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ПЕРЕДМОВА
В умовах реформування різних галузей вітчизняного виробництва надзвичайно великого значення набуває якість знань і
умінь фахівців, що створюють матеріальні та духовні багатства
суспільства, адже сама особа є творцем і будівником, активним
учасником усіх сфер виробництва і духовного життя народу.
Людина не лише споживає те, що створено її працею: вона є свідомим учасником виробництва, прогнозує його майбутнє, стає
активною рушійною силою суспільного прогресу. Водночас
необхідною умовою вважають глибоке пізнання об’єктивних
законів розвитку природи та суспільства, набуття глибинних
знань, умінь і можливостей використання їх на благо особистісного розвитку та суспільства.
Посилення професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців в умовах закладу вищої освіти передбачає трансформацію теоретичних знань у практичні дії, що обумовлено
провідною ідеєю фахової підготовки і ґрунтується на повній
адекватності навчального досвіду майбутнього фахівця з його
професійною діяльністю. Саме тому професійна підготовка
передбачає цілеспрямований процес формування професіоналізму та готовності до майбутньої професійної діяльності.
Цей аспект обумовлює зміну методичного інструментарію підготовки, що спрямована на вибір активних методів навчання,
підвищення питомої ваги тих з них, що сприяють формуванню
практичних навичок аналізу навчальної інформації, її свідомого втілення у професійно-практичну діяльність, стимулюванню
особистісної зацікавленості студента у власному професійному
становленні і розвитку, зацікавленості у високій результативності фахової підготовки.
Вища освіта багатьох країн зазнала значних змін, однак
наступні десятиліття трансформують її ще більшою мірою.
Очікувані зміни відбуватимуться і вже здійснюються на всіх
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рівнях: на рівні навчальних аудиторій вищих навчальних закладів, на державному та світовому рівнях.
Сьогодні взаємодія викладача і студентів ґрунтується на
новій освітній парадигмі, що передбачає зміщення акценту зі
змісту освіти на нові методи педагогічної роботи, в яких важливу роль відіграватимуть аналітична діяльність і нові технології. Вплив технологій на освітній процес стимулюватиме його
учасників до самостійної пошукової діяльності, до активізації
способів навчання та учіння, до випереджальної участі у доборі запитань та освітньої проблематики дослідження. Навіть
в умовах зростання великої кількості слухачів навчання щораз
частіше організовують з урахуванням індивідуальних потреб
і переваг студентів. Саме студенти, як активні учасники педагогічної взаємодії, залучені в практико-орієнтувальне та інтерактивне навчання, спрямоване на саморозвиток і навчання усіх
суб’єктів освітнього процесу.
Перехід суспільства до постіндустріального етапу розвитку
супроводжується появою складних за змістом педагогічних
проблем. Їх вирішення можливе шляхом об’єднання зусиль
усіх педагогічних шкіл тільки на основі використання потенціалу освітніх систем загалом. Як багато інших суспільних інституцій освіта стає доступнішою для міжнародної співпраці. І якщо
раніше процес інтернаціоналізації в освіті йшов мов би слідом
за його розвитком в економіці, то сьогодні щораз очевиднішим
стає необхідність диверсифікації та випереджаючого розвитку
у сфері освіти. Таке твердження ґрунтується на величезному
потенціалі, створеному науково-технічним прогресом, на зростанні ролі науки в суспільстві майбутнього, на неминучості
становлення та розвитку принципово нових і глобальних механізмів життєдіяльності людського співтовариства. Під впливом
масштабних політико-економічних змін, які відбуваються у
суспільстві, еволюції цілісних систем багатьох країн, а також
перед неминучістю глобальних викликів людству сучасна освіта
щораз більше набуває загальносвітового характеру.
Педагогічна освіта є ланкою, яка з’єднує всі рівні і ступені
навчання. У сучасному світі педагогічна освіта увійшла у систему складних, часом доволі жорстких, соціально-економічних,
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культурних і політичних відносин. Отож перед педагогом постає таке завдання: відповідати потребам і запитам особистості
і суспільства, бути конкурентоспроможним на ринку освітніх
послуг і водночас виконувати свою місію сіяча розумного, доброго, вічного [С. О. Сисоєва ].
Головним принципом модернізації педагогічної освіти
є принцип випереджаючого розвитку. Відповідно до нього,
рівень освіченості (включаючи усереднений рівень здобутої
формальної освіти) педагогічної спільноти повинен неперервно зростати як за рахунок зростання освітнього рівня молодих
фахівців, так і за рахунок професійного вдосконалення педагогічних працівників. Усі здобувачі освіти мають отримати доступ
до найсучасніших знань, які можуть бути опановані ними на
відповідних освітніх рівнях, та освітніх методик (технологій),
що потребує невідкладної належної підготовки педагогічних
працівників. Педагогічним працівникам закладів освіти необхідно надавати моральне та матеріальне заохочення для підвищення рівня їхньої освіти [Проект КОНЦЕПЦІЇ розвитку
педагогічної освіти].
Процес формування особистості фахівця обумовлюється
синтезом можливостей, здібностей, активності особистості і вимогами діяльності. Основний сенс змісту проблеми зводиться
до формул:
- прояв особистості у професії, тобто у виборі та оволодінні
професією, в задоволенні особистісних пізнавальних інтересів;
- розвиток особистості в діяльності, що відображається у формуванні професійно орієнтованих якостей людини
(її організму й особистісних рис), розширенні сфери пізнання
навколишнього світу, розвитку форм і змісту предмета спілкування.
Розвитку особистості фахівця сприяє побудова образу
Я-професіонала, тобто формування уявлення про себе як про
професіонала, а також створення образу фахівця як еталонної
моделі його особистості. Співвідношення цих двох образів,
оцінка їх неузгодженості, вироблення стратегії наближення до
еталонної моделі і прагнення до неї визначають один зі шляхів
розвитку особистості.
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Орієнтація на професійно-творчу підготовку майбутнього
фахівця потребує розробки та впровадження нових педагогічних технологій в освітній процес різних типів навчальних
закладів, що, на наш погляд, даватиме змогу значною мірою
подолати головний недолік технологічного підходу – орієнтацію на репродуктивний тип навчання, який не передбачає
і не зовсім задовольняє потреби особистості у професійному
зростанні впродовж життя, підвищенні чи перекваліфікації у
системі освіти дорослих.
Педагогічна освіта для майбутнього фахівця – не тільки
складова його підготовки, вона слугує важливим чинником
розвитку власної особистості людини як професіонала. На
ставлення людини до освіти як до особистісної цінності впливає і загальна спрямованість особистості, особистісна шкала
цінностей, особистісний досвід на попередніх етапах освіти,
ставлення до освіти з позиції інших осіб.
У монографії наукові результати мають як теоретичну значущість, так і практичну спрямованість для підготовки фахівців
закладів вищої освіти, зокрема, сприяють організації їх теоретичної та практичної педагогічної підготовки, впровадженню
організаційно-методичних засад педагогічної освіти, апробації
новітніх методів організації освітнього процесу. Результати
дослідження, представлені науково-педагогічними працівниками, − це тривала робота над розробкою кафедральної теми
«Теоретико-методологічні засади підготовки фахівців дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності»
(0116U001693), що здійснюється в межах робочого часу викладача.
Мачинська Наталія Ігорівна,
доктор педагогічних наук,
доцент, завідувач кафедри початкової
та дошкільної освіти
Львівського національного університету
імені Івана Франка

РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ
ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ОСВІТИ
В УМОВАХ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

1.1. Філософські основи сучасної
педагогічної освіти у контексті професійної
підготовки фахівців
У вітчизняному суспільстві професію педагога (вчителя,
вихователя) наділяють особливим значенням як початок усіх
професій, як вічну професію у низці інших важливих – лікаря,
будівельника, хлібороба, як одну із найвагоміших у системі
людина − людина. У швидкоплинному мінливому світі діяльності
вчителя приписують константний інваріант «з людини робити
Людину», а перед учителем ставлять завдання вести дітей до
знань, навчати їх культури та добра. Від «гарних педагогів»
вимагають бути «апостолом правди й науки». Педагог ХХІ століття має завжди пам’ятати та свято виконувати вічні заповіді,
зокрема, творити з любов’ю до людей, плекати душі своїх вихованців у атмосфері добра, справедливості, психологічного й
морального комфорту.
Час Учителя, що навчає дітей, проголошують безцінним,
таким, який не можна витрачати на здійснення не властивих
йому функцій. Майбутнє нації, її духовна міць, інтелектуальне
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й моральне здоров’я суспільства значною мірою узалежнені
від дій учителів. Учителя проголошують основоположною силою в державі, що забезпечує її економічний і технологічний
розвиток. Адже вчитель виявляє здібності дитини, сприяє їх
розвитку, що значною мірою впливає на формування як професійних, так і особистісних його компетентностей.
Роль учителя / вихователя в суспільстві, завдання, шляхи розвитку його педагогічної компетенції є предметом вивчення багатьох вітчизняних науковців, зокрема, Я. Болюбаша,
Л. Даниленка, І. Єрмакова, І. Зязюна, В. Кременя, О. Козлової,
В. Лугового, В. Моргуна, О. Савченко та ін.
Значну увагу науковці приділяють визначенню основних
шляхів ефективного та плідного функціонування вищої педагогічної освіти в країні у контексті професійної педагогічної підготовки майбутніх фахівців освіти. У вітчизняній педагогічній
освіті виокремлюють чотири провідні філософські підходи, які
є основою вибору завдань і цінностей навчання й виховання
педагога та змісту педагогічної освіти: догматичний реалізм,
академічний раціоналізм, прогресивістський прагматизм,
соціальний реконструкціонізм. Визначені підходи поширюються на різні освітні галузі. Розглянемо їх детальніше.
Догматичний реалізм. За такого підходу завдання навчальних закладів – виховати раціональну особистість із розвинутим
інтелектом, дати їй знання фактів і принципів, що нібито «не
піддаються впливові часу». Викладачі допомагають майбутньому фахівцю освіти навчитися раціонально мислити, їхні
пояснення побудовані за сократичним методом, вони експліцитно передають традиційні цінності. Навчальний план будують класично: усі предмети для вивчення є обов’язковими.
Виокремлюють, зазвичай, «великі, вічні книги». Філософська
основа цього напряму – різноманітні версії реалізму, об’єднані
під назвою переніалізму1.
1
Рябцева І. А. Філософія вищої педагогічної освіти: напрями підготовки
та розвитку педагогічної компетентності вчителя в Україні [Електронний
ресурс] // Портал сучасних педагогічних ресурсів. Режим доступу : http://
intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_
vypuski_n3_2010_st_19/?print
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Завдання академічного раціоналізму, як зазначає І. А. Рябцева, – сприяти інтелектуальному зростанню особистості, розвитку її компетентності. Освітній ідеал – це громадянин, здатний до співпраці з метою його соціальної ефективності. Значну
увагу приділяють оволодінню загальними поняттями й принципами академічних дисциплін. Учитель / вихователь / викладач формується як авторитет у своїй галузі. Головні предмети
вивчення: рідна мова, арифметика, природничі науки, історія
та іноземна мова. Педагог прагне дати глибокі, основоположні
знання; з іншого боку, відбувається відбір студентів, здатних і
нездатних їх засвоїти1.
Прогресивістський прагматизм спрямований на реалізацію завдання удосконалення демократичних начал соціального
життя. Освітній ідеал – особистість, здатна до самореалізації2.
Провідне завдання освітньої системи – удосконалення демократичних основ соціального життя; суспільний ідеал – особа,
здатна до самореалізації; навчальний план зорієнтований на
інтереси учнів, відповідає на реальні життєві питання, включаючи міждисциплінарні знання. Значну увагу приділяють активному і цікавому навчанню; вважають, що знання сприяють
удосконаленню і розвитку особи, що процес навчання відбувається не тільки у класі, а й у житті; з’являються факультативні
предмети, гуманістичні методи викладання, альтернативне
навчання3.
Соціальний реконструкціонізм стосується вдосконалення
і перетворення суспільства, оновлення змісту й методів виховання у контексті соціальних реформ і вимог суспільства.
Зокрема, І. А. Рябцева визначає низку завдань соціального
1
Рябцева І. А. Філософія вищої педагогічної освіти: напрями підготовки
та розвитку педагогічної компетентності вчителя в Україні [Електронний
ресурс] // Портал сучасних педагогічних ресурсів. Режим доступу : http://
intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_
vypuski_n3_2010_st_19/?print
2
Там само.
3
Яковлев А. О. Філософські концепції освіти: методологічний і аналітичний потенціал // Вісник Національного університету «Юридична академія
України імені Ярослава Мудрого». 2013. № 2 (16). С. 91−100.
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реконструкціонізму, серед яких – навчати таким навичкам і
знанням, якідаватимуть змогу визначити проблеми, від яких
потерпає суспільство, і вирішити їх [9]1. Відповідно до ідей
соціального реконструкціонізму, педагог виконує професійні
функції керівника проектів та ініціатора досліджень, консультанта-помічника дітей, який допомагає сприйняти, усвідомити
та знайти відповіді на їхні різноманітні питання.
Ми погоджуємося з позицією І. А. Рябцевої, яка стверджує, що в реальних умовах жоден з вищих закладів освіти (ВЗО)
не спирається у своїй роботі на єдиний філософський підхід.
Зазвичай, система вищої освіти комбінує різні положення та
ідеї філософії педагогічної освіти, а ВЗО реалізують власну
філософію освіти. Наприклад, класичні університети застосовують, здебільшого, філософію догматичного реалізму або ж
ідеї академічного раціоналізму. Прогресивістський прагматизм
панує в коледжах. Соціальний реконструкціонізм – філософський підхід, який, на жаль, найменше застосовують і найбільше потребують у педагогічній освіті. Адже навіть у порівняно
молодих учителів спостерігають скепсис, зневіру, нігілізм у
сприйнятті всього нового, неадекватне трактування проблем
нашої нації. Ці руйнівні настрої, шкідливі не тільки для учительства, передаються дітям і можуть згубно впливати на них2.
Фiлософiя педагогiчної освiти – сфера наукового пізнання,
яка, разом з еволюцiєю, передбачає певнi стабiльнi основи, що
зберiгають своє значення на будь-яких етапах розвитку людства. Саме пiд впливом різних еволюційних процесів окремi
iдеї набувають особливого значення, формуються та розвиваються новi концепції, якi необхідно враховувати, передусім у
педагогiчнiй освiтi.
1
Рябцева І. А. Філософія вищої педагогічної освіти: напрями підготовки
та розвитку педагогічної компетентності вчителя в Україні [Електронний
ресурс] // Портал сучасних педагогічних ресурсів. Режим доступу : http://
intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_
vypuski_n3_2010_st_19/?print
2
Олійник В., Болюбаш Я., Даниленко Л., Довбищенко В., Єрмаков І.,
Клепко С. Система педагогічної освіти та педагогічні інновації // Програма
підтримки вироблення стратегії реформування освіти. Київ, 2001. 58 с.
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Однією з таких концепцій слугує iдея людиноцентризму –
це нова якість філософського розуміння людини, яка переважає і масштаби ренесансного антропоцентризму та гуманізму, і філософської антропології, оскільки виходить за їхні
межі1. Сучасні обставини оновлення суспільства спрямовують
орiєнтацiю освітніх установ на розвиток особистiсних рис людини, з огляду на ефективнішу її працю в умовах сучасного
виробництва. Людиноцентристський особистiсний вимiр не
суперечить тим принципам, якi й ранiше сповiдували в Україні, коли надмiрну увагу придiляли колективiстському світосприйняттю. Справа сучасності – поєднати особистiсний вимiр
у педагогiчній освiтi з феноменом колективiстських взаємин.
Завдання полягає у змiнi прiоритетiв, за яких людина жила
для колективу, а не навпаки.
За основними «породами» вчителя (термін В. СорокиРосінського), тобто стилем його діяльності, особистісних рис
характеру, вирізняють дві групи педагогів: ті, які мають індивідуальність, «породу», й аморфні, безособистісні, «безпородні»2.
До перших належать такі категорії педагогів: вчителі-теоретики (у них теорія, ідея завжди превалює над реальним світом речей і практикою); педагоги-реалісти (у них методика
випливає головним чином із практики, її результатів, а не з
книг); педагоги-утилітаристи (не нехтують жодним «рецептом», якщо він обіцяє швидкий результат); педагоги-артисти,
учителі-інтуїтивісти (головна їхня особливість – здатність діяти
за натхненням, інтуїтивно). Такі чотири категорії у чистому вигляді трапляються зрідка. Здебільшого педагоги першої групи
володіють різними комбінаціями, що не позбавляє їх власної
індивідуальності. Така ситуація зумовлює освоєння педагогічними кадрами філософії, яка оптимістично визнає розумну
діяльність людини як вирішальний чинник розвитку світу, який
ми здатні своїм мисленням перетворювати в інший, кращий.

1
Кремень В. Г. Філософія національної ідеї: Людина. Освіта. Соціум. Київ
: Грамота, 2010. 576 с.
2
Олійник В., Болюбаш Я., Даниленко Л., Довбищенко В., Єрмаков І.,
Клепко С. Система педагогічної освіти та педагогічні інновації // Програма
підтримки вироблення стратегії реформування освіти. Київ, 2001. 58 с.
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Якість педагогічної діяльності фахівця освіти вимірюють
відповідно до рівня його професійної компетентності. Як стверджує І. А. Зязюн, педагогічна якість – це інтегральна якість особистості, що має свою структуру, яка дає змогу фахівцеві доволі
ефективно здійснювати свою діяльність, а також сприяє його
саморозвиткові і самовдосконаленню. Професійна компетентність має узагальнену еталонну модель у вигляді професіограми. Виходячи з педагогічних умінь і специфіки праці педагога,
у структурі його професійної компетентності виокремлюють
такі компоненти: проектувальний, інформаційний, організаторський, комунікативний, аналітичний. За цими компонентами І. А. Зязюн виокремлює чотири рівні професійної компетентності вчителів: а) низький – рецептивно-продуктивний;
б) середній – репродуктивний; в) достатній – конструктивноваріативний; г) високий – творчий [2]1.
В Україні сьогодні існує три види здобуття педагогічної
освіти. Незалежно від сучасної трансформації ВЗО, вони формують три типи вчителів, доволі відмінні між собою за ознаками (табл. 1).
Таблиця 1
Види здобуття освіти
Тип навчального
закладу

Кількість
випускників, %

Педагогічний коледж

10

Педагогічний інститут
/ університет

80

Класичний університет

10

Характеристика
освіти
Значна частина
випускників коледжу
навчається на денній
формі навчання у
ВНЗ ІІІ−ІV рівнів
акредитації

Зазначимо, що випускник педагогічного коледжу навіть
після завершення освіти в класичних вишах чи в педагогічних
ВЗО не втрачає набуті раніше специфічні навички та якості.
Вони визначаються, передусім, тим, що до педагогічного ко1
Зязюн І. А. Філософія педагогічної якості в системі неперервної освіти.
Режим доступу : http://studentam.net.ua/content/view/7596/97/



Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір

15

леджу, здебільшого, вступає молодь, яка свідомо обирає вчительську професію, є мотивованою до тривалої професійної
педагогічної діяльності.
Єднальною ланкою між академічною та професійною компетентністю є технологія (методика), яка завжди розрахована
на конкретні умови. У системі освіти України склалася ситуація,
коли педагоги-теоретики ще не встигли довести свої концепції
до рівня технологій, доступних масовій практиці, а нові технології, розроблені новаторами з-поміж педагогів-практиків,
довго чекають теоретичного обґрунтування.
Зазначимо також, що намагання осягнути проблеми розвитку певної галузі науки крізь призму найновіших або найпоширеніших філософських теорій та ідей стали традиційними.
Між філософією та основними узагальнюючими науковими
теоріями почали виникати проміжні ланки й відповідні спеціалізації, наприклад, філософія математики, філософія освіти тощо. Однак сучасні науковці, які займаються розробкою
світоглядно-методологічних проблем освіти, вважають, здебільшого, що філософія сучасної освіти –проміжна ланка між
філософією і теорією педагогіки, яка виникла з метою вирішення тих складних проблем, що з’явилися на стику філософії
з педагогічною діяльністю, − покликана відіграти роль світоглядно-методологічних засад реформування сучасної освіти1.
Серед основних функцій філософії сучасної освіти вирізняють, насамперед, створення можливостей вибору філософських
ідей чи певної філософської системи як загальнометодологічної
основи для вирішення певних важливих проблем педагогічної
діяльності і цілісного процесу реформування сучасної освіти.
Крім того, значущістю відзначається дидактична технологізація
обраних для розв’язання педагогічних проблем філософських
ідей з метою впровадження їх у педагогічну практику та перевірки їхньої істинності або розробки відповідних їм теоретичних і практичних педагогічних механізмів упровадження у
процеси формування особистості. Першочерговим щодо цього
1
Філософія освіти : навчальний посібник / за заг. ред. В. Андрущенка,
І. Передборської. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. 329 с.
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є виявлення загальних закономірностей зворотної дії освіти на
філософію, а також виконання ролі загальнометодологічної
основи систематизації всіх функцій та елементів педагогічної
діяльності як у теорії педагогіки, так і в будь-яких видах педагогічної діяльності1.
Дослідник проблем педагогіки А. В. Мудрик вважає, що
« ... в найзагальнішому вигляді філософію виховання можна
розглядати як галузь знання, що розробляється на стику філософії, соціології і педагогіки, в якій, спираючись на певне
розуміння образу людини, дається трактування сутності виховання, його завдань і цілей; розробляються загальні підходи
до проблем співвідношення розвитку, соціалізації і виховання
людини; визначаються цінності та принципи виховання і т. д.»2.
Проблеми соціалізації людини посідають чільне місце
у сучасній філософії освіти, базові напрями якої пов’язані із
розподілом філософії на два головні: філософію гармонійної
цілісності та релятивістсько-плюралістичну. Перший напрям
передбачає створення єдиної цілісної теоретичної системи
педагогічної діяльності на основі гармонійного вирішення
всієї сукупності її суперечностей. У другому роблять наголос
на унікальності особистості, її творчих здібностей, виходячи із
пріоритету плюралістичності в організації системи освіти та
індивідуальних методів навчання і виховання. Однак обидва
ці напрями не вирішують найважливішої проблеми сучасної
освіти – виховання людини, яка б могла, з одного боку, вписатися у закономірності буття, космічного логосу, а з іншого – досягти кращого задоволення своїх індивідуальних і колективних
інтересів.
Саме тому все більше акцентують увагу на виокремленні
поняття «філософія педагогічної освіти».
Нині прийнято вважати, що філософія сучасної освіти повинна поєднувати різноманітні ідеї. Насамперед, їй необхідно досягти хоч би мінімальної субстанціональної єдності усіх
1

Кремень В. Г. Філософія національної ідеї: Людина. Освіта. Соціум.
Київ : Грамота, 2010. 576 с.
2
Мудрик А. В. Введение в социальную педагогику . 2-е изд., перераб.
Москва, 1997. 213 с. Москва : РАО-МПСИ, 2009. 564 с.
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суб’єктів освіти. По-друге, з’являється необхідність у різноманітних протилежних формах прояву цієї субстанціональної
єдності, у розумінні того, що будь-які особистісні та різні типи
світогляду, культури, освіти відіграють унікальну роль у вирішенні найважливіших проблем людства. По-третє, зважаючи
на зазначене вище, також необхідна ідея, згідно з якою боротьба
протилежностей відбуватиметься на основі такої діалогової
взаємодії між ними, яка не тільки унеможливить її загострення
до антагонізму, а, навпаки, матиме своєю метою зближення
протилежних поглядів, досягнення збільшення знань про субстанціональну єдність обох сторін цього діалогу. Отож система
філософських принципів субстанціональної єдності та діалогової згоди, на думку багатьох дослідників, не тільки може,
а й повинна відігравати роль певної світоглядної основи для
вирішення найважливіших проблем сучасної педагогіки, для
досягнення певної згоди між її основними напрямами1.
Загальновідомо, що філософія одночасно: а) знаходиться
«над» наукою і звичайними знаннями як теоретичний їхній
компас; б) входить «у» знання і науку як суттєвий або випадковий компонент; в) закладена «під» науку і звичайне знання
як важливий системно-організаційний елемент науково-пізнавальної діяльності та звичайного знання. Натомість вважають,
що лише статус «над» є цілком адекватним виразом існуючого
філософського знання.
Правомірність таких підходів обґрунтовували представники різних галузей науки. Наприклад, свого часу академік
В. І. Вернадський стверджував, що «... наука невіддільна від філософії і не може розвиватися в її відсутності. ... Водночас наука
не може йти так глибоко в аналізі понять: філософія створює їх,
спираючись не лише на наукову роботу, а й на аналіз розуму»2.
Єдиної філософської системи для творення методологічних
основ певної науково-практичної діяльності немає. Зазначимо,
1
Луговий В. І. Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування,
тенденції розвитку [текст] / [за ред. акад. О. Г. Мороза]. Київ : МАУП, 1994.
196 с.
2
Вернадский В. И. Научная мысль как планетарное явление. Москва :
Наука, 1991. 181 с.
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що виникає необхідність поєднання ідей таких різноманітних
систем на основі субстанціональної єдності та потреби у різноманітних протилежних формах прояву такої єдності з метою
виконання кожною із філософських систем своєї унікальної
ролі у вирішенні назрілих проблем.
Однак таке механічне поєднання може спричинити еклектизм. Щоб не трапилось цього, ми визнаємо за необхідне у
створенні згаданої основи враховувати не лише межі істинності будь-якої окремо взятої філософської системи, а й той
об’єднувальний початок, що випливає зі специфіки конкретної
науково-практичної діяльності. Ця специфіка вимагає різнобічного погляду на людину як об’єкт і, водночас, як суб’єкт
соціалізації.
У вітчизняній філософській чи педагогічній науці прийнято
вважати, що процес соціалізації людини відбувається під впливом взаємопов’язаних різноманітних чинників, які стосуються
найрізноманітніших людських вимірів. Отже, докорінна проблема соціалізації людини полягає у тісному взаємозв’язку,
гармонійній організації взаємодії цих трьох вимірів, які певним
чином нагадують узвичаєну християнську тріаду «тіло − душа –
дух».
Соціалізація людини у вимірах такої системи координат
вимагає різнобічного огляду проблеми з позицій, насамперед,
популярних сьогодні філософських напрямів.
Як відомо, суттєвою рисою сучасної філософії є спеціалізація її шкіл і напрямів на вирішення різних проблем науки
і людини. Не всі вони належним чином торкаються проблем
соціалізації особистості. Упродовж тривалого часу вітчизняна
педагогічна наука (зокрема, соціальна педагогіка) спиралася на
філософський фундамент марксизму-ленінізму. Однак нині,
коли капіталізм продемонстрував здатність адаптовуватися до
мінливих умов, а будівництво соціалізму в країнах так званого
соціалістичного табору дискредитувало цю філософію, виникла необхідність визначити найважливіші причинно-наслідкові
зв’язки, що зумовили її дискредитацію. Називаючи методологію марксизму «плінтусною», Г. А. Заїченко стосовно цього
пише: «... спрощення в інтерпретаціях історії, що випливають
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із «плінтусної методології», яка так заклопотана «базисною»
площиною, економічним виміром, − під нього підводить усе:
політику і право, релігію й мораль, художньо-естетичне осягання світу та філософію, утворюючи з цих галузей знань незмінну
ієрархію, найвищі духовні поверхи якої виглядають як проста
тінь економіки, − такі спрощення (а вони панували у нас майже
всі 70 років попередньої історії) недопустимі»1.
Звичайно, підсумовує автор, в історії серед її чинників діють і економічні, і політичні інтереси, але їх необхідно бачити у
всьому розмаїтті взаємовпливів і зв’язків, ураховуючи не тільки
пряму, а й зворотну детермінацію одних чинників іншими.
Інакше, якщо зводити морально-етичні, філософські, релігійні
погляди, реалії суспільного розвитку винятково до економічних
чи політичних вмотивувань, стає незрозумілим, чому люди
з різними політичними та економічними орієнтаціями дотримуються однакових самоморальних норм, форм релігійної
свідомості, філософсько-світоглядних орієнтацій.
Для екзистенціоналізму важливим стало відкриття інтенційності, згідно з якою безпосередня життєдіяльність будьякої людини визначається, насамперед, не її знаннями про
закономірності цієї діяльності в усвідомлено-логічній формі,
а її так званою «живою інтенцією», тобто, як зауважує філософ В. С. Лутай: «...деякою неусвідомленою цілеспрямованою
направленістю мислення, наміром цієї діяльності»2. Інтенція
залишається первинною щодо мови, її суть не можна розкрити
за допомогою логічних форм пізнання. Вона інтуїтивно дієва, унікальна для кожної людини. Будь-які логічно оформлені знання про неї розглядають як дуже спрощені моделі.
З неповторністю людської інтенції безпосередньо пов’язані
екзистенціали − потенційні, до певного часу дрімаючі в людині
можливості осягання структур та елементів справжнього, суто
людського існування, яке, образно кажучи, виводить на шлях
до самого себе, відповідно до власної інтенційної унікальності.
В екзистенціоналізмі, як і в теорії відносності, час якісний, на1
2

Філософія / за ред. Г. А. Заїченка та ін. Київ : Вища школа, 1995. 129 с.
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повнений, а головну увагу приділяють майбутньому і таким
екзистенціалам, як «вибір», «план», «проект», «надія».
Один з найупливовіших представників екзистенціоналізму
в Німеччині, М. Хайдеггер, стверджує, що шлях до справжньої автентичної людини пролягає через пробудження в ній
можливостей, осягання структур та елементів справжнього,
суто людського існування. Такими структурами та елементами є уже відомі нам екзистенціали «вибір», «надія», «проект»,
«план». У гуманістичній психології, на яку екзистенціоналізм
впливає значною мірою, це розуміння розширив американський психолог А. Маслоу, для якого особистість слугує не
повсякденним буттям, а «єдністю реального і потенційного».
До того ж, становлення особистості визначається становленням,
ціннісним рухом до вищого ідеалу, яким виступає сама ж особистість, яка максимально, всебічно реалізувала себе. Такий
рух стає необхідністю, оскільки «...людській істоті, щоб жити
... потрібна своя система координат, філософія життя, релігія
(чи замінник її),… вони потрібні їй так само, як і сонячне світло,
кальцій чи любов»1.
Отже, людське буття – це сплав тієї частки об’єктивного
буття, яке стосується людської діяльності. Те, що традиційно
називають об’єктом, органічно «вмонтоване» в буття людини.
Відповідно, у нього, образно кажучи, немає двох облич: об’єкта
і суб’єкта. Воно є неподільною конкретністю, яку, насамперед,
переживає людина. На відміну від позбавлених особистості
об’єктів природи, це «злите» буття, турбуючись про себе, виключає власне «омертвіння» теоретичним розшаруванням на
об’єкт і суб’єкт.
Для педагога такі висновки надзвичайно важливі: вони запобігають тривіальному бажанню сприймати бажане за дійсне.
На жаль, в історії педагогіки, зокрема й історії соціалізації людини, траплялися випадки, коли людську особистість сприймали як просту макроскопічну систему з обмеженим числом
флюктуацій, позбавлену унікальних подій, вчинків, випадків, а,
отже, передбачувану та керовану на всіх етапах свого розвитку,
1

Маслоу А. Психология бытия. Москва : Рефлбук, 1997. 250 с.
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своєрідний бездушний «гвинтик» системи загальнодержавного «механізму». І людина, і суспільство, як і кожна складна
макроскопічна система, приречені проходити через періоди
стабільності та нестабільності. Доленосними моментами у їхньому житті є моменти максимальної нестабільності, під час
яких можливий подальший розвиток у різних напрямах. Отже,
знання закономірностей розвитку людини чи певної групи людей в умовах нестабільності ставить перед педагогом завдання
свідомого цілеспрямованого пошуку і вибору тих флюктуацій,
що здатні спрямувати розвиток окремо взятої людини чи групи
людей як складних макроскопічних систем у доцільному для
кожної особистості і суспільства напрямі.
Зазначимо, що для повноцінного розвитку людини як
складної макроскопічної системи необхідними є періоди нестабільності. У такі періоди вона не тільки «прозріває» і перестає бути «сліпою», а й, насичуючи своє життя унікальними
подіями, що сприяють цьому, розширює себе як систему з
відповідними якостями світобачення, світовідчуття, відчуття
перспективи власного розвитку. Розгортаються процеси самовдосконалення, визрівають нові форми самоорганізації до
життя.
Важливою методологічною основою для педагогічної діяльності є такий висновок синергетики як науки, що виникла
на базі філософії нестабільності: властивість самоорганізації є
загальною для всіх явищ буття. Сучасна наука оптимістично
засвідчує, що ця прогресивна тенденція історичного розвитку
світу перевищує регресивну. Хаос, відповідно, на думку І. Пригожина, породжує порядок, який не означає виникнення будьяких структур, а лише тих, які поєднуються в певний набір, що
визначається власними функціями середовища. Стосовно цього академік С. П. Курдюмов зауважує: «... введена таким чином
уява про нестабільність, яка передбачає, крім усього іншого,
багатоваріативність шляхів еволюції природних і не тільки
природних об’єктів, дозволяє вести мову про внутрішні тенденції, які властиві певному фрагменту реальності, про наявність в
останнього деякого внутрішнього виміру». Визнання подібних
тенденцій спричиняє, на думку вченого, переосмислення на-
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шого ставлення до світу. Адже «.. достатньо лише порушити
дію внутрішніх тенденцій і природа сама побудує необхідну
структуру. Потрібно тільки знати потенційні можливості цього
природного середовища і способи їх стимуляції ... Людина,
знаючи механізм самореалізації, може свідомо ввести у середовище відповідну флюктуацію, − якщо так можна висловитися,
уколоти середовище в потрібних місцях і цим самим спрямувати його рух. Але спрямувати, знову ж таки, не куди-небудь,
а відповідно до потенційних можливостей самого середовища.
Свобода вибору є, але сам вибір обмежений можливостями
об’єкта, оскільки об’єкт є не інертним пасивним матеріалом,
а володіє, якщо потрібно, власною «свободою»»1.
Отже, педагог, працюючи в рамках взаємодії двох протилежностей, а саме: 1) педагогічної дії, яка створює, що визначається її метою, і 2) сили педагогічного процесу, яка руйнує,
що визначається необхідністю хаотично непередбачуваного
елементу в ньому, хоче він того чи не хоче, для успіху своєї
справи повинен діяти стихійно-синергетично. Це означає, що
в системі своєї роботи йому необхідно поєднувати узагальнені
методологічні закономірності з фактично-емпіричним досвідом. Застосування діалектико-синергетичної методології до
вирішення найважливіших проблем педагогіки насамперед
актуальне у світлі вимог філософії глобальних проблем − сучасної галузі філософської рефлексії, породженої тенденцією
глобалізації життєдіяльності цивілізації постмодерної доби.
Проблемне поле цієї філософії формують, насамперед, такі
основи, як забезпечення глобальної безпеки фізичних та екзистенційних першооснов існування людства та пошук стратегічних шляхів для гармонійного його об’єднання.
Філософію глобальних проблем асоціюють зі становленням
і поширенням почуття причетності людини до тотальної єдності природи й Космосу, її відповідальності за майбутнє Всесвіту,
за духовне життя людства, що заперечує революційні методи
перетворення дійсності, протистоїть будь-яким формам фанатизму й екстремізму, визначає пріоритет еволюційних змін
1

Интервью с С. П. Курдюмовым // Вопросы философии. 1991. № 6. 56 с.
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спочатку у свідомості людей, а потім у соціально-економічній
та політичній діяльності.
Зважаючи на це, постає завдання виховання гармонійно
розвинутої творчої особистості, зданої вирішувати суперечності, що виникають між нею та іншими людьми, суспільством, природою, не виходячи за певні межі у взаємодії тих
протилежностей, які створюють ці суперечності. Основою
розв’язання такого завдання якраз і необхідно вважати синергетичну методологію.
Отже, з розглянутих різноманітних сучасних філософських
систем та їхніх підходів до проблем соціалізації людини в суспільстві випливає: проектуючи певний педагогічний процес,
необхідно враховувати поєднання різноманітних філософських
ідей. Це допоможе різнобічному огляду проблем соціалізації,
а в конкретних випадках соціально-педагогічної роботи – знаходженню тих флюктуацій, які матимуть вирішальний вплив
на зміну руху складних макроскопічних систем, під якими ми
розуміємо об’єкти соціалізації.
Розглянуті нами філософські системи відіграють різну роль
в умовно прийнятій системі координат соціалізації кожного
нового покоління і кожної окремої людини. Різна їхня роль у
вирішенні докорінної проблеми соціалізації полягає в тісному
взаємозв’язку, гармонійній організації взаємодії «по вертикалі»
таких трьох вимірів, як«індивід – особистість – індивідуальність», що, певною мірою, відповідають узвичаєному християнському «тіло – душа –дух». Своєю чергою, рух «по вертикалі»
потребує відповідного руху «по горизонталі», який теж має
певне обумовлення в різних філософських системах. Вихователю це допоможе використати у процесі педагогічної діяльності
такі ж якісно нові екзистенційні та синергетичні методологічні
підходи, які дають змогу цілеспрямовувати процес соціалізації
як певної окремої людини, так і групи людей у русло «діалогу»
безлічі різноманітних людських вимірів як «по вертикалі», так
і «по горизонталі». Лише в реалізації багатства усіх цих вимірів людина і суспільство здатні долати «стіну відчуження»
від самих себе і продовжити рух до свободи, продиктованої
необхідністю реалізації внутрішньоінтенційних основ кожного
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в умовах гармонізації власне особистісних і загальносуспільних
інтересів.

