитку позитивних якостей у процесі свого професійного 

становлення. 
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  Світ, що оточує дитину, - це передусім світ природи з безмежним 

багатством явищ, з невичерпною красою. 

 Тут, у природі, вічне джерело дитячого розуму.                                                                                     

В. О. Сухомлинський  

   Людина була i завжди залишиться сином природи, i те, що 

рiднить її з природою, повинно використовуватись для її прилучення до 

багатств духовної культури. В.О.Сухомлинський. 

 Вiдомий педагог вважав, що саме в природi вiчне джерело 

дитячого розуму. Саме тому багато вчителiв використовують у своїй 

практицi надзвичайно цiкавий елемент системи естетичного виховання та 

досвiд видатного педагога – уроки «Пiд голубим небом» або уроки 

«милування природою» [5, с.57]. 

 Сьогоднi природознавча освiта набуває великого значення для 

розвитку та виховання дитини, закладення основ активного, екологiчно 

орiєнтованого свiтогляду школярiв. Молодший шкiльний вiк — найбiльш 

вдалий момент для становлення соцiальне активної особистостi, адже 

початкова школа — це  початкова ланка формування екологiчної культури. 

Навчання природознавства iї має бути активним, цiкавим, рацiональним, 

максимально наближеним до життя, з безпосереднiми контактами з 

природними матерiалами та самою природою.  Саме тому вчитель повинен 

постiйно працювати над удосконаленням  методики проведення  урокiв 

природознавства та урiзноманiтнювати форми органiзацiї навчання [1, 

с.67].  

Сьогоднi настав час пошуку бiльш точних психологiчних впливiв 

на духовний свiт дитини, а саме пiзнання свiту через безпосереднє 

спiлкування дитини з природою. Милування природою – досить складний 

процес. Це не просто спостереження за її об’єктами та явищами або 

фiксацiя змiн у навколишньому середовищi та їх пояснення з точки зору 
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причинно-наслiдкових зв’язкiв. Милуватися красою – це значить зробити її 

предметом особливої уваги, духовно з’єднатися з нею. Милування 

обов’язково передбачає момент оцiнки. Та найважливiше те, що в цiй 

оцiнцi домiнують естетичнi параметри. 

Технологiя проведення урокiв милування значно вiдрiзняється вiд 

звичайного шкiльного уроку або екскурсiї i вимагають вiд учителя високої 

педагогiчної культури, адже пiд час такого уроку дiти отримують не 

стiльки номiнативну, скiльки емоцiйно-чуттєву та художньо-образну 

iнформацiю про природу, що забезпечує належний рiвень осмислення 

естетичної значущої навколишнього. Але слiд пам’ятати, що 

перенасичення виховного процесу такими уроками може перетворити їх у 

щоденнi «черговi» вправляння. Внаслiдок цього дитячi оцiнки неминуче 

втратять свiжiсть, природнiсть i будуть приреченi на зумисну 

пишномовнiсть, що призведе врештi-решт до фальшi, нудьги та 

байдужостi.  

 Естетичнi почуття – це емоцiйнi ставлення людини до 

прекрасного в природi, в життi i в мистецтвi. Але для того, щоб уроки на 

природi запам’яталися дiтям, щоб вони розвивали їх здiбностi i виховували 

в них прекраснi почуття, повиннi бути i грамотнi викладачi, якi тонко 

вiдчувають красу, що знають не з чуток свiт рослин i свiт тварин, що 

володiють спецiальними методиками. 

Дiти перебуваючи на природi не тiльки виховуються естетично та 

розвивають загальнi здiбностi. Природа знiмає стреси, викликає приплив 

сил, пiдйом настрою. Дiти, котрi бувають часто на природi, вiдрiзняються 

вiд тих, хто позбавлений з нею живого зв’язку – вони менше хворiють, не 

залишаються байдужими до живопису, до її описами в лiтературi. Iгри на 

природi i рiзнi ситуацiї вибору стимулюють розумову дiяльнiсть малюкiв, 

активiзують раннiй розвиток [2, с. 186]. 
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Технологiї таких урокiв дуже вiдрiзняються вiд звичайних урокiв 

та навчальних екскурсiй. Вони розрахованi на отримання дiтьми емоцiйно-

образної iнформацiї про природу. 

Технологiя проведення урокiв милування значно вiдрiзняється вiд 

звичайного шкiльного уроку або екскурсiї i вимагають вiд учителя високої 

педагогiчної культури, адже пiд час такого уроку дiти отримують не 

стiльки номiнативну, скiльки емоцiйно-чуттєву та художньо-образну 

iнформацiю про природу, що забезпечує належний рiвень осмислення 

естетичної значущої навколишнього. Але слiд пам’ятати, що 

перенасичення виховного процесу такими уроками може перетворити їх у 

щоденнi «черговi» вправляння. Внаслiдок цього дитячi оцiнки неминуче 

втратять свiжiсть, природнiсть i будуть приреченi на зумисну 

пишномовнiсть, що призведе врештi-решт до фальшi, нудьги та 

байдужостi. 

Отже, уроки милування бажано проводити не бiльше одного 

разу на мiсяць. Тривалiсть таких урокiв повинна враховувати вiковi 

можливостi дитячого сприймання (1-2 класи 15-20 хвилин, 3-4 класи 20-30 

хвилин). Не можна перетворювати милування в певний обов’язок. Слiд 

органiзовувати цей процес якомога тонше – непомiтно пов’язати, 

наприклад, зi своєрiдним станом природи, як-от: листопад, перший снiг, 

ожеледиця, вiдлига, iнiй, льодохiд, першi струмочки, повiнь, веселка та 

iншi [3, с. 86]. 

Вiдповiдно до цього пропонується i тематика "милування" для 

початкових класiв. Наприклад: 

1 клас. "Природа мiста (села), природа їх околиць". "Рослини. 

Рiзноманiтнiсть рослин". 

2 клас. "Карнавал осiннiх барв". "Як народжуються листочки. 

Першi квiти". 

3 клас. "Рiзноманiтнiсть рослин у природi". "Довкiлля тварин". 
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4 клас. "Природнi угруповання рiдного краю". "Рослинництво 

рiдного краю". 

Нестандартнiсть таких урокiв вимагає вiд учителя ретельної 

пiдготовки. Першочерговим завданням повинно стати попереднє 

осмислення педагогом естетичного потенцiалу природи, споглядання якої 

планується. Потрiбно своєчасно знайти вiдповiдi на такi питання: що саме 

в природi певного сезону є носiєм естетичної iнформацiї? Що зумовлює 

естетичну виразнiсть i своєрiднiсть конкретної пори року? Який комплекс 

чуттєвих ознак можна вважати «естетичним змiстом», скажiмо, осенi чи 

весни? Завжди можна вiдокремити певну естетичну домiнанту 

переважання конкретних чуттєвих ознак (свiтло i колiр, форма, симетрiя, 

пропорцiя, ритм, звук, запах та iншi), що надають особливої виразностi 

тому чи iншому стану природи. Для осiннього пейзажу це може бути 

розмаїтiсть кольорiв. Узимку царює форма. Веснi притаманнi особливий 

динамiзм та багатство звукових характеристик. Такий аналiз 

ґрунтуватиметься на об’єктивних властивостях природи i водночас певною 

мiрою на суб’єктивностi iндивiдуального сприймання природної краси [2, 

с.190]. 

До органiзацiї та проведення урокiв милування можна висунути 

ряд вимог, зокрема: 

1. Головним стратегiчним напрямом такого уроку має стати 

постiйне звернення не тiльки до iнтелектуальної, скiльки до емоцiйно-

чуттєвої сфери дитини. 

2. Процес милування, його якiсть та iнтенсивнiсть значною мiрою 

залежить вiд культури сенсорного сприймання. Потрiбно вчасно 

турбуватися про активiзацiю чуттєвих аналiзаторiв школярiв, 

забезпечуючи належну гостроту кольорового зору, слуху, тонку 

диференцiацiю запахiв, дотикових та смакових вiдчуттiв. 
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3. Емоцiйне сприймання природи не вичерпується її сенсорним 

пiзнанням. Слiд, пiдносити дитяче сприймання на належний емоцiйно-

образний рiвень та органiзовувати оцiнну дiяльнiсть учнiв. У цьому значно 

допоможуть експресивнiсть учительського слова, виразнiсть 

пантомiмiчних реакцiй, а також удалий добiр та доречне застосування 

художнiх активiзаторiв – пейзажної лiрики, загадок, казок, пiсень. 

4. Налагоджуючи безпосереднiй контакт iз природою, необхiдно 

зважати на те, що школярi за своїми вiковими особливостями ще не 

спроможнi споглядати її у повному значеннi цього слова. Дитина 

насамперед вiдчуває у русi, в конкретних дiях. Отже, потрiбно забезпечити 

необхiдний дiапазон видiв дiяльностi та достатнiй рiвень рухливостi 

школярiв у природi, пропонуючи їм рiзноманiтнi завдання оцiнного та 

творчого характеру (музичнi та пластичнi iмпровiзацiї, словотворчiсть, 

робота з природнiм матерiалом), а також цiкавi форми емоцiйно-

естетичного пiзнання навколишнього свiту (iгри, змагання, конкурси, 

трудовi справи) [1, с.68]. 

Дiти перебуваючи на природi не тiльки виховуються естетично та 

розвивають загальнi здiбностi. Природа знiмає стреси, викликає приплив 

сил, пiдйом настрою. Дiти, котрi бувають часто на природi, вiдрiзняються 

вiд тих, хто позбавлений з нею живого зв’язку – вони менше хворiють, не 

залишаються байдужими до живопису, до її описами в лiтературi. Iгри на 

природi i рiзнi ситуацiї вибору стимулюють розумову дiяльнiсть малюкiв, 

активiзують раннiй розвиток. 

Мета природничо-наукової освiти в сучаснiй школi полягає у 

формуваннi в учнiв засобами навчальних предметiв системи природничих 

знань та спроможностi використовувати цi знання в соцiалiзацiї та творчої 

самореалiзацiї особистостi, створення уявлення про природничо-наукову 

картину свiту, формування екологiчного мислення й поведiнки учня, 

виховання громадянина демократичного суспiльства. 
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СПІВПРАЦЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І СІМ’Ї ЯК 

ЗАПОРУКА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ 

Дошкільні навчальні заклади – це ті поза сімейні соціальні інститути, 

виховні установи, з якими вступають у контакт батьки і де здійснюється їх 

систематична психолого-педагогічна просвіта. Від спільної роботи батьків і 

дошкільного навчального закладу значною мірою залежить виховання 

дитини дошкільного віку та становлення її як особистості. Саме від якості 
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роботи психолога, педагога, логопеда залежить рівень педагогічної культури 

батьків, а, отже, і рівень сімейного виховання дітей [5].  

На думку В. Сухомлинського, школа повинна домогтися того, щоб 

батьки бачили в своїх дітях себе, розуміли суть розвитку дитини. А для цього 

їх треба озброювати знаннями педагогіки, вікової психології, фізіології та ін., 

піднімати рівень загальної і педагогічної освіченості [6].  

О Бондарчук під психолого-педагогічною освітою батьків розуміє 

систематичну взаємодію психолога, педагога, навчальних закладів і батьків з 

метою передачі їм знань, вироблення практичних умінь виховання дітей та з 

метою підняття їх педагогічної освіченості та педагогічної культури [2, с.48]. 

Під педагогічною культурою батьків Д. Бородій розуміє педагогічна 

підготовленість і зрілість батьків як вихователів, що дає реальні позитивні 

результати в процесі сімейного і суспільного виховання дітей. Педагогічна 

культура є складовою частиною загальної культури батьків, у якій 

закладений досвід виховання дітей у сім’ї, придбаний різними категоріями 

людей безпосередньо у своїй країні, інших країнах, а також узятий з досвіду 

народної педагогіки [3, с. 93]. 

Особистісний прояв культури реалізується у повсякденні діяльності, у 

стосунках, поведінці, стилі життя, побуті, отже педагогічна культура складне, 

інтегративне, динамічне особистісне утворення, яке визначає тип, стиль і 

способи поведінки батьків у виховній діяльності.  

Важливим аспектом підготовки батьків є включення їх у ситуацій, які 

орієнтовані на стимулювання саморозвитку і духовного розвитку батьків. 

На основі аналізу досліджень з означеної проблеми можна виділити два 

основних завдання виховання батьків: 

1) накопичення педагогічних знань, необхідних батькам для виховання 

дитини; 

2) самовиховання і саморозвиток батьків, тобто зростання їх 

самосвідомості і визначення особистісної шкали цінностей [4, с. 99]. 
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Отже, справжнє виховання батьків розпочинається з усвідомлення 

ними можливостей і необхідності особистого внутрішнього зростання. Це 

постійний процес саморозвитку дорослих, який ґрунтується на свідомому 

прагненні до вдосконалення. 

Таким чином, необхідно створити стимулююче середовище для 

розгортання спеціальної роботи щодо виховання батьків: витримувати 

інтелектуальний рівень навчання, налагоджувати гуманні та довірливі 

стосунки з батьками і застосовувати активні форми роботи, які дозволять їм 

бути експертами своєї виховної діяльності.  

Т. Алексеєнко виділяє такі умови, які забезпечують успішність процесу 

підвищення педагогічної культури батьків: 

 формування у молодих батьків потреби в розвитку особистої 

педагогічної культури; 

 застосування комплексу психолого-педагогічних знань, які б 

відповідали сучасним вимогам і віку дітей; 

 набуття молодими батьками практичного досвіду гуманних взаємин і 

поведінки, які вимагають розуміння дитячої психології та правильного 

вибору методів сімейного виховання [1, с. 76]. 

Аналіз педагогічних фактів, одержаних у ході вивчення досліджуваної 

проблеми, дозволив на підставі встановлених критеріїв, самооцінки молодих 

батьків та показників вихованості їхніх дітей виділити умовно три групи 

батьків, які відповідають трьом рівням сформованості педагогічної культури: 

високому, середньому і низькому за такими показниками: наявність і якість 

психолого-педагогічних знань, їх глибина, повнота і осмисленість; ступінь 

сформованості вмінь та навичок, взаємодії з дітьми; ціннісне ставлення до 

дітей; стабільність зацікавленості до питань виховання і розвитку дитини в 

цілому [2, c. 45]. 

Перший рівень − високий − характерний для молодих батьків з 

достатньо повними і глибокими психолого-педагогічними знаннями. Вони 
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систематично займаються вихованням дітей, орієнтуючись на їх вік та 

індивідуальні особливості; прагнуть до поповнення своїх знань; творчо 

реалізують їх у процесі сімейного виховання. Для цієї групи батьків 

характерними є висока відповідальність за виховання дітей, активна життєва 

позиція. 

Другий рівень − середній − характеризується відсутністю системи знань 

з педагогіки і психології, нечіткістю уявлень про методи і прийоми сімейного 

виховання, інтуїтивними підходами до розв’язування питань, що стосуються 

організації життя дитини. Вихованням дітей такі батьки займаються 

несистематично, ситуативно. 

Третій рівень – низький, характеризується відсутністю знань з 

педагогіки і психології, відсутністю інтересу до життя дітей, відсутністю 

потреби в контактах з дітьми, вихованням дітей такі батьки практично не 

займаються. 

Починаючи з 90-х років у формах і підходах до психолого-педагогічної 

освіти і навчання батьків, на думку Д. Бородій, визначилися нові тенденції. 

Перша з них — перехід від масової освіти батьків і всього населення, у 

змісті якої великий досвід займали суспільно-політичні, ідеологічні знання, 

до цілеспрямованого навчання батьків на основі об’єктивних наукових знань 

про дитину і її виховання, накопичених вітчизняною і світовою психологією, 

педагогікою, генетикою, психофізіологією, соціологією. 

Друга тенденція − поступове впровадження диференційованого 

навчання батьків, надання практичної допомоги (силами поки невеликих, але 

кваліфікованих груп і об’єднань фахівців  психологів, психіатрів, 

сексологів, практичних психологів і соціальних педагогів, орієнтованих на 

сімейне виховання і роботу з сім’єю, лікарів, юристів, економістів і ін.) 

конкретним категоріям батьків: 

 батькам з повних сімей, 
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 матерям з неповних сімей, діти з яких ніколи не зустрічалися з 

батьками; 

 молодим батькам, що чекають дітей чи мають дитину дошкільного 

віку; 

 батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу; 

 батькам, що розлучилися, але відвідують свою дитину (дітей), що 

залишилися з матір’ю, і продовжують надавати їй (дитині) допомогу, 

здійснювати їх виховання; 

 бабусям і дідусям, що з різних причин довгий час самостійно 

виховують онуків; 

 дідусям і бабусям, що мають обмежені відносини з онуками після 

розлучення синів чи дочок; 

 батькам, що взяли на виховання дітей, що з різних причин залишилися 

без опіки батьків; 

 опікунам і усиновителям, що взяли на виховання дітей-сиріт і дітей, що 

залишилися без батьківської опіки; 

 матерям, що народили дітей поза шлюбом і виховують їх самостійно 

без чоловічого впливу. 

Третя тенденція  індивідуалізація навчання батьків і матерів залежно 

від індивідуальних психологічних особливостей дітей, стану їхнього 

психофізичного здоров’я (діти з відхиленнями в психічному і фізичному 

розвитку, діти-переселенці з забруднених радіонуклідами територій, діти, що 

часто і тривало хворіють, діти-інваліди й ін.). 

Четверта тенденція  повільне, але помітне подолання стереотипу, 

що виховання дітей є винятково жіночою справою як у сім’ї, так і в умовах 

функціонування установ освіти, більш активне включення чоловіків у процес 

сімейного виховання. 
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П’ята тенденція  розвиток, збагачення і впровадження в процес 

навчання різних категорій батьків активних і дієвих форм (індивідуальні і 

групові консультації, ділові ігри, аналіз конкретних сімейних ситуацій 

спілкування, психолого-педагогічні тренінги, семінари-свята батьків і дітей, 

де одночасно проходить навчання батьків і організовується пізнавально-

ігрова діяльність дітей і ін.). 