1.2. Педагогічна освіта – необхідна
складова професійного становлення фахівця
в умовах класичного університету
Професія сприяє людині в реалізації себе як особистості.
Свідомий вибір професії дає змогу відстежити: як об’єктивні
передумови вибору трансформуються в особистісно значущі
й активні спонукання, що спрямовують професійну діяльність
людини в майбутньому. Особистість не лише реагує на конкретні умови, об’єктивні обставини, імпульси середовища, суспільства, а й порівнює їх зі своїми індивідуальними життєвими
інтересами та досвідом.
Вибір професії – складний, інколи тривалий та суперечливий мотиваційний процес: від правильного вибору професії
значною мірою залежить задоволеність людини своїм життям. Хаотичний, випадковий вибір професії, без урахування
власних здібностей і можливостей, спричиняє не лише втрату
особистістю життєвих перспектив, а й, в окремих випадках,
соціальну дезадаптацію. Підготовка молоді до свідомого вибору професії відбувається під впливом певних чинників, що
й обумовлюють цей вибір.
Студентський вік – початок переходу від юності до дорослості, найважливіший період розвитку самосвідомості і зрілої
самооцінки. На завершальну стадію виходить і професійне
самовизначення студентів. Усе це робить не тільки можливою,
а й необхідною спеціальну роботу з управління процесом професійної самосвідомості студента, формування його професійної Я-концепції1.

1

Галян І. М. Динаміка професійного самопізнання майбутнього педагога //
Моральна свідомість та самосвідомість особистості : монографія / за ред.
проф. М. В. Савчина, доц. І. М. Галяна. Дрогобич, 2009. 288 с. С. 223−225.
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Студентство – це особлива соціальна група, що формується
з різних соціальних утворень суспільства і характеризується
особливими умовами життя, праці, побуту, особливою суспільною поведінкою та психологією, для якої набуття знань і підготовка себе для майбутньої роботи у суспільному виробництві,
науці й культурі є головним і, здебільшого, єдиним заняттям1.
Система вищої освіти України зорієнтована на входження її до Болонського процесу, отож головною метою системи
освіти України є створення умов для розвитку і творчої самореалізації кожної особистості як громадянина України, який
відповідатиме сучасним вимогам особи, держави і суспільства.
Важлива також підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, які пристосовуватимуться до динамізму
суспільного прогресу. Це вимагатиме формування особистості,
спроможної жити в системі таких змін і самій творити зміни,
розрізняти прогресивні та регресивні зміни2.
Тривалий інтеграційний процес, уніфікація освітніх програм відповідно до європейських стандартів підготовки фахівців, активне впровадження ідей Болонського процесу під
різними точками зору – усе це дало змогу здійснити критичний
аналіз тривалого реформування системи вищої освіти. Позитивні та негативні сторони такого процесу створили певні
передумови для переосмислення усіх напрямів євроінтеграційної освітньої діяльності, дали поштовх для оновлення освітніх
програм підготовки фахівців різних галузей, акцентували увагу
на організації підготовки фахівців в умовах магістратури.
Сучасна вітчизняна освіта спрямована на соціально-економічний розвиток суспільства, що зумовлює вимоги до якісної

1
Власенко A. C. Некоторые вопросы воспитания советского студенчества на современном этапе // Ученые записки Московского обл. института им. Н. К. Крупской // Научная библиотека диссертаций и авторефератов. Москва, 1971. Режим доступа : disserCat http://www.dissercat.com/
content/sotsialnoe-vospitanie-studencheskoi-molodezhi-v-kulturno-dosugovoideyatelnosti#ixzz53y4WpBqR
2
Степко М. Ф., Болюбаш Я. Я., Шинкарук В. Д., Грубіянко В. В., Бабин
І. І. Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник / за
редакцією В.Г. Кременя. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. 384 с.
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професійної підготовки майбутніх фахівців. Суперечності, що
виникають між теорією педагогічної освіти і освітньо-практичною складовою, виявляють проблему володіння професійними
компетенціями, які визначають успішність реалізації індивідуальної системи професійної діяльності в умовах жорсткої
конкуренції. Ці протиріччя виникають саме тому, що на етапі
впровадження компетентнісного підходу у підготовку фахівців
освітнього рівня «магістр» у різних галузях виникають певні
розбіжності. Зокрема, визначаючи педагогічну освіту як необхідну складову підготовки магістрантів (саме вони готуються
до здійснення професійно-педагогічної діяльності у закладах
вищої освіти), ми часто зіштовхуємося з проблемою обмеженої
кількості, а іноді й відсутності у навчальному плані підготовки
фахівців в умовах магістратури дисциплін психолого-педагогічного циклу, які й покликані забезпечити формування професійно-педагогічної компетенції у випускників.
Саме тому акцентуємо увагу на нагальності та необхідності
педагогічної освіти як необхідної складової професійного становлення фахівця в умовах магістратури.
В освіті індивід освоює систематизовану сукупність моральних і культурних цінностей, що відповідають його інтересам і
очікуванням. Освіта, відповідно до інтересів і здібностей особистості, – одне з фундаментальних прав людини. Значущість
культури і моральних орієнтирів діяльності та поведінки людини роблять освіту предметом інтересу не тільки індивіда, а
й суспільства і держави, які активно впливають на освіту, підтримуючи ті чи інші освітні інституції, певні моделі навчально-виховного процесу. Особливість культурної спадкоємності
полягає в тому, що соціально цінні якості особистості стихійно
не формуються: їх цілеспрямовано виховують і розвивають.
Розмаїття галузей і напрямів діяльності людини в суспільстві,
інтелектуальна насиченість сучасності та складність освоюваних пластів культури вимагають відповідної організації освіти.
Саме тут безпосереднє буття людини поєднується з культурою,
осмислюється і впорядковується в системі художніх образів,
моральних категорій і наукових понять, соціально схвалюваних
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зразків поведінки і т. п. Особистість, яка розвивається, здатна
набувати і перебудовувати досвід, знання, навички діяльності1.
Освітня парадигма (грец. paradeigma — приклад, зразок) —
сукупність прийнятих науковим педагогічним співтовариством
теоретичних, методологічних та інших установок на кожному
етапі розвитку педагогіки, якими керуються як зразком (моделлю, стандартом) під час розв´язання педагогічних проблем2.
Специфіка педагогічної освіти (ПО) визначається підвищеними соціальними вимогами до професійної діяльності і до
особистості викладача, вчителя, вихователя як суб’єкта педагогічного спілкування та навчально-виховного процесу. Тому ПО
покликана вирішувати два комплекси взаємозв’язаних завдань:
по-перше, сприяти соціально цінному розвиткові особистості
майбутнього педагога (його фундаментальної загальнокультурної підготовки, моральної та громадянської зрілості, що
роблять його справжнім наставником підростаючих поколінь);
по-друге, сприяти професійному становленню та спеціалізації
в обраній галузі педагогічної діяльності. Розвиток особистості
педагога – мета, основа та умова ефективної професійної освіти.
Реалізація завдань професійної підготовки сприяє розвитку
особистості викладача, вчителя, вихователя. ПО як соціальнопедагогічна проблема пов’язана з розвитком масової загальноосвітньої школи (ХІХ ст.) і розповсюдженням загального
навчання. Кожен з етапів розвитку масової освіти пов’язаний
з фундаментальними змінами в системі підготовки педагогів 3.
Магістрант – це студент-кандидат на отримання освітнього
ступеня магістра у період від екзамену до захисту магістерського дослідження. Одним із найважливіших аспектів підготовки
магістрів є вимоги до якісної професійно-педагогічної підготовки, що висуває суспільство та обумовлюється напрямами
розвитку освіти в ХХІ столітті: ефективною така система буде
1
Российская педагогическая энциклопедия. Режим доступа : http://www.
otrok.ru/teach/enc/txt/15/page4.html
2
CULTURAL HERITAGE COUNTS FOR EUROPE – THE PROJECT. Access
mode : http://www.info-library.com.ua/books-text-6601.html.
3
Енциклопедія освіти / Академія пед. наук України ; головний редактор
В. Г. Кремінь. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.
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лише тоді, коли майбутнім фахівцям організують навчання як
процес оволодіння новітніми технологіями та надбаннями сучасної культури і створять механізми необхідності саморозвитку
і самовдосконалення безпосередньо під час навчальної праці1.
Магістр – це освітній ступінь другого рівня вищої освіти,
який присуджує заклад вищої освіти (наукова установа) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувають за
освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою.
Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90−120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра
обов’язково передбачає дослідницьку (наукову) компоненту
обсягом не менше 30 %2.
Аналіз науково-педагогічних джерел і практичного досвіду
організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах
засвідчує, що вітчизняна система підготовки магістрів перебуває на етапі реформування. Перехід від 2-річного до 1,5-річного
(згодом – 1 рік 4 місяці навчання) терміну навчання змушує
постійно оновлювати зміст концепції педагогічної підготовки
магістрантів. Наявність лише проектів державних стандартів
вищої освіти не дає змоги розробляти відповідні навчальні
плани та навчальні програми; невизначеність реальних потреб суспільства щодо виникнення інтересу до теоретичних
і практичних питань підготовки магістрантів у системі вищої
педагогічної освіти підвищує увагу до їх розвитку, формування
педагогічної майстерності та компетентності тощо.
Головним принципом модернізації педагогічної освіти є
принцип випереджаючого розвитку. Відповідно до цього, рівень
освіченості (включаючи усереднений рівень здобутої формальної
освіти) педагогічної спільноти необхідно неперервно підвищу1
Слободянюк Т. Б. Інтенсифікація навчального процесу у вищій школі // Вісник психології і педагогіки. Режим доступу : http://www.psyh.kiev.
ua/%D0%86 %D1%82BD%D1%81% %BE%D0%BB%D1%96
2
Закон України «Про Вищу освіту» // Відомості Верховної Ради (ВВР).
2014. № 37−38, Ст. 2004). Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/1556-18
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вати як за рахунок зростання освітнього рівня молодих фахівців,
так і за рахунок професійного вдосконалення педагогічних працівників. Усі здобувачі освіти мають отримати доступ до найсучасніших знань, які можна опанувати на відповідних освітніх
рівнях, та освітніх методик (технологій), що потребує невідкладної належної підготовки педагогічних працівників. Педагогічним
працівникам закладів освіти необхідно надавати моральне та
матеріальне заохочення для підвищення рівня їхньої освіти1.
Становлення магістранта як фахівця передбачає набуття
ним необхідної професійної компетентності, яка слугуватиме
йому основою для подальшого ефективного виконання професійно-педагогічної діяльності. Аналізуючи особливості становлення викладача, можемо стверджувати, що підготовка
магістранта педагогічної галузі (педагогічної освіти) суттєво
відрізняється від підготовки студента магістратури непедагогічного профілю − економіста, юриста, програміста тощо.
Саме у цьому контексті вважаємо за доцільне звернути увагу
на інтегральну компетентність як узагальнений опис кваліфікаційного рівня, який виражає основні компетентнісні характеристики рівня щодо навчання та/або професійної діяльності
(пункт третій Національної рамки кваліфікацій, затвердженої
Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р.
№ 1341).
Інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного рівня, який виражає основні компетентнісні характеристики рівня щодо навчання та/або професійної діяльності. Інтегральна компетентність фахівців 7-го кваліфікаційного
рівня (відповідно до Національної рамки кваліфікацій) – це
здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі
професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає
проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог 2.
1
Слободянюк Т. Б. Інтенсифікація навчального процесу у вищій школі // Вісник психології і педагогіки. Режим доступу : http://www.psyh.kiev.
ua/%D0%86 %D1%82BD%D1%81% %BE%D0%BB%D1%96
2
Словник іншомовних слів Мельничука. Режим доступу : http://
slovopedia.org.ua/42/53408/289380.html
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У Проектах стандартів вищої освіти спеціальності 012 «Дошкільна освіта» зазначено: інтегральна компетентність – здатність компетентно розв’язувати різноаспектно комплексні задачі і проблеми в галузі менеджменту і моніторингу дошкільної освіти, керуючись принципами толерантної комунікації,
культурної і міжкультурної взаємодії, творчої, креативної та
інноваційної професійної діяльності у виробничих ситуаціях,
що характеризуються невизначеністю умов і вимог 1.
Оскільки державні стандарти підготовки фахівців в умовах
магістратури більшості спеціальностей ще не прийняті і не доведені до виконання, ми проаналізуємо змістове наповнення
поняття «інтегральна компетентність», виходячи із практичних
потреб підготовки магістра – викладача вищого закладу освіти.
Вважаємо, що складовою інтегральної компетентності фахівця є професійна ідентичність особи, яку доцільно розглядати
як феномен особистісної самосвідомості, а також приналежність до певних професійних груп; це також результат професійного самовизначення індивіда, який усвідомлює професію
як покликання.
Становлення професійної ідентичності − тривалий поетапний процес, який бере початок у період навчання. Цей процес
налічує декілька етапів.
Залежно від соціальної ситуації та провідної діяльності,
Е. Зеєр виокремлює такі етапи:
− аморфна оптація (0−12 років) – професійно орієнтовані
інтереси й схильності;
− оптація (12−16 років) – формування професійних намірів, усвідомлений вибір професії на основі урахування
індивідуально-психологічних особливостей;
− професійна підготовка (16−23 роки) – формування професійної спрямованості й системи професійно орієнтованих знань, умінь та навичок, набуття досвіду, підготовленість, готовність до самостійної праці;
1
Проекти стандартів вищої освіти: Стандарт другого рівня вищої освіти, ступеня магістра (за освітньо-професійною програмою), спеціальності
012 «Дошкільна освіта». Режим доступу : https://mon.gov.ua/ua/osvita/vishaosvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proektistandartiv-vishoyi-osviti
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− професійна адаптація (18−25 років) – освоєння нової
соціальної ролі, досвіду самостійного виконання професійної діяльності, професійно важливі якості;
− первинна професіоналізація (26−33 роки) – професійна
позиція, індивідуальний стиль діяльності, кваліфікаційна праця;
− вторинна професіоналізація (34−42 роки) – професійний
менталітет, ідентифікація з професійною спільнотою,
гнучкий стиль діяльності, висококваліфікована діяльність;
− професійна майстерність (42−60 років) – творча професійна діяльність, самопроектування своєї діяльності
й кар’єри, вершина (акме) професійного розвитку1.
У межах концепції професійного розвитку Ю. Поварьонков
виокремлює такі три головні аспекти розгляду професійної
ідентичності:
− провідна тенденція становлення суб’єкта професійного
шляху;
− емоційний стан, в якому перебуває особистість на різних етапах професійного шляху; виникає на основі ставлення до професійної діяльності і професіоналізації
загалом як засобу соціалізації, самореалізації і задоволення рівня домагань особистості, а також на основі
ставлення особистості до себе як суб’єкта професійного
шляху, як фахівця;
− підструктура суб’єкта професійного шляху, що реалізується у формі функціональної системи, спрямованої
на досягнення певного рівня професійної ідентичності2.
Провідну роль у процесі професійного становлення й
особистісного зростання магістранта відіграє рефлексія. Саме
рефлексія, як базовий механізм саморегулювання його навчально-професійної діяльності й формування професійно1
Сыманюк Э. Э., Зеер Э. Ф. Кризисы профессионального становления
личности // Психологический журнал. 1997. № 6. С. 35−44.
2
Поваренков Ю. Психологическая концепция профессионального становления личности // Звезды Ярославской психологии. Ярославль : Изд-во
ЯрГУ, 2000. С. 195−218.
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педагогічного мислення, як психологічний механізм організації
самоаналізу, відіграє важливу роль у формуванні інтегральної
компетентності.
Рефлексія – це осмислення людиною власних дій і їхніх
законів, діяльність самопізнання, що розкриває специфіку духовного світу людини, а також самоаналіз, роздуми людини
(іноді надмірні, хворобливо загострені) над власним душевним станом1. Рефлексія магістранта – це тривалий процес самопізнання й самоаналізу мотивації навчально-професійної
діяльності, відображення особистісних змін і динаміки психічних станів, детермінованих перебігом освітнього процесу,
що визначає його самоставлення. Для нього це осмислення
власного професійного вибору, визначення професійних цілей
і програми майбутньої науково-педагогічної діяльності, формування педагогічних цінностей і настанов щодо студентів, учнів,
вихованців. Рефлексії підлягає і власна пізнавальна активність,
переживання та спілкування, що є засобом психічного самоконтролю і самовдосконалення.
Життєва філософія як усвідомлення життєвих цінностей і
цілей, аналізу пройденого життєвого шляху та усвідомлення
власної ролі на прийдешніх життєвих етапах теж можлива
шляхом рефлексивних технік соціально-педагогічного тренінгу.
Його етапами можуть бути:
1. Рефлексія над пройденим життєвим шляхом через його
символічне представлення у малюнку, графічному зображенні, за допомогою різнокольорових ниток тощо та
переосмислення найвагоміших і найвідповідальніших
життєвих періодів, що були визначальними, сприяли
самоздійсненню.
2. Пошук афоризмів та метафор, що характеризують пройдений життєвий шлях та можуть слугувати життєвим
кредо на майбутнє.
3. Рефлексія над короткотерміновими та довготерміновими життєвими цілями.
1
Словник іншомовних слів Мельничука. Режим доступу : http://
slovopedia.org.ua/42/53408/289380.html
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4. Рефлексія над власними інструментальними і термінальними цінностями, мірою їх реалізованості чи нехтуваннями, над способами розширення їх реалізації в
майбутньому.
Конкурентоспроможним фахівцем вважають не того, хто
отримав відповідну теоретико-практичну підготовку в умовах
закладу вищої освіти. Вагомим чинником у його становленні є
профорієнтаційна робота, яку необхідно розпочинати у школі.
Науковий процес не обмежується загальними освітніми
викладами. Концепція «нової української школи» передбачає
навчання з компонентами профорієнтаційної діяльності, що
означає співпрацю із позашкільними навчальними закладами.
Учневі-випускнику необхідні базові знання про різні професії:
важливо, щоб він обрав ту, до якої має хист1. Cаме такий різновид профорієнтаційної діяльності сприятиме формуванню у
майбутньому добрих фахівців у різних галузях.
Щодо вчителя, то він повинен відчувати конкурентність, яка
стимулюватиме його до праці над собою, до прагнення стати
кращим. Діти повинні бачити в ньому і фахівця своєї справи,
і лідера. За новою концепцією, вчителю надають право викладати за власною методикою, обирати підручні матеріали,
стратегії, гарантують свободу.
Закон «Про освіту» передбачає збільшення засобів для підвищення кваліфікації вчителя завдяки семінарам, курсам, здобуттю самоосвіти. Передбачено створити онлайн-ресурс, який
міститиме різноманітні методичні матеріали, правильники,
дидактичні матеріали, словники тощо.
Вважаємо за доцільне проаналізувати взаємозалежність
успішної професіоналізації студента від його власної активності, від наявності відповідних мотивів (бажання, потреба реалізувати свій внутрішній потенціал в оволодінні професією;
потреба реалізувати свої життєві цінності відповідно до цілей
професійної діяльності)2.
1

Фіцула М. М. Педагогічні проблеми перевиховання учнів. Тернопіль,
1993. 214 с.
2
Зеер Е. Ф. Психология профессионального образования. Москва :
Флинта, 2003. 125 с.
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Перелічені вище мотиви визначають різні рівні активності
студента в навчально-професійній діяльності:
1. Вищий рівень: навчально-професійна діяльність приносить радість творчості.
2. Виконавчий рівень: студент є «споживачем культури»,
який копіює зразки виконання навчальної діяльності з
інших авторитетних осіб.
Допомогти студентові перейти на вищий рівень треба
ще на етапі адаптації. Зокрема, на першому етапі адаптації
важливо сформувати прагнення до саморозвитку, високу працездатність, принциповість, сумлінність, відповідальність. На
цьому етапі потрібно допомагати в адаптації до нових умов і
вимог навчання, а саме:
− вивчати мотивацію, ціннісні орієнтації, соціально-психологічні настанови, тобто діагностувати готовність до
навчально-професійної діяльності;
− допомагати в розвитку навчальних умінь і в регуляції
життєдіяльності (самостійна організація власного життя);
− психологічно підтримувати в переборенні труднощів
самостійного життя, у становленні комфортних взаємин
із однокурсниками та викладачами.
На другому етапі (II−IІІ курс) – інтенсифікації професійно
зорієнтованого навчання – відбувається розвиток загальних і
спеціальних здібностей. Це етап професійної ідентифікації, на
якому важливе формування професійної ідентичності.
На ІV курсі та у процесі навчання в магістратурі з’являються
нові, актуальніші цінності, пов’язані з сімейним і матеріальним
станом, працевлаштуванням. Показником успішності цього
етапу є ототожнення себе з майбутньою професією, розвиток
здібностей до професійної самопрезентації. Розвивається професійно-особистісне творче ставлення до праці. Професіонал
народжується лише в праці, під час неї, за вільного її вибору.
Важливою є також відповідальність за результати своєї діяльності.
Для здійснення виховної роботи, відповідно до розглянутих етапів самовиховання, викладач вищого закладу освіти,
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куратор групи, повинен чітко її планувати. У процесі організації самовиховання студентів доцільно навчати спеціальним
прийомам роботи над собою, які систематизовано у таблиці
2. Проаналізуємо деякі з них.
Таблиця 2
Прийоми роботи над собою
Прийом

Коротка характеристика змісту
Студентові пропонують у певній конкретній
ситуації знайти аргументи і переконати себе в
тому, правильно чи неправильно він вчинив, або
Самопереконання
в конфліктній ситуації переключити думки на
інші теми і справи, які відвертатимуть його від
конфлікту, заспокоюватимуть
Використовувати у випадках, коли необхідно подолати в собі страх перед труднощами, невпевненість у власних силах, нерішучість. Самонавіювання передбачає повторення особою подумСамонавіювання
ки або вголос певних суджень. Наприклад, щоб
подолати спалахи гніву, можна запропонувати
таке судженням «Ненавиджу в собі запальність.
Я повинен і можу її позбутися»
Прийом ефективний, коли студент губиться у
Самопідбадьорювання складних ситуаціях, зневірюється у власних силах
та можливостях
Застосовують у випадках, коли студент, долаючи
певні труднощі, виконав складне завдання. Його
Самозаохочення
використовують тоді, коли необхідно подолати
негативні риси особистості
Допомагає у боротьбі з внутрішньою неорганіСамопримус
зованістю, небажанням учитися чи працювати,
з лінощами
Прийом відіграє вирішальну роль у самовихованСамоаналіз
ні. Він передбачає уміння аналізувати свої вчинки
та оцінювати їх

Вирізняють також практичні прийоми. До них, зокрема,
належать:
− прийом «крок уперед» – щоденне планування діяльності
на наступний день;
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− прийом «оцінювання прожитого дня» – аналіз студентом своїх дій, вчинків і недоліків, формування життєвої
філософії;
− прийом «правила моєї поведінки» – дотримання загальноприйнятих норм правил поведінки; привчання
до виконання своїх обов’язків без тотального контролю
та перевірки;
− прийом «упізнай себе» у формі гри: викладач дає неповну характеристику особі, не називаючи її прізвища;
вона впізнає себе, а одногрупники доповнюють цю характеристику;
− прийоми «самохарактеристики» та «взаємохарактеристики» – полягають у тому, що підготовлені у такій формі
характеристики обговорюють у колективі, що привчає
студентів до самоаналізу, а педагогові дає багатий матеріал для роботи з ними1.
Вважаємо, що необхідною складовою інтегральної компетентності фахівця є професійне мислення: воно виникає в
результаті пізнання, осмислення об’єктивно-суб’єктивних взаємодій студентів і викладачів, які безпосередньо впливають на
розвиток та становлення соціальної зрілості особистості своїх
вихованців. Професійне мислення студентів формується як
професійна розумова здатність, яка дає змогу осмислювати,
аналізувати, узагальнювати, порівнювати, оцінювати практику,
робити великі відкриття, активно, творчо й ефективно здійснювати їх реалізацію.
Параметри наукового мислення магістранта – майбутнього
фахівця:
− здатність аналізувати професійні дії із завданнями та
результатами конкретної ситуації;
− здатність співвідносити професійні дії із завданнями та
результатами конкретної ситуації;
− здатність спостерігати генезис взаємовпливу певних
процесів та явищ;
− здатність використовувати у розумовій практиці всі
типи та способи мислення;
1
Фіцула М. М. Педагогічні проблеми перевиховання учнів. Тернопіль,
1993. 214 с.
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− здатність відмовлятися від шаблонів і стереотипів, які існують, відшукуючи нові оцінки, узагальнення, підходи,
дії;
− здатність у теорії та практиці рухатися від абстрактного
до конкретного і розумово рухатися у зворотному напрямі;
− здатність використовувати теорію та нові ідеї в практичному, творчому пошукові;
− здатність співвідносити тактичні і стратегічні дії;
− здатність практично застосовувати логіку фактів і переконливу аргументацію в діалозі з іншими;
− здатність виявляти розумову гнучкість та оперативність1.
Отже, процес професійного становлення особистості доволі складний. Здебільшого він пов’язаний із самоорганізованою
діяльністю особистості. Водночас у процесі формування професійної компетентності важливо зосередити увагу на таких
чинниках: 1) розглядати сукупність усіх трьох виокремлених
взаємозв’язаних елементів зазначеної моделі професійної
компетентності майбутнього фахівця – професійно-освітніх,
особистісно значущих впливів, життєво-культурних смислів
і ціннісних орієнтацій студента; 2) пам’ятати, що професійна
компетентність майбутнього фахівця є продуктом перелічених
вище компонентів.
Професійне становлення особистості відбувається у процесі навчання. Визначальну роль при цьому відіграють якості
особистості, які розвиваються і вдосконалюються у процесі
здобуття освіти та в подальшій трудовій діяльності. Професійне
становлення майбутнього фахівця є поетапним моментом індивідуально-особистісного розвитку. Інтенсивність формування
майбутнього фахівця освіти значною мірою визначається рівнем орієнтації освітнього процесу на відтворення навчальних
ситуацій, імітуючих реальну професійну діяльність.
1
Кучинова Н. М. Психологічні особливості професійного мислення маркетологів [Електронний ресурс] // Проблеми сучасної психології :
зб. наукових праць КПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені
Г. С. Костюка НАПН України. 2014. Вип. 24. С. 441−452. Режим доступу :
http://problemps.at.ua/.
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Використання творчого підходу у період професійного
становлення магістрантів сприятиме розвитку їхнього творчого потенціалу. Пришвидшити цей процес допоможе провадження науково-дослідних завдань, самостійної роботи та
педагогічної (виробничої) практики студентів з відповідним
коригуванням змісту навчальних занять і форм організації їхнього виконання.
Наголосимо, що становлення особистості та її професіоналізм реалізуються під час професійної діяльності. Одним з
найважливіших компонентів професійності майбутнього фахівця є професійна компетентність. Сьогодні формування особистісних якостей майбутніх фахівців під час навчання − одне з
пріоритетних завдань їхньої підготовки в умовах магістратури.
Неодмінною умовою дієвості керівництва самовихованням студентів є висока теоретична й методична підготовка усіх керівників і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти.

1.3. Професійна підготовка
вчителя нової української початкової школи:
соціокультурний вимір
Загалом у сучасних умовах інтегрування до світового цивілізаційного простору освіту розглядають як «особливий соціокультурний феномен», оскільки вона виконує такі функції:
відтворення в освітніх структурах культурних зразків і норм
життя; формування суспільного і духовного життя людини;
прискорення культурних змін і перетворень у суспільному
житті та в окремій людині1.
1
Євтух М., Пелех Ю., Матвійчук А. Постнекласична педагогіка: філософсько-методологічне осмислення наукового концепту // Освіта для сучасності =
Edukacja dla współczesnośсi : зб. наук. пр. : у 2 т. / Мін-во освіти і науки України,
НАПН України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Комітет пед. наук Польської
академії наук, Наукове товариство «Польща-Україна», Інститут педосвіти і
освіти дорослих НАПН України, Асоц. ректорів педуніверситетів Європи
; редкол. : В. Г. Кремень та ін. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова,
2015. Т. 1. 662 с. С. 104−117.
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На думку В. Кременя, в сучасних умовах важливо розглядати освіту і «як соціальний інститут, і як педагогічну систему,
що охоплює технологію освітньої діяльності (методи, викладання, зміст, форми і способи організації навчального процесу)». Сьогодні вартісними є напрацювання педагогів-новаторів,
теоретиків і практиків щодо модернізації педагогічної науки.
Водночас «освітня реформа аж ніяк не вичерпується педагогічними новаціями, природними за будь-яких обставин. Головну
мету вона вбачає у докорінному перетворенні освітньої системи
саме як соціального інституту»1. Учений наголошує на тому, що
наша школа – «інститут насамперед культури, який вирішує
завдання підготовки дитини не тільки до професійного, а й до
соціального життя» 2.
Розгляд проблем освіти в контексті соціокультури дає підстави стверджувати, що серед важливих чинників інноваційних
процесів у системі освіти України зазначають: «освіта як культурно-історичний феномен за своєю природою є культуровідповідною; освіта – це та частина культури, що відтворює її у
цілісності; освіта в системному відношенні ізоморфна культурі;
освіту і культуру пов’язує людина як її носій і суб’єкт пізнання;
мета сучасної освіти – людина культури». Отож заслуговує на
увагу культурологічний (соціокультурний) підхід у реформуванні сучасної школи, що передбачає, передусім, урахування
соціокультурної картини світу. Такий підхід до окреслення
професійної підготовки педагога І. Коновальчук визначає як
«процес професійно-особистісного становлення майбутнього
фахівця у площині засвоєння загальнокультурного знання і
способів його практичного застосування»3.
«Педагогічна свідомість учителя, – зазначають польські вчені,– повинна розглядатися з погляду бачення нової ситуації, но-

1
Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі : монографія / Акад. пед. наук України. 2-ге вид. Київ : Знання України, 2011. 520 с.
2
Там само.
3
Коновальчук І. І. Соціокультурні детермінанти інноваційних освітніх процесів [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://eprints.zu.edu.
ua/7139/1/Konovalchuk.pdf
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вих потреб і завдань» , тобто з урахуванням суспільних вимог до
особистісно-професійного становлення майбутнього вчителя.
У Законі України «Про освіту» (2017) наголошено, що метою сучасної освіти є «всебічний розвиток людини …, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації
компетентностей, виховання відповідальних громадян, які
здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї
діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на
цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього
рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України
та її європейського вибору»2.
Спираючись на положення та провідні напрями реалізації
Законів України «Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017),
Концепції загальної середньої освіти (2001), Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ ст. (2002), Національної
стратегії розвитку освіти України на період до 2021 року (2013),
Державних стандартів загальної початкової освіти (2011), Концепції «Нова школа. Простір освітніх можливостей» (2016) та
інших нормативних документів, зазначимо, що сучасна система
освіти потребує висококваліфікованих фахівців, здатних до конкурентоспроможної педагогічної діяльності в інноваційному
суспільстві, самоосвіти, саморозвитку та професійного самовдосконалення, спроможних успішно впроваджувати освітні
стандарти, новітні педагогічні технології.
Теоретико-методологічні аспекти інноваційних процесів
у руслі соціокультурних проблем освіти досліджують І. Бех,
П. Вебер, І. Дичківська, А. Капська, І. Коновальчук, В. Раєвський, В. Огнев’юк, М. Подимов, М. Поташник, А. Пригожин,
К. Роджерс, П. Саух та ін. Проблему професійної підготов1

Markocki Z. Nauczyciel – wychowawca wobec nowej rzeczywistości
edukacyjnej społeczeństwa // KU Dobrej Szkole. Nauczyciele. Technologie
kształcenia / Redakcja naukowa Czesław Prewka. Tom II. Wyżsa Szkoła
Humanistyczna TWP w Szczecinie, Instytut Technologii Eksploatacji. PIB, Radom,
2009. 15–21S.
2
Закон України «Про освіту»: прийнятий 05.09. 2017 р. [Електронний
ресурс]. Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/law/2231/
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ки майбутнього педагога висвітлено в наукових працях зарубіжних та українських учених (Ю. Бабанський, Г. Васянович,
С. Гончаренко, Р. Гуревич, І. Зязюн, В. Кремень, В. Кузь,
П. Мазур, О. Мариновська, З. Маркоцький (Z. Markocki), Н. Мачинська, Н. Морзе, О. Отич, А. Сайдак, С. Сисоєва, Р. Скульський,
Г. Філіпчук та ін.). Різні аспекти підготовки майбутніх учителів
початкової школи відображено в докторських дисертаціях таких
учених, як Н. Бібік, В. Бондар, О. Будник, О. Кучерявий, С. Мартиненко, І. Пальшкова, О. Савченко, О. Хижна, Л. Хомич, О. Федій,
О. Ярошинська та ін. Однак проблему професійної підготовки
майбутнього фахівця початкової освіти у соціокультурному
вимірі вважаємо висвітленою недостатньо.
Спробуємо обґрунтувати теоретичні аспекти професійної
підготовки майбутніх учителів початкової школи у соціокультурному вимірі Нової української школи.
Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасній
філософсько-педагогічній науці соціокультурний вимір освіти
розглядають як процес оптимального входження особистості
у світ науки і культури у межах загального духовного розвитку
суспільства. Отож підготовку майбутнього вчителя початкової
школи визначаємо як соціально-ціннісний процес реалізації суб’єкт-суб’єктних взаємин викладача і студента (вчителя і
учня) у соціокультурному середовищі.
У теорії і практиці вищої педагогічної освіти простежується
тенденція міждисциплінарного спрямування професійної підготовки фахівця. Як зауважує Н. Мачинська, «міждисциплінарний контекст проблематики підготовки вчителя, в основу якого
покладено досягнення загальної дидактики, здобутки психологічних течій, а також досягнення методології суспільних наук,
зокрема методології педагогіки, зумовлює необхідність відходу
від твердих традиційних схем у педагогічній освіті вчителів» 1.
Отже, «творення сучасної системи педагогічної освіти повинно ґрунтуватися на національних освітніх і виховних традиці1

Мачинська Н. І. Міждисциплінарний контекст підготовки вихователя
дошкільного закладу та вчителя початкової школи в умовах наступності //
Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2016. Вип. 30. С. 100–109.
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ях, їхньому збереженні і примноженні, і водночас на врахуванні
кращих досягнень педагогічної освіти інших країн»1. У нашому
дослідженні розглянемо соціокультурні аспекти підготовки
вчителя, формування етнокультурної компетентності щодо використання національно-виховних схем у педагогічному процесі початкової школи. Власне готовності вчителя до формування
«цілісної, всебічно розвиненої особистості учня, здатного до
критичного мислення» і водночас «патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами
і здатний приймати відповідальні рішення», як зазначено в
Концепції Нова українська школа…»2.
Система фахової підготовки вчителів початкової школи є
цілісним комплексом взаємозв’язаних між собою структурних елементів: мети, завдань, змісту освіти, методів і засобів
викладання, форм організації педагогічного процесу, результатів тощо. Специфіка підготовки саме вчителя початкових
класів зумовлена тим, що він працює з конкретними дітьми
свого класу, здійснює поліпредметне викладання, проте завдання його професійної діяльності не лише особистісно, а й
соціально зумовлені – підготовка учнів до опанування змісту
освіти в основній і старшій школі, а також до активної участі в
суспільному житті, свідомого виявлення громадянської позиції.
Учитель початкової школи повинен закласти в них так званий
фундамент людської особистості, дати міцне підґрунтя для
опанування основами наук, щоб у майбутньому ці учні могли
включитися в різні сфери життя (розвивати науку, мистецтво,
виробляти продукцію, працювати у сфері міжнародних відносин, поширювати суспільний досвід).
Підготовка майбутнього вчителя в умовах стандартизації початкової освіти. Реформування сучасної освіти України
взаємозв’язане з питанням її стандартизації. Цей дієвий на1
Мачинська Н. І. Міждисциплінарний контекст підготовки вихователя
дошкільного закладу та вчителя початкової школи в умовах наступності //
Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2016. Вип. 30. С. 100–109.
2
Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої
школи [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://mon.gov.ua/%D0%9D%
D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/12/05/konczepcziya.pdf
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прям передусім нормативно-правового регулювання системи
освіти дуже важливий. «Завдяки запровадженню стандартів
вищої освіти навчальний план, навчальна програма, підручник,
посібники із певної дисципліни отримують загальний стержень, точку відліку та критерій оцінки їх якості. Стандартизація вищої освіти інтегрує мету, завдання, цінності, принципи,
форми, зміст і методи освітньої діяльності»1.
Актуальною проблемою розроблення стандартів для загальної середньої та вищої школи є врахування кращого світового освітнього досвіду, а також забезпечення тісного зв’язку
теорії з практикою. Сьогодні практично відсутні стандарти підготовки вчителя початкових класів, отож кожен педагогічний
інститут чи університет, користуючись своєю автономністю,
самостійно визначає зміст професійної підготовки.
Водночас немає наступності у пропонованих для обговорення освітніх стандартах (стандарт початкової загальної
освіти, стандарт базової і повної загальної середньої освіти,
стандарт вищої педагогічної освіти). І це не випадково, адже
2015 року прийняли Закон України «Про вищу освіту» і лише
2017 року – Закон України «Про освіту». Відповідно, запропоновані стандарти вищої освіти для підготовки вчителя дещо відірвані від нормативно-правових засад, визначених для загальної
початкової освіти. Отже, стандарт вищої освіти – це важливий
офіційний документ, певна академічна норма, «масштабний
соціокультурний проект, що охоплює всі ланки освіти»2.
Іншою важливою проблемою у підготовці вчителя є її відірваність від навчально-виховної практики в школі. Наприклад,
з 2018 навчального року декларується перехід усіх початкових
шкіл на роботу за методикою інтегрованого навчання. Водночас педагогічні університети ще абсолютно не адаптовані для
підготовки інноваційного вчителя, спроможного реалізувати
окреслені навчально-виховні та розвивальні завдання. Власне
функціональність вважають однією з базових вимог до підго1

Кисельова О. І., Янкова О. В. Зміст та завдання стандартизації вищої
освіти // Наука і освіта, 2013. № 6. С. 90−95.
2
Там само.
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товки вчителя. Як зазначає З. Маркоцький, ця характеристика,
крім учіння, передбачає також опанування цінностями і вміннями використовувати їх у практиці, зокрема інноваційній1.
В освітній практиці регламентованим терміном вважають
перегляд стандартів освіти не рідше, як один раз на 10 років,
щоб реально, на практиці, оцінити їхню ефективність. Вітчизняні реалії дещо інші – освітні стандарти доволі часто змінюють,
що пов’язано, передусім, з політичною кризою в країні, а це
спричиняє зміни у владних структурах, а, отже, в новій освітній
політиці. Окремі нововведення запроваджують нашвидкуруч,
отож навчальні заклади, педагогічні працівники, матеріальне
забезпечення педагогічного процесу не адаптовані до цих змін,
що певним чином впливає на якість надання освітніх послуг.
Безумовно, це стосується й проблем у змістовій частині підготовки вчителя початкової школи. Виникають труднощі і щодо
невідповідності нових стандартів (або їх відсутності) реальним
ресурсним можливостям вищої освіти.
Нові освітні стандарти підготовки вчителя до роботи за
Концепцією «Нова школа…» потребують ретельної апробації
та врахування регіональних особливостей освітніх закладів.
Дієвою є відповідність науково-технічної діяльності «як напряму функціонування регіональних освітніх систем» таким
ключовим властивостям, як «полісистемність, творчість, однократність, дискретність, невизначеність, кооперативність,
синергійність, інтегративність, всезагальність і глобальність»2.
Як зазначає А. Шевчук, сучасна стандартизація освіти повинна враховувати «територіальну специфіку розвитку освіти»,
а, отже, «більш конкретний підхід впровадження інновацій з
прив’язкою до окремих регіонів». На думку вченого, варто «на
експериментальних засадах надавати додаткову автономію міс1

Markocki Z. Nauczyciel – wychowawca wobec nowej rzeczywistości
edukacyjnej społeczeństwa // KU Dobrej Szkole. Nauczyciele. Technologie
kształcenia / Redakcja naukowa Czesław Prewka. Tom II // Wyżsa Szkoła
Humanistyczna TWP w Szczecinie, Instytut Technologii Eksploatacji. PIB, Radom,
2009. S.15–21.
2
Шевчук А. В. Стандартизація освіти як важлива умова розвитку регіональних освітніх систем // Регіональна економіка. 2013. № 1. С. 107−113.
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цевим органам державної влади (управлінням освіти і науки,
молоді та спорту облдержадміністрацій та підпорядкованим
їм структурам нижчого управлінського рівня, а також профільним структурним підрозділам органів місцевого самоврядування) щодо формулювання пропозицій із покращення
стандартизованих підходів освітнього процесу, що, безумовно,
розширить можливості ефективнішого використання та розвитку освітнього потенціалу регіонів з прив’язкою до інших
ресурсних можливостей»1.
Це надзвичайно важливо у підготовці майбутнього вчителя,
адже існують особливості у його роботі, залежно від того, де
знаходиться школа: у місті чи в сільській місцевості; на Гуцульщині, Буковині чи Покутті і т. п. Адже регіональний компонент
змісту шкільної освіти є невіддільним від цілісного формування
особистості дитини, її соціокультурного розвитку. Відповідно
до нього педагогічні університети (факультети) адаптують і свої
навчальні плани та програми підготовки вчителя.
Безперечно, у підготовці вчителя визначальним повинен
бути технологічний компонент, адже ХХІ століття – це час
стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій,
формування «мережної» людини. Зокрема, Т. Пьонтек, поруч
з такими важливими компетенціями сучасного педагога, як
праксеологічні, комунікаційні, креативні, моральні та ін., виокремлює інформаційні 2. Адже майбутній педагог повинен
вдосконалювати свою особистість шляхом самоосвіти, виявляти креативність у професійній діяльності.
Щодо навчально-організаційних норм, то тут обов’язковому
першочерговому нормуванню (стандартизації) підлягають не
стільки організаційні, скільки методологічні норми педагогіки у вищій школі. Сюди варто зачислити такі важливі основи
1

Шевчук А. В. Стандартизація освіти як важлива умова розвитку регіональних освітніх систем // Регіональна економіка, 2013. № 1. С. 107−113.
2
Piątek T. Kulturowy aspect kształcenia nauczycieli doby społeczeństwa
informacyjnego // Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету :
традиції, проблеми, перспективи : у 3 т. Т. 1. Підготовка педагогічних кадрів
у вищій школі: виклики, проблеми, динаміка змін : зб. наук. пр. / за ред.
М. Євтуха, Д. Герцюка, К. Шмидта. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. С. 35–43.

Олійник М. І., Мачинська Н. І., Войтович А. Ю. та ін.

46



освіти, як упровадження елементів креативної технології навчання замість існуючої в нас репродуктивної системи, а також
модульно-рейтингову організацію навчання. Нагальною є проблема уніфікації вимог до сучасного викладача вищої школи1.
Підготовка вчителя до створення соціокультурного
освітнього середовища початкової школи. У Концепції
«Нова школа. Простір освітніх можливостей» зазначена необхідність формування «сучасного освітнього середовища, яке
забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання
учнів, освітян, батьків…»2. Це середовище повинно сприяти,
передусім, розвитку творчості, ініціативності й самостійності
учнів у пізнанні предметів і явищ навколишнього світу, готувати їх до самостійного життя, орієнтуючись на потреби кожного
школяра. Отож створення освітнього середовища необхідно
базувати на принципі людино-/дитиноцентризму, основою
якого є духовно-моральні цінності – за В. Кременем. У ст. 6
Закону України «Про освіту» (2017) не випадкового серед засад державної політики у сфері освіти та принципів освітньої
діяльності визначено людиноцентризм3.
Водночас у сучасній освіті «недостатнім є взаємозв’язок між
засвоєними знаннями і творчим розвитком особистості..., часто
випадає саме розвиток і саморозвиток дитини, її особистісне
і самодостатнє становлення»4. Отож актуалізується проблема
саме посилення розвивального потенціалу освітнього середовища «Нової школи».
1

Зіньковський Ю. Ф. Стандартизація в освіті // Вісник КДУ імені Михайла
Остроградського, 2010. Вип. 5 (64). Ч. 1. С. 204−207.
2
Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої
школи [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://mon.gov.ua/%D0%9D%
D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/12/05/konczepcziya.pdf
3
Закон України «Про освіту»: прийнятий 05.09. 2017 р.[Електронний
ресурс]. Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/law/2231/
4
Кремень В. Г. Освіта, особистість і соціальний поступ // Освіта для
сучасності = Edukacja dla współczesnośсi : зб. наук. пр. : у 2 т. / Мін-во освіти
і науки України, НАПН України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Комітет
пед. наук Польської академії наук, Наукове товариство «Польща-Україна»,
Інститут пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Асоц. ректорів
педуніверситетів Європи ; редкол. : В. Г. Кремень та ін. Київ : НПУ імені
М. П. Драгоманова, 2015. Т. 1. 662 с. С. 6–12.
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У контексті становлення освітнього розвивального середовища вищого навчального закладу надзвичайно важливо
враховувати його складові, характерні і для школи І ступеня.
Зазначимо, що С. Смолюк виокремив такі компоненти сучасного розвивального освітнього середовища початкової школи:
інформаційний – наявність сучасного нормативного, навчального та організаційно-технологічного супроводу процесу
формування освітнього розвивального середовища початкової
школи;
психологічний – урахування індивідуальних і психічних
особливостей розвитку учня в навчально-виховному процесі,
орієнтування на духовно-моральні цінності у поведінці та діяльності, формування адекватного сприймання мережевого
середовища, комунікативної культури учасників педагогічного
процесу тощо;
просторово-предметний– урахування елементів предметнорозвивального дизайну в інтер’єрі школи І ступеня, організація
просторової структури середовища, що включає його гетерогенність і складність, взаємозв’язок різних функціональних
кутків (зон), мобільність і керованість середовища як засобу
навчально-розвивальної комунікації вчителя, учнів та їхніх
батьків; наявність сучасних мультимедійних засобів, аудіо-,
відеопродукції освітньо-розвивального спрямування;
культурно-освітній – педагогічна компетентність учасників
навчально-виховного процесу початкової школи, що охоплює
зміст, форми, методи, інноваційні технології щодо реалізації
завдань розвитку й саморозвитку зростаючої особистості на
засадах соціокультури; орієнтування на соціальне замовлення,
регіональні потреби, культурний потенціал краю1.
Формування усіх цих складових освітнього середовища в
новій українській школі – надзвичайно важливе завдання інноваційного вчительства. Адже сучасна школа покликана не
1
Смолюк С. В. Організаційно-педагогічні умови становлення розвивального освітнього середовища в системі початкової освіти України (кінець ХХ –
початок ХХI ст.) : автореф. канд. пед. наук ; 13.00.01 – загальна педагогіка та
історія педагогіки / Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки. Луцьк, 2017. 21 с.
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лише «йти в ногу з життям», а й відображати випереджувальне
спрямування освіти. Професійному педагогу варто зосередити
свої дії на тому, що ми формуємо «глобалістську» людину і
водночас – патріота України.
Нам імпонують визначені О. Будник педагогічні принципи ефективного формування соціокультурного середовища
педагогічного навчального закладу – природовідповідності
(концентр “Я – природа”), культуровідповідності (концентр
“Я – культура”), гуманізації (концентр “Я – людина”), народності (концентр “Я – українець”), поліетнічності (концентр “Я –
представник етнографічної групи” (подолянин, гуцул, бойко,
поліщук…), полікультурності (концентр “Я – громадянин”),
толерантності (концентр “Я – представник світової спільноти”)
та ін.1.
Отже, у цьому контексті доцільно здійснювати підготовку
вчителя, здатного до комплексного формування в учнів системи
умінь і навичок, необхідних для самореалізації в суспільстві,
готовності бути не лише висококваліфікованим фахівцем, а,
передусім, громадянином своєї держави з чіткою світоглядною
позицією.
Урахування елементів соціокультури у підготовці педагога. Для сучасного університету надзвичайно важливо, щоб
принцип культуровідповідності в освіті не зводився виключно
до тривіальної передачі готових знань про соціокультуру, а
передбачав формування національних почуттів студентства,
етнічної ідентичності, розвиток креативного мислення, полікультурної компетентності та мобільності. «Інтелектуальна
творчість нації зазнає розвитку тільки за умов забезпечення
національною освітою безперервної передачі кращого досвіду
минулого народу від покоління до покоління. І тільки таким
чином національна освіта, вбираючи в себе культурні європейські та світові цінності, зможе вносити власний етнокультурний
1

Будник О. Етновиховне середовище педагогічного навчального закладу
: теоретико-методологічний аспект // Педагогіка і психологія професійної
освіти. 2012. № 5. С. 175–184.
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доробок у досягнення цивілізації»1. Як зазначав Г. Ващенко, «від
того, що кожний народ буде вільно творити свою національну
культуру, загальнолюдська культура не програє, а навпаки,
виграє... Вселюдська культура складається із надбань різних
народів»2.
Готовність майбутнього учителя до професійної діяльності
в сучасному соціокультурному середовищі вважаємо критерієм його відповідної [соціокультурної] компетентності, яка
виявляється в уміннях застосувати професійні знання і навички
в іносередовищі та ціннісному ставленні до виховної діяльності. Наприклад, у системі професійно-педагогічної підготовки
важливе місце належить самостійній пошуково-етнографічній діяльності студентів: дослідити особливості української
вишивки свого краю; записати легенди та повір’я про походження мешканців села (міста) й визначити їхнє місце у змісті
початкової освіти; вивчити маловідомі звичаї та обряди конкретного етносу, визначити їхні функції у вихованні сучасних
дітей; систематизувати народну гумористичну творчість (вірші,
анекдоти, небилиці, пісні, примовлянки) і проаналізувати їх
соціовиховний контекст.
Під соціокультурним вихованням розуміють «процес і
результат цілеспрямованого впливу на особистість з метою
опанування нею знаннями загальнолюдської та національної
культури, соціальними цінностями й позитивно значущими
якостями. Відповідно, виховання допомагає студентові осмислити свою приналежність до суспільності, відповідної традиції
та культури, соціалізуватись та особистісно реалізуватись» 3.
Ефективність професійної підготовки учителів Нової української школи до соціокультурного виховання учнів визнача1
Будник О. Формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи в умовах інтегрування до європейського освітнього
простору // Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne / red. Dorota Sikora,
Piotr Mazur. Chełm, 2011. S. 166–173.
2
Ващенко Г. Виховання волі і характеру : підручник [для педагогів]. Київ
: Школяр, 1999. 385 с.
3
Budnyk O. Education of pupil’s personality in sociocultural environment
of modern school // Scientific Bulletin of Chełm. 2016. № 1. 133–142 p.
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ється низкою психолого-педагогічних умов: соціокультурної
спрямованості освітнього середовища навчального закладу;
здійснення міжпредметних зв’язків; мотиваційно-ціннісного
ставлення до педагогічної діяльності в етновиховному просторі
та врахування принципів гуманізації, етнізації, культуровідповідності, природовідповідності, системності, доступності,
емоційності, демократизації, гармонії родинно-шкільного виховання та ін. Підготовка майбутніх педагогів до соціокультурного виховання молодших школярів передбачає, передусім,
визначення рівня соціокультурної компетентності студентів
щодо професійної діяльності в конкретному етносередовищі
та аналіз чинників, що мають істотний вплив на її формування
у вищих педагогічних навчальних закладах.
Соціокультурна мобільність майбутнього педагога. Мобільність фахівця – виклик сьогодення. Це пов’язано, передусім,
з посиленням динамічності соціальних процесів у суспільстві,
що потребує підвищення мобільної здатності громадян за
найрізноманітнішими напрямами їх соціально-професійного
функціонування. Проблема конкурентоспроможного розвитку
професійної мобільності на сучасному ринку праці стосується,
передусім, учителя, оскільки він відіграє роль носія навчальнонаукової інформації, наставника, керівника та ін.
Мобільність майбутнього вчителя у педагогічній науці
розглядають як «особистісну здатність адаптування до змін,
що забезпечує стабільність розвитку фахівця та активну професійну позицію. Вона є умовою його переміщення з позиції
на позицію, яке відбувається цілеспрямовано та свідомо. Що
внутрішньо мобільніший педагог, то краще він орієнтується в
ситуації, то швидше реалізується в соціальній та професійній
ієрархії, тим різноманітнішою може бути його педагогічна
діяльність» 1.
Професійна мобільність, на думку Л. Пілецької, – це складний конструкт, що одночасно характеризує: 1) якість особистос1

Фамілярська Л. Мобільність сучасного вчителя: теоретико-методологічний аспект // Педагогічний процес: теорія і практика. Серія : Педагогіка.
2016. № 4 (55). С. 16−20.
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ті, яка забезпечує внутрішній механізм розвитку людини через
сформованість ключових і загальнопрофесійних компетентностей; 2) діяльність людини, що детермінована подіями, які
змінюють середовище, результатом чого слугує самореалізація
людини в професії та житті; 3) процес перетворення людиною
самої себе та оточуючого її професійного й життєвого середовища1.
Важливим аспектом професійної підготовки вчителя є соціокультурна мобільність як складний процес і результат інтелектуального та культурного пізнання цінностей відповідного
соціального середовища, взірців поведінки, освітніх традицій,
передусім у межах професійно-педагогічної підготовки чи діяльності тощо.
Власне професійна підготовка вчителя спрямована на формування його соціокультурної самосвідомості, визначення його
місця і статусу в соціокультурному середовищі. Результатом
підготовки фахівця у педагогічному інституті (університеті)
в соціокультурному аспекті є засвоєння студентом цілісності соціокультурного досвіду людства у відображенні на особистісному рівні. Соціокультурний контекст у цьому аспекті
слугує змістовою характеристикою професійно-педагогічної
освіти, процес оволодіння відповідними компетентностями –
відповідно, процесуальною характеристикою, а сформовані
особистісні морально-духовні цінності майбутнього фахівця –
результативною компонентою.
Отже, соціокультурна мобільність тісно пов’язана з процесом професіоналізації майбутнього вчителя початкової школи.
«Професіоналізацію визначають як цілісний безупинний процес становлення особистості професіонала, що починається з
моменту вибору професії, триває протягом усього професійного життя людини і завершується, коли людина припиняє свою

1

Пілецька Л. С. Професійна мобільність особистості: психологічний
аспект аналізу // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук.
праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира
Даля. Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2013.№ 3 (32). С. 197−202.
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професійну діяльність» . У педагогічному процесі університету
значну увагу доцільно приділяти розвитку професійно значущих якостей студентів, враховуючи їхній перехід на наступний
рівень професіоналізму.
Виокремлюють три основні етапи професіогенезу з погляду
становлення професійної «Я-концепції»: етап орієнтації, у процесі якого відбувається професійне самовизначення і здійснення особистістю професійного вибору, первинне планування
власного професійного життя; етап навчання, у процесі якого
здійснюється засвоєння необхідних професійних знань, умінь
і навичок, професійне «дозрівання» особистості – виникає реалістичне уявлення про професійне середовище, відбувається
ідентифікація з професією; етап професійного функціонування,
що супроводжується розвитком професійної Я-концепції особистості. Будь-якому етапові професіогенезу відповідає певний
результат особистісного розвитку2. Це стосується й підготовки
майбутнього вчителя початкових класів, у процесі якої дієвим
є усвідомлене «входження» у професію як під час засвоєння теоретичних знань, так і проходження виробничої (педагогічної)
практики в школі.
Підготовка вчителя початкової школи до роботи в інклюзивному класі. Надзвичайно актуальною сьогодні є проблема
інклюзивної освіти. Адже у новій українській школі значну
увагу приділятимуть залученню дітей з особливими освітніми
потребами до навчально-виховного процесу, зокрема, запровадять корекційно-реабілітаційні заходи, психолого-педагогічний супровід і необхідні засоби навчання3.
У Законі України «Про освіту» (2017) вперше визначено
поняття «інклюзивне навчання», «інклюзивне освітнє середовище», «психолого-педагогічний супровід», «психолого-пе1

Пілецька Л. С. Мобільність як необхідна умова професійного становлення особистості // Психологія і особистість. 2015. № 2(1). 243−257 с.
2
Пряжников Н. С. Профессиональное и личностное самоопределение.
Москва : Институт практической психологии; Воронеж : МОДЭК, 1996. 256 с.
3
Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої
школи [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://mon.gov.ua/%D0%9D%
D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/12/05/konczepcziya.pdf
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дагогічні послуги», «корекційно-розвиткові послуги (допомога)» та ін. Окрім того, статті 19 і 20 цього Закону присвячені
власне проблемі надання якісних освітніх послуг для осіб з
інвалідністю1.
Незважаючи на те, що в інклюзивному класі передбачено
посаду асистента (помічника) вчителя, педагог початкової школи повинен бути готовим у професійному та особистісному
плані до роботи з дитиною з особливостями психофізичного
розвитку.
Діяльність учителя початкових класів у загальноосвітньому
закладі інтегрованої та інклюзивної орієнтації безпосередньо
пов’язана з усіма членами педагогічного колективу. Першочергове завдання – це налагодження співпраці з дирекцією школи,
фахівцями соціальної сфери, які допомагають у науково-методичній реалізації розвивальної та корекційно-відновлювальної
роботи з учнями з особливими освітніми потребами.
У цьому контексті дієвими є особистісно орієнтовані технології, що ґрунтуються на розвивальному ефекті навчання,
оптимізації управління пізнавальною діяльністю учня з урахуванням його індивідуальних особливостей. Наприклад, І. Бех
виокремлює такі принципи функціонування особистісно орієнтованих технологій: 1) цілеспрямованого створення емоційно
збагачених виховних ситуацій; 2) особистісно-розвивального
спілкування; 3) використання співпереживання як психологічного механізму у вихованні особистості; 4) систематичного
аналізу вихованцем власних і чужих учинків2. Очевидно, ці
принципи мають слугувати основою у створенні сучасного
освітнього середовища початкової школи, передусім в інклюзивному процесі.
Головними орієнтирами соціально-педагогічної діяльності в
загальноосвітній школі інтегрованої та інклюзивної орієнтації є:
− формування цілей і завдань педагогічної роботи в початковій школі;
1

Закон України «Про освіту»: прийнятий 05.09. 2017 р. [Електронний
ресурс]. Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/law/2231/
2
Бех І. Д. Вибрані наукові праці. Виховання особистості. Чернівці :
Букрек, 2015. Том 1. 840 с.
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− соціально-педагогічна підтримка учнів з особливостями
психофізичного розвитку з наданням допомоги в адаптації до умов шкільного життя;
− педагогічний супровід у процесі подолання негативних
впливів мікрорайону на соціалізацію учнів з особливими потребами;
− створення умов для їхнього навчання, а також організація дозвілля дітей за місцем їхнього проживання;
− спільно з іншими фахівцями школи та інклюзивноресурсним центром здійснення координації реабілітаційної, соціально-профілактичної, просвітницької,
організаційної роботи, що спрямована на посилення соціалізуючого впливу загальноосвітньої школи шляхом
використання діагностичних методів вивчення ступеня
задоволення умовами шкільного середовища учнів з
особливими потребами;
− здійснення соціально-профілактичної та педагогічної
роботи з батьками учнів з особливими потребами шляхом координації соціально-педагогічного впливу школи, місцевих органів влади, громадських організацій,
медичних служб у справах неповнолітніх, сім’ї й молоді;
− створення умов для культурного розвитку учнів з особливими потребами шляхом вивчення можливостей
використання соціокультурного середовища школи;
− планування та проведення індивідуальної і групової
роботи з учнями з особливими потребами;
− популяризація здорового способу життя серед учнів з
особливими потребами1.
Водночас маємо проблему недостатньої чисельності спеціально підготовлених педагогів для роботи в умовах інклюзивної
освіти в Україні, що перешкоджає реалізації особами з інвалідністю конституційного права на отримання освіти. Отож
не випадково постала проблема підготовки кваліфікованих
фахівців до роботи в інклюзивному навчально-розвивальному
середовищі, передусім у вищому навчальному закладі.
1
Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка : навч. посіб. Київ : Кондор,
2005. С. 352−375.
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Важливими завданнями щодо такої підготовки, на думку вчених, є: формування у студентів цілісного уявлення про
сутність і головні завдання інклюзивної освіти; розвиток навичок здійснення індивідуального підходу в навчанні й вихованні дітей з особливими потребами; забезпечення опанування
майбутніми вчителями методами міжособистісної взаємодії
з батьками дітей з особливими потребами, формування навичок диференційованого викладання та оцінювання в умовах
інклюзивного навчання1.
Відповідно, зміст професійної підготовки майбутнього вчителя до роботи в інклюзивному класі передбачає оволодіння
низкою вмінь. Зокрема, йому доведеться: розробляти індивідуальні навчальні плани та програми для дітей з особливими
освітніми потребами з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку кожної дитини; використовувати ефективні
соціально-педагогічні стратегії взаємодії з різнопрофільними
фахівцями й батьками учнів з особливими потребами; застосовувати адаптивні методики викладання й стандартизованого
оцінювання в інклюзивному процесі; налагоджувати педагогічне співробітництво з батьками школярів, котрі потребують
інклюзивного навчання; запобігати упередженому ставленню
однолітків і педагогів школи до дітей з особливими потребами, створювати морально-психологічний комфорт у класі на
засадах гуманності, милосердя, співробітництва тощо2.
Використання соціокультурного підходу в освіті дає підстави стверджувати, що «сучасна якісна освіта – це результат рефлексивного освоєння і медіативного перетворення
соціокультурного досвіду і на цій основі інтенсивного відтворення суспільного суб’єкта, що забезпечує його існування і розвиток в динамічному і складному світі»3. Свого часу
1
Dubkovetska I., Вudnyk O., Sydoriv S. Implementing Inclusive Education
in Ukraine: Problems and Perspectives // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian
National University. Scientific Edition: Series of Social and Human Sciences 2016.
Vol. 3. № 2−3. Р. 99–105 (doi:10.15330/jpnu.3.2-3.99-105).
2
Ibid.
3
Асмолов А. Г. Стратегия социокультурной модернизации образования:
на пути к преодолению кризиса идентичности и построению гражданского
общества // Вопросы образования. 2008. № 1. С. 65–86.
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А. Г. Асмолов використовував поняття «соціокультурна модернізація освіти», в контексті якого освіту розглядав, з одного боку,
як феномен культури, а з іншого − як систему, що характеризується соціокультурною специфікою щодо оцінки якості освіти.
Соціокультурний вимір професійної діяльності майбутнього
вчителя початкової школи виявляється через: соціально-ціннісні
характеристики його особистості як носія загальнолюдської,
національної і особистісної професійно-педагогічної культури;
готовність на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії формувати
цілісну особистість молодшого школяра, здатного до самореалізації у суспільстві, в умовах певного соціокультурного середовища. Соціокультурна мобільність учителя, яка тісно пов’язана
з процесом його професіоналізації, передбачає його активну
діяльність щодо адаптації та прийняття цінностей того чи іншого соціально-культурного середовища. Водночас Концепція
«Нова школа…» передбачає цілеспрямоване соціокультурне
виховання дітей, до якого варто готувати сучасного педагога.
Адже динамічні суспільні процеси, явище глобалізації, потреби
формування громадянського суспільства, плекання національної
самосвідомості та ідентичності зумовлюють зацікавлення громадськості до окреслених питань, а, отже, і вчительства.
Надважливе завдання (сьогодення)– це підготовка вчителя до проектування сучасного освітнього середовища нової
української школи, яке сприятиме розвитку креативності,
ініціативності, самостійності, творчих здібностей та інтересів
учнів початкової школи. Для цього необхідно передбачити у
стандартах підготовки фахівця початкової освіти відповідні
стратегії щодо спрямування вищих шкіл в окресленому напрямі на створення інноваційного освітнього простору – системний процес упровадження інформаційно-комунікаційних
технологій під час викладання різних педагогічних дисциплін,
розроблення відповідних електронних ресурсів, створення дослідницьких лабораторій, онлайн-курсів та ін. Значну увагу
необхідно приділяти дизайну освітнього середовища школи,
зорієнтованої на стимулювання навчально-пізнавальних інтересів учнів, залучення їх до навчання шляхом дослідницьких
пошуків, підвищення мотивації учіння тощо.
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Однією з головних функцій сучасного вчителя, котрий
може працювати в умовах інклюзивної освіти, є формування
позитивної громадської думки щодо толерантного ставлення
до осіб з особливостями психофізичного розвитку, здійснення
роз’яснювальної роботи серед батьків щодо сутності та змісту
інклюзивної освіти, залучення до висвітлення окреслених проблем засобів масової інформації, волонтерських організацій,
робота в місцевій громаді, що сприятиме успішній інтеграції дітей з інвалідністю до навчальних закладів різних типів,
передусім початкової школи. Важливим у цьому аспекті є
врахуванням соціокультурних і регіональних особливостей у
педагогічному процесі в інклюзивному класі, що уможливить
органічне зацікавлення дітей навчально-пізнавальною інформацією у поєднанні з активними методами викладання на засадах толерантності та партнерства.
Перспективи подальших розвідок у зазначемому напрямі. Подальшого наукового дослідження потребує пошук
шляхів для розв’язання проблеми підготовки майбутнього
вчителя до соціокультурного виховання молодого покоління;
опанування інноваційними методиками та інструментами викладання в новій українській школі; розвиток креативності
майбутніх фахівців і привчання їх до роботи в команді; вдосконалення теоретико-методичної готовності до роботи з учнями з
особливими освітніми потребами з урахуванням соціокультурної ситуації, регіональних особливостей щодо надання освітніх
послуг тощо.