Шоста тенденція  активне включення батьків у процес самоосвіти з 

проблем сімейного виховання [3, с.94].  

Таким чином, у становленні та розвитку особистості дитини 

дошкільного віку має значення спільна позиція та стратегії виховного 

процесу дошкільного навчального закладу та сім’ї, що реалізується через 

налагоджену психолого-педагогічну просвіту батьків. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТВОРЧОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

В КОНТЕКСТІ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ 

 У статті розкрито особливості творчого удосконалення вихователя 

закладу дошкільної освіти, обгрунтовано доцільність застосування окремих 

аспектів акмеологічного підходу з метою професійного зростання, розвитку 

потенціалу фахівця дошкільної освіти. 

 Ключові слова: акмеологія, акмеологічний підхід, педагогічна 

акмеологія, творчість, потенціал, самовдосконалення.  

 На етапі сьогодення в Україні відбувається природне оновлення освіти, 

зумовлене певними чинниками: поступовим входженням нашої держави до 

європейського культурного простору та змінами професійних умов 

функціонування навчальних закладів на всіх рівнях освіти.  

 Актуальність теми зумовлена пошуком найбільш ефективних 

способів підвищення професіоналізму фахівців дошкільної освіти, їхнього 

освітнього і загальнокультурного рівня. Справжнє професійне становлення 

вихователя відбувається в процесі роботи в дошкільному закладі освіти під 

час професійної діяльності.  Є аксіомою, що творчих дітей може виплекати 

лише творчий педагог. Саме тому сучасність потребує активізації розвитку 

особистості, її творчого потенціалу.   

 Мета статті – розкрити і проаналізувати особливості удосконалення 

творчості вихователя закладу дошкільної освіти в контексті акмеологічного  

підходу. 
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 Серед нових наукових напрямів, які дають змогу ефективно 

вирішувати проблему професійного зростання людини, її успішності, є 

акмеологія. Професійна діяльність педагога, дослідження його 

професіоналізму та можливості професійного зростання є предметом 

дослідження таких науковців, як:  Г. С. Данилова, З. Ф .Сіверс, І. Я. Зязюн, 

Л. І. Тищук, Л.Л. Хоружа. 

 Педагогічна акмеологія – новий науковий напрям дослідження, 

предметом вивчення якого є професійне становлення педагога, досягнення 

ним вершин у професійній діяльності, шляхи і способи удосконалення як 

професіонала. Педагогічна акмеологія – галузь науки акмеології [1, с. 125]. 

 До наукового вжитку поняття «акмеологія» ( з грец. «akme» - вершина, 

вістря, зрілість, розквіт, найкраща пора) вперше ввів М. Рибніков, 

визначивши її як науку про розвиток зрілих людей [3, с. 161].  Бути в «акме», 

означає «бути в повному розквіті сил, на вищому ступені розвитку». Іншими 

словами, акмеологія предметом своїх досліджень робить цілісну людину на 

етапі її творчої самореалізації, тобто творчої зрілості, коли на зміну процесам 

виховання, освіти, навчання (основні поняття педагогіки) приходять процеси 

самореалізації у формі самореалізації у формі самовиховання, самоосвіти, 

самовдосконалення, пов’язаного з реалізацією творчого задуму й отримання 

бажаного результату [1, с. 125]. 

 Вважаємо за доцільне розкрити суть деяких основних методологічних 

категорій, зокрема: акмеологічний підхід, творчість, потенціал, 

самовдосконалення. 

 Акмеологічний підхід науковці розглядають як: 

 - особливий методологічний напрям, якому властива низка переваг перед 

іншими, особливо в оцінюванні й проектуванні перспектив Людини: індивід 

– особистість – індивідуальність  [3, с. 163]; 

 - підхід до освіти, спрямований на самовдосконалення людини в освітньому 

середовищі, на її саморозвиток, на поступ підростаючої і дорослої людини 
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від однієї вершини до іншої, на досягнення «акме» в її творчості і здоров’ї, у 

розвитку всіх її життєвих сил [2, с. 38]. 

 У кожної людини (фахівця) свій олімп, своя вершина, і кожен прагне до 

неї, але кінцевий результат залежить від намагання перемогти себе – і тим 

самим досягти поставленої мети. Із цим пов’язаний вибір особистістю 

напрямів саморозвитку в професійній діяльності, суспільному, духовному 

житті, з можливість використання творчого потенціалу кожної особистістю. 

У цьому контексті Г.І. Хозяїнов розглядає творчість, як: «… діяльність, 

результатом якої є створення нових матеріальних цінностей» [6, с. 6]. 

 Ю.О. Гагін вважає, що творчість – важливий спосіб реалізації 

потенціалу людини та основний механізм становлення індивідуальності; це 

головний спосіб формування професіоналізму і майстерності, а також – 

критерій професіоналізму і майстерності. Творчість розглядається як 

важливий конструктивний елемент у побудові цілісної, унікальної та 

універсальної індивідуальності у всьому діапазоні акмеологічних заходів: від 

знімання політичних синдромів – до виявлення духовності. Творчість є 

чинником свободи людини [4, с. 49]. 

 Педагогічна творчість виникає і розвивається не стихійно і не 

спонтанно, а за певними законами, які можна пізнати і осмислено 

використовувати. Усвідомлення цієї закономірності сприяє формуванню 

психологічної готовності до творчої професійної діяльності, підвищенню 

рівня творчої ініціативи, зміні моделі взаємодії педагога з вихованцями з 

репродуктивної на творчу. 

 Педагогічна творчість – засіб і одночасно продукт діяльності педагога у 

подоланні себе вчорашнього, самовдосконалення, сходження до власних 

ідеалів і цінностей професійної діяльності. Всі охочі до неї залучитися 

досягають цього постійним прагненням до особистісного розвитку і 

підвищенням професійної майстерності, неперервною роботою над 

реалізацією свого природного потенціалу, самоствердженням «Я» завжди 
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власним зусиллям і діяльності. Іншими словами, суть творчості педагога 

дошкільного закладу як суб’єкта творчої активності полягає у здатності до 

саморуху, в процесі якого індивід реалізовує свій потенціал [5, c. 19]. 

 Творчість педагога в професійній діяльності виокремлює нове коло 

значимих відносин з вихованцями і вдосконалює їх; сприяє формування 

нового стилю поведінки, розвитку творчості як самого педагога, так і дітей. 

Стан емоційного піднесення, радості і натхнення, що супроводжує процес 

співтворчості педагога з вихованцями, перевищує почуття радості у його 

звичайному розумінні. Це не просто одержання нового результату, більш-

менш часткового або значного, а період згоди, узгодженості несвідомого і 

свідомості, нового уявлення і його всебічного розуміння, момент узгодженої 

роботи правої і лівої півкуль мозку, тобто те, що переживається як стан 

внутрішньої цілісності, згоди із самим собою, інколи вище щастя [5, с. 21].  

 Самовдосконалення, як відомо, завжди пов’язується із усвідомленням 

необхідності здійснювати успішну діяльність в інтересах суспільства. 

Ученими Ю.М. Орловим і Г.І. Хозяїновим самовдосконалення людини 

розглядається як одна з основ досягнення вершин творчого потенціалу. 

Цілями самовдосконалення вважаються: прагнення до гармонії власних рис, 

досягнення згоди із самим собою, досягнення гармонії із навколишнім 

світом, ліквідація шкідливих звичок, контроль над своїми потребами, 

розвиток здібностей, оволодіння самогенним мисленням, сходження до 

індивідуальності [6, c. 43]. Безперечно, провідним є вміння здійснювати 

аналіз власних рис, визначати, яка з них перебуває у початковому стані, а яка 

надмірно розвинена, що може деформувати характер і виявити себе в 

поведінці. Тому слід систематично задумуватися і при потребі коригувати їх 

та прагнути до гармонізації власних рис. Велика місія належить досягненню 

злагоди з самим собою. Вагомим пріоритетом у професійній діяльності є 

вміння людини розвивати загальні та часткові здібності. Особливо це 

важливо з позицій реалізації можливостей людини у творчості. Кожна 
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людина, яка займається самовдосконаленням, повинна чітко визначити свої 

цілі таким чином, щоб у будь-якому випадку і за різних обставин їх 

досягнення сприяло успіху [4, с. 53].  

 На нашу думку, педагог не повинен замикатися на власних проблемах 

репродуктивної професійної діяльності, а має спрямовуватись на серйозну, 

творчо зорієнтовану активність. Під поняттям успіху виступають досягнення, 

що здобуває людина власними зусиллями, ефективність у діяльності, якої 

може досягти педагог, його професійне «акме» перебуває у прямій 

залежності від виявлення ним творчої активності. 

 Висновки. В умовах сучасного суспільства актуальним для 

педагогічної науки є проблеми професійного зростання вихователя закладу 

дошкільної освіти саме в контексті акмеологічного підходу. Дослідити їх 

можливо лише на основі виокремлення характеристик педагога. Однією з 

яких і є професійна творчість. 
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ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Інтеграція України у світовий та Європейський освітній простір 

вимагає оновлення системи підготовки майбутніх фахівців на засадах 

компетентністного підходу. Спираючись на вимоги сучасного етапу розвитку 

системи вищої освіти, метою фахової підготовки вчителів початкової школи 

повинно бути формування в них професійної компетентності, зокрема 

комунікативної [1, c. 13]. Ця складова професійної компетентності педагога 

формується під впливом різних чинників як у процесі професійної 

підготовки, так і під час самостійної професійної діяльності. Ефективним 

методом формування комунікативних навичок та здібностей є тренінг. 

У психолого-педагогічній літературі тренінг трактується як вид 

інтенсивного навчання з практичним спрямуванням; сукупність методів 

організації групової взаємодії з метою розвитку особистості та 

вдосконалення групових стосунків [9, c. 97].  

Соціально-психологічний тренінг спрямований на розвиток 

особистості, формування комунікативних умінь та навичок, засвоєння 
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міжособистісної взаємодії. Тренінг є найперспективнішим методом 

психолого-педагогічної підготовки фахівців різних галузей, особливо тих, що 

пов’язані з різноманітними людськими контактами. Результати тренінгу не 

можна зводити лише до розвитку когнітивного компоненту (навчання), 

завдяки йому в кожного учасника формується адекватне розуміння самого 

себе і корекція самооцінки, відбувається вивчення індивідуалізованих 

прийомів міжособистісної взаємодії для підвищення її ефективності [3]. 

У психологічній науці склалося певне уявлення про поняття 

«соціально-психологічний тренінг». Так, у психологічному словнику 

соціально-психологічний тренінг визначається як галузь практичної 

психології, що орієнтована на використання активних методів групової 

психологічної роботи для розвитку компетентності в спілкуванні [4]. 

Аналогічної точки зору притримується і Л. Петровська, яка розглядає 

«соціально-психологічний тренінг як засіб розвитку компетентності у 

спілкуванні» [6]. Мета проведення соціально-педагогічного тренінгу полягає 

у розвитку в індивіда компетентності у соціальному спілкуванні.  

Загальна мета тренінгу конкретизована у таких завданнях:  

1) оволодіннянеобхіднимизнаннями;  

2) формування умінь і навичок у сфері спілкування, зокрема для 

розв’язання конфліктних ситуацій;  

3) корекція, формування та розвиток установок, необхідних для 

успішного спілкування;  

4) розвиток здібностей щодо адекватного та повноцінного пізнання себе й 

інших;  

5) корекція і розвиток системи стосунків особистості, створення 

сприятливого психологічного клімату в групах, а також підвищення 

соціально-педагогічної компетентності [2]. 

Практична психологія використовує декілька різноманітних 

тренінгових процедур. Відмінність між ними не є суттєвою. Академік 
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Т. Яценко метод активного соціально-психологічного навчання розглядає як 

подібний до соціально-психологічного тренінгу, але зі своїми відмінностями. 

Спільною є гуманістична орієнтація всіх психокорекційних процедур. До 

відмінностей можна віднести максимілізацію спонтанності групової 

взаємодії при активному соціально-психологічному навчанні та 

орієнтованість процедур на дослідження особистісної проблеми суб’єкта 

спілкування. Через виявлення особистих причин труднощів у спілкуванні 

тренер намагається не тільки розширити самосвідомість педагога, але й 

вплинути на його установки, переорієнтувати увагу з власного «Я» на «Я» 

іншої людини [9, c. 112]. 

З позицій активного соціально-психологічного навчання 

використовують різноманітні напрями й методи соціально-психологічного 

впливу з метою розвитку в індивідів здібностей до ефективнішого 

соціального функціонування, а також підвищення їхньої психологічної 

культури і соціально-психологічної компетентності як суб'єктів спілкування. 

Соціально-психологічний тренінг суттєво полегшує процес оволодіння 

знаннями та навичками ефективної соціальної поведінки, сприяє оптимізації 

комунікативних можливостей людини, формуванню необхідних якостей у 

взаємодії з іншими людьми, застосуванню цих умінь у конкретних ситуаціях 

соціуму [7]. 

Мета всіх занять соціально-психологічного тренінгу  навчити 

учасників тренінгу розкривати своє сприймання, дії, що можна назвати 

сприйманням самого себе, розвивати комунікативні навички, почуття, 

активне слухання, опис поведінки. Тренінг має на меті підвищити 

компетентність педагогів у спілкуванні через упровадження інтерактивних 

методів у традиційну систему навчання. 

Соціально-психологічний тренінг складається із занять, спрямованих 

на розвиток адекватного самооцінювання, формування рефлексії, емпатії, 

педагогічної толерантності, на вміння спілкуватися, конструктивно виражати 
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свої думки й почуття, підтримувати з людьми добрі стосунки, розв'язувати 

конфлікти й допомагати іншим [7]. 

Здатність до педагогічного спілкування − основа діяльності педагога, 

критерій його професійної придатності. Це, власне кажучи, професійно-

особистісний компонент роботи вчителя. За допомогою спілкування вчитель 

не тільки передає учням певні знання, а й формує їхній світогляд, духовність, 

прагнення робити добро, доброзичливість до оточення та ін. Усе це потребує 

застосування спеціального інструментарію, який допоміг би забезпечити як 

загальну, так і спеціальну підготовку вчителя до успішного педагогічного 

спілкування [8]. 

Такий тренінг, як активна форма соціально-психологічного навчання, є 

цілісною психолого-педагогічною системою, яка здатна допомагати людині у 

глибинному пізнанні нею як іншої людини, так і самої себе, своїх умінь 

спілкуватись і впливати на інших. Багаторівневий зворотний зв’язок з 

учасниками навчання дає змогу кожному, хто навчається, побачити відбиток 

себе в очах різних людей та отримати інформацію про те, як сприймається 

його поведінка в тій чи іншій ситуації, зрозуміти обмеженість власних 

способів і засобів спілкування, їх недосконалість, а також позитивні сторони 

своєї особистості. 

На відміну від традиційних методів навчання соціально-психологічний 

тренінг спрямований передусім на: 

 розвиток особистості; 

 формування  ефективних комунікативних умінь; 

 засвоєння навичок як ділового спілкування, так і неформального; 

 формування впевненості в собі та зниження тривожності у спілкуванні; 

 стійку мотивацію до саморозвитку [5]. 

До активних методів соціально-психологічного навчання належить не 

лише комунікативний (соціально-психологічний) тренінг, а й тренінг 

самоутвердження, підвищення почуття впевненості в собі, асертивний, 
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поведінковий тощо. Усі ці види активного навчання можуть бути застосовані 

в підготовці вчителів залежно від тих завдань, які необхідно вирішити на цей 

момент. Кожний з названих видів тренінгу має свою специфіку. Їх об'єднує 

спрямованість на підвищення психологічної культури спілкування, яка є 

необхідним компонентом будь-якої професійної діяльності, що має певне 

педагогічне навантаження [7]. 

Саме тому важливим є розробка соціально-психологічного тренінгу 

комунікативної компетентності для підвищення успішності педагогічної 

діяльності у педагогів. Він дає змогу педагогам оцінити власний рівень 

комунікації, підвищити рівень усвідомлення ролі спілкування у 

педагогічному процесі; проаналізувати негативні прояви поведінки, 

розслабитися, підвищився рівень впевненості під час спілкування з 

ровесниками, розширити рівень сенсорного дотику і розвитку 

міжособистісної довіри, знизити тривожність, пов’язану з міжособистісним 

спілкуванням та отримати можливість попрактикуватись в комунікативних 

уміннях. 

Отже, у професійній діяльності вчителя початкової школи часто 

зустрічаються різні непередбачені ситуації, емоційні напруження, конфліктні 

ситуації, які призводять до дезорганізації особистості. Важливу роль у 

їхньому вирішенні відіграє уміння спілкуватися, протистояти складним 

життєвим ситуаціям та здатність керувати своїм емоційно-вольовим станом. 

Тому участь вчителя початкової школи у тренінгових програмах, які дають 

можливість підвищити рівень впевненості, ефективної взаємодії між людьми, 

є важливою складовою його професійної підготовки. 
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НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 

У сучасній освіті існує певний парадокс: невідповідність між 

стратегічною метою освіти (а саме всебічний розвиток особистості дитини), 

закладеною в нормативних документах, і реальною діяльністю 

загальноосвітнього навчального закладу (надання умов певної суми знань, 

вироблення вмінь, набуття навичок, контроль та оцінювання цих знань і 

вмінь). 

Розв’язати цей парадокс покликані інноваційні освітні технології, 

виникнення й розвиток яких зумовлені ступенем розвитку суспільства й 

науки. Ще Ян Амос Коменський намагався знайти такий загальний порядок 

навчання, при якому воно здійснювалося б за єдиними законами людської 

природи і вимагало б тільки «вмілого розподілу часу, предметів і методів». 

Головною причиною модернізації освіти стало те, що вимоги 

суспільства до якості підготовки учнів зростають, а навчання залишається 

усередненим. За таких умов активний пошук інструментів побудови 

ефективного навчального процесу для масового навчання, які б гарантовано 

забезпечували успіх у руках звичайного педагога є актуальною потребою 

часу. Потрібно знайти такі дидактичні засоби, які б змогли перетворити 

навчання на свого роду технологічний процес із гарантованим результатом. 