1.4. Соціокультурна мобільність як складова
соціальної мобільності педагога
Інноваційність життя, притаманна сучасному суспільству,
спонукає до врахування тенденцій його розвитку у процесі
педагогічної діяльності. Це передбачає оволодіння педагогом
новими знаннями, технологіями, підлаштуваннями під новий
зміст навчання через зміну поглядів, інтересів, цінностей, а
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також кількісними та якісними змінами структури його особистості1.
Теоретичне узагальнення сучасних тенденцій щодо формування мобільності майбутнього педагога дає змогу констатувати, що саме вона є тим соціальним механізмом, який ліквідує
або пом’якшує диспропорції між визначеною соціально-педагогічною проблемою і наявною структурою кадрів, і водночас спрямована на підвищення ефективності професійної
діяльності2.
Метою освіти, на думку Т. Фоменко, є розвиток особистості
як суб’єкта культури, орієнтація на соціальні цінності, які засвоюють культуру, розвиток полікультурної мовної особистості,
здатної успішно здійснювати соціальну взаємодію з носіями
іншої культури3.
Нинішні обставини національного відродження та подальшого розвитку духовної культури українського народу зумовили гостру потребу в активізації науково-дослідної роботи в
плані соціокультурних досліджень4.
Багато зарубіжних та вітчизняних науковців вивчає проблему мобільності як необхідну складову будь-якого процесу життєдіяльності: соціальна мобільність (О. Балакірєва,
С. Оксамитна, О. Сенюра, П. Сорокін, І. Каленюк, Т. Кузьменко), академічна мобільність (С. Власов, Н. Мирончук, О. Третяк,
М. Шевчук), професійна мобільність (А. Ващенко, Б. Ігошев,
Л. Сушенцева, Р. Пріма), соціокультурна мобільність (М. Стахів,
Т. Фоменко, С. Шехавцова).
1
Сушенцева Л. М., Шевчук Г. О., Дольнікова Л. В. Професійна мобільність
педагога як умова його конкурентоздатності на сучасному ринку освітніх
послуг // Молодь і ринок. 2016. № 5. С. 6–12.
2
Пріма Р. М. Професійна мобільність фахівця як наукова проблема
[Електронний ресурс]. 2017. Режим доступу : https://www.sportpedagogy.org.
ua/html/journal/2008-01/08prmssp.pdf.
3
Фоменко Т. М. Визначення поняття «соціокультурна компетентність» у
сучасній парадигмі вищої освіти [Електронний ресурс] // Засоби навчальної
та науково-дослідної роботи. 2014. Вип. 42. С. 149−156. Режим доступу : http://
nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_zntndr_2014_42_17.
4
Стахів М. О. Соціокультурна мобільність як складова професійної компетентності педагога // Молодий вчений. 2017. № 3. С. 474–479.
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Доцільність і важливість наукового обґрунтування соціокультурної мобільності як складової соціальної мобільності
фахівця полягає в тому, що ми вбачаємо взаємозв’язок, взаємодію, взаємозалежність та взаємовплив цих різновидів мобільності.
Учені вивчали різноманітні аспекти мобільності особистості, акцентуючи увагу на специфіці наукового знання. Зокрема,
соціологія розглядає мобільність крізь призму соціальної ролі
особистості, психологія – в контексті формування самосвідомості, самореалізації особистості; педагогіка – через активнотворчу роль та діяльність особистості щодо саморозвитку.
У наукових джерелах виокремлюють такі типи мобільності:
соціальна, професійна, академічна, інтелектуальна, когнітивна,
комунікативна, соціокультурна, культурна, виховна та особистісна1.
Досліджуючи та аналізуючи проблему соціокультурної
мобільності як складової соціальної мобільності фахівця, доцільно звернути увагу на складові цього явища, а саме: поняття
«соціокультура» та «соціокультурна компетенція».
Система освіти є посередником між людиною та загальною
культурою, через яку майже кожна людина не тільки пізнає
основний зміст культури, а й засвоює її. Реалії сьогодення, безперечно, засвідчують, що культура й суспільство знаходяться
у єдності та взаємозумовленості. Наприклад, використання
поняття «соціокультура» у різних соціально-гуманітарних
науках зумовлюється тим, що соціальна й культурна сфери
життєдіяльності суспільства мають певну самостійність, однак
нерозривно пов’язані між собою. Ці складові є обов’язковими
умовами та продуктом життєдіяльності будь-якого соціуму,
що слугує соціальним суб’єктом – носієм соціальних характеристик і дій, виробником культурних цінностей 2.
1
Тернопільська В. І., Чижова Н. В. Мобільність особистості як предмет
наукового дослідження // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та
учнівської молоді [Електронний ресурс]. 2016. Вип. 20(2). С. 234–243. Режим
доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2016_20(2)__23.
2
Шпекторенко І. В. Види мобільності індивіда [Електронний ресурс].
Режим доступу : http://uchni.com.ua/kultura/5031/index.html.
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Серед окреслених у документах ООН, ЮНЕСКО, Ради
Європи ключових компетентностей фахівців соціокультурна
компетентність посідає одне із чільних місць: її розглядають
як атрибут професіоналізму. А соціокультурна мобільність є
однією з актуальних проблем підготовки конкурентоспроможного фахівця в галузі освіти1.
Всебічне вивчення проблем мобільності з позицій педагогіки сьогодні стає не проявом чергової «моди», а об’єктивною
необхідністю. Свого часу Б. Ігошев слушно наголосив, що з позиції соціально-економічних наук під час дослідження процесів мобільності вивчають, передусім, характер протікання цих
процесів, умови і чинники, які чинять на них вплив, можливості і способи їх регулювання, тоді як у педагогіці увагу акцентують напроблемах формування індивідуальної мобільності
особистості, а з цієї точки зору значимою стає сутнісна характеристика мобільності як особистісна якість, її структура.
Лише на такій основі можна спрямувати навчальний процес
у всій сукупності його складових на формування цієї якості
особистості учня2.
Освіта слугує важливим каналом соціальних переміщень
індивідів (зазвичай, висхідних) до складніших видів праці, вищих доходів і статусу. Водночас освіта відіграє і певну роль у
соціальній селекції, адже вона розділяє індивідів на потоки,
основою чого вважають індивідуальний рівень здібностей та
культурні особливості мікросередовища первинної соціалізації
учня3.
З цієї точки зору перед освітою, передусім, постало завдання підготовки соціально і професійно мобільних фахівців,
психологічно та інструментально готових як до «горизонталь1
Стахів М. О. Соціокультурна мобільність як складова професійної компетентності педагога // Молодий вчений. 2017. №3. С. 474–479.
2
Игошев Б. М. Профессиональная мобильность учителя : организационно-педагогический аспект // Известия Уральского государственного
университета. 2008. №56. С. 34–40.
3
Каленюк І. С., Ямкович В. А. Особливості впливу освіти на забезпечення
соціальної мобільності в сучасних умовах // Demography and Social Economy.
2015. №2. Р. 88–102.
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них», так і до «вертикальних» переміщень у рамках соціальнопрофесійної структури суспільства1.
Сучасний педагог – фундаментально освічена людина, здатна гнучко перебудовувати напрям і зміст своєї професійної
діяльності, яка самостійно працює над власним розвитком,
підвищенням освітнього й культурного рівнів, уміє самостійно
набувати необхідних для професійної діяльності знань, умінь і
навичок, критично мислить, володіє стійкою системою мотивів
і потреб соціалізації, здатна активно й творчо діяти2.
Стосовно педагогічної освіти − це означає, що підготовку
педагогів спочатку, ще на рівні освітніх цілей, необхідно зорієнтувати на формування у них професійної готовності (за необхідності об’єктивного чи суб’єктивного характеру) до зміни свого
професійного статусу, до вільного «географічного» переміщення
у професійній сфері, освоєння нових професійних «територій»3.
Сучасний педагог, як зазначає Н. Грицькова, має працювати за новими педагогічними технологіями, здійснювати науково та педагогічно обґрунтований вибір навчальної програми, відповідних до неї дидактичних засобів, підручників та
посібників, розробляти таку методичну систему навчання з
предмета або циклу дисциплін, щоб не тільки давати знання,
а й навчати самостійно мислити, спираючись на ці знання,
пробуджувати інтерес учнів до творчого пошуку, реалізуючи
змістовний аспект викладання певного предмета, який передбачає забезпечення відповідності ступеня освіченості учня вимогам сучасного рівня розвитку науки та практики4.
1
Игошев Б.М. Профессиональная мобильность учителя: организационно-педагогический аспект // Известия Уральского государственного университета. 2008. № 56. С. 34–40.
2
Грицькова Н. В. Особливості соціально-професійної мобільності вчителя в умовах сучасної середньої школи [Електронний ресурс]. 2013. Режим
доступу : http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN13/11gnvsss.pdf.
3
Игошев Б. М. Профессиональная мобильность учителя: организационно-педагогический аспект // Известия Уральского государственного университета. 2008. № 56. С. 34–40.
4
Грицькова Н. В. Особливості соціально-професійної мобільності вчителя в умовах сучасної середньої школи [Електронний ресурс]. 2013. Режим
доступу : http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN13/11gnvsss.pdf.
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Педагогу, який працює в нових умовах, необхідно, на думку
дослідниці, володіти особистісною та соціальною мобільністю,
а також мобільністю знань. Відмова від стереотипів, здатність
до інновацій, інтерес до всього нового та водночас критичне
осмислення запропонованого, вміння підібрати найефективнішу для рішення педагогічної задачі технологію і визначає
мобільність педагога1.
У сучасній філософській літературі мобільність описують
як важливий атрибут соціального буття, яке можна представити як спосіб існування відкритої нелінійної системи, утвореної взаємодією соціальних суб’єктів, динамічних і статичних
елементів, що включає в себе константні й змінні складові. У
своїй науковій праці Ю. Савчук погоджується з думкою І. Василенко, що в цій взаємодії «ініціатором змін виступає занепокоєння духу особистості, її одвічна незадоволеність способом
існування»2.
Постійними елементами соціального буття, як стверджує
І. Василенко, слугують такі категорії та поняття, як менталітет,
соціальна пам’ять, духовний стрижень особистості, стабільне
«ядро», утворене цінностями високого рангу. До динамічних
елементів належать: «соціальна зміна», «соціальний процес»,
«соціальна динаміка». У випадку, коли зовнішня сторона змін
через зміни в соціальній системі відображається у взаємному
розташуванні підсистем, говоримо про об’єктивну складову,
а от суб’єктивна складова представлена «соціокультурною мобільністю особистості»3.
Як зазначає І. Мацко, мобільність стає новою ознакою домінування. Автор звертає увагу на нову форму нерівності. Отож
1
Грицькова Н. В. Особливості соціально-професійної мобільності вчителя в умовах сучасної середньої школи [Електронний ресурс]. 2013. Режим
доступу : http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN13/11gnvsss.pdf.
2
Савчук Ю. Є. Формування соціально-професійної мобільності майбутніх викладачів інформатики у процесі магістерської підготовки : дис. канд.
пед. наук : УДК [378.22:004]. Луцьк, 2017. 268 с.
3
Василенко И. В. Социокультурная мобильность как философская проблема : дис. … канд. филос. наук : 09.00.11. Волгоград, 1996. 174 с.
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свобода руху сьогодні, за його дослідженнями, є ефективним
засобом домінування1.
Для наукових і практичних цілей вирішальне значення має
класифікація мобільності. Як наголошує Р. Пріма, вихідним
поняттям під час класифікації процесів мобільності є вид мобільності, в основу якого покладено такий критерій, як зміни
у змісті та умовах професійної діяльності. Автор погоджується
з думкою С. Кугеля і зазначає, що класифікація цих процесів
дає змогу упорядкувати різноманітні переміщення з єдиних
позицій, подати їх як окремі прояви загального процесу професійно-педагогічної мобільності і визначає види мобільності,
які забезпечують виконання тих чи інших соціальних функцій2.
Додатковими критеріями, на думку дослідника, можна
вважати: часову ознаку, суб’єкт мобільності, спрямування мобільності.
За першою ознакою, мобільності можна диференціювати
на інтрагенераційні (охоплюють всі види мобільності протягом життя покоління) та інтергенераційні (міжпоколінні), що
можна вивчати як у ретроспективному, так і в проективному планах (порівняння фактичного професійного статусу дітей і батьків, оцінка професійних перспектив дітей і т. ін.), за
суб’єктом мобільності її поділяють на індивідуальну і групову; за спрямуванням можна виокремити внутрішню (в межах
освітньо-професійної діяльності) і зовнішню (між освітою й
іншими сферами діяльності) мобільності3.
Стосовно мобільності В. Половець констатує, що П. Сорокін визначає її як перехід, переміщення соціального об’єкта
(індивідів, груп, цінностей) з однієї позиції в іншу всередині

1

Мацко І. В. Соціальна мобільність та іммобільність у сучасному мінливому суспільстві // Вісник НТУУ “КПІ”. Політологія. Соціологія. Право :
збірник наукових праць. 2009. № 3. С. 64–70.
2
Пріма Р. М. Професійна мобільність фахівця як наукова проблема
[Електронний ресурс]. 2017. Режим доступу : https://www.sportpedagogy.org.
ua/html/journal/2008-01/08prmssp.pdf.
3
Там само.
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соціального простору. Автор виокремлює два основні типи
мобільності: вертикальну й горизонтальну. І для нас доцільно
відстежувати цей поділ в освітньому процесі, довести його
вплив на фахову підготовку педагога1.
У «вертикальному» перерізі йдеться про готовність до просування кар’єрною драбиною від учителя до керівника будь-якого
рівня у сфері освіти. Йдеться не про кар’єризм, побудований
виключно на нездорових амбіціях, а про безперервний соціально-професійний розвиток фахівця, коли він, зазвичай, «доростає» у своїй професійній діяльності до вищого його рівня, а
весь попередній накопичений досвід роботи забезпечує міцний
фундамент для подальшого професійного росту і розвитку2.
Школа, на думку В. Половця, є каналом вертикальної циркуляції. Інститути освіти й виховання, яку б конкретну форму
вони не мали, в усі часи були засобами вертикальної соціальної
циркуляції. У суспільствах, де школи доступні всім його членам, шкільна система відіграє роль соціального «ліфта», що
рухається з самого низу суспільства до самих верхів. У сучасному суспільстві школи, як і інші навчальні заклади, є одним
з найважливіших каналів вертикальної циркуляції, причому
це трактують у найрізноманітніших формах3.
«Горизонтальна» мобільність учителя, на думку Б. Ігошева,
припускає його професійну підготовку до роботи в освітніх
закладах різного типу і виду, в державних і недержавних, в
умовах інноваційної та проектної організації діяльності, а також, за необхідності, до зміни професійної діяльності. З цієї
точки зору, сучасна педагогічна освіта, насамперед вища, університетська, має суттєві переваги, порівняно з іншими видами
профільної професійної освіти 4.
1
Половець В.М. Питирим Сорокін: концепція соціальної мобільності //
Вісник. 2014. № 121. С. 110–113.
2
Игошев Б.М. Профессиональная мобильность учителя: организационно-педагогический аспект // Известия Уральского государственного университета. 2008. № 56. С. 34 – 40.
3
Половець В.М. Питирим Сорокін: концепція соціальної мобільності //
Вісник. 2014. № 121. С. 110–113.
4
Там само.



Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір

65

Поетапно досліджуючи питання соціокультурної мобільності як складової соціальної мобільності фахівця, необхідно
зважати на компетентний підхід у цьому процесі.
Зміст вищої педагогічної освіти в умовах компетентнісного
підходу та суб’єкт-суб’єктних відношень передбачає набуття не
лише певної суми знань (зокрема, в питаннях соціокультури),
а й, насамперед, формування умінь самостійно приймати рішення і швидко змінювати себе, адаптуватися до нових умов
і вимог професійної діяльності. Це забезпечує динамічність
(мобільність) професійності педагогів, вважає М. Стахів1.
Інший характер мобільності, що змінює основну структуру
діяльності і, по суті, є перекваліфікацією, розкриває Р. Пріма. У
цьому випадку мобільність має ніби лінійний характер. «Маятникова мобільність» може виглядати і як етап повної перекваліфікації. Зазначимо, що «маятникова мобільність» і перекваліфікація, як відносно самостійні види мобільності, взаємозв’язані,
передусім, як сторони цілісного процесу спеціалізації. В окремих випадках вони можуть переходити одна в одну2.
Наприклад, за дослідженнями Н. Грицькової, на практиці у структурі діяльності педагога «неосновна» спеціальність
(або спеціалізація) може стати основною, а перекваліфікація
обумовлює радикальні зрушення в спектрі його професійної
діяльності та передбачає:
– відкритість людини стосовно усього нового, впевненість
у своїх силах у процесі його засвоєння;
– широту і багатогранність мислення, здатність переходити від одного способу діяльності до іншого;
– гнучкість настанов особистості вчителя, які дають змогу
регулювати його дії в умовах, що змінюються;
– критичність особистості, здатність адекватно оцінювати
результати і визначати нові перспективи3.
1
Стахів М.О. Соціокультурна мобільність як складова професійної компетентності педагога // Молодий вчений. 2017. № 3. С. 474–479.
2
Пріма Р. М. Професійна мобільність фахівця як наукова проблема
[Електронний ресурс]. 2017. Режим доступу : https://www.sportpedagogy.org.
ua/html/journal/2008-01/08prmssp.pdf.
3
Грицькова Н. В. Особливості соціально-професійної мобільності вчителя в умовах сучасної середньої школи [Електронний ресурс]. 2013. Режим
доступу : http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN13/11gnvsss.pdf.
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Соціокультурна мобільність, як вважає І. Шпикторенко, є
якість, процес, результат процесу, критерій оцінювання будьякого переходу індивіда з одного соціокультурного середовища
в інше1.
На думку І. Каленюк, доступність шляхів соціальної мобільності залежить як від індивідуальних характеристик особи,
так і від суспільства. Зміна соціального статусу за допомогою
освіти залежить від особистих здібностей людини, мотивації
та стартових можливостей, значною мірою визначених рівнем
освіти батьків. З боку суспільства важливим є встановлення такої структури, правил і механізмів системи освіти, які забезпечуватимуть рівний доступ до якісної освіти та даватимуть змогу
подолати соціальну сегментацію суспільства. Отож в організації та фінансуванні освіти повинні існувати і суспільний механізм для виконання соціально важливих цілей, і приватний –
для введення елементів відповідальності та конкурентності.
Інституційна організація системи освіти, форми та методи навчального процесу, фінансові механізми освіти значною мірою
визначають ефективність її соціальної функції, тобто впливу
на соціальну структуру і тенденції розвитку суспільства. Причому цей вплив може бути нейтральним, може поглиблювати
соціальне розшарування, або сприяти вирівнюванню доходів
різних соціальних верств і прошарків населення, зменшенню
соціальної диференціації, якщо в суспільстві створені умови
для здобуття освіти дітям різного соціального походження. У
цьому випадку освіта може стати потужним чинником економічного і соціального розвитку країни2.
В умовах масштабності й активності політичних чинників
у царині академічної євроінтеграції Р. Пріма висловлює різноманітні, інколи діаметрально протилежні погляди на одну
проблему. Це удосконалення системи освіти, що по-новому
актуалізує питання якісного оновлення змісту вищої профе1
Шпекторенко І. В. Види мобільності індивіда [Електронний ресурс].
Режим доступу : http://uchni.com.ua/kultura/5031/index.html.
2
Каленюк І. С., Ямкович В. А. Особливості впливу освіти на забезпечення
соціальної мобільності в сучасних умовах // Demography and Social Economy.
2015. № 2. Р. 88–102.
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сійної освіти шляхом заміни звичайних моделей трансляції
знань і пошукових концептуальних ідей реалізації стратегії
життєдіяльності у глобальному світі1.
Соціокультурне забезпечення певного ступеня об’єктивної
рухливості необхідне для адаптації до навколишнього середовища чи для активного впливу на нього. Це особистісні якості
(необхідні для реалізації певного типу мобільності), адаптивність, моральність, комунікативність, соціальна творчість, самоконтроль2.
Зазначимо, що Т. Фоменко погоджується з думкою дослідників М. Байран, Ж. Зарат, С. Савінтон, які трактують соціокультурну компетентність як «здатність до адекватної взаємодії
у ситуаціях повсякденного життя, підтримки соціальних контактів». Автори вважають, що соціокультурна компетентність
передбачає здатність до взаємодії з іншими, пізнання їх способу життя. Соціокультурну компетентність вони розглядають як рівень знань соціокультурного контексту використання
іноземної мови, характеристику досвіду спілкування та використання мови в різноманітних соціокультурних ситуаціях.
Науковці виокремлюють два взаємозв’язані компоненти соціокультурної компетентності — соціальний та культурний.
Подані вище визначення стосуються соціального компонента
соціокультурної компетентності, що «базуються на знаннях
конкретних соціальних умов спілкування». Оволодіння цими
знаннями забезпечує успішне спілкування з представниками
інших країн, дає змогу почуватися впевнено та комфортно в
іншомовному соціокультурному середовищі3.
1

Пріма Р. М. Професійна мобільність фахівця як наукова проблема
[Електронний ресурс]. 2017. Режим доступу : https://www.sportpedagogy.org.
ua/html/journal/2008-01/08prmssp.pdf.
2
Тернопільська В. І., Чижова Н. В. Мобільність особистості як предмет
наукового дослідження // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та
учнівської молоді [Електронний ресурс]. 2016. Вип. 20(2). С. 234–243. Режим
доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2016_20(2)__23.
3
Фоменко Т. М. Визначення поняття «соціокультурна компетентність»
у сучасній парадигмі вищої освіти // Засоби навчальної та науково-дослідної
роботи [Електронний ресурс]. 2014. Вип. 42. С. 149–156. Режим доступу : http://
nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_zntndr_2014_42_17.
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Соціокультурну компетентність Т. Фоменко визначає як
якісну характеристику особистості, що базується на сукупності
набутих знань соціальних і культурних сфер життя, ціннісних
орієнтацій; здатність та готовність до міжкультурного спілкування з носіями інших мов та культур1.
Безперечно, викладач ВНЗ не може передбачити усі можливі варіанти соціально зумовлених ситуацій, у які може потрапити його випускник, однак він може спроектувати поведінку педагога в певному, з регіональними особливостями,
соціокультурному просторі. Це убезпечить молодих учителів
від розчарувань і поразок у полікультурному шкільному середовищі.
Для цього необхідно:
– мотивувати необхідність формування високого рівня
соціокультурної компетентності у студентів (для чого
це нам?);
– забезпечити здобуття знань і усвідомлення розмаїття
регіональних та національних культур у різних сферах
людської діяльності (що саме ми маємо знати? як здобути ці знання?);
– визначити комплекс методів педагогічної дії (традиційних та інтерактивних) у різних соціокультурних
середовищах; осмислити альтернативи педагогічних
рішень; професійно та особистісно самоствердитись і
самореалізуватись у полікультурному середовищі (як
користуватися здобутими знаннями і виробленими
уміннями та навичками?; як забезпечити формування
в інших (зокрема, учнів початкових класів) соціокультурної компетентності?)2.
Як вважають Л. Сушенцева, О. Шевчук та Л. Дольнікова,
сучасна соціокультурна модель освіти висуває особливі вимоги
1
Фоменко Т. М. Визначення поняття «соціокультурна компетентність»
у сучасній парадигмі вищої освіти // Засоби навчальної та науково-дослідної
роботи [Електронний ресурс]. 2014. Вип. 42. С. 149–156. Режим доступу : http://
nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_zntndr_2014_42_17.
2
Стахів М.О. Соціокультурна мобільність як складова професійної компетентності педагога // Молодий вчений. 2017. № 3. С. 474–479.
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до педагога, отож необхідно переглянути його професіограму,
ввести до неї положення про мобільність кадрів. На думку авторів, мобільність є інтеграційною якістю особистості, що характеризує її здатність швидко змінювати свій статус або положення
в соціальному, культурному чи професійному середовищі1.
У своїй праці М. Стахів констатує той факт, що зазначений алгоритм формування соціокультурної компетентності
сприяє становленню мотиваційної, інтелектуальної, психологопедагогічної та методологічної сфер особистості майбутнього
вчителя початкових класів та забезпечує йому соціокультурну
мобільність2.
Соціокультурна мобільність педагога (зокрема, вчителя
початкових класів), на думку авторки, полягає у його здатності
сприймати культуру етнічних груп (представниками яких є
учні в класі), їх мовні особливості (діалект) і толерантно доносити до дітей культуру загальнонаціональну, сучасну українську
літературну мову, не принижуючи надбань регіональних культур та специфіки діалекту. Саме уміння співвідносити загальнонаціональне та етнічне (регіональне) відповідно до соціальних норм поведінки, прийнятих у тому чи іншому населеному
пункті, родині, релігійній конфесії, вміння використовувати
соціокультурні знання відповідно до етнічно обумовлених особливостей і є ознакою високого професіоналізму педагога3.
Глобалізація світу пов’язана з процесами мобільності;
з’являються нові можливості переміщень завдяки віртуальному
простору. Отож нестійкість, мобільність, доводить І. Мацко, є
фактом повсякденності. Однак у сучасному динамічному світі
не заперечується існування іммобільного, стійкого4.
1
Сушенцева Л. М., Шевчук Г. О., Дольнікова Л. В. Професійна мобільність
педагога як умова його конкурентоздатності на сучасному ринку освітніх
послуг // Молодь і ринок. 2016. № 5. С. 6–12.
2
Стахів М.О. Соціокультурна мобільність як складова професійної компетентності педагога // Молодий вчений. 2017. № 3. С. 474–479.
3
Там само.
4
Мацко І. В. Соціальна мобільність та іммобільність у сучасному мінливому суспільстві // Вісник НТУУ “КПІ”. Політологія. Соціологія. Право :
збірник наукових праць. 2009. № 3. С. 64–70.
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Соціокультурна компетентність є важливим чинником
соціалізації особистості в суспільстві. У соціальній педагогіці
термін «соціалізація» визначається як формування соціальної
ролі особистості в умовах набуття досвіду соціальної взаємодії
та засвоєння соціальних цінностей. Соціокультурну компетентність також пов’язують із розвитком особистості, усвідомленням себе в суспільстві, самореалізацією, визначенням своїх
ціннісних переваг, виходячи з яких є можливість конструювати
свою поведінку й стосунки з партнерами по взаємодії. На думку О. Жежери, за дослідженнями І. Фоменко, соціокультурна
компетентність як важлива характеристика особистості «визначає ціннісні орієнтації індивіда, сприяє їх формуванню, є
сферою їх практичної реалізації». Автор поділяє позицію дослідниці в тому, що успіх розвитку компетентності залежить
від мотивованої, цілеспрямованої, скоординованої діяльності.
З точки зору загальнофілософських підходів, автор звертається до російського культуролога А. Флієр, який визначає важливість таких складових соціокультурної компетентності, як
психологічна мобільність та комунікабельність особистості, її
соціальна адаптивність. До складу соціокультурної компетентності дослідник зачислює також культурний компонент, який
передбачає систему уявлень про національні традиції, звичаї
та реалії країни, мову якої вивчають1.
Дослідники виокремлюють такі компоненти:
– когнітивний (знання з культури, історії, релігії; знання
традицій, норм та правил спілкування, взаємодії, етикет; засоби застосування цих знань на основі актуалізації);
– мотиваційно-ціннісний (мотиви, які спонукають людину до організації діяльності; мотивація до взаємодії;
толерантність; переконання та принципи, якими особистість оперує в процесі спілкування та в поведінці;
1

Фоменко Т. М. Визначення поняття «соціокультурна компетентність» у
сучасній парадигмі вищої освіти [Електронний ресурс] // Засоби навчальної
та науково-дослідної роботи. 2014. Вип. 42. 149–156 с. Режим доступу : http://
nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_zntndr_2014_42_17.
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емоційне ставлення до етнічних груп); мотив повинен
бути усвідомленим та реально дієвим, не залишатися
на рівні знань;
– діяльнісно-поведінковий (соціокультурні вміння: регуляція вольової сфери; конкретні мовленнєві дії; досвід
спілкування в полікультурному суспільстві); сформований діяльнісно-поведінковий компонент передбачає
здатність до діалогу культур, прояв адекватної поведінки
в ситуаціях міжкультурного спілкування1.
Як стверджує Т. Фоменко, соціокультурна компетентність
забезпечує можливість орієнтуватися в соціокультурних особливостях автентичного мовного середовища, прогнозувати
можливі соціокультурні перешкоди в умовах міжкультурного
спілкування і способи їх усунення, адаптуватися до іншомовного середовища, слідуючи канонам ввічливості в середовищі
іншої культури, проявляючи повагу до традицій, ритуалів і стилю життя представників іншого культурного співтовариства2.
Дослідження Ю. Сачук дають підставу трактувати соціокультурну мобільність як сукупність елементів внутрішнього
життя соціальних суб’єктів, об’єднаних у цілісну систему, що
забезпечує необхідний ступінь суб’єктної рухливості для адаптації до навколишнього середовища або для активного впливу
на нього 3.
Динамізм соціокультурних перетворень, наслідки економічної турбулентності та тенденції світової глобалізації увиразнюють потребу суспільства у новому поколінні професіоналів,
успішність і конкурентоспроможність яких детермінується
здатністю оперативно оновлювати свої знання, гнучко орієн
1
Фоменко Т. М. Визначення поняття «соціокультурна компетентність» у
сучасній парадигмі вищої освіти [Електронний ресурс] // Засоби навчальної
та науково-дослідної роботи. 2014. Вип. 42. 149–156 с. Режим доступу : http://
nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_zntndr_2014_42_17.
2
Там само.
3
Сачук Ю.Є. Формування соціально-професійної мобільності майбутніх
викладачів інформатики у процесі магістерської підготовки : дис. канд. пед.
наук : УДК [378.22:004 . Луцьк, 2017. 268 с.
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туватись у неперервно мінливому інформаційному середовищі, мобільно керувати ресурсами суб’єктності і професійною
поведінкою, стратегічно конструювати соціальну реальність
і професійні обставини, тобто бути соціально і професійно
мобільними1.
Нам імпонує думка Ю. Сачук, яка погоджується з таким
визначенням І. Василенко, за яким соціокультурна мобільність
визначається внутрішнім енергетизмом особистості, її внутрішньою потенцією та обумовлює взаємодію двох структур: постійної (духовний стрижень, стабільне ядро, цінності вищого
рангу) і змінної (гнучкість, мінливість, рухливість свідомості).
Соціокультурна мобільність, на думку автора, є доволі складним утворенням, сукупністю таких компонентів, як способи
практичного мислення, ідеологічні установки, ціннісні орієнтації особистості. Переліченим компонентам властивий різний
ступінь свободи, тобто ступінь мобільності2.
Ґрунтовний аналіз соціокультурної мобільності майбутнього педагога як складової соціальної мобільності дає змогу визначити роль і місце соціокультурної мобільності у підготовці
фахівців освіти, а також визначити такі її складові:
• сприйняття культури етнічних груп; вміння співвідносити загальнонаціональне та етнічне відповідно до норм
поведінки та використовувати соціокультурні знання
відповідно до етнічно обумовлених особливостей;
• знання конкретних соціальних умов спілкування;
• здатність до адекватної взаємодії у ситуаціях повсякденного життя;
• уміння самостійно приймати рішення і швидко змінювати себе;
• присутність компетентнісного підходу в процесі фахового становлення педагога;
• здатність перебудовувати напрям і зміст своєї професійної діяльності;
1

Сачук Ю. Є. Формування соціально-професійної мобільності майбутніх
викладачів інформатики у процесі магістерської підготовки : дис. канд. пед.
наук : УДК [378.22:004 . Луцьк, 2017. 268 с.
2
Там само.



Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір

73

• вміння самостійно набувати необхідних знань, умінь і
навичок;
• вміння критично мислити;
• володіти мобільністю знань;
• володіти системою мотивів і потреб соціалізації;
• здатність до активної творчої діяльності.
Перспективою подальшого дослідження вважаємо розробку та апробацію критеріїв оцінювання рівня сформованості
соціальної мобільності вихователів закладів дошкільної освіти
в процесі їх фахової підготовки в умовах вищого навчального
закладу.

1.5. Соціокультурний компонент
формування комунікативної компетентності
педагога: теорія і практика
Початок третього тисячоліття в педагогічній науці позначений зміною наукової парадигми: структуралізм поступився
місцем антропоцентризмові. Серед пріоритетів педагогічного
процесу – соціальна ефективність і адекватність, особистісна
зорієнтованість, рівноправність, демократизм і гуманізм; сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для
освіти протягом життя; доступність вищої освіти; незалежність
здобуття вищої освіти від політичних партій, громадських і
релігійних організацій; міжнародна інтеграція та інтеграція
системи вищої освіти України у європейський простір вищої
освіти за умови збереження та розвитку досягнень і прогресивних традицій національної вищої школи.
Зміст сучасної освіти покликаний створити передумови
для всебічного розвитку особистості шляхом культурологічної
та українознавчої спрямованості навчання1. Про культурологічну та українознавчу спрямованість освіти свідчать освітні галузі
1
Дротенко В. Методологічний синтез культурологічного та українознавчого знання в освіті // Початкова школа. 2009. № 10. С. 6–8.
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«Естетична культура», «Мови і літератури», «Суспільствознавство», у яких значну увагу надають практичній і творчій складовим. Між ступенями шкільної та вищої освіти існує наступність
і перспективність змісту й вимог щодо його засвоєння. Однією
зі змістових ліній освітніх галузей є соціокультурна – засвоєння культурних і духовних цінностей свого та інших народів,
які сприяють естетичному й морально-етичному розвиткові.
Водночас варто зазначити, що «незважаючи на схожість педагогічних форм усіх європейських народів, у кожного з них своя
особлива національна система виховання, своя особлива мета
і свої особливі засоби досягнення цієї мети»1.
Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти
України у ХХІ столітті2, одним із завдань підготовки професійно компетентних педагогів, зокрема, учителів початкових
класів, є формування їхньої соціокультурної компетенції, тобто
професійної готовності педагога працювати в полікультурному
середовищі, бути мобільним, здатним до адекватної взаємодії
у ситуаціях повсякденного життя, підтримки соціальних контактів.
Сьогодні світ переживає гострі проблеми свого розвитку.
Це стосується не лише питань соціально-економічної, політичної сфери, а й,насамперед, культурної, морально-духовної.
«Визначальна роль у їх розв’язанні належить системі освіти, а
в ній – педагогові»3.
Зміст вищої педагогічної освіти в умовах компетентнісного
підходу та суб’єкт-суб’єктних відносин передбачає набуття не
лише певної суми знань, зокрема, в питаннях соціокультури, а
й формування умінь самостійно приймати рішення і швидко
змінювати себе, адаптуватися до нових умов і вимог професійної діяльності. Це забезпечує динамічність (мобільність)
професійності педагогів.
1
Луцик Д., Ковальчук В. Актуальні проблеми педагогічної науки в
Україні // Початкова школа. 2010. № 2. С. 1–4.
2
Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті // Освіта
України. 2001. 18 липня. С. 4–6.
3
Васянович Г. П. Педагогічна етика : навчально-методичний посібник.
Львів : Норма, 2005. 344 с.
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Як уже зазначено у документах ООН, ЮНЕСКО та Ради
Європи, серед окреслених ключових компетентностей фахівців
соціокультурна компетентність посідає одне із чільних місць.
Її розглядають як атрибут професіоналізму. А соціокультурна
мобільність є однією з актуальних проблем підготовки конкурентоспроможного фахівця в галузі освіти.
«Європейський учитель покликаний знайти відповіді на
виклики епохи й сприяти входженню учнів і студентів у лоно
прогресу наукового знання, соціально-практичного досвіду
поколінь, загальнолюдського соціокультурного досвіду і цінностей, духу гуманізму і людинолюбства»1.
«За експертними прогнозами, у 2020 році найбільш затребуваними на ринку праці будуть вміння навчатися впродовж
життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі»2.
Водночас питання пізнання власне внутрішньодержавної
соціокультури (регіональної, етнічної, релігійної, демографічної) та її значення в процесі становлення професійної компетентності педагога не надто досліджено.
Сьогодні поняття соціокультури та соціокультурної компетентності тлумачать по-різному: з одного боку – це соціокультура певного народу, з іншого – внутрішня соціокультура –
система компетентностей у різних галузях суспільного та духовного життя3. Багато дослідників цього питання вважає, що
соціокультурна компетентність містить у собі лінгвокраїнознавчу, соціолінгвістичну та культурознавчу компетентності,
які забезпечують можливість орієнтуватися в новому соціокультурному середовищі, що дає змогу педагогові уникнути
1
Педагогічна Конституція Європи [Електронний ресурс]. Режим доступу
: http://yspu.org/images/0/00/Frankfurt2013.pdf.
2
Нова школа. Простір освітніх можливостей. Проект для обговорення [Електронний ресурс]. Режим доступу : mon.gov.ua/Новини%20
2016/08/21/2016-08-17-3-.pdf21 серп. 2016 р.
3
Фоменко Т. М. Визначення поняття “соціокультурна компетентність”
у сучасній парадигмі вищої освіти // Засоби навчальної та науково-дослідної
роботи. 2014. Вип. 42. С. 149–156. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
znpkhnpu_zntndr_2014_42_17.
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конфліктів з учнями та їхніми батьками на міжкультурному
(міжетнічному) ґрунті.
Нинішні обставини національного відродження та подальшого розвитку духовної культури українського народу зумовили гостру потребу в активізації науково-дослідної роботи в
плані соціокультурних досліджень.
Сьогодні національну ідею часто трактують окремі гореполітики як щось надумане, нічим не обґрунтоване бажання
українців видати бажане за дійсне. Національна ідея – не ефемерна вигадка, над якою усі працюють, однак ніяк не можуть
сформулювати. Спробуємо надати визначення цьому поняттю.
Для пересічних людей національна ідея – це говорити державною українською, навчати дітей історії українського народу,
виховати народ на витворених і перевірених життям традиціях та звичаях, поважати і враховувати потреби всіх народів,
що проживають на території держави, творити економіку,
виходячи із можливостей і ресурсів України та на її користь.
Цього достатньо, щоб зрозуміти: навчання і виховання необхідно базувати на засадах національної культури з урахуванням
культурних надбань інших народів.
Серед перших і першорядних вихователів соціокультурної
компетентності особистості є сім’я, а поруч з батьками стоїть
рідна материнська мова, яку у своїй знаменитій праці «Рідне слово» К. Д. Ушинський назвав «незвичайним педагогом»,
«великим народним педагогом», який «не тільки навчає багато
чого, але й навчає напрочуд легко, за якимсь недосяжно полегшеним методом»1.
Засвоюючи рідну мову, дитина засвоює не лише слова, їх
сполучення та видозміни, а безліч понять, поглядів на речі,
велику кількість думок, почуттів, художніх образів, логіку й
філософію мови, початок якої, на думку учених, губиться так
само в минулому, як і початок історії людства та початок усіх
великих народностей.
Знаходимо в українській мові багато глибокого філософського розуму, справді поетичного почуття, витонченого, на1

Ушинський К. Рідне слово // Початкова школа. 1994. № 2. С. 17–19.
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прочуд правильного смаку, сліди праці дуже зосередженої
думки. Свого часу К. Д. Ушинський зауважував про мову, що
це «… багата південно-руська мелодійна, співуча мова, якою
розмовляє не 200 тисяч, а 14 мільйонів народу, на якій існує
така народна література, якою не може похвалитися жоден з
народів»1.
У пошуках новітніх технологій навчання та виховання ми
постійно повертаємося до багатої скарбниці педагогічних ідей
попередників. Серед них – виховання громадянина мудрим,
обдуманим, тактовним, виваженим словом, за яким стоять
переконання і відповідні вчинки. На думку В. Сухомлинського,
«слово – найтонший різець, здатний доторкнутися до найніжнішої рисочки людського характеру. Вміти користуватися ним –
велике мистецтво»2.
Змінюються часи, звичаї, порядки, проте не зникає потреба
в людях високої морально-культурної позиції. Формування цієї
позиції починається з раннього дитинства, з виховання дітей
добрими синами й дочками, адже поганий син не може бути
хорошою людиною, відданою інтересам Батьківщини, знавцем
і шанувальником її культури та культури інших народів. Пробудити в дитині загальнолюдську та національну гідність, допомогти не розпорошити її в юності і зберегти на все життя –
одне із завдань педагога.
Власне слово педагога має розбудити прагнення пізнати
самого себе, свою культуру та культуру інших народів у її багатстві і розмаїтості.
«Слово, як породіння Духа, безсмертне, й немає сили на
його знищення», – зазначав відомий український учений, професор І. Огієнко 3. Воно є наріжним каменем мови, а мова – це
«душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб.
В мові наша стара й нова культура, ознака нашого національ1
Терлецький В. Наша багата південно-руська мелодійна, співуча мова... //
Початкова школа. 1994. № 5. С. 52–54.
2
Сухомлинський В. О. Слово про слово. Вибрані твори : в 5 т. Т. 5. Статті.
Київ : Рад. школа, 1977. 639 с. С. 160–167.
3
Огієнко І. Історія української літературної мови / Упоряд. авт. історикобіогр. нарису та примітки М. С. Тимошик. Київ , 2001.

Олійник М. І., Мачинська Н. І., Войтович А. Ю. та ін.

78

1



ного визнання…» . Тому кожна людина-громадянин як носій
мови мимоволі є у світі виразником духу народу.
Світ не може мати однієї культури. Кожна культура існує у
протистоянні та взаємодії з іншими, зберігаючи специфіку та
національну свідомість. Наприклад, носій української мови та
культури має свідомість, яка сформувалася на основі образів та
уявлень, притаманних українській культурі, що коренями сягає
в прадавні віки. І як би ми не називали те, що робить українців
українцями (дух народу, національний характер, ментальність
нації), – все це якнайтісніше пов’язане з рідною мовою народу,
що, на думку багатьох учених, є його генетичним кодом. Отже,
національно-культурні чинники мають істотний вплив на елементи мовного коду, а мова слугує генетичним кодом нації.
На думку деяких етнолінгвістів, людина сприймає світ крізь
категорії рідної мови, просякнутої неповторним народним
духом. Мова − не лише один із предметів навчальних планів
шкільної чи вищої освіти, а, передусім, могутній засіб плекання
людської душі, сила, що проникає у все, що сприймає, осягає
і пізнає людина.
Метою мовної освіти є формування всебічно розвиненої,
компетентної, творчої особистості, громадянина країни – носія
етнічних, національних і загальнолюдських цінностей, який
живе в гармонії з довкіллям і з собою, а предметом навчання
– не виокремлена мова, а представлена нею думка, духовність,
мовленнєва і загальна культура, особливості світосприймання,
світовідчуття і творчості народу – її носія. Рідна мова – це безцінне духовне багатство, в якому народ живе, за допомогою
якого передає з покоління в покоління свою мудрість і славу,
культуру і традиції. Рідне слово, як зазначив В. Cухомлинський,
– то «невичерпне, життєдайне і невмируще джерело, з якого
дитина дістає уявлення про навколишній світ, про свою родину, про весь наш край»2.
1

Огієнко І. Історія української літературної мови / Упоряд. авт. історикобіогр. нарису та примітки М. С. Тимошик. Київ , 2001.
2
Сухомлинський В. О. Слово про слово // Вибрані твори : в 5 т. Т. 5.
Статті. Київ : Рад. школа, 1977. 639 с. С. 160–167.
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Навчання мови – це не лише передавання практичних
умінь і навичок, а й, передусім, виховання: виховання розуму,
формування думки, копітке різьблення й ліплення найтонших
рис духовного обличчя людини, громадянина.
Зважаючи на те, яку необмежену владу має над людиною
слово, В. Cухомлинський відстоював його право бути провідним засобом і методом у педагогіці. Він вважав, що виховання словом – найскладніше і найважче в цій науці. У його педагогічній спадщині словесне виховання було вирішальним
засобом формування моральної свідомості, воно органічно
поєднувалося із засобами трудового, естетичного, патріотичного виховання. «Слова – це вогники, які допомагають дітям
побачити щось незрівнянно визначніше, ніж повсякденний
світ особистого життя, – Вітчизну, народ, його історичну долю,
його сподівання і надії…»1; «Інших засобів, які б носили в собі
таку силу, як слово, людина не знає»2.
Нинішній етап розвитку педагогічної теорії та практики
щодо формування в Україні соціокультурної компетентності,
тобто знання історії та культури свого народу і розуміння його
ролі та місця у світовому просторі, базується на глибокій історичній свідомості. Україна, український народ не стояли
осторонь світової цивілізації, українська нація внесла відчутний доробок у світову науку, літературу, культуру, розвиток
педагогічної думки.
Педагогічна спадщина Д. Духновича, К. Ушинського,
Х. Алчевської, С. Русової, Б. Грінченка, Я. Чепіги, Г. Ващенка,
В. Сухомлинського та інших педагогів є «теоретичною базою
формування принципів і закономірностей сучасного українського навчання і виховання, теоретичним підґрунтям щодо
визначення завдань системи освіти в Україні3. Їхні педагогічні
ідеї базувалися на засадах народної педагогіки, що формувалася століттями від покоління до покоління, зберігаючи кращі
1
Сухомлинський В. О. Слово про слово // Вибрані твори : в 5 т. Т. 5.
Статті. Київ : Рад. школа, 1977. 639 с. С. 160–167.
2
Там само.
3
Луцик Д., Ковальчук В. Актуальні проблеми педагогічної науки в
Україні // Початкова школа, 2010. № 2. С. 1–4.
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надбання педагогічної думки для прийдешніх поколінь. Саме
ці надбання покладені в основу багатьох сьогоднішніх педагогічних концепцій.
Чималу увагу при формуванні соціокультурної компетентності нині звертають на українську етнопедагогіку в контексті
розвитку сучасної педагогічної науки і практики, визначення
етнопедагогічних засад змісту, розробки форм і методик морального виховання, формування національної самосвідомості
української молоді в умовах неперервності інтеграційних процесів, якими охоплено всі категорії населення різних країн.
Елітарну або наукову1 педагогіку репрезентують педагогічна спадщина і сучасні дослідження професійних учених-педагогів. На ній, зазвичай, і базується система освіти та виховання,
що перебуває під опікою держави.
Народна ж педагогіка (етнопедагогіка) слугує складовою
загальної «народної субкультури (народне мистецтво, фольклор, медицина, агрономія…). Творцем народної педагогіки
є народ, а тому народна педагогічна мудрість відрізняється
автентичністю і природовідповідністю, а відтак часто слугує
джерелом педагогічної правди і для педагогіки наукової»2.
Українська етнопедагогіка виросла з виховних традицій
слов’янського світу; її генетичну основу становить народна педагогіка Київської Русі. У сфері дії народної педагогіки формувались перші навчально-виховні інституції східних слов’ян
– гурти, громади, будинки молоді. Традиції української етнопедагогіки розвивали й козацькі січові школи. Козацька педагогіка ґрунтувалася на ідеях національної свободи, людської
гідності, почуття господаря своєї землі.
В українській етнопедагогіці чітко простежуються головні
принципи, або засадничі ідеї, навчання і виховання: народність виховання, його трудовий характер, зв’язок навчання і
виховання з життям, єдність виховного й освітнього елементів у єдиному педагогічному процесі, природовідповідність,
1

Вишневський О. І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки :
посібник [для студентів вищих навчальних закладів]. Дрогобич : Коло, 2003.
528 с.
2
Там само.



Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір

81

культуровідповідність як вимога оволодіння молодими поколіннями обов’язковим мінімумом культурних цінностей свого
народу, краю.
Перше соціокультурне середовище для дитини – це сім’я.
«Саме вона є тим могутнім соціальним феноменом, який найтісніше об’єднує людей у родинне гніздо на основі шлюбних та
кровних зв’язків»1. Ще у Київській Русі княжої доби існували
міцні традиції сімейного виховання, коли головними вихователями були батько і мати. Сімейне виховання орієнтувалося
на громадську думку – зважали на те, «а що люди скажуть?».
Безіменні національні чи загальнолюдські морально-духовні цінності на індивідуальному рівні отримують авторство,
пов’язуються з конкретною людиною, її іменем (батьком чи
матір’ю): «Яке дерево – такі його квіти, який батько – такі
його діти». «Національний ідеал українців криється у пісенній скарбниці, у звичаях народу, в його літературі, мистецтві,
християнській вірі та історичному минулому. Звичаї України
як надійні обереги історичних досягнень минулого – могутній
впливовий фактор формування самобутнього духовного світу
народу, міжпоколінної передачі національної культури, характеру й психології батьків своїм дітям»2. Духовно-моральне
виховання, з позицій етнопедагогіки, передбачає формування
людини високої духовності та чистої моралі. «Мораль чиста –
краще всякого намиста». Освіта й інтелектуальна підготовка,
відірвана від духовно-морального виховання, часто-густо породжує, як кажуть в народі, «освічене дикунство». «Моральний
вплив становить головне завдання виховання, значно важливіше, ніж розвиток розуму взагалі…», – зазначає К. Ушинський3.
На двох основних принципах − християнській моралі та українській духовності – будував виховний ідеал української людини
Г. Ващенко та наголошував «… будуючи систему виховання

1

Стельмахович М. Українська родинна педагогіка : навч. посібник. Київ
: ІСДО, 1996. 288 с.
2
Там само.
3
Ушинський К. Рідне слово // Початкова школа. 1994. №2. С. 17–19.
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молоді, треба ретельно проаналізувати властивості мови, побуту й психології, характерні для українців різних областей»1.
Унікальним явищем української педагогіки є й те, що найвидатніші українські письменники, які стали на захист української школи та української мови, внесли значний вклад у
розвиток педагогіки. Йдеться про Тараса Шевченка, Михайла
Драгоманова, Івана Франка, Лесю Українку, Бориса Грінченка.
Їхні педагогічні ідеї щодо змісту, принципів і методів навчання
дітей українською мовою випереджали час2. Мова в народній педагогіці є вирішальною у здобутті знань, вона є засобом
спілкування, задоволення інтелектуальних, духовних, морально-етичних та естетичних запитів. Тому так високо цінувалося
слово: «Красне слово – золотий ключ», «Коня керують уздами,
а людину – словами».
Отже, «національно-культурні чинники мають істотний
вплив як на елементи мовного коду, так і на власне процес
спілкування. Елементи та категорії мовного коду кожної ідіоетнічної мови формують неповторні мовні картини світу, які
відрізняються від концептуальних (наукових) картин світу»3. На
думку деяких етнолінгвістів, людина сприймає світ крізь категорії рідної мови, пронизаної неповторним народним духом.
Мова – це «об’єктивно існуюча, історично усталена система
звуків, лексики, правил словотворення і словозміни, побудови
речень і тексту, якими користуються її носії для висловлення
думок, передачі почуттів», – зазначав О. Біляєв4. Мова живе
у мовленні й не може без цього здійснювати свою комунікативну функцію. Різні мови – це не лише різне найменування
предметів, явищ, ознак, дій, станів, а, передусім, відмінні способи бачення й інтерпретації навколишнього світу людськими
спільнотами.
1

Ващенко Г. Служба Богові й Батьківщині // Рідна школа. 1992.№ 3–4. 85 с.
Луцик Д., Ковальчук В. Актуальні проблеми педагогічної науки в
Україні // Початкова школа, 2010. № 2. С. 1−4.
3
Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. Київ :
Академія, 2004. 344 с.
4
Біляєв О. Культура мовлення вчителя-словесника // Дивослово. 1995.
№ 1. С. 37–44.
2
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Прийнявши за основоположну думку судження, що рідна
мова через систему своїх категорій сприяє виробленню загальнонародних, національно зумовлених уявлень про навколишній світ, маємо на всіх етапах навчання мови привертати увагу
до мовних компонентів із чітко окресленою національною орієнтацією. До того ж, пам’ятаймо, що субстанційно-ідеальний
простір мови, єдиний і безперервний за своєю суттю, моделює
специфічні риси національного сприйняття і національного
складу мислення фактично на всіх стратифікаційних рівнях
мовної системи з допомогою дознакових, знакових і супразнакових мовних величин. Щоб зреалізувати завдання соціокультурної змістової лінії, запрограмованої сучасною лінгводидактикою, важливо знати способи кодування етнологічної
інформації в одиницях усіх мовних рівнів.
У праці «Мова і нація» автори зазначають, що мова «забезпечує вічність культури. Вона пов’язує культуру етносу в
один безперервний процес від минулого через сучасне до майбутнього. Що міцніші позиції займає мова в суспільстві, то
надійніші перспективи культури»1.
Мова і мовлення є продуктом культури і невід’ємною її
складовою. Саме мова сформувала людину як особистість і
творця культурних цінностей. Формуючи людину в плані духовному, інтелектуальному і моральному, мова обслуговує потреби суспільства через низку життєво важливих функцій, які
практично реалізуються у мовленнєвій діяльності. Насамперед,
це такі функції:
– мислетвірна (мова є інструментом і засобом мислення,
формою існування думки);
– пізнавальна (засобами мови людина пізнає світ, навколишню дійсність);
– комунікативна (мова є засобом спілкування);
– національно-культурологічна (за допомогою мови людина усвідомлює себе представником певного народу).
1
Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. Дрогобич :
Відродження, 1994. 218 с.
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Саме ці функції мови чітко виявляються в навчальному
процесі.
З розвитком мовлення тісно й органічно пов’язане питання
інтелектуального розвитку особистості. Не випадково практично всі видатні психологи і педагоги приділяли значну увагу
інтелектуальному розвиткові дитини засобами мови.
Пізнання мови на різних її рівнях (фонетичному, словотвірному, лексичному, граматичному) є джерелом різнобічних
знань, засобом розвитку мислення, мовлення, духовного збагачення людини. Йдеться про розвиток мовленнєвої особистості,
яка характеризується не лише тим, що вона знає про мову, а
й тим, як вона може її використовувати. Готовність до мовлення дуже важлива, і людина психічно формується одночасно з
формуванням цієї готовності.
Готовність суб’єкта використовувати мову у своїй діяльності
називають мовленнєвою здібністю. Основні види мовленнєвої
діяльності – слухання і розуміння (аудіювання), говоріння, читання й письмо.
Засвоєння елементарних норм літературної мови відбувається в ранньому віці (дошкільному). Початкова школа закладає основи глибокого розуміння мовних законів, особливостей
функціонування окремих структурних одиниць у процесі комунікативної діяльності школяра. Поглиблюються ці знання
під час опрацювання лінгвістичного матеріалу в основній та
старшій школі. Систематизує та удосконалює знання, уміння
та навички вища школа, в тому числі й педагогічні коледжі,
що готують для початкової та основної шкіл учителів, які несуть відповідальність за успішне оволодіння учнями культурою усного і писемного мовлення, міцними орфографічними
і пунктуаційними навичками. Мовлення педагога має бути
чітким, правильним, виразним, служити зразком, адже «помилки і неправильно побудовані висловлювання, допущені
вчителем, знижують не тільки його авторитет, а й стають для
окремих учнів своєрідним виправданням неграмотного письма
та усного мовлення».
Відповідно до гуманітарно-культуротворчої стратегії філософії освіти, «яку визначають цінності людини, культури, мис-
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тецтва, гуманітарне мислення, особливе значення для модернізації навчання має становлення педагога як суб’єкта культури»1.
Ці положення концептуалізують педагогічну діяльність, передусім стосовно креативного, особистісно орієнтованого, полікультурного навчання. Формування мовленнєвої культури –
складова професійного становлення педагога, особистість якого розкривається в єдності слова й поведінки. У слові він виявляє себе, свою моральність, своє ставлення до виховання,
свою емоційно-мовленнєву культуру. Слово володіє магічним
даром відкриття людиною себе в слові, а завдяки слову людина здатна відкривати для себе увесь світ. «Допомогти молоді
відкрити світ і себе у ньому – одне із завдань педагога. Як він
зуміє це зробити, великою мірою залежить від його володіння
словом – цим «фантастичним ключем самопізнання», від його
комунікативної компетенції, вміння самовиражатися в процесі
мовної професійно-педагогічної комунікації»2.
У мовознавстві та лінгвокультурології поняття мовної особистості детально описано в працях Ю. Караулова, Л. Мацько,
Ф. Бацевича, Л. Струганець та інших учених. Шляхи удосконалення мовленнєвих умінь педагогів викладено такими дослідниками культури мовлення вчителя, як О. Біляєв, А. Коваль,
І. Кочан, А. Токарська, М. Крупа, В. Пасинок. Питання методики розвитку мовленнєвих умінь учнів і студентів є наскрізними
у працях Т. Балагури, М. Вашуленка, І. Дацюка, Т. Донченко,
Л. Мацько, В. Мельничайка, В. Олійник, О. Пономарева,
М. Стельмаховича, В. Тихоші, К. Плиско, М. Пентилюк, Г. Шелехової. У працях С. Богдан, В. Кононенка, Я. Радевича-Винницького, М. Стельмаховича, значну увагу акцентовано на мовленнєвому етикеті в системі національно-культурних цінностей.
У науково-методичній літературі побіжно досліджено формування професійно-педагогічної соціокультурно зумовленої
комунікативної компетентності як невід’ємного компонента
в системі особистісно зорієнтованого навчання відповідно до
1

Черепанова С. Філософія освіти : програма. Львів ; Дрогобич, 2006. 55 с.
Стахів М. Український комунікативний етикет: навч.-метод. посіб. Київ :
Знання, 2008. 245 с.
2
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регіональних особливостей (якими є гірські райони) функціонування мовних одиниць та мовленнєвої комунікації.
Нині зусилля лінгвістів і психологів спрямовані на дослідження властивостей мовлення, його нормативних і комунікативних характеристик як вияву мовленнєвої компетенції
особистості. Методична наука шукає оптимальні варіанти реалізації комунікативного підходу, який набуває особливого
значення у зв’язку зі зростанням суспільної значущості мови.
Однак практика навчання мови у ВНЗ засвідчує, що конкретних
шляхів у лінгводидактиці вищої школи І−ІІ рівнів акредитації
для розв’язання цих проблем ще не визначено, не розроблено
систему від комунікативно зорієнтованих навчальних програм
до повного комплексу засобів функціонально-комунікативного
навчання мови.
У визначенні шляхів оптимізації навчального процесу слід
спиратися на кращі здобутки народної педагогіки, у якій серед першорядних вихователів дитини є рідна материнська
мова, а розвиток мовлення здійснюється на основі активної
мовленнєвої діяльності. Ці ідеї знайшли своє відображення у
працях відомих педагогів К. Ушинського, В. Сухомлинського,
М. Стельмаховича.
Формування мовленнєво-компетентної особистості – довготривалий процес. Державний стандарт загальної середньої
освіти одним із завдань визначає «формування особистості, яка
володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися мовними засобами у різних формах, сферах і жанрах мовлення, тобто в забезпеченні належного рівня
мовленнєвої компетенції учнів, що є однією з умов їх успішної
соціалізації»1. Власне це й орієнтує викладачів вищих навчальних закладів на діяльнішу форму навчання, щоб забезпечити
належну підготовку педагогів, які втілюватимуть цей державний
стандарт у життя, в практику педагогічної діяльності.
Мовленнєва підготовка вчителів початкових класів вимагає
від методики викладання української мови поєднувати фор1
Державний стандарт загальної середньої освіти. Українська мова //
Дивослово. 1997. №7. С. 18–37.
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мування наукового бачення мови (функціональний аспект) і
прикладний характер української мови як суспільно-національної картини, як прагматичної реалізації інтересів держави,
кожного громадянина (комунікативний аспект).
Функція будь-якого мовного засобу найповніше розкривається в контексті зв’язного висловлювання. Тому стилістикосмисловий аналіз текстів різних стилів і жанрів, що представляють мовленнєву картину певного регіону, – основа опрацювання мовознавчих тем у системі підготовки до роботи в полікультурному середовищі. Адже мова – не лише засіб спілкування,
а й спосіб сприймання світу та відтворення його у свідомості
людини. Будь-який народ сприймає світ не зовсім так, як інші
народи: в його регіональних говорах є щось неповторне, оригінальне. Отож майбутні учителі початкових класів повинні
знати і володіти усім арсеналом мовно-стилістичних засобів
вираження світобачення людей, які живуть у різних регіонах
України. Алгоритм підготовки учителя початкових класів на
заняттях української мови до проведення мовленнєвої роботи
в умовах полікультурного середовища передбачає:
а) аналіз текстів різних стилів і жанрів, що репрезентують
мовно-комунікативну картину певного регіону;
б) визначення мовно-комунікативних атрибутів певної етнографічної мовної групи: діалектизмів (акцентуальних,
фонетичних, словотвірних, граматичних, лексичних, семантичних та інших), архаїзмів, історизмів, неологізмів;
в) співвіднесення їх з літературними відповідниками –
словникова робота (тлумачення значення слів, визначення словотвірної будови слів, підбір літературних
синонімів та антонімів);
г) робота з деформованим текстом;
д) створення стилістично та етнографічно забарвлених
текстів для ілюстрації мовних та мовленнєвих правил.
Така логіка дій на заняттях української мови у ВНЗ забезпечує належний рівень підготовки майбутніх учителів до діяльнісно-мовленнєвого навчання української мови молодших школярів і передбачає систему пропедевтичної роботи учителя:
− вивчення та аналіз мовного середовища, у якому перебувають учні;
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− вивчення та визначення мовних і мовленнєвих особливостей учнів загалом та кожного зокрема;
− підбір системи аналітико-синтетичних вправ для удосконалення літературної мови учнів.
Знання учителем норм не лише літературної мови, а й її етнічних особливостей, забезпечує вільне спілкування з місцевим
населенням, викликає довіру в учнів і не створює мовленнєвого
бар’єра між учнем і вчителем.
Забезпечення здобуття знань і усвідомлення розмаїття регіональних та національних культур у різних сферах людської
діяльності передбачає відбір і впровадження у навчальний процес культурознавчого матеріалу, що формує соціокультурну
основу навчально-методичного комплексу певної навчальної
дисципліни.
Насамперед це читання та аналіз автентичних україномовних текстів (класиків і сучасників: В. Стефаника, І. Франка,
М. Коцюбинського, У. Самчука, О. Довженка, М. Стельмаха,
Б. Грінченка, М. Дочинця, Гр. Тютюнника, В. Шкляра, М. Матіос) з яскраво вираженим соціокультурним змістом. Найдоцільніше це проводити на заняттях сучасної української мови,
яку викладають студентам молодших курсів педагогічних спеціальностей.
Суть такого аналізу полягає у засвоєнні граматичних форм
української літературної мови на текстовому матеріалі та одночасному ознайомленні з культурою і традиціями певного
регіону. Наприклад:
− тексти із роману С. Лойка «Аеропорт» містять багатий
мовний і мовленнєвий матеріал для ілюстрації лексичного розмаїття сучасної української мови та аналізу однорідних членів речення та ін.;
− при вивченні відокремлених членів речення доречним
буде аналіз уривків з творів Гр. Тютюнника «Оддавали
Катрю» та У. Самчука «Марія», зокрема, опис весільного
обряду (Волинь і Полтавщина);
− вивчення складних синтаксичних конструкцій проходить ефективно і цікаво на основі аналізу творів
І. Франка «Захар Беркут», П. Загребельного «Диво»,
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М. Матіос «Солодка Даруся», В. Шкляра «Чорний ворон», «Маруся» (з минулого різних регіонів);
− при вивченні теми «Власні і загальні назви» варто використовувати статті з міських та районних газет, журналів
про пам’ятки культури певного регіону тощо.
На заняттях з дитячої літератури та методики навчання
літературного читання студентів ознайомлюють з творчістю
письменників різних регіонів, що в подальшому даватиме
змогу ознайомити учнів з надбаннями не лише класичної, а й
регіональної дитячої літератури.
Отже, молода людина соціалізується насамперед у доступній їй формі – через твори художньої літератури, аналізуючи
їх, виконуючи різного виду пошуково-дослідницькі завдання.
Навчити відчувати мовний колорит регіону, розуміти необхідність його функціонування – завдання вищих навчальних
закладів, що готують учителів початкових класів. Це можна
здійснювати практично при вивченні будь-якої мовознавчої
теми, що й продемонструємо на мовленнєвому матеріалі гірського регіону Карпат. Зокрема, вивчаючи тему «Лексика»,
акцентуємо увагу на існуванні таких лексичних одиниць, як
діалектизми. Вони віддзеркалюють процес адаптації літературною мовою територіально здиференційованих елементів діалектної мови або регіональних варіантів літературної мови. У
мовознавстві розрізняють діалектизми акцентуальні, фонетичні, словотвірні, граматичні, лексичні, семантичні, синтаксичні
та інші. Діалектизми широко вживають у художніх творах як
засіб характеристики героїв, як один з мовних засобів створення
місцевого колориту. Наприклад, активно представлені вони
у творах В. Стефаника, Ю. Федьковича, І. Франка, М. Коцюбинського, уривки з яких можуть слугувати ілюстративним
матеріалом на уроках української мови.
На фонетичні діалектизми, що трапляються у мовленні
носіїв етнічної мови, звертаємо увагу студентів під час вивчення
фонетики.
Завдання 1. Знайти у поданому тексті діалектизми та визначити їх вид. «Та дєкую вам красно, та най вам бог дасть, що
собі в нєго жєдаєте. Дай вам боже здоров’є, діду Міхайле ….
(В. Стефаник «Камінний хрест»).
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Під час вивчення граматичних тем, зокрема частин мови,
доречно буде проаналізувати тексти В. Стефаника, у яких трапляються іменні форми на –и (любови, смерти), дієслівні – на
–си, –с, –м (віпрощатиси, хотіла-с).
Завдання 2. Знайти та проаналізувати фонетичні, граматичні та лексичні діалектизми у поданих уривках:
А) «Гадав-сми, що вас за стів пообсаджую, як прийдете
на весілє синове, але інакше зробилоси. То вже таке
настало, що за що наші діди та й тати не знали, то ми
мусимо знати. Господа воля».
Б) Куда це му, газди, йти з печі? Була-с порєдна газдиня,
тєжко-с працувала, не гайнувала-с, але на старість у далеку дорогу вібраласи. Аді, видиш, де твоя дорога та й
твоя Канада? Отам! …
В) – Не хотіла-с іти на цу Канаду, то підемо світами і розвіємоси на старість, як лист по полі. Бог знає, як з нами
буде… а я хочу з тобов перед цими нашими людьми
віпрощитиси. Так, як слюб-си перед ними брали, та так
хочу перед ними віпрощитиси з тобов на смерть. Може,
тебе так кинуть у море, що я не буду видіти, а може, мене
викинуть, що ти не меш видіти, та прости ми, стара, що-м
ти не раз догорив. Що-м, може, ті коли скривдив, прости
мені і перший раз, і другий раз, і третій раз…
Завдання 3. Підібрати літературні відповідники до використаних у поданому тексті діалектизмів.
Завдання 4. Довести необхідність використання діалектизмів різних видів у творах художньої літератури та в повсякденному мовленні.
З метою ознайомлення студентів зі специфікою функціонування семантичних діалектизмів у гірських районах доцільно
проводити лексико-семантичний аналіз уривків з повісті «Тіні
забутих предків» М. Коцюбинського. Наприклад:
«Витягалось найкраще лудіння (одежа), нові крашениці,
писані кептарі, череси і табівки, багато набивані цвяхом, дротяні запаски, черлені хустки шовкові і навіть пишна та білосніжна
гуля, яку мати обережно несла на ціпку через плече. Іван теж
дістав нову кресаню і довгу дзьобню, що била його по ногах.
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Сідлались коні, і суточками зеленим верхом ішов пишний
похід та закосичував плай гейби червоним маком.
По горах, долами й верхами, тяглися святочно прибрані
люди. Зелена отава царинок розцвіталася раптом, вздовж Черемошу плив різнобарвний потік, а десь високо, на чорному
запиналі смерекових лісів, жаром горів під ранішнім сонцем
червоний дашок гуцульського парасоля…».
Завдання 5. Користуючись словником, пояснити значення
слів «банувати», «ватра», «жалива», «нецьки», «гуня», «ґринджоли», «колиба», «легінь», «ріще», «плай», «царинка», «кресаня» та скласти з ними мовознавчу казку «Життя діалектизмів».
Завдання 6. У поданому тексті знайти та пояснити семантико-мовленнєві недоречності і виправити їх. «На березі Десни
хлопці розвели ватру. По обидва боки степової дороги мережився плай. Трембіта голосно сповіщала про вихід кораблів
у море».
Мовно-стилістичний аналіз уривка з повісті І. Франка «Захар Беркут» ілюструє опрацювання синтаксичної теми «Звертання».
Завдання 7. Визначте тип звертання і способи його вираження.
− Здорові були, чесна громадо, − сказала вона, злегка паленіючи. – Я спішила звістити вас, що монголи надходять… .
− Ми знали се, – загули голоси з громади, – се нам не новина.
− А тепер прошу вказати мені, де тут Захар Беркут.
− Ось я, дівчино, – сказав старий Захар, наближаючись.
− Позволь, чесний батьку, – заговорила вона тремтячим
з внутрішнього зворушення голосом… .
Такі вправи репрезентують спонукально-репродуктивний
(переказати інформацію, отриману з художньої літератури, з
публіцистики, передати хід уроку історії, філософії, українознавства) та спонукально-пошуковий (виявлення відповідних
мовних засобів у текстах, різних за стилем та жанром, підбір
мовних засобів для створення власних текстів, призначених для
конкретних комунікативних ситуацій) методи навчання. Такі
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навчально-мовленнєві завдання, як робота з деформованим
текстом, створення різного типу висловлювань, їх розгортання
та згортання тощо, передбачають засвоєння мовних явищ у
визначеній комунікативній ситуації і забезпечують «формування комунікативної компетентності, тобто системи мовленнєвих умінь, як от: уміння вести діалог з дотриманням вимог
українського мовленнєвого етикету, адекватно сприймати його
на слух; уміння створювати письмові й усні монологічні висловлювання різних жанрів, стилів, типів мовлення»1. Це ті
навчально-практичні кроки, які ведуть до свідомого вибору
найдоцільніших мовних засобів для точної і зрозумілої передачі-сприйняття думки. Удосконалення мовленнєвих умінь
доцільно проводити на основі дидактичної моделі формування
комунікативно зорієнтованого висловлювання: від комунікативної потреби через конкретизацію задуму, визначення головного і другорядного, доповнювального та уточнювального,
матеріалізацію думки шляхом вибору стилю мовлення, типу
мовлення, відповідних мовних засобів з орієнтацією на мовленнєву компетенцію адресата – до власного висловлювання. Це
дає змогу цілеспрямовано проводити роботу над опрацюванням мовних одиниць з позицій удосконалення мовленнєвих
умінь і навичок студентів, які привчаються до точного висловлювання думок шляхом відбору з мовного арсеналу найдоцільніших мовних засобів.
Звісно, читання та аналіз художніх текстів забезпечує, здебільшого, інформаційну базу соціокультурної компетентності
та мобільності.
Сприятливі можливості для використання засвоєних знань
і формування соціокультурної компетентності студентів, розвитку їх педагогічних здібностей створює проектна інтерактивна
робота. Адже зміст кожного проекту базується не на вивченні
окремих тем, готової інформації, а на обговоренні актуальних
педагогічних та культурологічних проблем, цікавих для майбутнього фахівця.Такими завданнями можна вважати створення інтегрованих проектів:
1
Пентилюк М. Наукові засади комунікативної спрямованості у навчанні
рідної мови // Українська мова і література в школі. 1999. С. 8–10.
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«Одяг мого краю» (сучасна українська мова – образотворче
мистецтво – природознавство). Завдання проекту: не лише
розкрити факт багатоманітності одягу, а й простежили генезу
його походження: чому для Волині традиційним є одяг з льону
переважно в голубих тонах, а в карпатців – з вовни і в яскравобарвистих тонах? Така робота дає змогу не лише дослідити
особливості соціокультури регіону, а й розвивати логічне мислення, удосконалювати зв’язне мовлення.
Цікавим, із погляду створення проектів, є дослідження
особливостей фольклору: пісні, прислів’я, приказки (сучасна
українська мова – дитяча література – художня праця).
Проект «Літературна педагогіка» (дитяча література – вступ
до спеціальності – методика навчання української мови). Завдання проекту: систематизація літературно-художніх творів,
які змальовують образ учителя в українській літературі (Б. Грінченко «Украла», «Дзвінок»; І. Франко «Грицева шкільна наука»;
С. Васильченко «Талант»; О. Довженко «Зачарована Десна»;
М. Стельмах «Дума про тебе»; А. Дімаров «Буремна тиша»;
І. Драч «Учитель» та інші).
Логічно наступним прийомом, який забезпечує належний
рівень розвитку комунікативних умінь і навичок для роботи в
умовах етнокультури, є рольова гра. Алгоритм визначення цілей вивчення мовознавчої теми методом рольової гри містить,
окрім окресленого програмою переліку знань, умінь і навичок,
які стосуються окремої теми і які найбільшою мірою професійно значимі, урахування матеріалу підручника, питань, які
розглядатимуть на занятті, цілей і можливостей студентів, ще
й імітацію умов провадження мовної діяльності, моделювання
типових активних регіонально-мовленнєвих ситуацій з метою
вдосконалення навичок спілкування вчителя з учнями, педагогами і батьками. Проектують і кінцевий результат – оволодіння
студентами певними методичними прийомами навчання школярів мови в окресленому мовному середовищі та вироблення
адекватної мовленнєвої поведінки в конкретній мовленнєвопедагогічній ситуації. Такого типу рольові ігри можна запроваджувати під час опрацювання більшості мовознавчих тем.