У наш час у педагогіці широкого використання набули терміни: 

«освітня технологія», «педагогічна технологія», «технологія навчання», 

проте єдиного тлумачення цих понять немає. Поняття «технології» ввійшло в 

повсякденний педагогічний лексикон з початку 1990-х рр. Воно ввійшло в 

мову соціальних наук і практик, у тому числі і педагогічну, з наук і практик 

науково-технічних, виробничих. Такий перенос став можливим у рамках 

представлення про педагогічний процес (будь-якому іншому соціальному 

процесі) як штучно створеній керованій системі. З іншого боку, поняття 

технології в педагогіці стало вживатися в зв'язку зі зростаючою роллю 

інформаційних технологій у процесі утворення. Це редукувало визначення 
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педагогічних технологій до застосування технічних засобів у педагогічному 

процесі. 

Наприкінці 90-х років XX століття в педагогічній літературі 

з’явився новий термін — «інноваційна технологія». Термін «інновація» 

означає внесення в навчальний процес нового (факти, методи, прийоми), що 

покращує діючу систему освіти. 

Інноваційна освітня технологія – сукупність форм, методів і засобів 

навчання, виховання та управління, об'єднаних єдиною метою; добір 

операційних дій педагога з учнем, у результаті яких суттєво покращується 

мотивація учнів до навчального процесу. Автор методичного посібника «100 

цікавих ідей для проведення уроку» Олена Миколаївна Ворожейкіна 

відносить до передових сучасних технологій: 

- інтерактивні  методи навчання; 

- ігрові методи  навчання; 

- технологія концентрованого навчання; 

- проектна технологія навчання; 

- модульне навчання; 

- індивідуально орієнтоване навчання; 

- інтегроване навчання; 

- проблемне навчання. 

Ідея втілення інноваційних технологій в навчання передбачає 

досягнення мети високоякісної освіти, тобто освіти конкурентноздатної, 

спроможної забезпечити кожній людині умови для самостійного досягнення 

тієї чи іншої цілі, творчого самоутвердження у різних соціальних сферах. 

Однак інноваційність як дидактичний засіб чи система має при цьому 

втілитися  у навчальні предмети. Реалізація ідеї створення інноваційних 

курсів і уроків виявляється не дуже легкою. 

Ідея втілення інноваційних технологій в навчання стала останнім часом 

предметом інтенсивних теоретичних та практичних досліджень. Її теперішній 
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етап характеризується як емпіричною спрямованістю – розробкою та 

проведенням учителями інноваційних уроків різних профілей, так і 

теоретичною - створенням та вдосконаленням інноваційних та інтегрованих 

курсів, у ряді випадків поєднуючих численні предмети, вивчення яких 

передбачено навчальними планами. Інноваційні технології дають 

можливість, з одного боку, показати учням "світ у цілому", подолавши 

дисциплінарну розрізненість наукового знання, а з  іншого - звільнений за 

рахунок цього навчальний час використовувати для повноцінного здійснення 

профільної диференціації у навчанні. 

Сучасний світ змінюється з кожним днем, стає все більш 

прогресивнішим і цивілізованішим, удосконалюються сучасні технології . 

Тому вчителі повинні змінювати підходи до викладання форм і методів 

навчання в початкових класах. Освітній процес повинен не тільки  встигати 

за сучасною ерою «комп’ютеризації і механізації», а в деякій мірі і 

випереджувати.  

 Сучасний  учень   початкових класів повинен: 

      - звикати до більш самостійного здобуття знань, 

      - знаходити шляхи оволодіння необхідною інформацією, 

      - прагнути до пізнавальної діяльності, 

      - вміти ставити і вирішувати нові і складні проблеми, 

       - володіти комп’ютером і користуватись інтернетом. 

 Кожна дитина повинна «себе знайти» в сучасній школі. Якщо вона 

досконало не володіє або слабо володіє знаннями і вміннями з якогось 

предмету, то потрібно прививати любов до якогось виду діяльності. Вчитель 

повинен виявити і стимулювати творчі здібності учня. 

У сучасній школі повинні викорінюватись такі риси, як 

закомплексованість, недовір’я, безініціативність. Кожна дитина повинна 

брати активну участь у навчальному процесі. Вона повинна відчувати себе  

потрібною і не приниженою. Навчання має бути невимушеним і цікавим. 
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Школа повинна стати фундаментом для вибору професії в майбутньому. 

Кожна дитина має самовиразитися  в школі, а самореалізуватися в житті. 

Саме всьому цьому і сприяють інноваційні технології в сучасній 

педагогічній освіті. Впровадивши в свою педагогічну діяльність сучасні 

інноваційні технології, а зокрема, інтерактивні форми навчання,  метод 

проектів, інформаційно-комунікативні технології (ІКТ)  можна значно 

підвищити інтерес до певних навчальних дисциплін. У процесі роботи кожна 

дитина розкривається як неповторна індивідуальність, виконує свою 

функцію. Такі інтерактивні форми організації, як кооперативні і технології 

навчання в дискусії,  метод проектів, значно згуртовують учнівський 

колектив, сприяють розвитку ініціативності, впевненості, толерантності.  А 

якщо дитина буде навчатися з цікавістю, то звичайно і підвищиться якість 

навчання. 

Основною метою педагогічної діяльності має стати формування 

школяра як особистості з високим рівнем інтелектуального   розвитку і 

позитивними моральними якостями. 
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ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В СУЧАСНОСТІ 

В умовах становлення і розбудови незалежної Української держави 

сьогодення особливо гостро постає проблема духовно-морального 

відродження молоді на основі засад християнської моралі. Християнство є 

традиційною релігією українського народу і вже більше 1000 літ формує 

духовну культуру українців. Без духовних потреб, моральної 

відповідальності перед ближнім і усім народом, без патріотичних почувань 

не може набрати одухотвореності і освітньо-виховна діяльність.  

У преамбулі Конституції України, прийнятої 28.06.1996 р. 

наголошується на усвідомленні відповідальності перед Богом, власною 

совістю, попередніми, нинішніми та прийдешніми поколіннями, а тому слід 

знати який є Бог і Його закони, щоб реалізувати цю відповідальність на 

практиці.  

Духовні цінності пов’язані з релігією як зв’язком, так і зустріччю та 

життям людини з Богом, Який є один для всіх, і тому людина повинна 

правильно будувати свої стосунки з Творцем, вбачати у Ньому найвищий 

сенс свого існування. Кожна людина має природне право на пізнання Бога і 

Його законів, тому це право не можна обмежувати в навчальних закладах.  

Духовно-моральне виховання, яка повертається в наші навчальні 

заклади, засноване Церквою на цінностях природного та надприродного 

пізнання, які гармонізують із наукою Святого Письма як своєрідною Божою 

педагогікою. Обов’язок навчальних закладів – допомогти молоді осягнути 
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шлях до пізнання вічних Любові, Добра, Правди, Справедливості, 

Милосердя, до вивчення основ християнської моралі.  

Духовно-моральне виховання – це процес засвоєння традиційних для 

українського народу духовно-моральних цінностей, які випливають із 

Святого Письма та книг сакрально-етичного змісту, і використання їх у своїй 

поведінці та життєдіяльності. Духовно-моральне виховання розділяє духовне 

життя людини на три складові частини: мислення, чуттєвість і воля. Людина, 

як і весь світ походить від Бога. Вона залежна від Бога і має суттєво важливі 

відносини з Ним. Людина складається з душі і тіла, із матерії і духу, із 

дочасного і вічного. Вона пізнає правду про себе, про світ і про Бога. Лише 

тоді, коли вона намагається зрозуміти, ким є, що становить її велич, а також 

велич інших людей і велич Творця, Який усе створив на добро людини, то 

усвідомить себе як особу. Християнський принцип духовно-морального 

виховання звучить: шукайте найперше Царства Божого, а все решту вам 

додасться (Мт. 6, 33). Людина – це єство, в якому збігаються всі світи: світ 

природи, світ інших людей, світ власної свідомості та особистості, у якому 

вона може знайти Бога. Людина є єством матеріально-світовим і повинна 

шанувати навколишній світ та землю. Вона є єством суттєво суспільним, то ж 

повинна себе віддавати іншим. Вона є єством самосвідомості, тому повинна 

себе знайти й утвердити, та, нарешті, є відкритим єством, тому здатна вийти 

зі свого центру і з’єднатися з “іншим”, тобто бути готовою до 

самотрансценденції. Людина покликана, за словами Івана Франка, “Проти 

вітру йти – проти хвиль плисти, сміло аж до смерті хрест важкий нести”. 

Християнське моральне виховання формує духовність людини. 

Християнська духовність – це причетність людини до Божественного через 

віру, надію й любов. Духовність – це приналежність людини до святості й 

досконалості. Духовність – це збереження моральних і духовних традицій 

предків. Мораль – це сукупність норм поведінки, спілкування, 

взаємостосунків. Мораль подає орієнтири, які вказують шлях людського 
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удосконалення, це певна форма свідомості, а моральність є втіленням 

принципів моралі у реальній поведінці людей та стосунків між ними. Мораль 

– це спосіб думання, вибору, любові, діяння, що спричинює перехід людини 

від того, ким вона є, до того, ким має стати – досконалою. 

       Людина – це унікальна істота, яка є не просто творінням вищого розуму, 

призначеним для якихось практичних цілей, не просто свідченням Божої 

мудрості, могутності, творчого потенціалу. Людина, із погляду християнства, 

є особою, яка має власний розум, волю, почуття. Головний дар ми маємо від 

Бога – це наше життя, це головне наше покликання. Христос, знаючи ціну 

життя, каже: «Яка користь людині, як цілий світ здобуде, а занапастить 

власну душу» (Мт. 16, 26).  Людина отримала від Бога життя, як дар, на який 

не заслужила, а тому повинна своє життя оберігати і підтримувати. 

У духовно-моральному вихованні молоді найважливішими завданнями 

є: формування розуму; творення на основі розуму та віри власних ідеалів та 

чеснот; осягнення стану, в якому: у розумі людини пануватиме віра і вона 

керуватиметься чеснотою мудрості, що наставляє розум розважно шукати 

правду; у волі – любов, що керуватиметься чеснотою справедливості, що 

наставляє волю бажати знайдену розумом правду; у почуттях – надію, які 

керуватимуться чеснотами мужності і здержливості, які керують почуттями у 

небажаній ситуації і стримують нахили злих почуттів; утвердженням стану, 

за якого розум, віра і совість управлятимуть всіма порухами волі. Духовно-

моральне виховання базується на житті людини: у вірі, яка все прощає і 

зносить; у надії, яка ніколи не розчаровує та у любові, яка взамін нічого не 

вимагає. Святий Августин справедливо повчав: «В другорядному – свобода, 

в головному – єдність, а у всьому – любов» [1, с. 18].  

Засобами духовно-морального виховання формуються: досконала 

совість (сумління), щo відзивається на кожен злий вчинок і скеровує людину 

направити заподіяне зло; Богословські (Божі, надприродні, влиті) чесноти: 

віра, надія, любов; моральні чесноти (природні, набуті): мудрість, мужність, 
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стриманість і справедливість; громадянські чесноти: чесність, ощадність, 

дисциплінованість, точність, чемність, прощення, патріотизм. 

Духовно-моральне виховання використовує засоби превентивної 

(запобіжної) системи, розробленої відомим педагогом і святим ХІХ ст. 

Іваном (Доном) Боско (1815-1888). Основу превентивної системи виховання 

складають релігія, розум і наука, а будується вона на доброті, довір’ї і любові 

до вихованців. Засобами християнської виховної системи І. Боско є: 

християнська релігія, що включає в себе практикування Заповідей Божих, які 

регулюють відносини людини з Богом і ближніми та наголошують про 

пошану власного і чужого життя, чистоти, майна, честі, слави і почуттів; 

виховна атмосфера доброзичливості та родинної безпосередності; 

індивідуальний підхід через пізнання людини і спеціалізацію виховання; 

організація дозвілля і праці та безперервна зайнятість; моральні покарання і 

нагороди, що виключають строгі кари. Духовно-моральне виховання є 

безперервною працею над формуванням душі й тіла людини для досягнення 

нею повної злуки з Богом. Метою цього виховання є виявлення, формування 

та розвиток природних та надприродних задатків душі й тіла, до осягнення 

єдності життя людини з Божими законами. Духовно-моральне  виховання – 

це процес формування й розвитку духовного та фізичного потенціалу 

людини [1, с. 43]. 

Особливою прикметою моральної культури християнства є тісний 

зв’язок духовності та моральності. В християнській філософії під духом 

розуміється вища здатність розумної душі, завдяки якій людина входить у 

зв’язок з Богом. Духовність – це «вертикальний» вимір людського буття. 

Моральність – це  «горизонтальний» вимір буття людини. У християнській 

педагогіці процес духовно-морального вдосконалення є єдиним і 

нероздільним. Чим ближче людина до Бога, тим вища її моральність, і, 

навпаки, чим вища моральність людини, тим більше її благословить Бог. 

Двоєдиність духовності й моральності найкраще відображається в двох 
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головних заповідях любові: «Люби Господа, Бога твого, всім твоїм серцем, 

усією твоєю душею і всією думкою твоєю: це найбільша й найперша 

заповідь. А друга подібна до неї: Люби ближнього твого, як себе самого. На 

ці дві заповіді ввесь закон і пророки спираються» (Мт.22, 37-40). Духовність 

– це трансцендентна та іманентна ознака душі [2, с. 62]. 

Принципами духовно-морального виховання є наступні принципи: 

ненасилля; своєчасність; єдність педагогічних впливів; принцип особистості; 

антропологічний принцип (повага людської гідності); невпинне піклування; 

відповідальність; любов; покора; інтеріоризація (увнутрішнення); містагогія 

(променевий процес виховання).  

На наше глибоке переконання реальне утвердження християнських і 

загальнолюдських ідеалів та цінностей – необхідна передумова подолання 

нинішніх соціально-економічних труднощів, запорука зміцнення духовного і 

морального здоров’я нації. Все це має безкомпромісно виполювати зі 

свідомості студентів бур’ян аморальності, безкультур’я, бездуховності, 

зміцнювати в них почуття патріотизму, підносити їх громадянську 

активність, яка повинна втілюватися у конкретних справах і вчинках на благо 

України, народу, своїх ближніх, допомогти до кінця зрозуміти своє 

покликання і призначення. Основоположні вартості – християнська віра, 

справедливість, милосердя, гідність людини як особистості, мають стати 

аксіоматичними, витіснивши надмірний прагматизм, що зводить життєвий 

сенс до примітивізму, звужує параметри духу. Повітрям і хлібом людини має 

стати духовність та національне самоусвідомлення. 

Сподіваємося, що виховання духовно-моральної культури особистості 

допоможе нашій молоді дотримуватися морально доброї поведінки в 

щоденному житті та бути вірною Богові, Україні, народові. 
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ВИХОВНІ МОЖЛИВОСТІ УРОКІВ МАТЕМАТИКИ В  

ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 У статті досліджено виховні можливості математики: екологічне та 

патріотичне  виховання,  роль історичних  фактів на уроках математики. 
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 Актуальність теми зумовлена значущістю для розробки методики 

виховної роботи на уроках математики у початковій школі. 

 Мета дослідження – дослідити доцільні методи виховання. 

     Розвитку математики і математичної освіти в нашій країні 

приділяється велика увага. У школі на вивчення математики відводиться  15 

— 20%  навчального часу. Мільйони молодших школярів вивчають початки 

математики під керівництвом класного керівника. Важливу роль у 

викладанні математики відіграє її виховний процес. На уроках можна 

виховувати естетичні почуття, патріотизм, відповідальність, самостійність, 

акуратність, а також виробляти вміння, навички обчислювати, чітко і 

лаконічно висловлювати свою думку і виробляти навики самостійної 

пошукової діяльності. Більшість питань математичної освіти має бути 
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засвоєна у початкових класах на такому рівні, щоб стати здобутком учнів на 

все життя.  

   Виховання — це сукупність знань, культурних навичок, поглядів, що 

становлять загальний рівень духовного розвитку дитини і є результатом 

систематичного впливу навчання. Виховання досягає великих успіхів, якщо 

враховують його залежність не тільки від віку, а й від індивідуальних 

особливостей розвитку дитини.  Освітня мета математики полягає у засвоєнні 

учнями математичних понять та формуванні в них специфічних для 

математики вмінь і навичок. Виховна мета передбачає формування в учнів 

уявлення про світ в цілому, місце людини в ньому і способи його пізнання; 

вказує загальні орієнтири засвоєння накопиченого людством соціального 

досвіду. Виховні функції уроку математики здійснюються відповідно до 

специфіки навчального предмета. У процесі навчання математики 

виховуються вольові якості: наполегливість у доведенні справи до кінця, 

акуратність, самостійність, кмітливість, ініціатива. Розвивальна мета полягає 

в тому, щоб розвинути в учнів пізнавальні здібності, мотиви та потреби 

навчання, творчі можливості, емоційну сферу.   

На уроках математики  формується: логічне мислення; правильне 

математичне мовлення; увага; пам’ять;  зосередженість; зорова пам’ять; 

допитливість; спостережливість; уважність; математичні та творчі здібності, 

а також  виховується самостійність, працездатність, охайність, діловитість, 

об’єктивність, пунктуальність, кмітливість, старанність, впевненість, 

сумлінність, справедливість тощо; навчають висловлювати власну думку, 

критичне зауваження; переборювати труднощі.   

        Ефективним засобом навчання дітей міркувати є використання 

алгоритмів і зорових опор ( схем, таблиць, символів) та коментованого 

управління. Матеріал сприймається легше тоді, коли діти бачать перед собою 

те, що пояснює вчитель, наявність наочних матеріалів на уроках математики 

-  обов’язкова. 
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 Завдання вчителя - пробудити у дітей зацікавлено-емоційне ставлення 

до отримуваних знань, а таке ставлення й є естетичним. Уроки математики  

мають унікальні можливості формування почуття прекрасного, адже 

математика розвиває розум, творчі здібності дитини, дозволяє їй оцінити 

красу думки, подолати власне незнання, отримати  перемогу над собою, а 

значить, розширює можливість насолоджуватися красою і створювати її. 