94

Олійник М. І., Мачинська Н. І., Войтович А. Ю. та ін.



Важливим аспектом, що забезпечує належний рівень засвоєння граматичних знань і сприяє виробленню комунікативних умінь, є зосереджена робота над мовними одиницями,
використання всіх можливостей міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, блокове вивчення окремих тем чи розділів,
що даватиме змогу зберегти час для практичної мовленнєвої
діяльності студентів, зокрема – комунікативного тренінгу. Тренінгові заняття найдоцільніше проводити на етапі узагальнення
та систематизації лінгвістичних знань.
У процесі тренінгу удосконалюються не лише визначені
мовознавчою темою норми (лексичні, орфографічні, орфоепічні, граматичні, морфологічні, синтаксичні, етичні тощо), а
й комунікативна поведінка, спосіб спілкування. Під час тренінгу
кожен комунікант повинен уважно слухати іншого, спостерігати за ним, якомога глибше зрозуміти послання. Доцільними
будуть такі загальномовленнєві теми комунікативних занятьтренінгів, як: «Я добре знаю цю тему...», «Я можу розказати про
це третьокласникам...», «Я можу використати це у власному
мовленні...», де є визначена викладачем лінгвістична тема. Саме
викладач визначає час і тематику подібних тренінгів. Важливо,
щоб розривалося говоріння і слухання, засвоєння лінгвістичних
знань і вироблення комунікативних умінь. Саме така форма
роботи сприяє активізації навчального процесу, свідомому
сприйняттю сказаного і виробляє методику взаєморозуміння,
формуючи професійно-комунікативні навички. Наприклад, в
організованій викладачем дискусії «Двомовність: бути чи не
бути?» (мовознавча тема – відокремлені члени речення) щодо її
змісту учасники можуть займати диспозиції (грати ролі) «ерудита», «генератора ідей», «аналітика», «технолога», «естета»,
«проблематизатора», «опозиціонера», «індивідуаліста», «споживача». Тематика дискурсів може бути різноманітною, адже
мовний тренінг допомагає визначити не лише рівень засвоєння
лінгвістичної теми, а й рівні комунікативної компетенції учасників спілкування: рівень сприймання – чути співрозмовника і
сприймати всі нюанси його мовлення (рецептивна мовна компетенція); рівень відтворення –відтворювати текст відповідно до
лінгвістичних та комунікативних завдань (репродуктивна мовна
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компетенція) та редагувати тексти відповідно до їх стилістичної
належності (корекційна мовна компетенція); рівень творчої
діяльності – створювати тексти-висловлювання у відповідному
комунікативному просторі (продуктивна мовна компетенція).
Для педагогічної майстерності важливим є поняття стилів навчання, тобто стилів, що визначають шляхи здобування
знань. Умовно їх називають так: стиль діяча, стиль мислителя,
стиль теоретика, стиль практика, стиль активіста, стиль рефлектора. Ця система стилів окреслює всі етапи тривалого навчального процесу.
Значних успіхів у навчальному процесі досягають тоді, коли
добре розвивають стилі навчання на кожному етапі. Розвиваючи в собі риси активіста, людина водночас стає практиком. При
цьому активізується рефлекторна діяльність, тобто виникає
потреба аналізувати й оцінювати результат. Отже, з теоретика
і практика студент перетворюється на вмілого прагматика,
який успішно може планувати свою педагогічну діяльність у
майбутньому.
Ефективність підготовки вчителя залежить від уміння викладача обрати метод чи прийом навчання в конкретних умовах для кожного заняття, застосувати оптимальні педагогічні технології, які проектуватимуть кінцеві якості особистості
студента, в тому числі комунікативні – здатність взаємодіяти з
іншими суб’єктами і з навколишнім світом.
Забезпечує такий розвиток особистісно зорієнтоване навчання. З метою вироблення у студентів високих мовленнєвих
умінь і навичок потрібно надавати перевагу тим методам, які
звернені до свідомості й активності студентів у навчанні. Саме
інтерактивне навчання як різновид активного може забезпечити такий підхід і позитивний результат формування високопрофесійного педагога, оскільки суть його полягає в залученні
до навчального процесу всіх суб’єктів навчання, кожен із яких
робить індивідуальний внесок. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), у якому
студент і викладач є рівноправними, рівнозначними суб’єктами
навчання і добре розуміють, що вони роблять, рефлектують з
приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють (можуть).
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Працюючи в режимі постійних пошуків та новацій, студенти розвивають мислення й уяву, набувають комунікативних навичок монологічного мовлення, виявляють творчі можливості.
Заняття з методики стає бажаним, адже на ньому створюють
нові методичні прийоми, знахідки, придумують лінгвістичні ігри та кросворди, ведуть записник учителя. Такі форми й
методи дають змогу студентові самовиразитись. Орієнтація
сучасної методики на діалогізм як засіб комунікативної спроможності, а в педагогіці – на діалог двох суб’єктів навчального
процесу, студента і викладача, робить інтерактивну технологію
надзвичайно цікавою та ефективною. Студентам ставлять завдання розпланувати свої дії на окремі кроки: розширювати
комунікативні ситуації – на кожному занятті пропонувати нові
лексичні теми загальнопедагогічного та мовленнєвого характеру. Майбутнім педагогам пропонують завдання, на перший погляд, не пов’язані з методикою навчання мови школярів, однак
вони забезпечують формування різнорівневої компетентності
(також і мовної), наприклад: відвідати колишню вчительку,
забуту однокласницю, новий музей, збори; прочитати статтю
автора, погляди якого не поділяєте, розкритиковану книжку;
сходити на концерт музики, якої не любите, – і використати
ці матеріали у підготовці до занять з методики, у розробці
конспектів уроків з мови чи читання.
Постановка мовних і мовленнєвих завдань на заняттях з
методики навчання української мови має навчити, передусім,
оцінювати та добирати мовні засоби не ізольовано, а в контексті
створюваного чи аналізованого висловлювання, відповідно до
навчально-педагогічної ситуації, а вивчення мови стає не механічною, а усвідомленою практичною діяльністю майбутніх
педагогів.
Така логічна послідовність виконання поставлених завдань –
від спостереження за мовним явищем під час комунікації через
аналіз цих мовних явищ при виконанні аналітичних, аналітико-синтетичних і синтетичних вправ до застосування набутих
лінгвістичних знань у визначеному ситуативному мовленні
(рольова гра) та у процесі «живої» комунікативної діяльності
(комунікативного тренінгу) – посилює мотиваційний аспект
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вивчення граматичних тем і забезпечує належний рівень здобуття студентами необхідних мовознавчих знань та формування комунікативної компетентності.
Випускник університету після закінчення вузу потрапляє
в інше середовище, аніж він перебував 4–6 років. Викладач у
вузі не може, зазвичай, передбачити усі можливі варіанти соціального середовища, в яке потраплятиме його випускник,
однак він може спроектувати поведінку молодого педагога в
соціокультурному просторі з регіональними особливостями.
Власне це й убезпечить молодих педагогів від розчарувань і
поразок у полікультурному шкільному середовищі.
З метою поглиблення соціокультурних знань та удосконалення соціокультурної компетентності варто рекомендувати
студентам різноманітні пошуково-дослідницькі завдання, в
тому числі й курсові та магістерські роботи, наприклад:
• Особливості вивчення лексичних тем у початкових класах шкіл гірського регіону (Центральної України, Полісся, Гуцульщини …).
• З історії розвитку педагогічної думки краю.
• Методика проведення уроків роботи з дитячою книжкою, роботи з інформацією на основі літературних творів письменників рідного краю.
• Формування комунікативної компетентності молодших
школярів засобами художнього слова (на основі літератури рідного краю).
• Звичаї мого роду як засіб виховання національно свідомої особистості.
• Надзвичайно важливим і можливим є введення в навчальний план вибіркових дисциплін або спецкурсів
соціокультурного спрямування – «Культура і особистість», «Педагогіка родознавства», «Педагогічні основи
родознавства», «Філософія української культури», «Сучасне краєзнавство», «Історія мого краю» та інші.
Запропонована різноманітність тематичного та методичного забезпечення формування соціокультурної компетентності
сприятиме усвідомленню студентами культурного розмаїття унітарної держави, готуватиме їх до роботи в умовах по-
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лікультурного середовища, формуватиме їх соціокультурну
мобільність, яка допоможе майбутнім педагогам зайняти у
суспільстві місце, яке найповніше відповідатиме їхнім потребам і можливостям.
У перспективі важливі дослідження організації навчального
процесу з акцентом на практичне застосування набутих умінь і
навичок та розроблення відповідної інтегративної системи навчання мови та мовлення задля забезпечення ефективного формування соціокультурної мобільності та комунікативної компетентності студентів в умовах ступеневої педагогічної освіти.

1.6. Спілкування у професійній діяльності
педагога: особливості, закони, функції, стилі
Критерій ефективності й успішності професійної діяльності педагога певною мірою визначений рівнем майстерного
володіння словом, культурою мовлення, вмінням у спілкуванні під час розповіді переконувати інших учасників навчально-виховного процесу. Відомо, що одним із найважливіших
пріоритетів для сучасної людини в умовах теперішнього інформаційного суспільства є успіх. Його важливість у системі
цінностей можна визначити з численних презентованих стратегій, розроблених для його ж досягнення. Мистецтво спілкування у цих стратегіях порівнюють з цеглиною, яку закладають
у фундамент. Сучасні фахівці у галузі спілкування зазначають
пряму залежність успіху людини у професійній діяльності, у
взаєминах з іншими членами суспільства від вміння спілкуватися. Звичайно, стосунки з людьми можуть обмежуватися
посмішкою, кивком голови та іншим жестом, тобто засобами
невербальної комунікації, проте найчастіше – це привітання,
а далі – жвава розмова або поважна бесіда. Залежно від індивідуальних особливостей люди мислять образами, звуками,
відчуттями, проте всі послуговуються мовою, словом як основним засобом вияву наших думок.
Спробуємо визначити загальні особливості спілкування
(функції, етапи, закони), без усвідомлення яких унеможлив-
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люється успішне професійне педагогічне спілкування, яке, на
думку В. Г. Пасинка, «є різновидом ділового спілкування»1.
Для досягнення мети потрібно вирішити поставлені завдання:
1) окреслити значення термінів «спілкування», «педагогічне спілкування»;
2) описати функції, притаманні процесу спілкування;
3) проаналізувати закони спілкування;
4) виокремити етапи, за якими відбувається процес спілкування;
5) проаналізувати стилі педагогічного спілкування.
Вивченням проблем спілкування займалося та займається багато як українських, так і зарубіжних учених. Зокрема,
А. Піз вивчає аспекти невербального спілкування (жести, міміку, проксеміку, почерк); Е. Берн зосередив свою увагу на
вивченні «трансакцій» (від англ. transaction — угода), які покладено в основу міжособистісного спілкування. Російський
мовознавець Й. Стернін досліджує проблеми психо- та когнітивної лінгвістики, комунікативної поведінки; Л. Виготський
вивчав зв’язок мовлення і мислення, психологію вербального
мислення. Об’єктом наукових розвідок Ф. Бацевича є природа
спілкування і комунікації: функції, типи, закони спілкування,
тенденції розвитку сучасного спілкування; Ю. В. Пінчук приділив увагу вивченню педагогічної риторики та особливостям
педагогічного спілкування; В. Г. Пасинок розробив культуру
мовлення педагога; М. О. Стахів досліджує особливості українського комунікативного етикету.
У науковій літературі існує багато визначень терміна «спілкування», що зумовлено багатоманітністю і важливістю цього
поняття. Одні науковці розглядають спілкування в контексті
його органічної єдності з життям суспільства загалом та безпосередніми контактами людей, інші – як обмін інформацією,
взаємодію та сприйняття один одного, ще інші – з погляду
мети спілкування. Узагальнюючи різні підходи до проблеми
спілкування, можна стверджувати про багатоаспектний харак-

1
Пасинок В. Г. Основи культури мовлення : навч. посіб. Київ : Центр
учбової літератури, 2012. 184 с.
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тер цього феномену. Наведемо кілька дефініцій означуваного
терміна. Зокрема, спілкування – це:
– складний процес встановлення та розвитку контактів
між людьми, взаємодії особистостей, в основі якого лежить обмін думками, почуттями, волевиявленнями з
метою інформування1;
– взаємні стосунки, діловий дружній зв’язок2;
– сукупність зв’язків і взаємодій людей, суспільств,
суб’єктів (класів, груп, особистостей), у яких відбувається обмін інформацією, досвідом, уміннями, навичками
та результатами діяльності3.
Як зауважують науковці, спілкування, зазвичай, спрямоване на досягнення певного результату, вирішення конкретної
проблеми або на реалізацію професійної цілі. Воно є необхідною умовою будь-якої діяльності. Завдяки процесу спілкування
відбувається навчання й виховання людини, засвоєння нею
різних видів соціального досвіду, норм і правил поведінки,
традицій і звичаїв.
Педагогічне спілкування, на думку В. Г. Пасинка, − це взаємодія суб’єктів педагогічного процесу, спрямована на суттєві
зміни властивостей, станів і поведінки її учасників4. Результатом
такої комунікативної взаємодії педагога з учнями, студентами,
їхніми батьками, членами педагогічного колективу є оптимізація освітнього процесу.
Як і будь-який інший суспільний процес, спілкування виконує певні функції. Функції спілкування (від лат. function –
виконання, здійснення) – це зовнішній вияв властивостей спілкування, ті завдання, які воно реалізує у процесі діяльності
індивіда в соціумі.
1
Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручик. Київ : Алерта, 2012. 696 с.
2
Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов.
та СD) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ, 2005. 1728 с.
3
Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. Київ :
Академія, 2004. 344 с.
4
Пасинок В. Г. Основи культури мовлення : навч. посіб. Київ : Центр
учбової літератури, 2012. 184 с.
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Відомий фахівець з теорії та практики спілкування Ф.С. Бацевич виокремлює такі функції спілкування (його твердження
стосуються також і педагогічного спілкування):
− контактну (створення атмосфери обопільної готовності
передавати і сприймати інформацію та підтримувати
зв’язок до завершення акту спілкування;
− інформаційну (обмін інформацією, запитаннями і відповідями);
− спонукальну (заохочення адресата до певних дій);
− координаційну (узгодження дій учасників спілкування);
− пізнавальну (адекватне сприйняття і розуміння змісту
повідомлень);
− емотивну (обмін емоціями, почуттями, переживаннями);
− налагодження стосунків (розуміння свого місця в системі рольових, статусних, ділових, міжособистісних стосунків);
− регулятивну (залежно від мети, яку ставить перед собою
адресант, він і організовує своє спілкування, дотримується певної стратегії й тактики)1.
Проте зазначимо, що у процесі спілкування (зокрема, й
педагогічного) усі ці функції між собою тісно взаємодіють, що
і дає підставу вважати спілкування системою, а кожна система
функціонує за своїми законами. У випадку зі спілкуванням, ці
закони залежать від індивідуальних психологічних особливостей учасників спілкування, закономірностей процесу спілкування. Вони нежорсткі, змінні і мають національну специфіку.
Щоб краще зрозуміти, про що йдеться, розгляньмо деякі
із них, спираючись на дослідження вітчизняних науковців2.
Закон дзеркального розвитку. Співрозмовники автоматично
і підсвідомо наслідують стиль один одного. Наприклад, якщо
спілкування починається агресивно – то і відповідь така ж;
якщо хтось говорить пошепки, інші мимоволі звертають на це
увагу і понижують гучність голосу. Дію закону спостерігають і
тоді, коли один зі співрозмовників (наприклад, педагог) почи1

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. Київ :
Академія, 2004. 344 с.
2
Там само.
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нає посміхатися. Цей закон дає змогу налагодити добрі стосунки між співрозмовниками, тобто є одним із фундаментальних
положень безконфліктного спілкування учасників освітнього
процесу.
Закон залежності ефективності взаємодії від затрачених зусиль: ефективність педагогічного спілкування прямо пропорційна затраченим зусиллям педагога. Щоб досягти успіху у
спілкуванні, необхідно застосовувати вербальні і невербальні
засоби, дотримуватись законів, правил спілкування, норм етикету тощо. Педагогові варто пам’ятати, що коротко висловлені
прохання і розпорядження виконують з меншим бажанням і
сприймають як надто категоричні, неввічливі, агресивні.
Закон прогресивного зростання нетерпіння слухачів: що довше
говорить мовець, то більше неуваги й нетерпіння виявляють
його слухачі. Ефективне мовлення триватиме не довше, ніж
10 хвилин.
Закон зниження рівня інтелекту аудиторії зі збільшенням її
чисельності: що більше людей слухає мовця, то нижчим є середній рівень інтелекту аудиторії. З огляду на це мовцеві-педагогу
слід брати до уваги кількість слухачів. Найважче переконати
одного слухача. Що більша чисельність слухачів, то важче окремій людині мислити логічно, критично зважувати аргументи,
приймати рішення. Щодо професійного педагогічного спілкування варто пам’ятати під час проведення батьківських зборів
чи засідань педагогічного колективу.
Закон комунікативного самозбереження: людина у процесі
спілкування намагається зберегти досягнуту нею комунікативну рівновагу. Наприклад, мовець переважно утримується
від висловлювання своєї думки, яка відрізняється від поглядів
решти учасників, оскільки хоче уникнути критики або заперечення. Впливом цього закону багато в чому обумовлена комунікативна поведінка у групі: людині простіше пристосуватися
до поведінки групи, ніж протистояти їй.
Закон ритму комунікації: співвідношення говоріння і мовчання в мовленні кожної людини – величина постійна. У кількісному вияві вона становить приблизно 1 : 23. Отже, людина
говорить менше, ніж мовчить. Через недотримання звичного
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ритму комунікації може з’явитися психічний неспокій, стрес,
погіршення настрою і загального стану здоров’я.
Крім того, співвідношення говоріння і мовчання варіює
залежно від багатьох чинників, насамперед професійних (педагоги, актори та інші категорії людей говорять більше), вікових
(діти та особи похилого віку мають більшу потребу у говорінні,
ніж люди середнього віку), гендерних (жінки прагнуть до розмови більше, ніж чоловіки), національних (мало розмовляють
норвежці, шведи, естонці; значно активніше й охочіше спілкуються італійці, іспанці, французи).
Закон мовленнєвого самовпливу: словесне втілення ідеї або
емоції відповідно формує у мовця цю ідею або емоцію. Як
засвідчує досвід, словесне втілення певної думки дає змогу людині впевнитися в ній, остаточно утвердити її для себе. На дії
цього закону базується аутогенне тренування.
Закон довіри до зрозумілих висловлювань: що простіше мовець
висловлює свої думки, то краще його розуміють і більше йому
довіряють. Розуміння дії цього закону є важливим для професійної риторики педагога, яка, зокрема, полягає у тому, щоб
розповісти і переконати у правильності висвітлених положень.
Закон притягування критики: що більше людина вирізняється серед оточення, то більше про неї лихословлять і критикують її вчинки. Дію цього закону психологи пояснюють
так: все, що привертає увагу, стає предметом обговорення;
зосереджуються ж переважно на недоліках людей, які певним
чином виділилися з оточення, з метою опустити їх до свого
рівня. Відомий американський фахівець з питань ефективного
спілкування Дейл Карнегі зауважував: «Не критикують лише
пеньок від зрубаного дерева, ти ж не можеш стати пнем».
Закон самовиникнення інформації: у випадку нестачі інформації в певній групі спілкування інформація самопороджується у вигляді чуток: якщо вони народились, то можуть стати
джерелом і поживою для виникнення інших чуток і домислів.
Закон модифікації нестандартної поведінки учасників спілкування: якщо співрозмовник у процесі взаємодії порушує
норми спілкування, то інший співрозмовник змушує його змінити комунікативну поведінку. Цей закон конкурує із законом
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віддзеркалення: перемагає один із них, залежно від ситуації,
особистостей учасників, їхніх комунікативних ролей, статусів,
психологічних особливостей, емоційних станів тощо.
Закон прискореного поширення негативної інформації: інформація негативного змісту має тенденцію до швидшого поширення, ніж позитивна. Дія цього закону пов’язана з підвищеною
увагою людей до негативних чинників, оскільки позитивне
швидко починають вважати за норму і перестають обговорювати.
Закон спотворення інформації: будь-яка інформація, яку
передають у групі спілкування, спотворюється в процесі її передавання через суб’єктивну інтерпретацію інформації кожною особою-отримувачем і особистісне ставлення до змісту
інформації.
Закон емоційної афіліації («зараження»): особи, які перебувають в однаковому емоційному стані, прагнуть об’єднатися
в групу і спілкуватися один з одним. Емоційні люди створюють групи і навіть натовпи; люди в поганому настрої шукають
друзів по нещастю; веселій людині хочеться проводити час зі
схожими до себе людьми. Саме тому педагогові варто озвучувати, здебільшого, позитивну інформацію і в такий спосіб формувати мікроклімат колективу й сприяти творенню свого образу.
Закон мовленнєвого посилення емоцій: емоційні вигуки посилюють емоцію, яку людина переживає у цей момент. З’ясовано,
що словесне стверджування емоції посилює її в півтора−два
рази.
Закон мовленнєвого поглинання емоцій: у разі послідовної
вдумливої розповіді про емоцію, яку людина в певний проміжок часу переживає, цю емоцію ніби поглинає мовленням і
вона зникає. Слова наче всмоктують почуття, розчиняють його
і забирають в особи. Саме тому люди так люблять скаржитися
комусь на життя. Дія цього закону повною мірою виявляється
в професійній педагогічній діяльності.
Закон емоційного пригнічування логіки: людина втрачає логічність й аргументованість мовлення, перебуваючи в емоційному
стані. Це відбувається тому, що в емоційному стані починає
домінувати права півкуля головного мозку, яка відповідає за
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емоції, а ліва, яка відповідає за логіку, розуміння і породження
зв’язного мовлення, пригнічена, ніби вимкнена. Саме тому з
емоційною людиною слід спілкуватись спокійно, не сперечаючись, демонстративно погоджуватися, потроху знижуючи
рівень її емоційності, заспокоювати, щоб згодом задіяти логіку
переконання1.
Знання законів спілкування та вміння їх використовувати
необхідні для досягнення успіху у професійній педагогічній
комунікації. Крім того, зазначимо, що кожен процес спілкування складається з кількох етапів, які перед початком спілкування слід продумувати з метою підвищення ефективності
спілкування.
1. Ретельна підготовка до спілкування. Цей етап передбачає: складання плану майбутньої розмови; збирання
відомостей з предмета спілкування та їх систематизацію; вмотивування аргументів на користь своєї позиції
та контраргументів іншої сторони; обґрунтування свого
варіанта вирішення проблеми та розгляд реакції співрозмовника.
2. Орієнтування в ситуації і встановлення контакту, тобто
початок спілкування. На цьому етапі важливо: дбати
про створення доброзичливої атмосфери спілкування (доцільно поговорити про спільні інтереси, сказати
щось приємне співрозмовникові); не протиставляти
себе співрозмовникові; демонструвати повагу й увагу
до співрозмовника (доброзичливий погляд і усмішка
допоможуть установити контакт); уникати критики,
зверхності та негативних оцінювань.
3. Обговорення питання. На цьому етапі доцільно дотримуватися таких правил: лаконічно й просто викладати
інформацію; уважно вислуховувати співрозмовника і
намагатися адекватно сприймати те, про що він говорить; пам’ятати, що для спілкування, зокрема педагогічного, характерне діалогічне, а не монологічне мовлення;
аргументувати свою позицію: наводити переконливі
1
Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник. Київ :
Академія, 2004. 344 с.
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докази. Як зазначають науковці, «педагогічний діалог –
це дія в педагогічному процесі, яка створює можливість
для кожного її учасника самовиразитися в спілкуванні»1.
4. Прийняття рішення. Щоб прийняти правильне рішення, варто: запропонувати кілька варіантів вирішення
проблеми; уважно вислухати аргументи співрозмовника щодо можливого рішення; визначити за настроєм
співрозмовника момент завершення процесу спілкування й запропонувати варіант прийняття рішення; не
виявляти роздратування, навіть якщо мети не досягнуто;
намагатися триматися впевнено.
5. Вихід із контакту. Відповідно до правил етикету, ініціатива завершення розмови за статусної несиметричності
учасників спілкування має належати особі жіночої статі,
старшій за віком людині або вищій за соціальним становищем. Наприкінці спілкування варто підсумувати
результати зустрічі, попрощатися і висловити надію на
подальші взаємини і спільну діяльність2.
Для розвитку комунікативних компетентностей педагога
важливою є правильність побудови етапів групового спілкування. Відповідно до логіки педагогічної взаємодії, вирізняють
такі стадії:
1. Моделювання педагогом очікуваного спілкування зі
здобувачами освіти упродовж процесу підготовки до
безпосереднього педагогічного спілкування. На цьому
етапі відбувається своєрідне планування комунікативної
складової структури педагогічної взаємодії, що відповідає педагогічним завданням, педагогічній ситуації,
індивідуальності педагога, особливостям окремих учнів
чи студентів і навчальної групи загалом.
2. Організація власне педагогічного спілкування між
суб’єктами навчального процесу. Важливим моментом цього етапу є привернення і подальше утримання
1

Пасинок В. Г. Основи культури мовлення : навч. посіб. Київ : Центр
учбової літератури, 2012. 184 с.
2
Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера : навч. посіб.
Київ : Знання, 2005. 442 c.
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педагогом уваги учнів чи студентів, оскільки ефективне
спілкування з суб’єктами навчання можливе за умови,
якщо увага тих, хто навчається, повною мірою сконцентрована на викладачеві.
3. Керування спілкуванням у процесі педагогічної взаємодії. Зазвичай цей етап передбачає уточнення умов
і структури педагогічного спілкування.
4. Аналізування результатів спілкування і моделювання
нового педагогічного завдання. Цю завершальну стадію нерідко визначають як стадію зворотного зв’язку
у спілкуванні. Вона найчастіше простежується під час
різноманітних опитувань і анкетувань1.
Критерій ефективності й успішності професійної діяльності педагога визначений рівнем майстерного володіння словом,
культурою мовлення, вмінням під час розповіді переконати у
чомусь інших учасників освітнього процесу. У професійному
спілкуванні педагог обмінюється думками не лише з учнями,
а й з їхніми батьками, колегами та іншими працівниками навчального закладу. Як зазначено вище, педагогічне спілкування
є одним із різновидів ділового спілкування, а, отже, інструментом, за допомогою якого можна домогтися підвищення
ефективності освітньої діяльності, покращення стосунків у колективі; воно слугує джерелом пізнання внутрішнього світу
учасників спілкування.
Як ділове спілкування, так і педагогічне має низку особливостей, які вирізняють його з-поміж інших видів спілкування
і які залежать від специфіки організації умов, у яких протікає
процес обміну думками, а саме: партнерські стосунки, психологічна рівність учасників комунікативної взаємодії та водночас
асиметрія педагогічного впливу, зумовлена роллю педагога
в організації процесу спілкування. За правильної організації
спілкування (у формі діалогу) учасники перебувають у подвійній позиції – то мовця, то слухача.
1

Курлянд З. Н., Хмелюк Р. І., Семенова А. В. та ін. Педагогіка вищої
школи : навч. посіб ; за ред. З. Н. Курлянд. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ :
Знання, 2007. 495 с.
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Дослідниця педагогічного спілкування М. Навроцька зазначає, що «для педагогів характерні такі риси успішного спілкування з учнями:
− відкритість особистості, здатність дозволити учням зрозуміти, що вчитель теж людина;
− здатність організовувати спілкування «від учня»: залежно від його настрою, думок;
− здатність стати на місце учня, пізнати його і в даній
ситуації, і взагалі;
− здатність прийняти учня як повноправного партнера
спілкування;
− чуйність, терпіння, зацікавленість вихованцем, здатність
співпереживати;
− різноманітність інтересів, широта пізнання і здатність
використовувати їх у спілкуванні з учнем;
− здатність показати учневі його значущість»1.
Продуктивність комунікативної взаємодії у межах навчально-виховного процесу залежить від стилю спілкування, яким
володіє окремий педагог і який залежить від його індивідуальних якостей та властивостей, рис характеру, темпераменту,
обсягу та рівня знань у сфері професійної комунікації, практичних вмінь та навичок організації процесу спілкування.
Серед багатьох класифікацій науковці виокремлюють такі
типи стилів педагогічного спілкування: авторитарний, демократичний та ліберальний2. Розглянемо кожен із них детальніше.
Авторитарний стиль передбачає зорієнтованість процесу
спілкування на особу педагога і виявляється в демонструванні
нетолерантного ставлення до думок інших, жорсткої позиції
педагога до учнів чи студентів, сприйнятті їх як суб’єктів керівництва, управління. Педагог, який надає перевагу авторитарному стилю спілкування, коли знаходить помилки у відповідях
учнів чи студентів, не пояснює, як можна їх виправити, а ви1

Навроцька М. Спілкування як невід’ємна складова іміджу педагога //
Людинознавчі студії. Серія педагогіка. 2010. Вип. 31. С. 209–218.
2
Пасинок В. Г. Основи культури мовлення : навч. посіб. Київ : Центр
учбової літератури, 2012. 184 с.
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сміює тих, кого навчає. Крім того, педагог порушує принципи
наступності і послідовності навчання, пропонуючи виконати
завдання поетапно, не розтлумачуючи призначення кожної
операції та її зв’язку з наступним видом роботи.
Учні чи студенти, що перебувають під керівництвом педагога, який дотримується авторитарного стилю спілкування, зазвичай, є пасивними виконавцями і не беруть участі у прийнятті важливих рішень, оскільки педагог особисто визначає зміст
і напрями розвитку навчально-виховного процесу. Висловлювання педагога, здебільшого, мають форму імперативу (наказ,
розпорядження, вказівки), виражені інфінітивом (зробити,
виконати, написати, подумати) або наказовим способом дієслова (зробіть, виконайте, напишіть, подумайте), є короткими і
чіткими, отож, відповідно до законів спілкування, їх виконують
з меншим бажанням, ніж висловлені розлого і доброзичливо.
У стосунках педагога, який використовує авторитарний стиль
спілкування, переважає «начальницький» тон, відсутність посмішки, що унеможливлює дію одного із законів спілкування,
який забезпечує безконфліктний обмін думками.
Часто саме використання авторитарного стилю є умовою
найвищої ефективності та результативності навчання, водночас
він породжує несприятливий психологічний клімат в аудиторії, стимулює розвиток в учнів чи студентів покори, лицемірства і страху перед силою.
Демократичний стиль у педагогічному спілкуванні передбачає глибоку повагу педагога до учнів чи студентів, сприйняття їх як самостійних суб’єктів навчально-виховного процесу,
уважне і доброзичливе ставлення до думки колективу. Якщо
педагог надає перевагу демократичному стилю у спілкуванні,
то він відмовляється від висловлення жорстких вказівок чи
наказів учням чи студентам щодо їхньої поведінки, успіхів у
навчанні тощо. Вони вільні у праві вибору варіантів вирішення
завдань, висловлювання власної думки щодо певної проблеми.
У процесі навчально-виховної діяльності педагог намагається
довести ціль діяльності до кожного учасника педагогічної взаємодії, залучає всю аудиторію до активного обговорення кожної частини роботи. Під час вирішення питань, що стосуються
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усього колективу, всі його члени беруть участь в обговоренні
та спільному прийнятті остаточного рішення. Водночас педагог рівномірно розподіляє спільну роботу між учасниками
навчально-виховного процесу з урахуванням індивідуальних
особливостей кожного учня.
Надаючи перевагу демократичному стилю спілкування,
педагог виконує функцію порадника, його поради чи рекомендації не є обов’язковими для виконання. Він зосереджує увагу
на координації зусиль усіх учасників педагогічного спілкування
і контролює реалізацію та результати навчально-виховної діяльності, наголошує на посиленні пізнавальної мотивації учнів
чи студентів, розвитку їхньої ініціативності та самостійності, вихованні впевненості у собі. Дотримання демократичного стилю
спілкування передбачає застосування таких способів взаємодії,
як координація, інформування, порада, заохочення та ін.
Ліберальний стиль педагогічного спілкування передбачає
виявлення низької вимогливості, позиції невтручання, за якою
маскується байдужість до учасників навчально-виховного процесу. Спілкування за таких умов часто є некерованим через
відсутність у педагога чіткого алгоритму дій, ініціативності
і зацікавленості в результатах. Такий педагог важливі ділові
питання вирішує формально, не вникаючи в їх суть, а також
може легко піддаватися сторонньому впливу, використовуючи як основні засоби спілкування переконання та умовляння.
На заняттях з педагогом, який є прихильником ліберального
стилю, спостерігається виконання меншої кількості завдань,
порівняно із заняттями під керівництвом педагога, який володіє демократичним чи авторитарним стилями спілкування.
Крім того, порушуючи принцип вимогливості, педагоги-прихильники ліберального стилю педагогічного спілкування часто
необ’єктивно оцінюють знання, завищують оцінки, результатом чого є низький рівень знань та вмінь учнів чи студентів.
Ліберальний стиль спілкування негативно впливає на розвиток
молодої особистості, породжує формування в них завищеної
самооцінки і почуття вседозволеності.
Як уже зазначено, подана вище класифікація стилів педагогічного спілкування не єдина. На думку І. Зязюна, доволі
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плідним в умовах освітнього процесу є спілкування на основі
захопленості спільною творчою діяльністю. Захопленість педагога спільним з учнями чи студентами творчим пошуком –
результат не тільки комунікаційної діяльності педагога, а й,
здебільшого, його ставлення до педагогічної діяльності загалом.
Не менш продуктивним є стиль педагогічного спілкування на
основі дружнього ставлення. Цей стиль є продуцентом розвитку творчих взаємин педагога з суб’єктами освітнього процесу.
Трапляється у педагогічній діяльності і спілкування-дистанція. Суть його полягає у тому, що в системі взаємовідносин
педагога і вихованців обмежувачем є дистанція. Спілкуваннядистанція певною мірою слугує перехідним етапом до такої
негативної форми спілкування, як спілкування-залякування.
Цей стиль спілкування, до якого також іноді звертаються особливо молоді педагогічні працівники без належного досвіду
роботи, пов’язаний, здебільшого, з невмінням організувати
продуктивне спілкування на основі захопленості спільною діяльністю. Не менш негативно у роботі з учнями чи студентами
впливає спілкування-загравання. Цей стиль спілкування відповідає прагненню швидко завоювати у дітей хибний, дешевий
авторитет, проте така поведінка онтологічно суперечить вимогам професійної педагогічної етики1.
Отже, спілкування має доволі важливе значення у житті
людини, зокрема, у залученні її до суспільного життя, до активної життєдіяльності, а успішне спілкування, як взаємодія
між людьми, є основою результативної діяльності у будь-якій
сфері людського буття. Для того, щоб володіти мистецтвом
спілкування, варто знати основні функції і закони спілкування,
будувати процес спілкування відповідно до етапів спілкування,
що забезпечить успіх комунікативної діяльності і допоможе
уникнути небажаних конфліктів. Оскільки педагогічне спілкування належить до одного з важливих інструментів впливу
на розвиток особистості, то сформовані на належному рівні
1

Зязюн І. А. Педагогічна майстерність : хрестоматія / упоряд.: І.А. Зязюн,
Н. Г. Базилевич, Т. Г. Дмитренко та ін. ; за ред. Зязюна І. А. Київ : Богданова А.М. 2002. 462 с.
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комунікативні здібності і вміння педагога є одним із показників
його фаховості.
В умовах демократизації суспільства і нового погляду на
систему освіти та освітній процес найкращим стилем педагогічного спілкування можна назвати демократичний стиль,
використання якого в освітньому процесі сприяє: глибокому
засвоєнню учнями чи студентами навчального матеріалу; розвитку цілеспрямованості, серйозному ставленню до прийняття
рішень; відповідальності у партнерських стосунках; підвищенню творчої активності; формуванню колективу.
Подане дослідження може стати основою для подальшого вивчення окресленої проблематики, зокрема, створення
позитивного образу педагога, який безпосередньо залежить
від обраного стилю педагогічного спілкування, обізнаності із
дією законів професійної комунікації, вмінням вибудовувати
процеси спілкування відповідно до етапів, за якими воно відбувається, і застосовувати у професійній діяльності основи безконфліктної комунікації, передусім у неоднорідному мовному
та культурному середовищі.

1.7. Педагогічна комунікація
як навчальна дисципліна: аналітичні
та прагматичні виміри
Модернізацію української системи освіти розглядають як
цілісний процес, підпорядкований завданням соціально-економічних реформ України. Освіта адаптується до основних
процесів суспільства: формування державності, інтеграції у
світовий соціокультурний та освітній простір. Надання можливостей вести сучасну педагогічну комунікацію, зростання
вимог, умов і мотивації до обміну інформацією у віртуалізованому «цифровому суспільстві» стали серйозними викликами і
перспективами щодо компетенцій фахової підготовки педагога
у ХХІ столітті. У такому насиченому динамічними соціальними подіями інформаційному суспільстві проблему комуніка-
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ції вважають одним з найважливіших викликів. Особливо це
стосується освітньої сфери, яка має забезпечити підготовку
людини до життя у мінливому, агресивно налаштованому,
«цифровому» світі. Мовна вправність, яку означують терміном «комунікативна компетенція» – важлива умова кваліфікації педагога. Вчитель не повинен володіти комунікативними
уміннями на рівні письменника, проте й не варто нехтувати
важливістю уміння висловлювати думку, адекватно реагувати
на реакцію співрозмовника чи групи слухачів. Професійний
обов’язок педагога – не лише удосконалювати свій фах, а й
наполегливо удосконалювати мовну культуру професійного
спілкування. Комунікативна діяльність педагога – це процес постійного аналізу та динамічного вивчення, реакції на навчальну
комунікацію, моніторинг свого оточення, активна діяльність
щодо оцінки ситуації, контроль за реакцією адресата, вивчення
і реагування на зворотній зв’язок, за потреби – відповідна стимуляційно-заохочувальна діяльність щодо якості та кількості
комунікативного процесу1.
Комунікація, як відомо, є двостороннім потоком інформації. У ньому важливі якість передавання інформації, її повнота,
зміст, форма, що дає змогу не лише оперативно і правильно
сформувати уявлення про відповідну проблему, а й обрати
партнерів, розробити її стратегію і тактику, визначити адекватні методи і засоби реалізації конкретних цілей. Ефективність
комунікації залежить від зрозумілості, доступності інформації2.
В усі часи вміння вправно писати, добре говорити й правильно мислити вважали ідеалом освіченої людини. Сучасні
виклики цифрового суспільства утвердили цей ідеал. Грамотна
людина легко орієнтується в потоці фахової інформації, їй
легше поповнювати запас знань і ділитися ними з іншими.
Отож актуальним питанням сьогодення стає мовна вправність

1
Крохмальна Г. І. Сучасні тенденції навчальної комунікації вчителя початкової школи // Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті
соціальної мобільності : матеріали теоретико-практичного семінару, 20 січня
2017 р. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. С. 104–107.
2
Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація: теорія, технологія,
практика : монографія. Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. 304 с.
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педагога, уміння реалізовувати основні види мовлення у педагогічній комунікативній діяльності.
З огляду на потреби підготовки кваліфікованого фахівця,
у Львівському національному університеті імені Івана Франка
запроваджено дисципліну «Педагогічна комунікація». Ця дисципліна є вибірковою, складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівця за ОКР «бакалавр».
Курс «Педагогічна комунікація» є складовою частиною
гуманітарних дисциплін, передбачає розвиток мовної вправності (комунікативної компетентності) майбутніх педагогів,
підвищення рівня їх етичної взаємодії з учнями, формування
комунікативної спрямованості у студентів. Курс покликаний
допомагати становленню сучасного педагога, який розвивається і формується в умовах сучасного освітнього простору, відповідно до вимог Концепції «Нова школа…». Як самостійний
навчальний предмет «Педагогічна комунікація» базується на
філологічних курсах: «Основи комунікативної лінгвістики»,
«Основи теорії мовної комунікації», «Теорія мовленнєвої діяльності»,«Комунікативістика»,«Лінгвокогнітологія», «Сучасна
українська мова» тощо та має на меті систематизувати й узагальнити знання студентів з української орфоепії, морфології,
синтаксису, стилістики української мови, розв’язувати педагогічні завдання, моделювати педагогічні комунікативні ситуації
майбутнього працівника освітньої сфери. Адже педагогічна
комунікація ставить специфічні вимоги до якостей особистості
майбутнього вчителя, серед яких є комунікативність як необхідна передумова успішної та активної роботи з педагогічною
інформацією, що спрямована на навчання і виховання учнів1.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є спілкування
як система соціально-психологічної взаємодії між суб’єктами
комунікації, спрямована на створення оптимальних соціальнопсихологічних умов для спільної діяльності.
Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів:
1
Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація : навч. посіб. Київ
: Академія, 2006. 256 с.
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Змістовий модуль 1. Педагогічна комунікація як феномен
педагогічної діяльності;
Змістовий модуль 2. Основні засоби педагогічної комунікації.
Метою викладання навчальної дисципліни є: оволодіння
системою комунікативних знань та умінь, що забезпечують реалізацію функцій, покладених на педагога загалом; здійснення
майбутніми фахівцями педагогічної комунікації на високому
якісному рівні, можливість самореалізації та самовдосконалення студентів завдяки вербальним і невербальним засобам
комунікації з погляду педагогічної діяльності.
Головними завданнями вивчення дисципліни є: надання
студентам знань теоретичних положень педагогічної комунікації; практичне оволодіння технікою керівництва педагогічною
комунікацією; оволодіння ефективними шляхами впливу на
співрозмовника як суб’єкта комунікації; розвиток комунікативних компетенцій, необхідних у професійному спілкуванні
педагогів.
Після закінчення курсу студентам необхідно вміти: використовувати багатство мови, реалізовувати основні різновиди
мовлення у педагогічній комунікативній діяльності; добирати
в усному та писемному педагогічному мовленні найдоцільніші
формули мовленнєвого етикету; моделювати процес педагогічної комунікації, враховуючи його структурні елементи; організовувати процес прийому й передачі педагогічної інформації;
управляти процесом в системі «вчитель−учень»; установлювати
суб’єкт-суб’єктні стосунки з суб’єктами комунікації; використовувати інформаційні ресурси комп’ютерних технологій для
організації освітнього процесу.
На вивчення дисципліни відведено 90 годин, 3 кредити
ECTS. Розглянемо детальніше певні аспекти інформаційного
наповнення деяких тем змістових модулів.
Важливою складовою конкурентоспроможного фахівця є
досконале володіння культурою спілкування, зокрема, високий
рівень його фахового мовлення, що передбачає майстерне володіння термінологічною лексикою. Це засвідчуватиме глибоке
розуміння професійних понять і явищ, слугуватиме успішній
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фаховій комунікації. Знання педагогічної термінології – умова
високої професійності педагога. Адже здобуття фаху вчителя
передбачає необхідність опанування поняттєвою сферою обраної спеціальності, репрезентованої засобами національної
термінології. Гуманітарні професії, до яких належить і фах
учителя початкової школи, зумовлюють глибоку мовну освіченість студента, оскільки мовлення в подальшій діяльності
педагога є джерелом і носієм інформації, засобом впливу та
переконання, отож обов’язково має бути досконалим.
Доволі актуальним є введення нових термінологічних понять педагогіки в активний лексичний обіг у період усебічного
реформування системи освіти, в умовах вільного доступу користувачів до зарубіжних джерел інформації. Нагадаємо, що
2017 рік в освіті відзначився впровадженням нового закону про
освіту, який уже набрав чинності. Закон реформує шкільну
освіту і безпосередньо стосується життєвих інтересів мільйонів
громадян України, серед них − учителі, школярі та їхні батьки.
Цей документ активно обговорюють на телевізійних каналах,
у суспільних мережах, на конференціях і науково-методичних
семінарах, зібраннях, «кластерах», «панелях». Перебудова загальної та професійної школи, нові державні стандарти освіти,
організація нових видів і типів освітніх установ значно збагачують науку новими поняттями, посилюють потребу щодо систематизації та оновлення чинної педагогічної терміносистеми.
Сьогодні у дискусіях активно використовують запозичення,
які часто, на нашу думку, необґрунтовано вживають у педагогічному мовленні. Такі «чужі слова» не лише переважають у
мовленні сучасних педагогів, а й витісняють власне українську
мову. Варто проаналізувати, чи є підстави для вживання такої
кількості запозичень, чи справді легше використовувати для
позначення поняття іншомовне, а не рідне слово.
Запозичена лексика – невід’ємна складова української мови.
І в педагогічній термінології терміни, здебільшого, є запозиченими. Термінологія будь-якої науки відкрита і відображає
міжнародний характер науки, отож неможливо обійтись без
запозиченої термінології. Питання про доцільність запозичень актуальне і сьогодні. Над ним працювали Н. В. Васильєва,
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А. С. Д’яков, Д. С. Лотте, Т. Р. Кияк, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк,
Т. І. Панько, В. І. Пілецький, Л. О. Симоненко, О. В. Суперанська та ін.
У сучасній українській термінології спостерігаємо посилений інтерес до національних елементів у мові, водночас
українську термінологію часто засмічують запозиченнями, пояснюючи прагненням розвивати її відповідно до міжнародних
стандартів. Отож поповнення українських терміносистем запозиченими термінами оцінюємо неоднозначно.
Здебільшого дослідники вважають процес запозичення
прогресивним, оскільки відбувається поповнення і видозміна
педагогічної термінології. Проте відомі й негативні властивості,
що спричиняють денаціоналізацію терміносистеми, витіснення
національних термінів і терміноелементів. Зокрема, це відмова
від національних термінів, яку часто пояснюють тим, що своєю
внутрішньою формою, семантичною мотивацією вони викликають зайві асоціації. Однак у фаховому мовленні українські
слова автоматично сприймають у потрібному термінологічному значенні. Ще один позитивний аспект — національні
терміни є зрозумілішими, вони полегшують сприйняття, можуть краще передати суть позначуваного поняття. Свого часу
В. Пілецький вказав на проблему сучасного наукового мовлення: «У лексичному складі наукових праць, писаних європейськими мовами, є чимало спільних лексем. Така тенденція
вступає в суперечність із психологічними засадами сприйняття
інформації і породження нової. Практика доводить, що найкраще людина сприймає інформацію і творить нові знання
засобами рідної мови. Звідси і сучасні проблеми використання
в науковому стилі тих мовних засобів української мови, які зберігають національну своєрідність мови і водночас є важливими
текстотворчими одиницями сучасного наукового тексту»1.
Учені виокремлюють такі три види мовної політики щодо
запозиченої лексики, як ксеноманія (заохочення запозичень),
1

Пілецький В. Сучасний український термін (проблеми збереження
національномовної самобутности) // Вісник Львівського університету. Серія
філологічна. Львів, 2004. Вип. 34. Ч. І. Кн. 1. С. 428–437.
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утилітаризм (обрання лише того, що не піддається заміні) і
пуризм. Для прикладу, англійська та французька мови не боролися за національну самобутність, вони активно запозичували латинські та грецькі елементи. Слов’янські мови (чеська,
польська), навпаки, робили усе для того, щоб очистити свою
мову від чужих слів1. На думку І. Кочан, в українській мові
домінує принцип золотої середини: іншомовні слова, які не
мають національних відповідників, адаптуються й розчиняються в потужному арсеналі «національних слів»2. З огляду на
це, міжнародна лексика не порушує внутрішньої структури
мови, а забезпечує контакти з іншими мовами світу і вказує
на високий рівень української літературної мови загалом та
української термінології зокрема3. Терміни чужомовного походження єднають нашу лексику з міжнародними стандартами,
а питомі − зберігають її самобутній і народний характер4.
Сьогодні, на нашу думку, у лексиці занадто багато запозичень, зокрема, у термінології. Науковець вичитує в іноземній
літературі нові терміниі починає вживати їх у своєму науковому мовленні,не обтяжуючи себе пошуком відповідників. Легше
взяти готові слова з англійського словника, ніж розбудувати
питому термінологію5. Отож у рамках обговорення нового
закону про освіту на освітніх «кластерах» сьогодні оперують
свіжоствореними варваризмами на кшталт: консюмер, івент,
едвайзер, локація, фасилітація, концепт, гештег, спікер, провайдер, ментор, моніторити, компетенція та ін., які вже стали
активною лексикою у мовленні сучасних реформаторів освіти.
Хоча можна на означення цих понять підібрати українські відповідники:
1
Кочан І. Іншомовні слова: кальки чи національні відповідники? //
Українська наукова термінологія : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ,
11 груд. 2011 р.). Київ : Наук. думка, 2009. № 2.С. 9–26.
2
Там само.
3
Там само.
4
Селігей П. Світло і тіні наукового стилю : монографія / НАН України.
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. Київ : Києво-Могилянська академія.
2016. 627 с.
5
Там само.
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консюмер – споживач;
івент – подія, захід;
едвайзер – порадник;
локація – розміщення, місцезнаходження;
фасилітація –сприяння;
фасилітатор – посередник;
концепт – поняття;
гештег – (слово або фраза, перед якими стоїть символ #)–мітка;
спікер – речник;
провайдер – постачальник, провідник;
ментор – наставник, керівник;
моніторити – відстежувати;
компетенція – обізнаність;
контент – вміст, наповнення;
бінарний урок – подвійний, двійковий;
тьютор – викладач, учитель;
стартувати – починати;
фінішувати – закінчувати;
партнер – напарник;
модератор – ведучий;
наратор – оповідач;
перформанс – дійство;
імплементація – впровадження;
креативність – винахідливість, творчість;
месидж – посил.
Навряд чи здатне таке «безглузде мовлення, що справляє
солідне враження»1, змінити освіту на краще. Отже, педагогічна
комунікація, спрямована на навчання, виховання та розвиток
особистості, потребує особливої уваги у вищих навчальних
закладах: чим вправніша і досвідченіша людина в мові, тим
зрозуміліше і чіткіше вона здатна передати потрібний зміст,
найрізноманітніші переходи думки. Грамотна людина легко
1
Крохмальний Р. О. Комунікація і сучасне навчальне середовище ВНЗ:
виклики інформаційного суспільства // Молодий вчений. 2016. №10. 137–140с.
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орієнтується в потоці фахової інформації, їй легше поповнювати запас знань і ділитися ними з іншими1.
Якими б актуальними і «гостро необхідними» не були слова-запозичення, педагог повинен усвідомлювати небезпеку їх
руйнівного впливу на мовну свідомість, отож варто обережніше
послуговуватись слововживанням іншомовних неологізмів,
доречніше підтримувати «гігієну» індивідуального мовлення,
пам’ятаючи про кращі зразки педагогічної комунікації, побудовані на фундаменті рідного слова.
Невід’ємною складовою професії педагога є інтенсивна
комунікація, яку здійснюють по горизонталі (комунікація з
колегами, працівниками педагогічних установ) і по вертикалі
(спілкування з керівниками й учнями, у навчальному закладі
і за його межами, у письмовій і в усній формах, контактним
способом й опосередковано, наприклад, завдяки документації
і комп’ютерній комунікації). Вона слугує головним засобом
розв’язання багатопланових і педагогічних завдань2. Сьогодні, поряд із традиційними засобами комунікації, набувають
актуальності сучасні інформаційно-комунікаційні технології.
У світі уже тривалий час активно досліджують впровадження
інтернет-технологій у педагогічну практику (Б. Гершунський,
В. Глушкова, А. Єршова, Ю. Машбиця, С. Пейперт, К. Колін,
Є. Полат, М. Бухаркіна, А. Хуторський, Н. Морзе, В. Биков,
А. Гуржій, В. Гапон, М. Плескач та ін.). У вітчизняній науці лише
нещодавно вийшли друком публікації, присвячені використанню Інтернету в навчально-виховному процесі загальноосвітньої
школи. З’являються публікації, в яких розглядають проблеми
розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів (О. Буйницька, К. Врадій, С. Буртовий, Н. Василенко,
Н. Морзе, О. Лущинська). Отож зазаначена проблема перебуває ще на стадії дослідження.
1
Селігей П. Світло і тіні наукового стилю : монографія / НАН України.
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. 627 с.
2
Шкуренко О. В. Професійно-педагогічна комунікація майбутніх вчителів початкових класів // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. 2009. Вип. 166.
С. 202–205.
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Поява Інтернету як освітнього феномену, не змінюючи значною мірою предмета і завдань дидактики, її базових принципів, змусила визнати нові суспільні, професійні та культурні
вимоги до змісту навчання; вплинула на процес навчання; дала
змогу якісно змінити і вдосконалити, а іноді й створити нові
методи навчання; сприяла розвиткові нових організаційних
форм навчання, таких як, наприклад, дистанційне; змінила
погляди на систематизацію і класифікацію основних засобів
навчання1. У сучасному освітньому просторі недостатньо чітко
визначені напрями педагогічної діяльності вчителя, орієнтовані
на комп’ютерну підтримку навчального процесу. На жаль, не
розроблено методики їх практичного наповнення. Моментальна доступність в Інтернеті опублікованої інформації є зручною
для педагогічної комунікації. Саме тому мобільність і доступність інтернет-технологій важлива у творенні інформаційного
суспільства загалом, і зокрема − у комунікації та обговоренні
будь-яких ідей поміж людьми.
Сучасна специфіка навчально-виховного процесу визначає
певні вимоги до інформаційних систем, які можна використовувати в навчально-виховному процесі: 1) відкритість (сумісність з усіма сучасними стандартами, а також можливість
нарощування функціональності через взаємодію з програмним
забезпеченням незалежних постачальників інтернет-послуг, а
за необхідності − з власними розробками користувачів (учнів,
студентів, учителів, викладачів, науковців тощо); 2) інтегративність (система повинна інтегрувати в єдиному розподіленому
інформаційному просторі завдання навчально-виховного процесу – освітні, виховні, розвивальні, передбачати можливість
розширення у разі збільшення обсягів інформації та кількості
користувачів порталу); 3) мобільність (здатність працювати на
апаратних платформах, в операційних системах, серверах бази
даних); 4) адаптованість (можливість легкого налаштування, яке
враховує особливості конкретного навчального закладу, наро1

Дементієвська Н. Освітня всеукраїнська Інтернет-мережа та телекомунікаційні проекти. Режим доступу : http://www.ii.npu.edu.ua/files/Zbirnik_
KOSN/2/22.pdf
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щування функціональних можливостей системи, не виходячи
за межі прийнятої попередньої концепції розвитку й технологічної бази відповідно до специфічних потреб користувачів);
5) локалізація (підтримка національних вимог і стандартів у
галузі організації процесу навчання)1.
Найактивнішими інформаційно-комунікаційними технологіями в освіті є сайти, блоги, соціальні мережі. Блоги, здебільшого, є приватними і становлять інтерес лише для невеликої
групи людей, які можуть знати автора або цікавитися його
думкою та коментарями щодо подій у світі, фахової діяльності,
родинного життя, мистецтва тощо. Тільки деякі з них стають
відомими за умови, що їхні пости отримали десятки або сотні
коментарів.
Педагогічна комунікація з використанням блогосфери
останніми роками набула широкої популярності. Щоб стимулювати використання блогів для педагогічної комунікації,
на допомогу педагогові, який хоче удосконалити сучасне спілкування з усіма суб’єктами педагогічної комунікації, проводять
семінари, видають посібники, збірники статей2.
Для аналізу педагогічної комунікації у блогосфері відібрано
10 учительських блогів. Підписників у цих блогах небагато –
14–100 осіб. Зате кількість гостей – від 48 тис. до 162 тис. Початок роботи над таким видом навчальної комунікації, зазвичай,
2014–2015 рр. Зазначимо, що деякі вчителі, на жаль, не до кінця
усвідомлюють мету власного блогу: 20 % авторів блогів не використовують їх уповні за призначенням: такий блог не має
ознак активності, є лише статична інформація про вчителя
(велике фото і не одне, біографія, грамоти тощо). Щоправда
80 % авторів активно підтримують функціонування своїх бло1
Семеновська Л. А. Науково-методичні основи використання портальної
технології в навчально-виховному процесі // Естетика і етика педагогічної дії
: зб. наук. праць. Київ. Полтава, 2015. Вип. С. 10. 106–117.
2
Добринська Н. Ю. Персональний блог – інструмент зміцнення позитивного іміджу педагога // Впровадження та поширення інформаційно-комунікаційних технологій у роботі дошкільного навчального закладу з дітьми,
педагогами, батьками та громадськістю : тематичний збірник праць. Рівне
: РОІППО, 2015. 85 с.
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гів. Подаємо основну інформацію, яка представлена у блогах
учителів початкової школи:
1. Перехід на сайти міністерства, районних відділів освіти,
школи, бібліотеки, на блоги завуча, директора, інших
учителів, а також на дитячі цікаві сайти.
2. Шкільна документація, методичні рекомендації для
вчителів, електронні версії підручників, проектна діяльність, зразки контрольних робіт, презентації уроків,
домашні завдання (на жаль, не активні), права дитини.
3. Інформація для батьків.
4. Виховна робота, класне життя, фотоальбом, відео, сторінки здоров’я, конкурси, цікавинки, медіаграмотність
(читалочка, рахівничок, вузлики на пам՚ять), календар
пам’ятних дат, калькулятор, погода, вітання дітей з іменинами, з Днем народження.
5. Оголошення, новини, архів, перекладач.
Ще один засіб сучасної педагогічної комунікації – це сайти
шкіл. Вони надають узагальнену інформацію про навчальний
процес. У них відображають інформацію про школу, розклад,
методичну роботу, виховну роботу, основну інформацію про
вчительський колектив, проектну діяльність, міжнародну співпрацю, фотогалерею. На деяких сайтах школи є перехід на
блоги вчителів. Окремих сторінок вчителів на сайтах не виявлено. Сайти працюють, здебільшого, з 2009 р.
У блогах учителів, і це природньо, дещо детальніше адресована інформація, ніж на сайтах школи.
Найактивнішим комунікатором в інтернет-технологіях є
соціальні мережі, як універсальний засіб спілкування суб’єктів
педагогічної діяльності. Соціальні мережі дають змогу вчителям оперативно ділитися з учнями важливою інформацією,
робити нагадування. Отож педагогам легко ставати популярними з допомогою уподобань («лайків»). Соціальні мережі
дають змогу необмеженої в часі та просторі постійної взаємодії
вчителя з учнями. Також великим плюсом на користь мереж
є те, що в освітній процес можна залучати і батьків. У такий
спосіб учитель стає доступнішим усім учасникам навчального
процесу. Впровадження інформаційних технологій допомагає
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учителю зрозуміти шляхи виконання своєї роботи, якісніше
навчати школярів. Безперечно, не варто відкидати традиційні
форми отримання інформації про учнів: індивідуальні бесіди
з вчителем та іншими фахівцями, батьківські збори, семінари,
тренінги. Проте зручнішими способами зв’язку стали сучасні
комп’ютерні інтернет-комунікатори: блоги, веб-сайти, електронні пошти, соціальні мережі та інші методи. Безумовно,
явище соціальних мереж потребує детальнішого вивчення,
однак сьогодні можна констатувати: соціальні мережі стають
повноцінним освітнім середовищем, де кожен охочий може
отримати знання у зручний для себе час і за будь-яких обставин.
Розглядаючи Інтернет як засіб навчання, Н. Дементієвська
зазначає, що він не зовсім відповідає жодній з описаних у педагогічній літературі класифікацій і певною мірою належить до
кожного з наведених у класифікаціях типів. Інтернет, на відміну
від усіх інших засобів навчання, має, крім апаратних ресурсів,
ще й програмні та інформаційні. Як засіб навчання Інтернет
водночас можна розглядати і як освітнє інформаційно-комунікаційне середовище, і як освітнє середовище, в якому може
відбуватися процес навчання: він збагачує методи навчання,
дає змогу зробити цей процес ефективнішим. Правильно підібрані та вміло введені у систему традиційних нові методи, що
виникають завдяки використанню телекомунікаційних мереж
в освіті, покращують умови безпосереднього пізнання дійсності
та сприяють розвитку критичного мислення та пізнавальної
активності учнів, сприяють формуванню інформаційної культури вчителів та учнів1.
Прогнозувати успіх таких педагогічних інтернет-комунікацій вдається не завжди, оскільки він залежить від багатьох непередбачуваних обставин. «Перспективи динамічного розвитку
інтернет-сервісів зумовлюють гостру потребу дуже уважного
ставлення до інновацій, їх обов’язкової апробації… – тільки
поступова, аргументована і логічна, добре зважена та помірко1

Дементієвська Н. Освітня всеукраїнська Інтернет-мережа та телекомунікаційні проекти. Режим доступу : http://www.ii.npu.edu.ua/files/Zbirnik_
KOSN/2/22.pdf
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вана інтеграція інтернет-технологій у традиційний навчальний
процес забезпечить високу якість комунікації в навчальному
середовищі»1. Вчителеві необхідно діяти водночас у кількох вимірах: безпосередньо спілкуватися з партнером, спостерігати
за собою і власними діями, утримувати під контролем свідомості мету спілкування, оцінювати доцільність її досягнення.
Співвіднесення прогнозованого перебігу подій з реальними є
підставою для коригування власної діяльності.
Отже, комунікативна діяльність педагога – це процес постійного аналізу і динамічного вивчення, реакції на навчальну
комунікацію, моніторингового оточення, активна діяльність
щодо оцінки ситуації, контроль за реакцією адресата, вивчення
та реагування на зворотний зв’язок, за потреби – відповідна стимуляційно-заохочувальна діяльність щодо якості та кількості
комунікативного процесу. Тільки на основі ретельного дослідження інтернет-комунікації, аналізу усієї ситуації, творчого,
динамічного підходу педагог знаходитиме адекватні засоби для
забезпечення педагогічно доцільної комунікації.

1.8. Особистісно орієнтована організація
навчання та управління освітніми інноваціями:
досвід вітчизняних авторських шкіл
Сучасна система освіти потребує активної науково-дослідницької праці щодо аналізу спадщини українських педагогівноваторів як джерела розвитку сучасної педагогічної науки.
Особливу увагу варто приділити діяльності експериментальних
новітніх закладів, таких як авторські школи, які ставлять перед
собою завдання розв’язати надзвичайно важливу проблему –
індивідуальне пристосування в освіті кожної особистості, її
всебічний та повноцінний розвиток відповідно до природних
здібностей та задатків, інтересів. Розвитку закладів такого типу
сприяє Положення про експериментальний загальноосвітній
1
Крохмальний Р. О. Комунікація і сучасне навчальне середовище ВНЗ:
виклики інформаційного суспільства // Молодий вчений. 2016. № 10. С. 137–140.
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заклад (Наказ Міністерства освіти і науки України №114 від
20.02.2002 р.)1.
Яскравим прикладом формування всебічного розвитку
школярів в історії вітчизняної освіти є особистісно орієнтована спрямованість авторських навчальних закладів. Авторська
школа – експериментальний навчально-виховний заклад, діяльність якого ґрунтується на провідній психолого-педагогічній
концепції, розробленій автором чи авторським колективом.
Термін «авторська школа» виник наприкінці 80-х років ХХ ст.,
але витоки цього педагогічного явища мають давні традиції.
Авторськими, по суті, були навчальні заклади Й. Песталоцці,
С. Френе, Я. Корчака, С. Шацького, А. Макаренка, В. Сухомлинського та ін.2. Цінним вітчизняним педагогічним доробком стали авторські програми педагогів-новаторів І. Білавича,
Г. Бойка, М. Гузика, О. Дорошенка, О. Захаренка, В. Каюкова,
М. Кодака, Б. Кофмана, С. Логачевської, П. Лосюка, Г. Перебийноса, В. Сухомлинського, І. Ткаченка, В. Хайруліної, В. Цимбалюка, М. Чумарної та ін., які починали свій творчий шлях ще
у 80-х та 90-х роках ХХ століття.
З-поміж перелічених засновників авторських моделей виокремлюємо ті, в пріоритетах діяльності яких було особистісно
орієнтоване навчання та управління освітніми інноваціями.
Отож представимо впроваджені у практику цілісні системи
вітчизняних педагогів-новаторів у галузі особистісно орієнтованого навчання та управління освітніми інноваціями, а також
покажемо їх значення в контексті сучасного розвитку освіти.
Проблеми інноваційних здобутків учителів, розвитку інноваційних технологій на засадах дидактики є предметом
досліджень П. Автомонової, Н. Абашкіної, В. Беспалька,
Є. Бережної, С. Гончаренка, В. Дорошевич, Т. Завгородньої, І. Зязюна, О. Івасишина, Ю. Мальованого, Л. Момота, А. Нісімчука,
О. Падалки, В. Паламарчука, I. Підласого, І. Прокопенка,
Г. Сазоненко, О. Савченко, Г. Селевка, В. Сипченко, О. Су1

Положення про експериментальний загальноосвітній заклад // Освіта
України. 2002. 28 травня. С. 4–5.
2
Российская педагогическая энциклопедия : в 2 т. Том I (А-Л) / гл. ред.
В. В. Давыдов. Москва : Большая российская энциклопедия, 1993. 608 с.
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хомлинської, О. Шпака та ін. Окрім того, досвід авторських
шкіл подано й у працях самих педагогів-новаторів (І. Білавич,
Г. Бойко, М. Гузик, О. Дорошенко, О. Захаренко, В. Каюков,
М. Кодак, Б. Кофман, С. Логачевська, П. Лосюк, Г. Перебийніс,
В. Сухомлинський, І. Ткаченко, В. Хайруліна, В. Цимбалюк,
М. Чумарна та ін.).
Авторські моделі, що ґрунтувалися на засадах особистісно орієнтованої організації навчання, відзначаються пошуком
гуманістичних, продуктивних підходів задля врахування запитів та реалізації творчого потенціалу дитини. Вони базувалися на оригінальних концептуальних засадах: диференціація інтересів, можливостей учнів та запровадження інтенсивних методів навчання в поєднанні із продуктивною працею
(М. Гузик); «педагогіка добротворення» (М. Лещенко); «школа духовного зростання» (В. Хайруліна); «експериментальна
школа з формування національної еліти» (З. Порох); авторська
школа «Інтелект» (В. Прокопенко) та ін.
Авторськими школами з удосконалення керівництва педагогічними колективами задля підвищення рівня навчальновиховного процесу вважаємо заклади В. Бойчука, Ю. Йовбака,
Г. Перебийноса та ін.
Однією з найвідоміших в Україні авторських шкіл, що ґрунтувалася на засадах особистісно орієнтованої та комбінованої
систем навчання, стала освітньо-педагогічна концепція Миколи Павловича Гузика (нар. 1941 р.), яку реалізовували на базі
очолюваної ним з 1988 р. школи-комплексу м. Южного. Після
того, як за результатами згадуваного всесоюзного конкурсу
авторської школи 1987−1988 рр. його проект визнали одним
з найкращих, у червні 1988 р. Міністерство освіти УРСР прийняло ухвалу «Про проведення експерименту в Южненській
СШ № 3 Суворовського району м. Одеси зі створення ефективної системи навчально-виховного процесу в умовах школикомплексу». Його мета полягала в розробці дидактико-методичної системи організації навчально-виховного процесу на
основі диференціації й урахування інтересів, нахилів, можливостей учнів та запровадження інтенсивних методів навчання,
його поєднання із продуктивною працею.
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Авторська школа М. Гузика здобула загальне визнання: 1994 р.
ЮНЕСКО визнало її однією з найкращих у Європі; 1995 р.
педагога-новатора обрали членом-кореспондентом АПН України; 2001 р. профільне Міністерство надало керованому ним
закладу статус загальноукраїнської експериментальної школи;
Міжнародний відкритий університет перепідготовки педагогічних кадрів визнав його одним зі своїх базових центрів тощо.
Головною метою авторської школи М. Гузика стало створення збагаченого освітнього середовища, що забезпечує особистісно орієнтовану освіту. У концептуальному відношенні
вона ґрунтується на глибоких духовно-філософських засадах.
Сам фундатор її основою вважає людину як творіння Бога,
що має виконати свою особливу функцію. При цьому сенс її
існування та розвитку поєднується і зумовлюється способом
життя, мислення і взаємодії, нормами моралі. Визначальною
умовою формування дитини є освітній простір, який має бути
звичайним, комфортним і спроможним максимально допомогти зреалізувати її життєві завдання. Отож він практично
змоделював майбутнє продуктивне життя особистості. Також
М. Гузик ґрунтовно охарактеризував суть основних принципів
своєї авторської школи (геоцентризм, природодоцільність,
саморегуляція) та її головні функції, що мали забезпечити розвиток і реалізацію усіх здібностей і потреб учня1;2.
На практиці означені принципи та функції реалізовували
в макроструктурі авторської школи-комплексу, де в єдиному
режимі функціонували чотири підрозділи: академічна школа
(ліцей, гімназія); школа мистецтв (Южненська дитяча школа
мистецтв); фізкультурно-спортивна школа (Южненська дитячо-юнацька спортивна школа); школа-університет (коледж
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова).
Отож, залежно від нахилів і здібностей, кожен учень мав змогу
займатися музикою, живописом, спортом на аматорському
1
Гузик М. Макро- і мікроструктура авторської школи // Відкритий урок
2007. № 9/10. С. 15–23.
2
Гузик М. Особистісно орієнтована дидактична система загальноосвітньої школи // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992–2002
: зб. наук. праць до 10-річчя АПН України. Харків : ОВС, 2002. Ч. І. С. 393–410.
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рівні або ж оволодівати ними за програмами спеціалізованих
навчальних закладів. Диференціацію навчального матеріалу
за змістом забезпечували завдяки використанню трьох видів
програм: а) базової, що відповідає вимогам державного стандарту; б) підвищеного рівня складності для обдарованих учнів;
в) персональних програм. Починаючи з 5-го класу, учні мали
змогу обрати один з трьох напрямів навчання, що забезпечують
пріоритетний розвиток відповідного типу мислення (образного, логіко-абстрактного, зрівноваженого) шляхом коригування
навчального змісту та спрямованості індивідуальних і групових
занять1.
Педагогічний колектив школи на чолі з директором розробив чітку систему організації навчально-виховного процесу,
що складається із п’яти типів уроків: лекцій; комбінованих
семінарських занять; уроків узагальнення та систематизації
знань; уроків міжпредметних зв’язків; тематичних заліків або
захисту теми. На думку М. Гузика, три перші типи відіграють
головну роль у забезпеченні глибини засвоєння учнем знань2.
Отже, дидактико-технологічною основою авторської системи М. Гузика є комбінована система організації навчальновиховного процесу, суть якої полягає у забезпеченні умов розвитку індивідуальних якостей дитини. Її розробили ще 1970 р.,
впродовж тридцяти років випробовували й перетворили на
оригінальну дидактичну систему, зорієнтовану на індивідуалізацію та персоналізацію освіти учня. У ній гнучко поєднуються (комбінуються) зміст, форми й технологічні складники
навчання кожної конкретної дитини, що дає змогу оптимально
реалізувати та прогресивно розвинути її домінуючі позитивні
здібності.