Математика є засобом, з допомогою якого вчитель відкриває учням красу 

життя, збуджує потребу пізнання гармонії навколишнього світу. Тільки з 

допомогою математики можна знайти і виразити загальні закономірності, 

тенденції розвитку окремих процесів і явищ. Специфіка виховання 

естетичних почуттів на уроках математики визначається труднощами 

засвоєння математики і подоланням цих труднощів.   

  Традиційно важким видом завдань є розв`язування задач. Учнів  

привчають до творчого пошуку найкращого розв`язку задачі. Дітям потрібно 

запропонувати розв’язати одну задачу кількома способами, тоді діти 

починають логічно мислити. Треба привчати дітей до думки, що красивий 

розв`язок – простий, лаконічний, раціональний, чіткий. Сила естетичного 

переживання збільшується при розв`язуванні нестандартних задач. Адже 

вони вимагають більше винахідливості, кмітливості, бо містять в собі явні 

елементи мистецтва, притаманного математиці. Велику роль у вихованні 

естетичних почуттів засобами математики відіграють задачі з сюжетним 

змістом. Зміст задачі повинен враховувати пізнавальні інтереси дитини.  

Сприяють активізації діяльності задачі у віршованій формі, задачі-загадки, 

математичні кросворди, тощо.  

         Формуванню патріотизму в учнів, зокрема гордості за успіхи держави, 

сприяють задачі, що містять історичні чи статистичні відомості. Цікавими 

для учнів є задачі, що містять історичні дані регіону, популяризують 

українську історію, боротьбу українського народу за незалежність, мову та 
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культуру. Задача стає більш значимою і може стати дійсно цікавою кожному 

учню, коли вона переплітається з історією.  

       Мистецтво педагога полягає у підтримуванні суб`єктивного інтересу до 

навчання, в умінні захопити, викликати естетичне задоволення. Допомагає у 

цьому використання дидактичних ігор, особливо на уроках математики в 

першому класі. У молодшому шкільному віці діти мають особливе емоційне 

збудження від очікування свята, від підготовки до нього, від безпосередньої 

участі в ньому. Тому важливо для естетичного виховання проводити уроки-

казки, математичні ранки, вікторини, де б засвоєння математичних знань 

відбувалося в цікавій ігровій формі.  

Роль математики в екологічному вихованні полягає в тому, що методом 

доцільно дібраних задач, можна навчити учнів розуміти окремі екологічні 

поняття, прищеплювати навички раціонального використання природних 

ресурсів, розкрити роль математики у пізнанні найбільш загальних і 

фундаментальних законів природи, створити базу для формування наукового 

світогляду. 

       З метою формування екологічних знань на уроках математики  

розглядається система задач, яка розкриває питання: споживання води; 

використання води в Україні; значення рослин у житті людини;  скорочення 

лісових ресурсів та його наслідки;  значення тварин у природі та в житті 

людини. Екологічне виховання учнів на уроках математики можна 

здійснювати за допомогою вступних бесід  відповідно до теми уроку, 

складання різних діаграм та графіків, які ілюструють вплив людської 

діяльності на природу. 

      На уроках можна вводити цікавинки природи, задачі природничого змісту 

з повчальною природоохоронною інформацією, які активізують пізнавальний 

інтерес до навколишнього середовища, а отже, бажання його захищати та 

оберігати. Використання задач з природничим змістом на уроках математики 

допомагає не лише виробити у дітей логічно і критично мислити, засвоїти 
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програмовий матеріал та усвідомлено застосовувати здобуті знання а й 

формувати живий інтерес як до математики, так і до екологічних знань, 

виховувати любов і бережливе ставлення до всього живого. А це означає - 

посіяти в дитячих душах зерна гуманізму, людяності, моральної краси, 

формувати екологічну культуру. 

         На уроках математики також можна використовувати історичний 

матеріал. Систематичне використання історичного матеріалу підвищує 

інтерес до науки, актуалізує необхідність знання різних математичних 

фактів, тим самим мотивуючи школярів до її вивчення. Зміст історичних 

відомостей може бути різним, а саме: біографія відомого математика, історія 

відкриття математичних фактів, історія походження певного символу, 

тлумачення математичної термінології, повчальні життєві історії, що 

вказують на важливість математичної компетентності. Не потрібно відводити 

на історичне повідомлення багато часу, воно повинне бути коротке та цікаве, 

щоб дітям це запам’яталося.  Варто відзначити, що історико-математичні 

відомості повинні бути послідовні, зрозумілі, цілісні й викликати в учнів 

інтерес до досліджуваного предмета.  У навчанні математики задачам 

відведено особливу роль. Робота над ними дає також можливість реалізувати 

ряд функцій у вивченні математики: виховну; розвивальну; навчальну; 

контролюючу. 

       Виховні функції задач спрямовані на формування в учнів наукового 

світогляду. Як виховний засіб задачі дають змогу пов`язати навчання з 

життям, ознайомити учнів із фактами, важливими для формування 

пізнавальних інтересів.  

Задачі є найважливішим засобом контролю й оцінки знань учнів з 

математики. Самостійне розв`язування учнями текстових задач дає змогу 

виявляти уміння правильно обирати і виконувати арифметичні дії, робити 

висновок про розвиток мислення молодших школярів. Дуже важливо 

залучати учнів до участі в міркуваннях. На уроках доцільно використовувати 
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прийом «вчитель помиляється». Він допомагає тримати учнів у «бойовій 

готовності», активізує розумову діяльність. Діти доводять правильність своєї 

думки, а це - шлях пізнання. Дискусія з учителем, спільний з ним пошук, 

роблять дітей учасниками навчального процесу, стимулюють їхню 

активність, дозволяють переживати радість успіху, радість навчання. 

     Отже, у початковій школі всі предмети мають виховний вплив на розвиток 

молодшого школяра, а особливо математика. Ця наука є точна і фундамент 

цих знань закладає вчитель у дитину у початковій школі. У дітей в процесі 

вивчення математики виробляються навики самостійної роботи, розвивається 

увага, пам`ять, мислення, просторова уява та учні навчаються чітко, коротко 

та лаконічно висловлювати свою думку. Часто задачі містять достовірні дані, 

тобто з них дитина щось запам`ятовує для себе. Це заохочує дітей до роботи. 

Також у процесі математики чільне місце займає естетичне, патріотичне та 

екологічне виховання. Уроки математики мають унікальні можливості 

формування прекрасного, адже математика розвиває розум, творчі здібності 

дитини, допомагає подолати власне незнання, отримати перемогу над собою, 

а значить, розширює можливість насолоджуватися красою та створювати її. 

Патріотичне виховання закладено у задачах, які мають історичні чи 

статистичні дані. Екологічне виховання є в тих задач, де йдеться про 

раціональне вживання води, значення рослин у житті людини, скорочення 

лісових ресурсів та їх наслідки тощо. Ефективність виховання на уроці 

залежить від зовнішніх умов - педагогічної майстерності вчителя, 

раціональної побудови навчальної програми, підручників, навчальних 

посібників, методів навчання, оснащеності технічними засобами навчання.       

 

Література: 

1. Методика викладання математики в початкових класах: Навч. пос. — 3-
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167 

 

2. Богданович М.В. Урок математики в початковій школі . – К., Радянська 

школа,   1990.- 192 c. 

3. Стукало Наталія.  Виховання культури мислення та його розвиток у 

процесі навчання математики//Рідна школа. – 2010. - №1-2. - С. 55-56. 

4. Фартушняк Наталія. Задача як основа розвитку математичних 

здібностей молодшого школяра //Початкова освіта. -2013. -№12 (684). – С. 

15-19. 

 

Романюк Б. І., 

магістр VI-го курсу. 

Спеціальність «Управління навчальним закладом (за типом)» 

(Національний університет водного господарства та природокористування) 

Науковий керівник – Кочубей А.В.,   

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін 

(Національний університет водного господарства та природокористування) 

 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА МЕДИЧНОГО 

КОЛЕДЖУ ЯК СКЛАДОВА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Наш час позначений тим, що в усіх національних системах 

обов’язковою умовою розвитку держави – є якість вищої освіти. «Якість 

освіти визначають не тільки обсягом знань, але й параметрами особистісного, 

світоглядного, громадянського розвитку, при цьому проблему якості 

освітнього процесу розглядають із позицій загальнолюдської і соціальної 

цінності освіти» [1]. Ефективно впроваджуючи нові освітні технології для 

якості вищої освіти, працюють викладачі медичних коледжів (ВМК). 

Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (2012-2013 рр.) 

розроблено і впроваджено інновації, скеровані на підвищення рівня 

забезпечення підготовки фахівців різних галузей, а також на підвищення 

якості освіти. 

З метою визначення актуальності теми дослідження проведено 

анкетування зі студентами 2-4 курсів спеціальності медсестринство 
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«Сестринська справа», медсестринство «Лікувальна справа» і фармація 

«Фармація» Луцького базового медичного коледжу (ЛБМК). 

Першим питанням анкети було передбачено з’ясувати, як майбутні 

медики розуміють поняття «якість вищої освіти». Наведемо приклади їхніх 

міркувань: «це педагогічна та медична майстерність і досвід роботи ВМК, 

доступ до наукової інформації», «це вдалі психолого-педагогічні умови в 

ЛБМК; наявність сучасної науково-технічної бази, науково-творчої 

атмосфери, досвідчених ВМК, які займаються інноваційною діяльність в 

навчальний і позанавчальний час;», «це, коли студент закінчив навчання, 

опанував певними професійні і загальнолюдськими компетенціями та 

«реально здатен» працювати за своєю кваліфікацією», «це доступний виклад 

інформації з використанням ефективних інноваційних технологій» і ін.  

Констатуємо, що розуміння майбутніми медиками якості вищої освіти 

практично ідентичне з поданим у юридичному словнику визначенням «якість 

вищої освіти – сукупність якостей особи з вищою освітою, що відображає її 

професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і 

обумовлює здатність задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, 

так і потреби суспільства [3].  

На питання анкети про те, що впливає на якість медичної освіти, 

студенти 2-го курсу відповіли по-різному: 42% студентів переконані, що 

«впливають такі фактори, як використання ВМК інноваційних технологій, 

забезпечення необхідною фаховою медичною і психолого-педагогічною 

літературою; комфортні аудиторії і ін.». 58% студентів наголошують, що 

«якість медичної освіти залежить від того, наскільки свідомо вибрав студент 

професію і спеціалізацію; наскільки ВМК під час навчально-виховного 

процесу враховують професійну спрямованість матеріалу, творчо 

використовують нову і корисну інформацію, впроваджують авторські 

інноваційні технології». 52 % студентів 4-го курсу найсуттєвішу проблему 

вбачають у «способі подання інформації ВМК, підході до роботи, адже ВМК 



169 

 

повинні мотивувати і працювати так, щоб студент зацікавився дисципліною, 

а не лише механічно зазубрив матеріал», в «умінні ВМК дохідливо 

пояснювати матеріал, дискутувати на різні теми, навіть ті, що не стосуються 

заняття», «у недосвідченості ВМК, адже ВМК-початківці мають недостатньо 

педагогічного й життєвого досвіду», «у бажанні ВМК донести свій предмет 

до студентів, а не лише відпрацювати певний час ».  

Частина, а саме 56% студентів 3-го курсу вважають, що на якість освіти 

медичного коледжу впливають не лише ВМК і освітнє середовище, а й 

«добросовісне ставлення студента до навчальної діяльності», «адміністрація 

коледжу, державна влада, Міністерство освіти і науки України, адже вони 

відбирають навчальні дисципліни і кількість годин на їх опанування; якість 

інформації, яку слід знати студентам, рекомендують до друку навчально-

методичну літературу, затверджують наукові звання і посади і ін.».  

Одним із питань анкети було з’ясувати, чи застосовують ВМК 

інноваційні технології, а якщо застосовують, то чи впливає це на якість 

їхньої підготовки. Думки студентів були різними: «З усіх ВМК лише двоє 

використовують мультимедійний проектор на заняттях», «Лише на відкритих 

заняттях ВМК застосовують інноваційні технології. Проте «Люди 

перестають мислити, коли перестають читати (Д.Дідро)». «Невдало 

застосовані інноваційні технології (ВМК не опанував нову техніку, 

мультимедійний супровід переважає словені засоби ВМК та ін.) заважають 

на занятті». 

У результаті анкетування, спостереження, індивідуальних та групових 

бесід виявлено, що задеклароване дослідження актуальне, а студенти-медики 

2-4 курсів розуміють, що таке якість медичної освіти, що впливає на її якість, 

проте недоліком є те, що не всі ВМК, готові застосовувати інноваційні 

технології під час навчального процесу у медичному коледжі.  

Без сумніву, професійна готовність ВМК до інноваційної діяльності є 

важливою для якості медичної освіти. Проблему вбачаємо в «поєднанні 
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інноваційних програм із державними програмами виховання і навчання, 

співіснування різних педагогічних концепцій. Вони потребують принципово 

нових методичних розробок, нової якості педагогічного новаторства. На 

заваді цим нововведенням стають невідповідність нових типів навчально-

виховних закладів вимогам батьків, які здебільшого орієнтуються на 

традиційні стандарти навчання і виховання» [2].  

З прикрістю мусимо визнати, що нововведення призводять і до проблем, 

адже не всі ВМК готові до ефективної інноваційної діяльності, не всі здатні 

до педагогічної творчості, а значна кількість ВМК має низьку інноваційну 

компетентність, тобто поінформованість про медичні, педагогічні та 

психологічні інновації, уміння їх правильно застосувати та ін.  

Переконані, що ВМК повинні мати власну чітку позицію інновацій, 

адже однією з його професійних якостей є готовність до інноваційної 

діяльності. «Інноваційна позиція» ВМК – це особисті та професійні 

компетенції, самовизначення, прагнення тощо. ВМК необхідно будувати 

професійну діяльність так, щоб студентам надати можливості для 

професійного й особистісного розвитку. Вважаємо, що для цього ВМК слід 

мати: знання про медичні та психолого-педагогічні інновації в Україні і за 

кордоном; уміння втілювати під час занять нешаблонні, творчі ідеї; медичні 

та психолого-педагогічні знання про впровадження інновацій; активну 

творчу і наукову уяву; власну позицію щодо традиційних наукових поглядів. 

У форматі нашого дослідження зазначимо, що підготовлений до 

інноваційної діяльності ВМК повинен мати такі професійні й особистісні 

якості: (за О.Бартків [5, с. 52]): усвідомлення змісту і мети освітньої 

діяльності у контексті актуальних медичних і педагогічних проблем 

медичного коледжу; медичну та педагогічну позицію; уміння мотивувати і 

по-сучасному формулювати мету з предмета, певної методики, досягати і 

переосмислювати їх під час навчання; здатність вибудовувати цілісну 

освітню програму, яка враховувала б індивідуальний підхід до студентів, 
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освітні стандарти, нові педагогічні та медичні орієнтири; здатність бачити 

індивідуальні здібності студентів і навчати відповідно до їх особливостей; 

уміння ефективно, нестандартно організувати навчання, використовуючи 

інноваційні технології; володіння технологіями, формами і методами 

інноваційного навчання, яке передбачає уміння на основі особистого досвіду 

і мотивів вихованців бути співтворцем мети їх діяльності, зацікавленим і 

компетентним консультантом і помічником у співвіднесенні мети з 

результатом, використанні доступних для студентів форм рефлексії та 

самооцінки; уміння аналізувати зміни в освітній діяльності, розвитку 

особистісних якостей студентів; здатність ВМК до особистісного творчого 

розвитку, рефлексивної діяльності, усвідомлення значущості, актуальності 

власних інноваційних пошуків і відкриттів.  

Крім того, ВМК потрібно враховувати, що в сучасних умовах інновацій 

медична освіта передбачає інтеграцію навчання і науки. Для цього слід 

підтримувати обдарованих студентів, сприяти розвитку різних форм науково-

дослідної діяльності: заняття з елементами наукових досліджень, наукові 

гуртки, науково-практичні конференції, семінари та ін. У ЛБМК проводимо 

таку роботу у формі студентського наукового товариства, при якому діють 

наукові гуртки (гуртки сучасних методів лабораторної діагностики, 

реабілітаційний, літературний і ін.). 

У результаті наукових розвідок, враховуючи різні підходи, ми дійшли 

висновку, що готовність ВМК до інноваційної діяльності формується під час 

медичної та педагогічної практики, самоосвіти тощо. Керівництву медичного 

коледжу важливо своєчасно і об'єктивно з'ясування рівень готовності 

кожного ВМК до інноваційної медико-педагогічної діяльності, адже це дає 

змогу спланувати роботу щодо розвитку його інноваційного потенціалу, який 

є компонентом професійних медичних якостей. 

Література: 
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ВАЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО 

ПІДХОДУ У НАВЧАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ 

Збагачення педагогічної теорії і практики особистісно-орієнтованою 

технологією навчання, безумовно, є чудовим методом для саморозвитку і 

самовираження дітей старшого дошкільного віку. Технологія дає можливість 

зорієнтувати навчання на особистість дитини і оптимізувати навчальний 

процес. Першочергово навчання спрямоване на розкриття самобутності, 

самоцінності, життєвому самовизначенні дитини. 

http://ualib.com.ua/br_6597.html
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Сучасна система освіти має бути націлена на формування у 

дошкільника потреб і умінь самостійного освоєння нових знань, нових форм 

діяльності, їх аналізу і співвідношення з культурними цінностями, здатності і 

готовності до творчої роботи. Це вказує на необхідність зміни змісту і 

технологій освіти, орієнтації на особово-орієнтовану педагогіку. Така 

система освіти не може бути побудована на порожньому місці. Вона бере 

початок в глибині традиційної системи освіти, праць філософів, психологів, 

педагогів. 

Особистісно-орієнтоване виховання ґрунтується на ідентифікації 

людини як особистості, розкритті людської сутності. 

Особистісно орієнтоване виховання – це не система організованих, 

жорстко нормованих впливів педагога на дитину, що ігнорують її 

волевиявлення і призводять до психологічного тиску на неї. В основі цієї 

виховної моделі – педагогічна дія заклику до особистісної взаємодії; заклику, 

який базується на милосердному ставленні вихователя до вихованця. У цій 

взаємодії і має розгортатися процес спрямованості дитини, на її добродійну 

поведінку [1]. 

Зміст особистісно-орієнтованої освіти покликаний допомогти людині у 

вибудовуванні власної особи, визначенні власної особової позиції в житті: 

вибрати значимі для себе цінності, опанувати певну систему знань, виявити 

круг наукових і життєвих проблем, що цікавлять, освоїти способи їх рішення, 

відкрити світ рефлексії власного «Я» і навчитися управляти ним. 

Особистісно-орієнтоване навчання надає кожному вихованцю, 

опираючись на його здібності, нахили, інтереси, особистісні цінності і 

суб’єктний досвід, можливість реалізувати себе в пізнавальній та інших 

видах діяльності…[3]. 

Критеріями ефективної організації особистісно-орієнтованого навчання 

виступають параметри особового розвитку. Отже, особистісно-орієнтоване 

навчання – такий тип навчання, в якому організація взаємодії суб'єктів 
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навчання в максимальному ступені орієнтована на їх особові особливості і 

специфіку особово-предметного моделювання світу. 

У центрі уваги особистісно-орієнтованих технологій – унікальна 

цілісна особа зростаючої людини, яка прагне до максимальної реалізації 

своїх можливостей, відкрита для сприйняття нового досвіду, здатна на 

усвідомлений і відповідальний вибір в різноманітних життєвих ситуаціях. 

Метою особистісно-орієнтованого виховання є формування і розвиток 

у дитини особистісних цінностей, оскільки вони завдяки своїм сутнісним 

показникам здатні виконувати функцію вищого критерію для орієнтації 

індивіда в світі й опори для особистісного самовизначення. Таке виховання 

не просто декларує, а утверджує людину як найвищу цінність життя. Новий 

погляд на особистість передбачає визнання її індивідуальності, самобутності, 

самоцінності, її розвиток не як «колективного суб’єкта», а насамперед як 

індивіда, наділеного власним неповторним суб’єктним досвідом [2]. 

Особистісно-орієнтовані технології намагаються знайти методи і 

засоби навчання і виховання, що відповідають індивідуальним особливостям 

кожної дитини: беруть на озброєння психодіагностичні методики, змінюють 

стосунки і організацію діяльності дітей, застосовують різноманітні засоби 

навчання, перебудовують суть освіти. 

Особистісно-орієнтоване заняття сприяє ефективному накопиченню 

кожною дитиною свого власного особового досвіду; прагне виявити реальні 

інтереси дітей, це індивідуальне заняття з відстаючими або найбільш 

підготовленими дітьми; допомагає дітям самостійно спланувати свою 

діяльність; вчить дітей самостійно виробляти правила поведінки і 

контролювати їх дотримання. 

Особистісно-орієнтована освіта не займається формуванням 

особистості із заданими властивостями, а створює умови для повноцінного 

виявлення і, відповідно, розвитку особистісних функцій суб’єктів освітнього 

процесу [4]. 
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На особистісно-орієнтованому занятті, вихователь повинен створювати 

позитивний емоційний настрій на роботу усіх дітей в ході заняття, 

використовувати проблемні творчі завдання, оцінювати (заохочувати) при 

опитуванні правильну відповідь вихованця, аналізувати як він міркував, який 

спосіб використав, чому помилився і в чому. 

На відміну від традиційної соціально-педагогічної освіти, де 

першочергово задаються зразки, еталони пізнавальної діяльності, у 

особистісно-орієнтованому навчанні на перше місце виходить визнання 

унікального суб’єктивного досвіду дошкільника. 

Побудова особистісно-орієнтованої технології навчання спрямована на 

всебічний багатогранний розвиток особистості. Для її реалізації вихователю 

потрібно заохочувати дошкільнят висловлювати свою думку, шукати різні 

варіанти вирішення завдань, не боячись помилок; зацікавлювати кожну 

дитину до роботи на занятті шляхом зрозумілої та чіткої мотивації; для 

кожного дошкільника вміти знайти індивідуальні форми та методи 

організації навчальної діяльності. 

За допомогою вищенаведених критеріїв реалізації особистісно-

орієнтованого підходу, вихованці стають самостійними, в них з’являється 

бажання вирішувати різні поставлені завдання з надією на позитивний 

результат. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДІАЛОГУ ТА ДІАЛОГІЧНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТІВ 

У гуманістично орієнтованому педагогічному просторі, спрямованому 

на соціалізацію майбутнього працівника, професіонала своєї справи, на наше 

переконання, діалогічна стратегія посідає пріоритетне місце. Саме вона 

визначає суб’єктну повноцінність партнерів, викладачів та студентів вищих 

навчальних закладів, хоч як би вони різнилися за віком, соціальним статусом, 

рівнем знань та досвідченістю. Підтвердженням цієї думки є нормативні акти  

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, напрацювання 

Національної Академії педагогічних наук України, де одним із основних 

завдань є саме демократизація стосунків між учасниками навчально-

виховного процесу, повага гідності кожного із них [1; 2]. 

У контексті нашого дослідження зазначимо, що діалог – це найвищий 

ступінь міжособистісного спілкування. Незважаючи на те, що XXI століття є 

епохою високих технологій, проблема спілкування – одна з найактуальніших. 

Студентська молодь відчуває великий та постійний дефіцит 

міжособистісного спілкування. Саме тому в сьогоднішньому динамічному 

світі у стосунках між викладачами та студентами вищих навчальних закладів 

спостерігається тенденція до подальшого розширення і ускладнення фактору 

людського спілкування [5, с.185].  Саме категорія взаємодії дає змогу 

уникнути спрощених варіантів трактування процесів становлення, 

функціонування та розвитку будь-якої системи, є її суттєвою ознакою.  
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За визначенням В. Кемерова, «взаємодія – поняття для визначення 

впливу речей один на одного, для відображення взаємозв’язків між різними 

об’єктами, для характеристики форм людського співжиття, людської 

діяльності і пізнання» [4, с. 86.]. У понятті «взаємодія» фіксуються прямі та 

«обернені» взаємовпливи речей, обмін речовиною, енергією та інформацією 

між різними об’єктами, організмами та середовищем, формою кооперації 

людей в різних ситуаціях співробітництва. У соціальній сфері прикладом 

взаємодії може бути безпосереднє спілкування між людськими індивідами.  

Поняття «взаємодія» є, на нашу думку, похідним для визначення руху, 

зміни, становлення, розвитку, процесу. Більш того, «взаємодія» здійснюється 

через ці поняття. Отже, взаємодія – це передача руху від одних об’єктів до 

інших, це трансляція повідомлень в людських контактах чи синтез різних 

людських сил, що породжують нові знання, речі, організаційні структури. 

У контексті нашого дослідження, взаємодія є суттю педагогічної 

діяльності, яка трактується як двосторонній процес – учіння та викладання. 

Отже, взаємодія викладача та студента як людей спільної мети, однак не 

тотожних за своїми соціальними ролями, знаннями, досвідом і т.д., 

сприймається саме як педагогічна взаємодія. 

Досліджуючи сутність та специфіку педагогічної взаємодії, ми дійшли 

висновку про те, що вона є варіантом соціальної взаємодії, з її основними 

рисами, характерними ознаками і, разом з тим, реалізує в процесі свого 

існування специфічну, але важливу для буття і становлення індивіда мету: 

сприяння соціалізації особистості.  

Варто зазначити, що діалог – це вільний обмін думками між 

рівноправними співбесідниками, а діалогічність є основною 

характеристикою педагогічного процесу.  

Наші спостереження, вивчення наукової літератури дали нам 

можливість стверджувати про дворівневий характер педагогічної взаємодії. 

Вона проявляється в тому, що взаємодія викладача та студента може 
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здійснюватися як на суб’єкт-об’єктному рівні (імперативні та маніпулятивні 

впливи педагога та студента, які, наприклад, виникали під час передачі 

інформації від педагога до студента), так і на суб’єкт-об’єктному (діалогічне 

спілкування педагога та студента як двох рівноправних особистостей). Окрім 

того, тільки в умовах діалогу студенти розвивають особистісні якості, 

засвоюють загальнолюдські цінності, розвивають оцінні здібності, 

здебільшого зникає смисловий бар’єр, педагог та студент шукають 

компроміс у вирішенні різних питань. 

Діалогічна взаємодія виникає в разі встановлення між партнерами 

діалогічних відносин. У випадку антидіалогічних відносин спостерігаються 

різні перероджені форми діалогу, як, наприклад, псевдодіалог і фактична 

бесіда. Псевдодіалог, звичайно, ситуаційно зумовлений, його відрізняє 

формальність контакту, діалогічна взаємодія в ньому є самоціллю. 

Псевдодіалогом є предметна розмова, демагогічний і так званий артаксерсів 

діалог, тобто діалог з позиції сили, що відбувається в умовах 

нерівноправності партнерів [7]. Фактична бесіда відбувається при відсутності 

зворотного зв’язку з партнерами і розуміння ними змісту висловлювань в 

умовах формального контакту. Прикладом фактичної бесіди може бути 

абсурдна бесіда, яка характеризується порушеннями логічного зв’язку як між 

репліками співрозмовників, так і між попередніми та наступними 

висловлюваннями кожного з них [5]. 

У досвіді педагогів-діалогістів Е. Горюхіної, С. Курганова,  

В. Литовського, В. Ямпольського розглядається така класифікація діалогу 

[6]: експресивний діалог; діалог-розуміння. Під час проведення 

«експресивного діалогу» студенти поводять себе експресивно та 

егоцентрично, не слухаючи та не чуючи один одного. 

Для «діалогу-розуміння» важливим є з’ясування суттєвої різниці між 

власним словом та словом іншого, тому предметом такого діалогу є 

розуміння іншого, а не самовираження через іншого.  
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Діалог в системі навчання та виховання, як підтверджують результати 

нашого дослідження, – це своєрідна форма спілкування, це взаємодія між 

педагогом та студентом, в умовах навчально-виховної ситуації, що 

реалізується у формі мовлення, під час якого відбуваються інформаційний 

обмін між партнерами і регулювання відносин між ними. Специфіка 

навчально-виховного діалогу визначається цілями його учасників, умовами і 

обставинами їх взаємодії [8, с. 244-247]. 

Зазначимо, що позиції партнерів у традиційному навчальному діалозі 

чітко фіксовані: викладач навчає, наставляє, виховує; студент навчається, 

прислухається, приймає виховний імпульс та певним чином реагує на нього. 

Незаперечним є і той факт, що в навчальному діалозі керівна роль належить 

викладачу, однак в процесі нашої діяльності ми приховували керівну роль та 

уникали відвертих, прямих впливів. Окрім того, дослідники (Н. Казарінова, 

В. Куніцина, В. Погольша, Т. Равчина та ін.) [3; 9 с. 3-16] доводять у своїх 

наукових пошуках, що міжособистісна взаємодія у навчальному закладі 

ґрунтується на суб’єктній позиції студента в його освітньому середовищі. 

Більш того, з метою реалізації діалогу та взаємодії суб’єктів освітнього 

процесу, на що вказують висновки вчених, необхідним є використання 

інтерактивних форм роботи, найбільш популярними серед яких є ділові ігри, 

тренінги, заняття нестандартної форми та ін. [10, с. 238]. Тому важливого 

значення набуває діалог та діалогічна взаємодія в навчанні та вихованні 

студентів вищих навчальних закладів.  
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Виховний ідеал української сім’ї формувався впродовж усієї історії 

українського народу. Він викристалізувався у формі ставлення народу до сім’ї і 

праці, особливостях засвоєння, збереження й розвитку духовної культури, вияву 

громадянських почуттів, дотримання обов'язку, захисту прав і свобод 

українського народу. Безперечно, досягнення цього ідеалу на практиці залежало 

від багатьох чинників − державного устрою, світогляду як окремого індивіда, так і 

суспільства в цілому, моралі та релігії, рівня розвитку культури, національних 

властивостей тощо [6, с. 15]. 

У сучасних умовах на вихований ідеал має орієнтуватися державна політика, 

сім’я, суспільство. Виховний ідеал української нації знаходить своє відображення 

не лише у традиціях і звичаях народу, фольклорі, художній літературі, а й у 

національних освітніх та виховних системах. У виховному ідеалі таїться дух нації. 

Адже нація зберігається там, де її дух, традиції, інтереси визнаються 

пріоритетними і захищаються усіма засобами. 

Ідеал української родини витримав іспит історії, він найбільш відповідає 

психології народу та його призначенню й увійшов у психіку народних мас, 

відображений у народній творчості, творах мистецтва і літератури [6, с. 16]. 

Неоціненний  вклад у педагогічну теорію і практику зробили видатні 

педагоги А. Макаренко [5], В. Сухомлинський [7],  Г. Ващенко [1] та інші. Їхні 

думки щодо виховної ролі сім'ї актуальні й сьогодні. 

Зокрема А. Макаренко вважав, що виховання культури дитини має 

починатися дуже рано, коли їй ще далеко до грамотності, коли вона тільки-но 

навчилася добре бачити, чути й щось говорити, з прищеплення їй корисних 

звичок, тобто, по суті, з формування зовнішніх форм поведінки. Дитина 

насамперед переймає від дорослих їхню манеру триматися, розмовляти, 

спілкуватися з людьми. Але моральні поняття, що лежать за зовнішніми проявами 

поведінки, діти усвідомлюють не відразу [5]. 

Професор Г. Ващенко у своїх працях багато уваги приділяв проблемам 

виховного ідеалу як меті виховання. В основу виховного ідеалу він поклав 
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загальнолюдські та національні цінності, моральні закони творення добра і 

боротьби зі злом, за побудову справедливого ладу, виплеканого на любові та 

красі. У підручнику для педагогів, вихователів, молоді і батьків «Виховний ідеал» 

професор Г. Ващенко характеризує різноманітні виховні ідеали [1]. 

В сім'ї встановлюються специфічні, індивідуальні форми стосунків між 

старшими і молодшими, в процесі чого останні отримують уявлення про норми 

поведінки. Важливим механізмом соціального наслідування в даному випадку 

виступає батьківський приклад. В. Галузинський та М. Євтух стверджують, що 

особистий приклад батьків, як головний метод сімейного виховання, порівняно з 

усіма іншими методами і засобами, має найбільший вплив як у позитивному, так і 

в негативному плані. Наслідуючи батька і матір, дитина засвоює сімейні традиції, 

цінності, стосунки, культуру поведінки [2, с. 41]. 

Внутрішня і зовнішня культура не дозволяють людині втрачати контроль над 

собою. Основи цих культур закладаються в сім'ї. Зовнішня культура людини 

визначає норми повсякденної поведінки, характер спілкування з оточуючими, 

уміння організовувати свій побут. Багато людей вважають вихованість 

старомодною, нікому не потрібною якістю. Для них головним є те, щоб у людини 

була гарною душа. Але ж визначальною є внутрішня культура, а зовнішня – 

вторинною. Завданням батьків є дбати, щоб у їхніх дітей була гармонія 

внутрішньої і зовнішньої культур [3, с. 33]. 

Найбільш сприятливими і оптимальними для виховання є теплі стосунки 

батьків і дітей з розумною мірою дозволів та обмежень. Видатний педагог В. 

Сухомлинський вважав сім'ю невід'ємним компонентом соціальної структури 

суспільства. Стабільність і моральне здоров'я суспільства багато в чому залежить 

саме від сім'ї, етичних норм, які панують у ній, рівня родинного виховання. Сім'я 

– первинний осередок, де «шліфуються найтонші грані людини-громадянина, 

людини-трудівника, культурної особистості. Із сім'ї починається суспільне 

виховання, тут, образно кажучи, закладається коріння, з якого виростають і гілки, 

і квіти, і плоди. Сім'я – джерело, водами якого живиться повноводна річка нашої 
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держави».В. Сухомлинському належать і такі прекрасні слова – «школою 

сердечності була, є і завжди буде сім’я». Проблеми батьківського впливу на дітей 

розглянуто не тільки в особистій роботі «Батьківська педагогіка», але й в багатьох 

інших творах В. Сухомлинського: «Книга про любов», «Листи до сина», «Лист до 

доньки» та ін. «Я б сказав, що пізнання дитиною світу починається з пізнання 

людини, а людина відкривається перед дитиною в образі матері, батька і вчителя» 

– писав В. Сухомлинський [7, с. 95]. 

Переважна більшість форм роботи батьків з дітьми, що застосовуються під 

час сімейного спілкування, базується на прикладі. Приклад у вихованні – 

універсальний засіб, суть якого полягає в тому, що дії однієї чи кількох осіб 

стають зразком для поведінки дітей. У дошкільнят найчастіше додержання 

прикладу відбувається майже несвідомо. Хоча згодом він стає не просто 

наслідуванням, а передбачає певну оцінку цих дій дитиною. Приклад пропонує 

готову форму діяльності, яка згодом може стати нормою її поведінки. Дитяча гра 

– один із найважливіших засобів виховання культури поведінки. Під час гри діти 

відтворюють стосунки і дії дорослих. У процесі гри в дитини виникає потреба 

активно впливати на навколишні речі, розвиваються її інтелектуальні, моральні, 

вольові та інші якості, в цілому формується особистість. У грі дитина з радістю 

ніби перетворюється на дорослого, починає діяти так, ніби вона доросла [4, с. 

393]. 

Виходячи із цих концептуальних теоретичних положень, українська сім'я,  на 

думку авторів концепції «Сім'я і родинне виховання» В. Постового, П. Щербаня, 

Т. Алексеєнко, О. Докукіної, Н. Стрєльнікової, має культивувати такі якості і 

особливості характеру людини, як: 

− повагу і відданість своїм батькам, сім'ї, родині, готовність до 

взаємодопомоги; 

− шанування культу предків, традицій і звичаїв свого народу; 

− сформованість національної свідомості, самосвідомості, любов до 

рідної землі і народу, відданість Україні; 
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− розуміння і відчуття духовної єдності поколінь, повага до батьків, 

жінки-матері, культури та історії рідного народу; 

− сформованість високої мовної культури, досконале володіння 

українською мовою, яка є основою національної культури, державною мовою 

України; 

− шанобливе ставлення до культури, звичаїв, традицій народів, що 

населяють Україну та народів світу; 

− усвідомлення власної національної гідності, честі, внутрішньої 

свободи, гордості за свою землю і народ; 

− всебічний і гармонійний розвиток особистості, готовність як до 

розумової, так і до фізичної праці, захисту рідної землі, аж до самопожертви; 

− високу духовну культуру особистості, сформований світогляд, 

розуміння законів розвитку природи, суспільства; 

− дотримання принципів вселюдської і народної моралі: правдивості, 

доброти, працелюбності, патріотизму, справедливості, гуманного ставлення до 

людини і довкілля; 

− готовність до творчої праці в умовах ринкових відносин; бережливе 

ставлення до суспільної і приватної власності, до природних багатств, прагнення 

примножити їх власною працею; 

− негативне ставлення до проявів безвідповідальності у праці і 

безгосподарності, порушень трудової дисципліни, утриманства і лінощів, 

крадіжок суспільної і приватної власності та варварського нецивілізованого 

ставлення до природних багатств; 

− повноцінний фізичний розвиток, міцне здоров'я, фізична досконалість, 

свідоме ставлення до зміцнення свого здоров'я як необхідної умови підготовки до 

суспільно корисної праці і захисту Батьківщини; 

− повагу до Конституції, законодавства України, державної символіки; 

усвідомлення громадянської відповідальності за дотримання основ державного 

права, трудового, громадянського, сімейного, кримінального законодавства; 
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− глибоке усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами 

людини та її громадянською відповідальністю; 

− високу художньо-естетичну освіченість і вихованість особистості; 

негативне ставлення до потворного, уміння відрізняти красиве від потворного в 

мистецтві, побуті, поведінці, зовнішньому вигляді; 

− екологічну культуру особистості, гармонію її відносин з природою; 

відчуття відповідальності за природу як національну і вселюдську цінність, 

основу життя на землі; 

− спроможність розвивати пізнавальну активність і культуру розумової 

праці; розуміння суспільної ролі наукових знань; 

− уміння міжособистісного спілкування, культуру спілкування, гуманізм, 

колективізм, товариськість, приязнь, доброзичливість, взаємопідтримку, чесність, 

організованість і дисциплінованість, чемність і порядність в особистій поведінці й 

відносинах з іншими [6, с. 16-17]. 

Можна стверджувати, що кожен народ створює і розвиває свою систему 

виховання, яка відображає його характерні риси. В Україні система виховання 

ґрунтується на національних рисах та самобутності українського народу. В її 

основі – український виховний ідеал, суть якого полягає в системі філософських, 

політичних, правових, моральних, економічних, естетичних та релігійних ідей, 

принципів, поглядів, ідеалів, що відповідають інтересам, прагненням, потребам 

нації. 

Українська нація має зберегти себе в родині. Дім, сім'я, праця, висока 

духовна культура та громадянська зрілість українського народу покликані 

забезпечити йому найвищий рівень життя, а Україні – незалежність, економічну і 

політичну стабільність, непорушність кордонів і високий міжнародний авторитет. 

Адже ніхто для українців не збудує держави й не створить матеріальних умов, 

коли сім'я буде морально й матеріально дезорганізована. Українська сім'я має 

стати основою і символом духовного й економічного відродження, метою 

багатогранної гуманістичної діяльності української держави.Саме сім'я закладає 
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фундамент розвитку нахилів, здібностей дитини, формування їх моральних 

якостей, здоров'я. Саме через сім'ю дитина опосередковує норми людських 

стосунків, засвоює моральні відносини. Тому виховний ідеал має бути 

конкретним і сприяти пізнанню вихованцем самого себе, його творчій 

самореалізації.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНІК МАЛЮВАННЯ У 

РОЗВИТКУ   ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ В ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

 Навчальний процес, як і вся діяльність педагога – це щоденна творчість 

та знаходження нових методів впливу на дитину. Грамотний та творчо 

налаштований вихователь завжди знайде можливість на базі традиційних 

методів навчання, які роками давали йому високі показники знань дітей, 

знайти шляхи підвищення ефективності своєї роботи завдяки використанню 

новітніх технологій, досвіду та цікавих методів  роботи. 

 На сучасному етапі педагоги стикаються з поняттям «інноваційні 

технології». Це насамперед радикально нові чи вдосконалені технології, які 

істотно поліпшують застарілі види технологій і, які можна використовувати 

під час будь-якої діяльності, а найбільше під час зображувальної.  

У процесі створення зображення в дитини формується 

спостережливість, естетичне сприйняття, художній смак. Під час 

зображувальної діяльності дошкільник має можливість доступними засобами 

виразити свій емоційний стан, своє ставлення до навколишнього світу, 

вчиться самостійно створювати прекрасне, помічати його в повсякденному 

житті, у творах мистецтва. Даний напрямок роботи спрямований на розвиток 

у дошкільників творчості, в результаті якої він створює нове, оригінальне, 

проявляє уяву, реалізує свій задум, самостійно знаходить засоби для його 

втілення. 

Мета вихователя – спонукати дітей вдосконалювати свої малюнки 

шляхом експериментування, самостійного пошуку, застосування різних 

матеріалів. Цю актуальну проблему вирішують шляхом широкого 

впровадження інноваційних технологій, які розглядають не тільки як 

налаштованість на сприйняття, продукування і застосування нового, а 

насамперед як відкритість. Вони забезпечують умови розвитку особистості, 
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здійснення її права на індивідуальний творчий внесок,  особистісну 

ініціативу,  свободу саморозвитку. 

Як зазначають вітчизняні вчені (Б. Бадмаєв, В. Гузєєв, О. Маркова, Д. 

Махотін, Л. Куликова) використання знайомих інноваційних технологій не є 

протиставленням тому, що робили раніше педагоги. Вони мають доповнити 

та удосконалити процес навчання дітей і сприяти підвищенню 

результативності в роботі з дошкільнятами [2]. 

Пальчикове малювання далеко не єдиний спосіб нетрадиційного 

малювання, який можна використати у роботі з дітьми. Існує багато технік 

малювання, які нескладні та доступні дітям дошкільного віку. Серед них: 

ниткографія, штампування, монотипія, гратаж, акватипія тощо. Дітям 

подобається малювання восковою пастеллю, пір’ям, квачиком, цятками 

(пуантилізм), тиснення на фользі. 

 Інноваційні техніки навчання потребують значної кількості часу для 

навчання дітей, тому починати треба з поступового їх застосування. 

Спочатку варто використовувати роботу в парах, малих групах, а далі можна 

переходити до фронтальних занять. Особливо ефективно використовувати 

нетрадиційні техніки малювання в гуртковій роботі, яка доповнює заняття, 

забезпечує особистісне зростання кожної дитини та сприяє реалізації 

художньо-естетичного розвитку дошкільників. 

Завдяки застосуванню нетрадиційних технік малювання у дітей 

відбувається розвиток творчих проявів та емоційно – позитивного ставлення 

до образотворчого мистецтва, засвоєння дітьми художніх технік малювання. 

Малювання для дошкільника – радісна, натхненна праця, до якої його 

не треба примушувати, але дуже важливо стимулювати й підтримувати, 

поступово відкриваючи перед ним нові можливості зображувальної 

діяльності. Такі заняття дарують дітям радість пізнання та відчуття 

задоволення від виконаної роботи, значну роль також відіграє естетичне 

задоволення від творчості та створеного своїми руками витвору мистецтва. 
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Дитина дістає задоволення не тільки від результату творення, а головне – від 

самого процесу, вміє застосовувати набутий досвід в іграх, повсякденному 

житті. 

Під час зображувальної діяльності дошкільники вчаться бачити красу, 

відчувати її, емоційно реагувати на красиве: дивуватися, захоплюватися, 

милуватися. Педагогу слід дбайливо вести дитину шляхом оволодіння 

культурою споглядання та спілкування з природою, мистецтвом, 

рукотворною красою. 
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СФЕРИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОБІЛЬНОСТІ 

Усі зміни, які інтенсивно відбуваються в сучасному суспільстві, 

обумовлені стрімким науково-технічним прогресом, що вказує на 

актуальність постійного професійного самовдосконалення фахівців усіх без 

винятку галузей. У процесі навчання фахівців у ВНЗ формується готовність 

їх до професійної діяльності як отримання відповідних знань, формування 

вмінь і навичок її виконання з орієнтиром на готовність постійно 

розширювати і оновлювати свої освітні ресурси. Однак, на цьому 
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формування професіонала не може припинитися, а навпаки, починається 

процес активного вдосконалення його як інтелектуала, розвитку в процесі 

подальшої самореалізації особистості, яка завжди має характеризуватися 

новим мисленням, творчою ініціативністю, конкурентоспроможністю, 

постійним підвищенням загальнонаукового, загальнокультурного та 

професійного рівнів [3]. Особливої актуалізації набуває інтелектуальна 

мобільність населення. Стрімко зростаючий рівень інтелектуальної 

мобільності населення вимагає від науковців якісних досліджень. В їх основі 

має лежати добре розроблена методологія, у тому числі конкретний 

понятійно-термінологічний апарат. 

Слово «мобільність» увійшло до основних європейських мов не 

пізніше кінця XV ст. Воно походить від латинського mobilitas, що означає 

«рухливий», «здатний до швидкого пересування, дії» [1, с. 39]. Згідно з web-

ресурсом Google Books Ngram Viewer, слово «мобільність» стало найбільш 

популярним наприкінці 70-х років ХХ ст., коли людство в особі найбільш 

розвинених держав переживало зростаючий вплив науково-технічного 

прогресу з виникненням мобільних технологій, а також почало переходити в 

етап формування глобального суспільства. Нині вживаність поняття 

мобільності у науковій і художній літературі перебуває на рівні 70-х років 

ХХ ст. 

За висновками знаного британського соціолога Дж. Уррі поняття 

мобільності використовують:  

1) для позначення того, що рухається або здатне рухатися;  

2) як чинник, що не допускає фіксації в певних границях 

неорганізованої маси людей (натовпу), який потребує регуляції й соціального 

контролю;  

3) як якість соціальної мобільності в традиційній соціології;  

4) як довгострокові процеси географічного переміщення (міграції) [2, с. 

74–75; 3, с. 15]. 
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В умовах розвитку інформаційного суспільства мобільність може 

набувати реальних та віртуальних ознак. Як пишуть М. Стрюк, А. Стрюк та 

С. Семеріков, людина може мати високий ступінь віртуальної мобільності 

засобами мобільних комунікацій без необхідності фізичного переміщення 

(віддалена робота з високим рівнем професійної, соціальної та економічної 

мобільності), проте може й мати високий ступінь географічної (трактується 

як реальна) мобільності без можливості зміни особистого вибору і 

компетентності (роз’їзна робота з низьким рівнем професійної, соціальної та 

економічної мобільності) [1, с. 43].  

Реальна мобільність для сучасного суспільства, як правило, є нижчою 

за віртуальну. Інша ситуація була для попередніх поколінь, представники 

яких або ще не освоїли нові технології або просто не могли ними 

користуватись у силу їх відсутності чи недостатньої поширеності. Фактично 

нині кожна людина реалізує віртуальну мобільність у формах неформального 

та інформального навчання. Усе більшого поширення набувають дистанційні 

форми зайнятості. Усе це має сильний вплив на реальну мобільність, 

особливо у видах інтелектуальної, освітньої, культурної діяльності. 

Основною класифікаційною ознакою для виділення видів мобільності є 

мета. Саме цей класифікаційний підхід важливо враховувати передусім під 

час комбінування до просторової мобільності. 

Визначені в табл. 1 види мобільності можна диференціювати залежно 

від сфери їх дослідження. Уточнимо сутність окремих із них, що є 

актуальними з економічного погляду та повинні в першу чергу визначатися 

під час вивчення можливих переміщень у просторі, тобто реалізації 

просторової мобільності. 

Таблиця 1 

Види мобільності та класифікаційні підходи до їх розподілу 

№ Класифікаційна Види Важливі підвиди 
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ознака мобільності  

1. Залежно від 

суб’єкта 

Людини Окремої людини, домашнього 

господарства (сім’ї); соціальної 

групи, суспільства. 

Ресурсів Фінансова; інформаційна; 

технологій – знань, патентів, 

ліцензій. 

2. Залежно від 

способу 

реалізації 

Реальна Туристична; міграційна. 

Віртуальна Дистанційне навчання; 

дистанційна зайнятість. 

3. Залежно від 

часової 

вимірності 

Короткострокова Тимчасова – разова, ситуативна, 

мінлива. 

Довгострокова Побутова; повсякденна; постійна. 

4. Залежно від 

просторової 

вимірності 

Географічна 

(територіальна) 

Локальна – всередині населення, в 

межах району (до найближчого 

поселення), 

внутрішньорегіональна; віддалена 

– міжрегіональна, 

внутрішньодержавна; 

транскордонна; глобальна – 

континентальна, 

міжконтинентальна.  

Просторова 

5. Залежно від 

мети 

Економічна 

(факторів 

виробництва) 

У межах організації, між 

організаціями; у межах галузі, 

міжгалузева. 

Бізнесу Особиста; корпоративна. 

Соціальна Горизонтальна; вертикальна 
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(низхідна, висхідна); 

комунікативна. 

Трудова Професійна 

(внутрішньопрофесійна), 

підвищення престижу професії, 

кар’єрна. 

Освітня Академічна – студентська, 

викладачів (педагогічна); наукова 

– аспірантів, докторантів, 

науковців; освітня – школярів, 

вчителів (педагогічна), освітніх 

програм і методичного 

забезпечення. 

Культурна Автономна (мультикультурне 

середовище); розвиваюча; 

асиміляційна. 

6. Залежно від 

мотиву 

Вимушена Ініціатина; кумулятивна. 

Добровільна 

7. Залежно від 

потреби 

Небажана Негативна для особистості; 

негативна для соціуму. 

Закономірна Непомітна, конструктивна. 

8. Залежно від 

реалізації 

Нереалізована Формальна, без необхідності 

реалізації. 

Реалізована Прихована; явна. 

9. Залежно від 

наслідків 

Структурна Модернізуюча; трансформаційна. 

Обмінна Нерівна; пропорційна. 
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Отже, мобільність є міждисциплінарним терміном, який можна 

розглядати як спроможність, готовність, рух, адаптацію, зміну, причину, 

наслідок. Різні види мобільності у вітчизняній науці досліджені різною 

мірою. Особливо популярними об’єктами досліджень є мобільність соціальна 

й освітня (академічна). Вважаємо, що теоретико-методологічна основа 

дослідження інтелектуальної мобільності потребує більшої уваги науковців в 

освітній сфері, оскільки дана категорія дає змогу реалізувати педагогічний 

потенціал та окреслювати прогресивні пріоритети забезпечення людського 

розвитку. 
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Одним із основних принципів вітчизняної освіти, який задекларовано в 

Державній національній програмі «Освіта» (Україна XXI століття), 

визначено гуманізацію освіти, утвердження людини як найвищої соціальної 

цінності. Обов’язковою умовою стає творча компетентність майбутнього 

керівника навчального закладу (МКНЗ); вивчення та застосування досвіду 

дослідницької творчості як обов’язкової умови фахової майстерності. 

Поділяємо думки С.Сисоєвої про те, що «Люди, здатні до творчості, легко 

адаптуються в будь-якому соціальному середовищі, життєвій і професійній 

ситуаціях. Здатності і можливості до адаптації знаходяться в них самих, у 

їхньому вмінні абстрагуватися від другорядних моментів, виділяти головне й 

істотне, бачити цікаве й перспективне, вибудовувати можливі варіанти 

вирішення проблем, практичних шляхів їх вирішення, зосереджуватися на 

їхній реалізації. Могутнім творчим потенціалом для людини в сучасному 

світі, її підтримкою і захистом, засобом адаптації до змін мінливого світу 

може і повинна стати творча професійна діяльність» [3, с.10]. 

Проблему творчої компетентності під час підготовки фахівців 

досліджували А.Матюшкін, Е.Ілієнков, Н.Посталюк, Я.Пономарьов і ін. 

Наприклад, Н.Посталюк декларує творчий потенціал особистості як 

взаємодоповнюючий (інтегрований) вияв якостей особистості й, зокрема, 

зазначає, «що творчу особистість визначають не тільки високий творчий 

потенціал, але й ступінь її активності в його реалізації» [2]. Для дослідження 

особливо імпонує погляд В.Овчиннікова, який вважає творчі можливості 

особистості «інтеграційною якістю особистості, що характеризує міру її 

можливостей ставити й вирішувати нові завдання у сфері своєї діяльності, 

яка має суспільне значення» [1]. 

У сучасній педагогічній науці прослідковуємо різноманітні, іноді 

полярні підходи до трактування педагогічної творчості (табл.1): 

Деякі підходи до трактування поняття  

«педагогічна творчість»; «управлінська творчість» 
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Таблиця 1 

№

з/п 

Зміст поняття «педагогічна творчість»; 

«управлінська творчість» 

Автор  

1. Творчість є специфічною здатністю кожної людини, 

яка може і повинна розвиватися, набувати 

дослідницьких компетенцій 

Е.Торренс,  

М.Карне та ін 

2. Справжній педагог-майстер не може працювати без 

творчості, повторюючи одне й те саме все життя. 

Тільки творчий педагог-дослідник може розвинути 

творчі можливості, творчі здібності у вихованців 

В.Сухомлинський 

3. Педагогічна творчість відображає процес особистісної 

і професійної реалізації та самореалізації педагога в 

професійно-педагогічній діяльності. Сутність, 

специфіка, ознаки і риси педагогічної творчості, які 

обумовлюють її особливе і одиничне серед інших 

видів творчості, виявляються в особистісно 

орієнтованій розвивальній взаємодії суб’єктів 

навчально-виховного процесу, яка зумовлена 

специфікою психолого-педагогічних взаємовідносин 

між ними і спрямована на формування творчої 

особистості учня і підвищення рівня творчої 

професійної діяльності педагога 

С.Сисоєва 

4. Управлінська творчість полягає у керівництві та 

управлінні колективами людей, їх діяльністю. 

Прийняттям рішень. Управлінська творчість 

передбачає створення і виконання корисної роботи. 

В.О.Моляко 

5. Прояв творчості й індивідуальності характеризує 

високий рівень розвитку професійної компетентності, 

що визначається інтелектуально-творчою ініціативою, 

схильністю до рефлексії, творчою потребою, 

почуттям новизни, прагненням до здобуття нових 

знань, самовираженням особистості в професії. 

Н. Уйсімбаєва 
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6. Творчі люди – це люди, які здатні мислити по новому, 

самостійно ставити перед собою завдання, цілі, 

пропонувати нестандартні рішення, опиратися 

рутинному підходу, орієнтуватись більше на 

майбутнє, а ніж на минуле 

С. Воробйов 

7. Творчість керівника навчального закладу виявляється 

в особистісному та діяльнісному аспектах. Головною 

ознакою творчої особистості керівника вважаються 

творчі якості, тобто індивідуально-психологічні 

особливості, що відповідають вимогам творчої 

діяльності і є умовою її успішного виконання. Саме 

креативна особистість має внутрішні передумови, які 

забезпечують її творчу активність, тобто не 

стимульовану ззовні пошуково-перетворювальну 

діяльність, що і є основою діяльності керівника 

навчального закладу. 

Кривильова О.А. 

Тепер творчу (креативну) компетентність під час виконання 

професійних обов’язків розглядають як обов’язкову, адже вона 

безпосередньо впливає на ефективність розвитку можливостей майбутнього 

фахівця і  МКНЗ зокрема. Тому мета нашого дослідження – започаткувати 

створення нової методики формування творчої компетентності  МКНЗ , адже 

за нашими спостереженнями, недостатньо уваги приділяють творчості під 

час навчального процесу. Хоча слід пам’ятати, що сучасний керівник окрім 

професійних компетентностей повинен, уміти нешаблонно, креативно 

вирішувати управлінські проблеми, мати творчий підхід до справи. 

Для вивчення стану готовності МКНЗ до застосування творчості в 

професійній діяльності нами було проведено опитування магістрів 5-6 курсів 

спеціальності «Управління навчальним закладом (за типом)» для виявлення 

розуміння ними сутності творчості МКНЗ. Всього у дослідженні взяли участь 

27 магістрів. Для більшої точності до опитувальника нами було додано 

питання експрес-діагностики креативності Джонсона (контрольний перелік 
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характеристик творчого мислення й поведінки), які акцентують увагу на 

елементах, пов'язаних із творчим самовираженням; самооцінці.  

Аналіз результатів опитування засвідчив, що під творчістю керівника 

навчального закладу більшість магістрів (52% магістрів реально обіймають 

керівні посади в сфері освіти) розуміють в основному суб’єктивні умови: 

підвищення рівня власної управлінської майстерності (0,85); здатність 

ефективно вплинути на особистість підлеглого (0,78); спроможність 

продуктивно поєднувати (інтегрувати) традиційні методи керування та 

створювати нові (0,76).  

Отже, творчість керівника навчального закладу магістри в першу чергу 

вбачають у професійному зростанні; умінні перетворювати свій професійний 

досвід, управлінську майстерність у модернізацію змісту, форм, методів, 

засобів, прийомів керування. 

Магістри також визначили пріоритетні якості особистості керівника 

навчальним закладом (КНЗ): висока працездатність, любов до професії і 

задоволення від її процесу, нешаблонність, ініціативність і ін. 

КНЗ, на думку МКНЗ, можемо назвати творчим, якщо йому властиві 

певні управлінські компетенції, які проявляються в особливостях уваги, 

пам'яті, мислення (високий рівень знаннєвого та емоційного інтелекту, 

критичність і нетрафаретність мислення тощо).  

Позитивно, що 56% магістрів зазначили, що здібності поза 

управлінською діяльністю КНЗ не будуть розвиватися, а якщо керівник 

творчий, то і підлеглі (науково-педагогічні працівники) та студенти (учні) 

теж будуть мати змогу розвивати свої творчі компетентності. 

Виокремлено магістрами і з їхньої точки зору найважливіші умови, які 

слід створити КНЗ для розвитку творчості в колективі: безконфліктний, 

позитивний морально-психологічний клімат у навчальному закладі (0,78), 

матеріальну базу навчального закладу; інноваційні технології навчання, 

виховання, розвитку, управління (0,78); моральне і матеріальне 
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стимулювання творчої діяльності колективу і студентів-учнів (0,76); 

системність, концепція розвитку творчості у навчальному закладі; авторські 

творчі плани (0,65); продуманість і адекватний розподіл робочого часу всіх у 

навчальному закладі (0,63). 

Отже, творчість має вагоме значення в діяльності КНЗ і виконує певні 

функцій: управлінську, дидактичну, формуючу, психологічну та ін.; є 

умовою для ефективного керівництва навчальним закладом і самореалізації 

особистості КНЗ. Творчим КНЗ може стати той, чиї управлінські 

компетентності будуть доповнені спеціальною освітою і буде розвинений у 

практичній управлінській діяльності. Потрібно у процесі підготовки у ВНЗ 

набувати професіоналізму та розвивати творчі здібності. І простіше це буде 

зробити у вже створених КНЗ і науково-педагогічними працівниками умовах 

для творчого саморозвитку, для розкриття всіх обдарувань, для 

самореалізації у професійній діяльності.  
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ПСИХОЛОГІЧНА ГОТВНІСТЬ ДИТИНИ ДО НАВЧАННЯ У 

ШКОЛІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

             Проблема психологічної готовності до школи не є новою для 

педагогічної науки. Проте сьогодні вона набуває особливого значення як для 

науковців, так і для практиків, так як прийняття нового закону України «Про 

освіту» вимагає нових підходів не тільки до організації та змісту навчання у 

школі, а й до дітей – майбутніх першокласників. Найбільший інтерес у 

педагогів та психологів викликає питання підготовки дітей до навчання у 

школі. 

Як відомо, до школи приходять діти з різним рівнем розвитку, а тепер 

ще й з різним рівнем підготовки до навчання. Учителі відзначають, що 

першокласників, які виховувалися в сім’ї і не отримали ніякої підготовки 

перед школою, відрізняють надмірна рухливість, нестійка увага, відсутність 

елементарних навичок самообслуговування. Це свідчить про те, що 

інформаційна модель навчання і виховання (монологічна мова, читання), яка 

є провідною в багатьох родинах, не сприяє ані розвитку, ані знанням дітей, 

відповідно й не формує готовність дитини до навчання у школі [5, c.9]. 

Шкільне навчання потребує від дитини умінь працювати за зразком і 

самостійно, слухати та сприймати навчальний матеріал, а також 

організаційних навичок. Ось чому підготовка дитини до шкільного навчання 

має здійснюватися на рівні комплексного впливу на всі відомі аспекти 

формування особистості (сенсорне і розумове виховання, морально-етичне, 

трудове, фізичне, художньо-естетичне). Діяльність дитини − це основний 

фактор її розвитку [9, с. 6]. 

Психологи наголошують, що закладені у перші п’ять років життя 

емоційне ставлення до життя, до людей, наявність або відсутність стимулів 

до інтелектуального розвитку справляють вагомий вплив на всю подальшу 

поведінку і спосіб мислення людини [8, с. 417]. 
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Важливий етап у житті дитини розпочинається з її приходом до школи. 

Виникає нова соціальна позиція особистості – учень, тобто безпосередній 

учасник однієї з форм загальнозначущої діяльності - навчальної, яка потребує 

великого напруження сил. До дитини в цей період висувають нові вимоги, у 

неї з'являються нові обов'язки; нові товариші, нові стосунки з дорослими, які 

також потребують певних моральних зусиль і досвіду. Але чи готова дитина 

відповісти на нову для неї соціальну ситуацію [4, с. 52]. 

Успішне вирішення завдань щодо розвитку особистості дитини, 

підвищення ефективності навчання багато в чому визначається тим, 

наскільки правильно враховується рівень підготовки дитини до шкільного 

навчання [9, с.7]. На кінець дошкільного віку, найчастіше – до 7 років, у 

дитини формуються якості особистості, які становлять необхідну передумову 

її нормального переходу до періоду шкільного дитинства. Саме рівнем 

сформованості цих якостей і визначається готовність до навчання в школі. 

Успішне вирішення завдань щодо розвитку особистості дитини, 

підвищення ефективності навчання багато в чому визначається тим, 

наскільки правильно враховується рівень підготовленості дитини до 

шкільного навчання. 

Психологічна готовність дітей до школи – це такий рівень психічного 

розвитку дитини, який створює умови для успішного оволодіння навчальною 

діяльністю. Психологічна неготовність до шкільного навчання призводить до 

різних типів шкільної дезадаптації, яка виявляється у негативному ставленні 

до навчання в школі. Тому психолог дитячого навчального закладу має 

проводити психологічне обстеження старших дошкільників з метою 

визначення шкільної зрілості для виявлення дітей, які не готові до навчання в 

школі [3, с. 3]. 

Від успішного розв’язання проблеми готовності дитини до школи 

залежить її адаптація до шкільного життя, оволодіння нею навчальною 

діяльністю. За останні роки психологами проведено багато досліджень, 
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спрямованих на  виявлення особистісного потенціалу дітей шести і 

семирічного віку. Результати показали, що шестирічні діти мають більші 

фізичні та пізнавальні можливості, відносно вищу чутливість до навчання. В 

той же час вони вирізняються підвищеною збудливістю, емоційністю, досить 

швидкою втомлюваністю, нестійкістю уваги. Виходячи з цього цілком 

обґрунтованим вважається, що при аналізі психологічної готовності 

вихідною одиницею має виступати специфіка дошкільного дитинства, взята у 

загальному контексті онтогенезу особистості [8, с. 416]. 

В. Панок виділяє декілька підходів, які існують в психологічній 

літературі відносно проблеми психологічної готовності до школи. 

До першого підходу він відносить дослідження, спрямовані на 

вивчення формування у дітей дошкільного віку певних умінь і навичок, 

необхідних для навчання в школі. Цей підхід має певну популярність у 

зв’язку з дискусією про можливість навчання в школі з більш раннього віку. 

Другий підхід полягає в тому, що з одного боку визначаються вимоги, 

які висуваються перед дитиною з боку школи, а з іншого – досліджуються 

новоутворення і зміни у психіці дитини, які спостерігаються до кінця 

дошкільного віку. Так, у дитини, яка вступає до школи, мають бути певний 

рівень розвитку пізнавальних інтересів, готовність до зміни соціальної 

позиції, бажання вчитися. Разом з тим, у неї повинні виникнути 

опосередкована мотивація, внутрішні етичні інстанції, самооцінка. 

Сукупність вказаних психологічних властивостей та якостей і складає, на 

думку вчених, що працюють у межах цього напряму, психологічну 

готовність до шкільного навчання. 

Суть третього підходу – у дослідженні генезису окремих компонентів 

учбової діяльності та виявленні шляхів їх формування на спеціально 

організованих заняттях. 
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Четвертий підхід – це виявлення єдиного психологічного 

новоутворення – здатності відповідати правилам і вимогам дорослого [8, с. 

417]. 

У вітчизняній психології проблемою психологічної готовності до 

школи займалися: Л. Виготський, Л. Божович, Д. Ельконін та інші. Так, 

Л. Виготський вважає, що навчання веде за собою розвиток, і тому його не 

слід починати коли задіяні в ньому функції ще не дозріли [2, c. 187]. 

Основним критерієм психологічної готовності в працях Л. Божович виступає 

новоутворення – внутрішня позиція школяра. [1, c. 177]. Д. Ельконін 

обговорюючи проблему готовності дитини до школи, на перше місце ставить 

сформованість оволодінням навчальною діяльністю і трактує це поняття як 

оволодіння уміннями, знаннями, мотивацією та іншими необхідними для 

оптимального рівня засвоєння шкільної програми поведінковими 

характеристиками [7, c. 118]. С. Максименко шкільну зрілість розуміє як 

досягнення такого ступеня в розвитку дитини, за яким вона стає здатною 

брати участь у шкільному навчанні; або як сукупність певного рівня розвитку 

розумової діяльності, пізнавальних інтересів, готовності до вимушеної 

регуляції своєї пізнавальної діяльності та до соціальної позиції школяра [16, 

с. 187]. 

Найбільш чітко поняття готовності до навчання в школі визначив 

О. Запорожець. На його думку, це має бути цілісна система взаємопов’язаних 

якостей дитячої особистості, яка потребує особливої мотивації, рівня 

розвитку пізнавальної, аналітико-синтетичної діяльності й певного ступеня 

сформованості механізмів вольової регуляції [6, с. 165]. 

Отже, психологічна готовність до шкільного навчання − це комплексна 

характеристика дитини, в якій розкриваються рівні розвитку тих 

психологічних якостей, що найбільше сприяють нормальному входженню у 

шкільне життя і формуванню навчальної діяльності. Ці якості певним чином 

групуються і розглядаються як складові, або компоненти, психологічної 



204 

 

готовності до школи. Основними з яких є: мотиваційна, емоційно-вольова, 

розумова готовність, і кожна з них є важливою у підготовці до навчання у 

школі [ 8, с. 149]. 

Таким чином, підготовка дітей до навчання у школі є першим 

елементом у системі безперервної освіти і створює основу для подальшого 

розвитку дитини у навчальному і виховному аспектах. Підготовка дітей до 

навчання у школі є основним фактором, що визначає успішність в 

подальшому навчанні У дошкільнят необхідно сформувати ті передумови, 

завдяки яким навчання відбуватиметься успішно. Такими передумовами є 

загальний психічний розвиток дитини, що відповідає певній віковій нормі він 

виявляється у певному запасі знань і уявлень про навколишній світ. 
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OСOБЛИВOСТІ ФOРМУВAННЯ EКOЛOГІЧНOЇ КУЛЬТУРИ В 

МOЛOДШOМУ ШКІЛЬНOМУ ВІЦІ 

 

«Духoвний світ дитини – цe ніжнa квіткa трoянди, нa якій 

мeрeхтливo трeмтять крaплинкa рaнкoвoї рoси» 

В.Сухoмлинський 

  Oснoвoю фoрмувaння свідoмoгo стaвлeння дo прирoди є знaння прo нeї. 

Oзнaйoмлeння дітeй мoлoдшoгo шкільнoгo віку зі світoм прирoди мaє 

вирішувaти oднe з гoлoвних зaвдaнь: дoпoмoгти дитині усвідoмити сeбe 

aктивним суб’єктoм прирoди, суб’єктoм світу, у якoму дитинa живe [1, с.83]. 

 Eкoлoгічнa ситуaція в нaшій крaїні визнaчaє, щo сeрeд бaгaтьoх 

нaпрямів нaвчaльнo-вихoвнoї рoбoти з дітьми eкoлoгічнe вихoвaння нaбувaє 

дeдaлі більшoї aктуaльнoсті. Знaння прo нaвкoлишній світ, фoрмувaння 

eкoлoгічнoгo мислeння, eкoлoгічнa культурa, прaктичні нaвички eкoлoгічнoї 

культури людини, її мaлeнькі джeрeлa, її витoки мaють свій пoчaтoк у 

дoшкільнoму віці. [3, с.56].  
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 Нe мoжнa відoкрeмити нaшe життя від нaвкoлишньoгo сeрeдoвищa, в 

якoму ми живeмo, a тoму нe мoжнa спoкійнo спoстeрігaти, як цe сeрeдoвищe 

стaє всe більш нeбeзпeчним для всьoгo живoгo. Нaшa щoдeннa пoвeдінкa, 

нaшa гoспoдaрськa діяльність нe пoкрaщує eкoлoгічний стaн дoвкілля і чeрeз 

нaшу eкoлoгічну бeзгрaмoтність, і чeрeз бaйдужість тa нeувaжність, чeрeз 

пріoритeтність eкoнoмічних (скoрoминущих) ідeй віднoснo дo oб’єктивних 

зaкoнів прирoди. Сaмe тoму пoняття „eкoлoгічнa кaтaстрoфa” стaлo 

пoвсякдeнним, і сaмe тoму oсвітa у нaвчaльних зaклaдaх будь-якoгo рівня 

пoвиннo мaти нaлeжний eкoлoгічний рівeнь. Нaйвaжливішe зaвдaння 

eкoлoгічнoї oсвіти – зaсвoєння знaнь прo eкoлoгію Зeмлі тa фoрмувaння 

пeрсoнaльнoї відпoвідaльнoсті зa стaн спрaв у дoвкіллі [2, с.61].  

Пoчaткoвa шкoлa – пoчaткoвa лaнкa фoрмувaння eкoлoгічнoї культури, 

eкoлoгічнoгo мислeння, зaсвoєння eкoлoгічних знaнь. Нa цьoму рівні 

нaвчaння більш рaціoнaльними є eстeтичні, eтичні тa eмoційні oсвітні 

мeтoди, прямі кoнтaкти з прирoдними мaтeріaлaми, з сaмoю прирoдoю. 

Нaвчaння eкoлoгії мaє бути aктивним, цікaвим, рaціoнaльним, мaксимaльнo 

нaближeним дo життя, a у нaвчaльнoму мaтeріaлі нe пoвиннo бути 

пeрeнaсичeнoсті тeхнічнoю інфoрмaцією, яку діти нe спрoмoжні нaлeжним 

чинoм сприйняти.   

Oхoрoнa прирoди, рaціoнaльнe викoристaння людинoю її бaгaтствa – 

вaжливa зaгaльнoдeржaвнa спрaвa. Oхoрoнa прирoди – oбoв'язoк кoжнoї 

людини. Успіх у цій спрaві зaлeжить пeрш зa всe від усвідoмлeння 

вaжливoсті цьoгo зaвдaння, від пeрeкoнaнoсті, вміння і звички пoстійнo, нa 

кoжнoму крoці oбeрігaти рідну прирoду, лікувaти ті рaни, які вжe їй нaнeсeнo 

й нe дoпускaти нoвих. Eкoлoгічнa культурa – склaдoвa чaстинa світoвoї 

культури, якій влaстивe глибoкe і зaгaльнe усвідoмлeння вaжливoсті сучaсних 

eкoлoгічних прoблeм у житті і мaйбутньoму рoзвитку людствa. Свідoмe 

зaсвoєння й oвoлoдіння eкoлoгічнoю культурoю мaє рoзпoчинaтися щe з 

дитинствa, oднoчaснo з зaсвoєння пoлoжeнь зaгaльнoї культури.Шкoлa 
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пoкликaнa вихoвувaти шкoлярів у дусі  любoві дo ріднoї прирoди, oхoрoни 

нaвкoлишньoгo сeрeдoвищa [3, с.57]. 

Пoчaткoвa  шкoлa – пoчaткoвa лaнкa фoрмувaння eкoлoгічнoї культури, 

eкoлoгічнoгo мислeння, зaсвoєння eкoлoгічних знaнь. 

В.O.Сухoмлинський ствeрджувaв, щo сaмa пo сoбі прирoдa нe рoзвивaє і 

нe вихoвує. Зaлишивши дитину нaoдинці з нeю, гoді спoдівaтись, щo вoнa під 

впливoм нaвкoлишньoгo сeрeдoвищa стaнe рoзумнoю, глибoкo мoрaльнo, 

нeпримирeннoю дo злa [5, с.68].  

  Eкoлoгічнa культурa мoлoдшoгo шкoлярa oхoплює: 

- знaння прo взaємoзв язки в прирoді тa усвідoмлeння людини як її 

чaстини; 

- рoзуміння нeoбхіднoсті бeрeгти нaвкoлишнє сeрeдoвищe; 

- уміння і нaвички пoзитивнoгo впливу нa прирoду; 

- рoзуміння eстeтичнoї ціннoсті прирoди ; 

- нeгaтивнe стaвлeння дo дітeй, щo зaвдaють шкoди прирoднoму 

сeрeдoвищу [4, с.53]. 

Свідoмe і бeрeжливe стaвлeння  кoжнoї людини дo прирoди мoжливe 

тільки при нaявнoсті eкoлoгічнoї культури, ширoких eкoлoгічних знaнь, які 

пoвинні фoрмувaтись, пoчинaючи з дитинствa. Знaння eкoлoгічних нoрм, 

зaкoнoмірнoстeй рoзвитку прирoди, знaйoмствa з зaгaдкoвим світoм твaрин, 

рoслин, з oсoбливoстями їх пoвeдінки, прoблeмaми, які виникaють в їх житті, 

дужe чaстo з вини людини, дaдуть мoжливість кoжнoму відчути oсoбисту 

відпoвідaльність зa мaйбутнє прирoди. 

         Мeтoю eкoлoгічнoї культури, вихoвaння є фoрмувaння систeми 

нaукoвих знaнь, пoглядів, пeрeкoнaнь, які зaклaдaють oснoви  

відпoвідaльнoгo стaвлeння дo нaвкoлишньoгo прирoднoгo сeрeдoвищa. 

Oснoвними умoвaми eкoлoгічнoгo вихoвaння учнів мoжнa ввaжaти 

тaкі: 

1. Зaбeзпeчeння міждисциплінaрнoгo підхoду у фoрмувaнні знaнь прo 
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прирoду і прирoдoкoристувaння. 

2. Врaхувaння вікoвих, пізнaвaльних мoжливoстeй дітeй у прoцeсі 

eкoлoгічнoгo вихoвaння. 

3. Oргaнізaція діяльнoсті, щo сприяє пoліпшeнню нaвкoлишньoгo 

сeрeдoвищa. 

4. Вибір oптимaльних фoрм і мeтoдів рoбoти з дітьми. 

5. Приклaд вчитeля. 

6. Спільнa рoбoтa шкoли і сім'ї [3, с. 57]. 

Тaким чинoм, eкoлoгічнe вихoвaння учнів мoлoдших клaсів мaє ряд 

спeцифічних oсoбливoстeй, a йoгo рoзвитoк пoвинeн відпoвідaти кoмплeксу 

пeдaгoгічних вимoг. 
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ФОРМУВАННЯ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ НА 

УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Постановка проблеми. Зростаюча потреба у спілкуванні та співпраці 

між країнами вимагає суттєвих змін у підходах до вивчення іноземних мов у 

загальноосвітніх навчальних закладах. Це вимагає передусім підвищення 

вимог до початкової школи. Адже основне завдання навчання іноземної мови 

на початковому етапі є формування фундаментальних навичок, які 

допоможуть учням у подальшому вивченні мови. Сучасний урок іноземної 

мови має вирішувати цілий комплекс цілей: освічувати, розвивати, 

виховувати. Засобами предмета вчитель має формувати особистість учня, 

долучаючи його змістом уроку до світових культурних та мовних зразків.  

Навчання монологічного мовлення надзвичайно важливе на 

початковому етапі та потребує особливої уваги з боку як вчителів, так і 

методистів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема навчання 

монологічного мовлення займає провідне місце у науково-методичній 

літературі. ЇЇ досліджували у своїх працях методисти та педагоги:  

С. Ю. Ніколаєва, А. С. Панова, Г. С. Чекаль, К. М. Ружин, О. І. Близнюк,  

Н. М. Жилко, А. С. Гембарук, В. Г. Редько, С. В. Роман та інші.  

Мета: опрацювавши наукові джерела, дослідити особливості 

формування монологічного мовлення на уроках англійської мови на 

початковому етапі: розкрити зміст та структуру монологічного мовлення, 

визначити типи монологів. 

Виклад основного матеріалу. Монологічне мовлення є елементом 

діалогу або групової бесіди з певними лінгво-психологічними особливостями 

http://pedagogy.lnu.edu.ua/department/kafedra-pochatkovoji-ta-doshkilnoji-osvity
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і особливостями діалогічного мовлення. В умовах природного спілкування 

монолог є доповіддю, лекцією, виступом. [1, с. 55]. 

Для монологічного мовлення характерні тема та ідея, які визначають 

його композицію, послідовність і логічність вираженої думки. Кожна фраза в 

монолозі залежить від загального мовленнєвого завдання того, хто говорить. 

Формування вмінь монологічного мовлення пов’язане із напруженою 

роботою оперативної пам'яті. Необхідно навчити учнів дотримуватись 

логічної стрункості монологічного висловлювання [4, с. 161]. 

Мета навчання монологічному мовленню: навчити учнів об'єднувати 

зразок мовлення рівня фрази в одну понадфразову єдність; учні вчаться 

самостійно будувати висловлювання понад фразового рівня; навчити учнів 

створювати монологічні висловлювання текстового рівня різних 

функціонально-смислових типів мовлення згідно тематики, яка передбачена 

програмою для даного класу [5, с. 21]. 

Монологічне мовлення виконує такі функції: інформативну, впливову, 

експресивну (емоційно-виразну), розважальну, ритуально-культову. Кожна з 

цих функцій має свої особливі мовні засоби вираження думки, відповідні 

психологічні стимули та мету висловлювання [2, с. 167-168]. 

До монологічного мовлення висуваються високі вимоги. Воно має 

характеризуватися такими ознаками, як: змістовність, логічність, точність, 

багатство мовних засобів, виразність, чистота, правильність. 

Основне завдання у процесі навчання монологічного мовлення 

складається з формування у учнів наступних вмінь: 

 поєднувати один з одним вивчені типові (однотипові і різнотипові)  

речення для опису малюнку, повідомлення; 

 скласти повідомлення за зразком; 

 внести зміни у зразок (за змістом, формою); 

 підготувати повідомлення за запропонованою темою на основі 

запропонованих мовленнєвих одиниць; 
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 підготувати повідомлення з а запропонованою темою; 

 описати малюнок, серію малюнків з вивченої теми; 

 обґрунтувати правильність своїх суджень, включаючи в мовлення 

елементи розсуду, аргументації [5, с. 32]. 

Для того щоб забезпечити змістовність висловлювань, потрібно 

пропонувати дітям говорити чи писати тільки про те, що їм добре відомо. 

Треба, щоб розповідь школяра була побудована на відомих йому фактах, на 

основі його власних спостережень, життєвого досвіду. Необхідно, щоб 

висловлювалися добре обмірковані думки, щирі переживання [6, с. 4-5]. 

А. Мирошніченко виділяє такі типи монологів: коротке повідомлення; 

розповідь; опис; роздум / переконання [3, с. 11].  

Під монологом-повідомленням  розуміється форма інформації, 

передбачена для передачі одержувачу даних про події, процеси або дії і т.ін., 

що відбуваються, відбулися чи відбуватимуться.  

Монолог-розповідь – це така форма вираження думки, при якій певні 

події або явища дійсності зображені як новизна взаємопов’язаних фактів. 

Характерною рисою розповіддю є хронологічна послідовність викладу подій.  

В основі монологу-опису лежить мета передати враження (свої чи 

чужі) або знання про дані предмети чи явища, що дає можливість читачу 

уявити зображуваний об’єкт, його якості та ознаки. 

Монолог-роздум спирається на умовиводи як процес мислення, в ході 

якого на основі вихідної тези/судження чи декількох тез/суджень робиться 

висновок. [2, с. 169]. 

Висновки. На початковому етапі навчання монологічного мовлення 

вчитель має поставити перед собою такі завдання: сформувати інтерес та 

викликати бажання в учнів вивчати англійську мову; приділяти достатню 

увагу оволодінню учнями монологічним мовленням; сформувати лексичний 

мінімум і поступово його розширювати; вчити будувати висловлювання 

використовуючи активний словник учнів; завчасно попереджувати труднощі 
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в оволодінні іноземною мовою; здійснювати підхід до навчання 

монологічного мовлення як вміння зв’язно і логічно викладати свої думки і 

таким чином вносити свій вклад в розвиток особистості учня. 

Таким чином, основне завдання сучасної школи — формувати 

гармонійно розвинуту особистість. Важливим компонентом цього складного 

і багатогранного процесу є мовленнєвий розвиток дитини, оскільки від 

володіння словом значною мірою залежить загальний розвиток людини, 

формування її світогляду, вміння налагоджувати стосунки з іншими людьми. 
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КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ У  

ВИЩОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

Однією з найбільш болючих проблем осучаснення університетської 

освіти в Україні й досі залишається визначення ролей її учасників — 

викладачів та студентів. Попри обставини, що склалися і спонукають всі 

сторони навчального процесу до активності, існують проблеми визнання 

сторонами права на суб’єктність. Парадоксальність ситуації полягає в тому, 

що повноцінної суб’єктності й досі не мають ні викладач (в тому числі й 

через матеріальну залежність), ні студент (через радянську традицію 

нівелювання його пізнавальної активності). 

Стиль спілкування, що його, зазвичай, задає викладач, значною мірою 

впливає на стосунки, які складаються зі студентами, і, як наслідок, на їх 

ставлення до навчальної дисципліни. Окрім того, стиль спілкування 

викладача характеризує його як професіонала з точки зору комунікативних 

можливостей, характеру взаємовідносин зі студентами, творчої 

індивідуальності, здатності враховувати психологічні особливості, 

мотиваційну готовність до педагогічної діяльності, здатність до емпатії тощо. 

Стиль спілкування задає дистанцію між викладачем і студентом, а це 

безпосередньо впливає на результати педагогічної діяльності: надто велика 

дистанція між ними призводить до того, що студенти уникають звернень за 

роз’ясненнями, приховують своє нерозуміння викладеного матеріалу; надто 

близька відстань зумовлює виникнення таких неформальних стосунків між 
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викладачем і студентом, які  призводять до необов’язковості й небажання 

глибоко засвоювати  навчальний матеріал [1, c. 22].  

Оптимальним для ефективної професійно-педагогічної взаємодії є той 

стиль професійно-педагогічного спілкування, в якому вимогливість педагога 

поєднується із прийняттям студентів та особистою відкритістю, 

конгруентність у його поведінці. У класифікації індивідуальних стилів 

професійно-педагогічного спілкування такому типові взаємодії відповідає 

збалансований стиль професійно-педагогічного спілкування. Доброзичливий 

стиль спілкування теж дозволяє налагодити зі студентами продуктивні 

взаємовідносини, але строга націленість на встановлення із студентами 

відкритих взаємостосунків, боязнь отримати негативну оцінку на свій 

рахунок, ігнорування соціальної дистанції дещо знижує виховний потенціал 

даного стилю, перешкоджає виконанню професійно-рольових обов’язків. 

П’ять інших стилів професійно-педагогічного спілкування мають у своїй 

основі неадекватне до виховної діяльності, диспропорційне поєднання 

основних параметрів міжособистісної поведінки, що негативно позначається 

на ефективності професійно-педагогічної взаємодії. Окремо слід  

охарактеризувати дидактичне спілкування. Дидактичне спілкування – це  

специфічна складова педагогічного, що безпосередньо притаманна 

аудиторному навчальному процесу. Воно, перш за все, пов’язане зі значною 

питомою вагою змістовної взаємодії (переважно спілкування відбувається в 

аудиторії), а, по-друге, із цілеспрямованим розвитком особистості студента 

[2, с. 63-64]. 

Окремо слід відзначити проблему індивідуальної конфліктності 

викладача, яка руйнівним чином відбивається на стосунках сторін й 

обов’язково призводить до ігнорування навіть справедливих вимог викладача 

і, як наслідок, небажання взагалі знати предмет, що його викладає цей 

педагог. Так само негативно позначається на результатах навчального  

процесу і необ’єктивність викладача щодо студента, адже неадекватно 
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занижена оцінка його здібностей і знань, нетактовність у спілкуванні можуть 

призвести до емоційної травми [1, c. 22]. 

Головною структурною одиницею педагогічного спілкування є 

комунікативний акт – ситуація побудови мовного висловлювання одним із  

партнерів зі спілкування й одночасного сприйняття та смислового  

опрацювання цього висловлювання іншим партнером. Педагогічне  

спілкування реалізується в комунікативному акті того, хто говорить, і того, 

хто слухає, де в обидвох ролях, по черзі, виступають і викладач, і студент. 

Кожен з партнерів зі спілкування ставить перед собою конкретне 

комунікативне завдання, що  вирішується за посередництвом 

комунікативного акту. Комунікативне завдання – це мета, на досягнення якої 

спрямовані різноманітні дії, що реалізуються у процесі спілкування. При 

постановці комунікативного завдання викладачеві необхідно враховувати 

педагогічне завдання, наявний рівень педагогічного спілкування студентів і 

групи, індивідуальні особливості студентів та власні індивідуальні 

особливості [1, с. 19-20]. 

Презентація інформації викладачем найчастіше реалізується через доказ, 

пояснення та переконання. Порушення власне мовних закономірностей та  

основ мовленнєвого етикету створює перешкоди на шляху встановлення 

психологічного контакту, що є важливим чинником продуктивної 

професійної  діяльності [3, с.4]. До речі, студенти нерідко скаржаться, що не 

можуть повноцінно навчатися через комунікативні проблеми (вияв 

зверхності, випинання особистої позиції викладача за рахунок послаблення 

позицій студентів, педагогічна комунікативна детренованість). Одночасно із 

пізнавальним та діловим спілкуванням у навчально-виховному процесі 

відбувається також особистісне, змістом якого є співчуття учасників 

взаємодій проблемам один одного, можливість розділити з іншим своє 

духовне і практичне буття. Таке спілкування виникає за умови спільності 

цінностей партнерів, а співучасть забезпечується розумінням думок, почуттів 
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і намірів іншого – емпатією. У педагогіці та психології феномен точної 

відповідності особистісних та професійних якостей викладача очікуванням 

конкретного студента (учня) здобув назву синтонності. 

Організатором педагогічного спілкування в навчальному процесі, 

зазвичай, виступає педагог, тому від його комунікативної компетентності 

значною мірою залежить результат роботи зі студентами.  

Для того, щоби відносини зміцнювалися, можна вжити таких заходів:  

1. Викладач повинен належним чином доносити свої думки до студентів 

і,  також, надавати можливість висловлюватись їм.  

2. Студенти повинні розглядатися відповідно до їх індивідуальних 

відмінностей.  

3. Повинні бути забезпечені сприятливі умови в аудиторії.  

4. Викладачі знають і демонструють знання про окремих студентів 

(інтереси, емоційні переживання, якась особиста інформація), що не 

доцільно, може завадити нормальним стосункам викладача та студента, 

оскільки сприйматиметься як порушення особистого простору.  

5. Всі студенти повинні бути оцінені, як з точки зору знань, так і 

морально, справедливо, хоча у педагогіці серйозною проблемою є 

суб’єктивний характер оцінювання.  

6. Навчальні зусилля студентів повинні бути направлені в конструктивне 

русло підготовки до самостійного професійного життя.  

7. Студенти повинні заохочуватися і бути самим зацікавленими у 

співпраці з викладачами, а не боятися їх.  

Отже, в практиці студентсько-викладацьких взаємодій у вищому закладі 

освіти повинно реалізуватися суб’єкт-суб’єктне за позиціями, демократичне 

за стилем, особистісно орієнтоване за ситуацією, полілогічне за кількістю 

учасників, переважно аудиторне за місцем, навчально-розвивальне за 

педагогічною спрямованістю, соціально спрямоване за цілями спілкування. 

Таке поєднання сприймається як бажане і студентами, і викладачами, крім 
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того, є результативним, оскільки дозволяє об’єднати зусилля, тим самим 

досягти синергічного ефекту. 

Таким чином, культурно-комунікативні підходи є дієвими у роботі з 

підвищення якості освітніх взаємодій у вищому закладі освіти, на користь 

чого свідчить уможливлення різноплановості та широта охоплення 

педагогічної проблематики: від рівня особистості учасників взаємодій до 

рівня педагогічної ефективності. Подальше вивчення комунікативних 

процесів у навчанні, як і дослідження комунікативної культури професійно-

педагогічної діяльності, – перспективні напрями педагогічних досліджень. 
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