1

Проц М. Авторська школа в Україні як педагогічний феномен: питання
засадничих основ її організації // Науковий вісник Чернівецького університету. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. 2011. Вип. 572. Педагогіка та психологія.
С. 145−152.
2
Гузик М. Особистісно орієнтована дидактична система загальноосвітньої школи // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992–2002 :
зб. наук. праць до 10-річчя АПН України. Харків : ОВС, 2002. Ч. І. С. 393–410.
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Авторська школа М. Гузика, як і В. Сухомлинського, мала
своїх послідовників не лише з-поміж окремих педагогів-новаторів, а й стала основою для формування нових авторських
шкіл, що модернізували та прилаштовували їх концептуальні засади для функціонування навчально-виховних закладів
за різних освітньо-педагогічних умов. При авторській школі
М. Гузика було відкрито низку експериментальних майданчиків:
загальноосвітні школи № 1 і № 5 м. Енергодара Запорізької області; № 4 і № 7 м. Іллічівська Одеської області; №1 м. Краснодона Луганської області; школу «Райдуга» м. Ялти; Ананьївську
школу-ліцей № 3 Одеської області; Ківерецьку загальноосвітню
школу Волинської області1. У них апробовували й удосконалювали моделі організації особистісно орієнтованого навчання учнів,
тож деякі з цих закладів здобули статус окремих авторських шкіл.
Одним із таких прикладів є діяльність керованого С. Свиновей Ківерецького навчально-виховного експериментального
комплексу, створеного 2004 р. для дітей-сиріт. У серпні 2006 р.,
згідно з рішенням Міністерства освіти України, він здобув статус «експериментального педагогічного майданчика всеукраїнського рівня». Мета експерименту полягала у впровадженні
інноваційної педагогічної системи М. Гузика, заснованої на
духовно-християнському світогляді та персоніфікованій освіті
дітей відповідно до їхніх природних задатків. Експеримент
передбачав перепідготовку педагогічних кадрів для роботи за
технологією персоніфікованої освіти; переорієнтацію філософсько-світоглядної основи традиційної педагогіки, що ґрунтується на засадах «світського гуманізму», на духовно-християнський світогляд; створення власного дидактичного комплексу,
що забезпечує навчально-виховний процес за комбінованою
системою М. Гузика; розробку загальних і персоніфікованих
програм моніторингу знань, умінь і навичок, що відображають
і відповідають природним талантам дитини тощо2.
1
Лісова О. Інноваційні підходи до розбудови виховної системи
Авторської школи М. П. Гузика – школи духовності, інтелекту, здоров’я та
радості // Виховна робота в школі. 2012. № 9. С. 15−23.
2
Романюк Н. Школа, що впала з... неба [Електронний ресурс] //
Інформаційний портал Віче-інформ. Режим доступу : http://www.viche.lutsk.
ua/shkola-sho-vpala-z-neba-id1762/



Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір

131

Працюючи за такою концепцією, педагогічний колектив
Ківерецького навчально-виховного комплексу пройшов стажування на базі навчального закладу М. Гузика. Утім, педагогічні
умови для її реалізації могли бути кращими, адже приміщення
школи не зовсім відповідає сучасним освітнім стандартам, зокрема через невеликі класи, розраховані на 16−18 учнів, вузькі коридори тощо. Оптимальна місткість закладу становить
176 місць, однак щороку в ньому навчається щонайменше дві
сотні учнів1.
Затверджена Міністерством освіти для Ківерецької школи
авторська навчальна програма має суттєві особливості, порівняно з навчальними програмами звичайних шкіл. Хоча діти навчаються за тими ж підручниками, методика викладання та засвоєння матеріалу спрямована на виявлення та реалізацію природного таланту кожної дитини. Учитель обирає з підручників
базовий матеріал, який подають великими блоками з основних
тем, а не за традиційними параграфами шкільного підручника.
Один блок, наприклад, він може викладати сім-вісім уроків.
Спочатку матеріал вивчають за допомогою «догматичного»
виду навчання (перечитують із «зазубрюванням» основних
моментів). На другому етапі відбувається «фронтальне опрацювання»: використовуючи набуті знання, діти розв’язують
задачі, приклади. На третьому етапі вчителі проводять уроки
«індивідуального опрацювання»: складають тестові завдання
різного рівня складності, за якими учні виконують контрольні роботи; за їхніми результатами виставляють оцінки. Отож
для кожного учня створюють персональну програму навчання.
Домашніх завдань, у традиційному розумінні, в школі немає,
однак значну увагу у ній приділяють спрямуванню учнів на
пошук додаткового матеріалу в бібліотеці, Інтернеті тощо2.

1
Романюк Н. Школа, що впала з... неба [Електронний ресурс] //
Інформаційний портал Віче-інформ. Режим доступу : http://www.viche.lutsk.
ua/shkola-sho-vpala-z-neba-id1762/
2
Недільський В. Школа, яка домашніх завдань не задає… [Електронний
ресурс] // Місто вечірнє. 2011. 19 жовтня. Режим доступу : http://mistovechirne.
in.ua/podii-i-faktu/1762-2011-10-19-09
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Особистісно орієнтовану спрямованість має і позаурочна виховна робота, що також сприяє розкриттю та реалізації
природних талантів дитини. Вона зосереджена у вікових дитячих клубах для школярів молодших, середніх і старших класів
(«Майбутнє України», «Аванна», «Перехрестя» та ін.), які забезпечують організацію дозвілля задля задоволення індивідуальних інтересів і здібностей дитини, а також проводять дискусії,
розважальні заходи тощо. На платформі педагогічної концепції М. Гузика діє християнський сімейний клуб для батьків1.
На початку ХХІ ст. в Україні функціонувало близько десяти
подібних навчальних закладів. Донедавна Ківерецька авторська
школа була єдиним закладом інтернатного типу в її західному
регіоні, доки 2008 р. подібний заклад не з’явився у Тернополі.
Авторські школи України, як уже зазначено, не існують
у «чистому вигляді», а поєднують різні компоненти теорії і
практики навчання та виховання. У плані органічного синтезу теорій і технологій особистісно орієнтованого навчання та
творчого розвитку особистості цікавим і перспективним є досвід авторської експериментальної школи Людмили Семенівни
Порох (школа-гімназія «Міленіум» № 318), створеної 1999 р.
як творча лабораторія Київського національного університету
культури і мистецтв. Упродовж десяти років у ній реалізували
експеримент «Авторська експериментальна школа з формування національної еліти». Його головна мета − розробка та
впровадження програми застосування інноваційних методів
і форм гуманітарної освіти з урахуванням розвитку творчого
потенціалу особистості учня за умов особистісно орієнтованого
навчання2. Вона співзвучна зі стратегічною метою авторської
школи Л. Порох: забезпечення освіти і виховання сучасної
особистості як такої, що через поєднання високого інтелек1
Романюк Н. Школа, що впала з... неба [Електронний ресурс] //
Інформаційний портал Віче-інформ. Режим доступу : http://www.viche.lutsk.
ua/shkola-sho-vpala-z-neba-id1762/
2
Офіційний сайт гімназії «Міленіум» № 318 [Електронний ресурс].
Режим доступу : http://s318.com.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid –
Назва з екрана.
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туального та духовного розвитку спроможна втілити в життя
ідеали свободи й демократії, перебувати в гармонії із собою та
навколишнім середовищем1.
Орієнтованість гімназії на можливості й потреби кожного
учня, визначення і розвиток його інтересів, нахилів, здібностей
забезпечують два головні компоненти: а) внутрішня структура
закладу (складається з академічного, художнього, фізкультурно-спортивного підрозділів); б) технологія навчально-виховного
процесу, що передбачає індивідуальний підхід до навчання
дитини, його змісту і рівнів засвоєння. У гімназії максимально використовують ресурс виховуючого середовища, оскільки
створено оптимальні умови для повноцінної життєдіяльності
учнів протягом перебування їх у гімназії (харчування, заняття
мистецтвом, спортом, організація розвивально-пізнавальної
діяльності тощо).
Важливою формою інноваційної освітньої технології
авторської школи Л. Порох є розроблена спільними зусиллями
науковців, педагогів і психологів «індивідуальна соціально-педагогічна та психологічна картка учня». За окремими розділами
її починають заповнювати з моменту, коли дитина стає учнем
експериментального класу, та щороку фіксують зміни, які відбуваються з учнем. На основі аналізу отриманих даних складають
програму його індивідуальної роботи, визначають проблеми, на
які слід звернути увагу в процесі навчання, здійснюють моніторинг розвитку відповідно до визначених параметрів2.
На основі такого комплексу показників і прогнозів здійснюють вікову і ступеневу корекцію розвитку учня: у 1 класі
вона відбувається за рівнем розумової діяльності та діагностики
його творчих здібностей; у 2−4 класах цю роботу провадять у
руслі загальноосвітньої підготовки за державними програмами та її поєднання з варіативною частиною предметів гуманітарно-естетичного циклу; у 5−7 класах навчання коригують у
1
Проц М. Педагоги-новатори України : [навч. посібник]. Львів : Бадікова Н. О., 2015. 148 с.
2
Офіційний сайт гімназії «Міленіум» № 318 [Електронний ресурс].
Режим доступу : http://s318.com.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid –
Назва з екрана.
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ракурсі поєднання загальноосвітньої підготовки з профільним
навчанням іноземних мов; у 8−9 класах, окрім того, – у контексті
оволодіння офісною технікою, а в 10−11 класах – опанування
основ професійних знань у галузях менеджменту, журналістики, іноземних мов, культурології, юриспруденції, економіки,
дипломатії тощо1.
Як і більшість досліджуваних авторських шкіл України, чия
діяльність спрямована на розв’язання інноваційних проблем
вітчизняної системи освіти, «Міленіум» відзначається зосередженістю роботи з удосконалення змісту, методів, засобів,
форм вивчення гуманітарних предметів та іноземних мов та запровадження інформаційних технологій у навчально-виховний
процес. Він також дає типовий і яскравий приклад того, що
учні авторських експериментальних шкіл стають призерами
районних, міських, обласних, всеукраїнських і міжнародних
конкурсів та олімпіад з різних навчальних дисциплін, а їхні
випускники активно поповнюють лави найпрестижніших українських та закордонних вишів.
З-поміж досліджуваних інноваційних навчальних закладів
виразним особистісно орієнтованим спрямуванням вирізняється авторська школа підвищеного рівня «Інтелект», яку очолює
Валентина Іванівна Прокопенко. Школу зареєструвала1995 р.
Печерська районна адміністрація м. Києва, а у вересні 2004 р.
вона отримала статус експериментального майданчика лабораторії педагогічних інновацій АПН України. Первісна ідея, що
полягала у створенні «альтернативного навчального закладу
з метою реалізації вимог сучасної філософії освіти», згодом
трансформувалася в концепцію формування освітнього середовища для повноцінного розвитку особистості дитини, її
самоактуалізації та становлення як творця і проектувальника
свого життя. Висунення такої мети на перетині ХХ – ХХІ ст.
відзначається креативністю, адже її реалізація передбачає створення моделі школи, яка забезпечуватиме безперервність осві1

Офіційний сайт гімназії «Міленіум» № 318 [Електронний ресурс].
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ти, апробацію її проектної діяльності, персоніфікацію освіти
шляхом створення індивідуальних програм для кожного учня.
Усе це знайшло відображення в цілісній моделі випускника
«Інтелекту»1.
Конкретно-змістове вираження вона одержала в експериментальній програмі «Школа проектної діяльності». Її прикметною рисою стало запровадження з 9 класу профільної освіти за такими напрямами: лінгвістичний, юридично-правовий,
міжнародні відносини, економічний, фізико-математичний.
Вона передбачає заняття у вищому навчальному закладі, де
учням читають лекції викладачі ВНЗ.
Окрім обов’язкової програми для кожного учня «Інтелекту» існують індивідуальні програми, що враховують його потенціал, нахили й інтереси. Для дітей, які переходять з інших
шкіл, за потреби складають програми «вирівнювання». Отож
концепція особистісно орієнтованого навчання знайшла реалізацію у створенні окремих індивідуальних програм. Вони
передбачають зосередження уваги педколективу на кожній
дитині з її індивідуальною обдарованістю, здібностями, потенційними можливостями, психофізіологічними особливостями.
Це допомагає зрозуміти ціннісні орієнтири кожної особистості, її пріоритети, очікування, способи розв’язання життєвих
проблем. Водночас забезпечується захист прав та інтересів
кожного учня.
Актуалізована на межі 1980–1990-х років проблема гуманізації та демократизації освітнього простору України стала одним з головних мотивів формування авторської школи
Василини Михайлівни Хайруліної, яка 1988 р. очолила експериментальну школу-лабораторію Київського державного
педагогічного інституту імені М. Драгоманова. Школу 1991 р.
реорганізували в Український коледж, якому 1996 р. присвоїли
ім’я В. О. Сухомлинського.
Теоретичні напрацювання В. Хайруліної висвітлені в багатьох наукових працях із проблем гуманізації освіти, духовності
1
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як основи консолідації суспільства, розбудови нової школи
України та ін. Організаційно-методичні засади їх реалізації
викладені в розроблених нею «Структурно-змістовій моделі
школи духовного розвитку», авторській програмі «Етика: духовні засади» (для учнів 1−11 класів) тощо1.
Цей доробок обґрунтовує модель «Школи духовного зростання», призначеної для реалізації в навчальному закладі ліцейного типу з ранньою профілізацією та профорієнтацією відповідно до природних здібностей учнів. Взяті за основу принципи
гуманізації, гуманітаризації, демократизації, етнопедагогізації
навчально-виховного процесу покликані забезпечити розвиток
духовності й моральності зростаючої особистості.
У структурно-змістовому відношенні ця модель спрямована на оновлення парадигми змісту, методів і форм виховання
та навчання учнів і розробку комплексних методик, науковометодичну підготовку вчителів задля реалізації стратегічної
мети – духовно-морального розвитку особистості. На рівні
конкретно-педагогічних завдань вона передбачає створення
атмосфери взаємної довіри, пробудження потреби в пізнанні
національної культури, сприяння становленню самодостатньої
особистості.
Їхню реалізацію покликана забезпечити трирівнева структура, що відіграє роль окремих взаємозв’язаних «мікросистем»
із власними теоретичними й практичними навчально-виховними парадигмами.
Головне завдання, що реалізується на рівні першої мікросистеми – «Школи радості» (1−4 класи), полягає в розвитку
природних здібностей особистості, навчанні добротворення,
вихованні почуттєвості. Досягненню цього слугує система творчих уроків (урок-казка, урок-гра, урок-мрія, урок-вікторина,
урок-дослідження). Забезпечуючи всебічний розвиток дитини,
початкова школа коригує її фізичне й психічне здоров’я, дає
навички користування різними джерелами інформації, фор1

Хайруліна Василина Миколаївна : до 60-річчя від дня народження /
уклад. В. В. Березкіна. Київ : Держ. науково-педагогічна бібліотека України,
2003. Вип. 14. 32 с. (Серія «Ювіляри АПН України»).
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мує загальні уявлення про навколишній світ, традиції та звичаї
українського народу. Вільному розвиткові особистості сприяє
система безоцінкового навчання1.
«Школа зростання» (5−9 класи) створює можливості для
здобуття соціально необхідного обсягу знань, умінь і навичок,
причому не лише на основі державних програм, а й завдяки
вивченню вибірково-обов’язкових дисциплін та проведенню
індивідуальних і групових занять. Вона формує усвідомлену
готовність як для переходу до трудової діяльності і набуття
кваліфікацій на основі різних форм професійної підготовки,
так і для формування мотивації щодо здобуття наступних рівнів освіти.
Третя мікросистема – «Школа життя» (10−11 класи) – спрямована на формування громадянина-гуманіста на основі творчого використання ідей В. Сухомлинського про добротворення,
родинне й партнерське виховання. Роботу щодо самопізнання,
самовизначення та з допрофесійної підготовки старшокласників провадять на основі індивідуальних навчальних планів для
профільних класів (суспільно-гуманітарних, фізико-математичних, природничо-екологічних, філологічних).
У контексті педагогічних ідей В. Сухомлинського розроблено діяльнісно-операційний компонент змісту освіти, який передбачає, зокрема, широке використання нетрадиційних форм
уроків у різновікових групах – починаючи від уроку-казки,
уроку з елементами рольових ігор, «уроку просто неба», «екоуроку» в зимовому саду чи на природі та завершуючи такими
формами, як урок-суд, урок-проблема, урок-теленовини тощо.
На створення можливостей для індивідуальної самореалізації та розвитку творчих здібностей спрямована позаурочна
робота. Цікавим видається досвід улаштування декад точних
наук, «математичних ранків», «брейн-рингів» з різноманітними
конкурсами й вікторинами. Вони мають певні особливості в
початковій, основній та старшій школі.
Особистісно орієнтований підхід авторської школи В. Хайруліної передбачає організацію діяльності педагогічного ко1
Проц М. Педагоги-новатори України : [навч. посібник]. Львів : Бадікова Н. О., 2015. 148 с.
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лективу з метою виявлення прихованого таланту та долучення
кожної дитини до світових та національних духовних цінностей, сприяння її становленню в гармонії з навколишнім світом.
Висуває подібні завдання та пропонує оригінальну теоретико-методичну систему їх розв’язання заснована 1991 р.
авторська концепція Марії Петрівни Лещенко, що реалізується на базі загальноосвітньої середньої школи «Чарівний
світ» у Полтаві. Її головна мета полягає у створенні належних
умов для становлення і розвитку людської особистості задля
досягнення гармонії її взаємин у суспільстві та природі. Отже,
у площині передової педагогічної теорії і практики формулюється складне загальнофілософське питання: «яке твоє місце і
призначення, дитино, на цій землі?»1.
Поєднуючи творчі пошуки з надбаннями Г. Сковороди,
К. Ушинського, С. Русової, Г. Ващенка, В. Верховинця, Я. Корчака, Я. Чепіги, В. Сухомлинського та інших корифеїв української
педагогічної думки, М. Лещенко називає свою концепцію «педагогікою добротворення» та пропонує власну систему практичних заходів щодо її реалізації.
Важливою особливістю школи «Чарівний світ» є те, що
на навчання приймають дітей не тільки віком 6−7 років, а й
старших. Щоб не провокувати заздрощів у вихованців і суперництва, у школі запровадили інноваційну систему діагностики
та оцінювання: учитель не виставляє учневі оцінок публічно,
у присутності однокласників. Визначення потенційних можливостей дитини в навчанні – це приватна справа та особиста
таємниця педагога, учня і його батьків. Тут не порівнюють
успіхів учнів, не зіставляють якості їхніх відповідей, знань, однак відзначають їхні цікаві думки та нетрадиційні підходи у
розв’язанні навчальних завдань. На думку М. Лещенко, завдання педагогічного колективу полягає в тому, щоб створити таке
«поле добра і любові», коли кожна дитина зможе довірливо
ставитися до вчителя й щиро поважати його2.
1

Таємниця «Чарівного світу»: [Автор. шк. М. П. Лещенко, м. Полтава] //
Початкова школа. 1999. № 6. С. 4–7.
2
Проц М. Педагоги-новатори України : [навч. посібник]. Львів : Бадікова
Н. О., 2015. 148 с.
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Невід’ємною складовою авторської концепції «педагогіки
добротворення» є художньо-естетичний розвиток дітей. Це передбачає створення у школі «Чарівний світ» потужного естетичного поля задля того, щоб школа стала тим омріяним місцем, до
якого прагне кожна дитина, щоб вона відчувала, що її люблять,
що вона є потрібною і значущою для інших. Один із важливих
здобутків діяльності педагогічного колективу в цьому напрямі −
формування в учнів бажання відвідувати школу. Це часто дивує
й самих батьків: учень, який нещодавно зовсім не хотів учитися,
раптом виявляє велике бажання до опанування знань.
У «Чарівному світі» нагромаджено оригінальний досвід з
упровадження педагогічних технологій виховання мистецтвом,
які дають змогу розкрити позитивний потенціал опанування
окремих навчальних предметів дітьми дошкільного, початкового шкільного й підліткового віку. Їх реалізують за спеціальними програмами. У початковій школі мистецтво розглядають
як «методологію та обов’язковий компонент навчання», отож
рідна мова, читання, математика, природознавство засвоюють
за допомогою казки, поезії, драматичного, музичного, образотворчого, хореографічного мистецтва тощо. Окрім того, у
школі проводять уроки з мистецтва мислення, самопізнання
та спілкування тощо. Змістовно й цікаво відбуваються заняття
із «життя букви», «життя числа», «життя мови»1.
Використання «мистецьких методик» уможливило ефективну організацію навчально-виховного процесу та реалізацію
полілінгвальної системи навчання зокрема. За спеціальними
методиками й програмами діти вивчають українську, російську, англійську, німецьку, французьку, польську мови і демонструють високий рівень знань із цих предметів, що й засвідчують результати моніторингу спеціальних зарубіжних комісій2.
Реалізація концепції «педагогіки добротворення» на практиці довела свою ефективність з розкриття творчого потенціалу
та можливостей становлення і гармонійного розвитку кожної
дитини як неповторної особистості.
1

Лещенко М. П. Є у Полтаві така школа… // Обдарована дитина. 2002.
№ 1. С. 2–20.
2
Офіційний сайт приватної школи «Чарівний світ» [Електронний ресурс].
Режим доступу : http://privatna-shkola-charvnij-svt.uaprom.net/ Назва з екрана.
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У ситуації, коли більшість авторських концепцій має гуманітарну, культурологічну, зокрема, художньо-естетичну та
лінгводидактичну спрямованість, особливий інтерес становить
концепція «Авторської національної школи розвитку цілісної
особистості та підготовки ділової людини», реалізована на базі
Полтавської середньої школи № 37 за керівництва її директора
Олександра Івановича Писанського та професора Василя Васильовича Ільченка (1950−2013), який присвятив цій проблемі
докторську дисертацію. Разом 1990 р. вони почали розробляти
теоретичні та організаційно-методичні засади формування в
дитини цілісних природничо-наукових знань. На основі таких напрацювань упроваджували й удосконалювали навчальні
плани інтегрованих курсів для учнів 6−11 класів. Окрім того,
на базі школи успішно апробували програми та підручники
експериментального навчального курсу «Довкілля». Важливою
особливістю організації навчально-виховного процесу є поділ
класів за статевою ознакою – хлопців і дівчат навчають окремо1.
Головна мета «Авторської школи» полягає в забезпеченні
взаємозумовленого розвитку особистості учнів та вчителів у різних видах діяльності: навчанні, праці, спілкуванні, грі. Відмінність цього навчально-виховного закладу та загальноосвітньої
школи полягає у науково-дослідницькій спрямованості, покликаній сприяти розв’язанню навчальних та освітніх завдань.
Це знаходить прояв у таких основних підходах і критеріях:
створення науково-дослідницького середовища як своєрідного майданчика для реалізації програми пошуково-експериментальної роботи; забезпечення інтеграції і диференціації
процесів пізнання та навчання; спрямування розвитку дитини
як креативної особистості через творчо працюючого вчителя;
обов’язковість школи повного дня для учнів 1−3 класів; поетапний аналіз розвитку особистості впродовж навчання2.
1
Ковцур Т., Библів Н. Школа «золотої бджілки» // Початкова школа.
2000. № 1. С. 46– 48.
2
Писанський О. А, Вовк О. І. Нові підходи до організації навчально-виховного процесу в авторській національній школі м. Полтави // Матеріали
Всеукр. наук.-практ. конф. з проблем організації навчально-виховного процесу в школах нового типу. Полтава, 1996. С. 36–38.
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Профільний характер навчання здійснюється у двох напрямах: еколого-медичному для дівчат та менеджерсько-технічному для хлопців. Інші особливості змісту навчального процесу
полягають у вивченні таких предметів: «Довкілля» – 1−6 класи;
економіка – 1−11 класи; інформатика – 1−11 класи; друга іноземна мова – з 7 класу; історія культури України – з 6 класу. Викладають такі спецкурси: основи технічної творчості, екологія та
охорона природи, лікарські рослини, психологія спілкування,
«Я і моя родина», хореографія. Їх доповнює система факультативів за інтересами, які мають спрямованість теоретичну (підготовка до вступних іспитів у ВНЗ) та практично-професійну
(автосправа, діловодство, риторика тощо)1.
У школі психологи та педагоги проводять постійну діагностику розвитку особистості. Порівняльний аналіз різних
груп учнів дає змогу виявляти певну залежність між темпами
розвитку особистості та чинниками впливу на її формування.
Це забезпечує максимальний розвиток пізнавальних і творчих
здібностей кожного учня2.
Така організація навчально-виховного процесу, як зазначають фундатори «Авторської національної школи…», повинна забезпечити реалізацію її основного навчально-виховного
завдання – формування психічної та соціально зрілої особистості. За їхнім задумом, вивчення базових предметів має дати
такий рівень підготовки учнів, який дозволить легко змінити
школу не лише в межах України, а й продовжити навчання за
кордоном. Кінцева мета базового циклу предметів полягає у
забезпеченні «конвертованості» атестата про середню освіту3.
Кожен фундатор і керівник авторської школи у процесі
розв’язання стратегічної мети й тактичних завдань її діяльності
змушений розв’язувати комплекс організаційно-управлінських
проблем задля генерування розробки і застосування нововве1
Педагогічні технології. Досвід. Практика : [довідник] / за ред. П. І. Матвієнко. Полтава : ПОІПОПП, 1999. 376 с.
2
Писанський О. «Довкілля» у становленні авторської школи // Директор
школи. 2000. № 12. С. 7.
3
Ковцур Т., Библів Н. Школа «золотої бджілки» // Початкова школа.
2000. № 1. С. 46–48.
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день, які змінюють характер та поліпшують рівень навчальновиховного процесу. Це дає змогу виокремити групу авторських
шкіл, що відзначаються цікавим досвідом їхніх лідерів: зосереджені на пошуках ефективних управлінських заходів і рішень,
вони спромоглися створити умови й мобілізувати педагогічні колективи на модернізацію «традиційного» навчально-виховного процесу шляхом розробки та запровадження нових
оригінальних ідей і технологій, що, своєю чергою, сприяло
оновленню навчальних планів, програм та організаційно-методичного забезпечення, відкрило перспективи виходу на якісно
новий рівень навчання та виховання учнів.
З таких позицій заслуговує на увагу авторська школа Григорія Миколайовича Перебийноса (1922−2006), який упродовж
1960−1982 рр. керував Маловисківською середньою школою
№ 3 м. Кіровограда. Упродовж багатьох років вона була «опорною» в області з питань управління та організації методичної
роботи з кадрами та творчого впровадження ідей і новітніх
педагогічних технологій.
В організації навчально-виховного процесу та стосунках з
педагогічним і учнівським колективами директор дотримувався принципу «йти поруч, вести за руку, прискорюючи кроки
до успіху». Йому вдалося віднайти систему роботи з учителем,
що забезпечувала швидке становлення фахівця, а, отже, формувала вчителя-майстра, учителя-дослідника, котрий знайшов
себе у професії, захоплювався нею1. Вихідним моментом для
реалізації цієї концептуальної ідеї стало вироблення вимог
до сучасного уроку: вони ґрунтувалися на засадах забезпечення гармонійного розвитку особистості учня, його самостійної
активної роботи над матеріалом, що вивчається, сприяння
всебічному розвитку нахилів і здібностей дитини.
Розбудовуючи роботу навчального закладу на засадах гуманізму, Г. Перебийніс вважав, що важливо дати змогу дитині
щодня відкривати для себе щось нове, пізнавати навколишню
дійсність, зацікавлено шукати шляхи її перетворення й радіти
1
Таборанський В. П. Невтомний краєзнавець з Малої Виски // Освітянське
слово. 2003. № 11 (листопад). С. 3.
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найменшому успіху. За такого підходу шкільне життя вирувало: різноманітні свята, конкурси, змагання, огляди, виставки,
олімпіади, зустрічі з цікавими людьми. У педагогіці гуманізму
Г. Перебийноса зростав інтелектуальний потенціал учнів, створювалися умови для розвитку їхніх нахилів і здібностей. Були
налагоджені постійні контакти з іншими середніми школами,
а також науковими установами, вищими навчальними закладами, виробничими колективами.
Головним чинником перетворення Маловисківської школи
№ 3 на один з найкращих навчальних закладів не лише Кіровоградщини, а й України стало налагодження організаційно-методичної роботи з педагогічним колективом на «нових
засадах», які, за панування радянської тоталітарної системи,
ґрунтувалися на демократичних засадах. Це знайшло відображення у відмові директора від командно-адміністративних методів керівництва навчальним закладом та в пошукові
шляхів налагодження взаємин на принципах партнерського
співробітництва, причому не лише з учителями, а й з учнями.
Кожну важливу проблему, запровадження будь-якого нововведення в життєдіяльність школи розв’язували колегіально, через
спільне обговорення та ухвалення рішень на основі консенсусу.
Реальну роль у цих процесах відігравали органи учнівського
самоврядування.
У роботі з учителями запровадили практику, коли вони
систематично вивчали кращий вітчизняний досвід організації
навчально-виховного процесу та доповідали про можливість
і доцільність його застосування у власному навчальному закладі. Водночас педколектив широко популяризував власні
напрацювання з-поміж освітянської громадськості країни. Така
діяльність знайшла вияв у листівках «Краса педагогічної праці»,
«Перлини передового досвіду», «Низький вам уклін», а також
у прозових і віршованих творах самого директора.
Заслуговує на увагу і досвід авторської школи Василя
Олексійовича Бойчука з організації внутрішнього шкільного
керівництва, контролю та планування Задністрянською середньою школою Галицького району Івано-Франківської області
(1972−1984).
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Суть авторської системи В. Бойчука з удосконалення внутрішнього шкільного керівництва і контролю за розвитком
методичної роботи полягає в розробці та послідовному впровадженні комплексу заходів щодо підвищення якості різних
аспектів навчально-виховного процесу. Головними передумовами та засобами реалізації такої стратегії мали стати визначення конкретних функцій, обов’язків кожного його учасника
(директора, вчителя, учня тощо); чітке перспективне й поточне планування; системний контроль за їх виконанням; оприлюднення і публічне обговорення здобутків і недоліків, їх виправлення тощо. Свідченням послідовної системної реалізації
цієї стратегії може слугувати зміст підписаних директором
у 1979−1980 навчальному році близько двох десятків наказів,
з-поміж них – «Про стан викладання, якість знань, умінь і навичок учнів з фізики», «Про стан позакласного читання і заходи щодо його поліпшення», «Про рівень практичних умінь
і навичок дев’ятикласників з біології та хімії», «Про систему
роботи класного керівника з профорієнтації» та ін. На виконання кожного з них визначали відповідні заходи виконання
і контролю у вигляді відвідин уроків, проведення відкритих
уроків, перевірок організаційно-методичного забезпечення
викладання окремих предметів, звітів учителів, різних форм
перевірки знань учнів, проведення педрад, діяльності предметних комісій тощо.
Утім на початку 1980-х років до планування діяльності школи В. Бойчук активно залучив педколектив і профспілкову організацію. Для цього в березні створили спеціальні комісії, які
обговорювали основні проблеми та шляхи їх розв’язання впродовж наступного навчального року, а також пропозиції методичних об’єднань і класних керівників щодо їх удосконалення.
Комісія аналізувала виконання плану поточного навчального
року, окреслювала заходи на наступний, розглядала результати
анкетування вчителів, яке проводили у квітні, з метою урахування їхніх запитів і побажань. Ознайомлюючись з проектом
у травні, педагоги вносили свої пропозиції1.
1
Проц М. Педагоги-новатори України : [навч. посібник]. Львів : Бадікова Н. О., 2015. 148 с.
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Значну увагу В. Бойчук приділяв самоосвіті вчителів. У цьому випадку директора цікавило: які матеріали опрацьовує педагог, як застосовує поради науковців і практиків. Він постійно
спонукав учителів ділилися своїми роздумами і міркуваннями
на засіданнях педагогічної ради, методичних об’єднань, на науково-практичних конференціях і педагогічних читаннях щодо
доцільності застосування певних методів і форм навчально-виховної роботи. Найкращі виступи освітян уміщували у шкільному рукописному збірнику «Трибуна досвіду».
Продумана система планування допомагала організувати
систематичний внутрішній шкільний контроль, якому притаманні диференційований підхід до вибору об’єкта й мети
перевірки, визначення її виду, форми, строків та етапів. Вивчаючи систему роботи вчителів, директор щомісяця відвідував
по 20−25 уроків та по 5−7 виховних заходів. Спостерігаючи за
працею педагога та аналізуючи зміст робочих планів, він намагався простежити особливості застосування комплексу методів
і прийомів роботи, чимало уваги звертав на чіткість визначення
мети заняття, визначення його ідейного спрямування, ретельність добору завдань для індивідуальних і колективних форм
роботи, на їхній обсяг і зміст, на рівень використання ТЗН й
унаочнення, на застосування способів активізації розумової
діяльності школярів тощо1.
У роботі з учителями В. Бойчук органічно поєднував доброзичливість, глибокий такт і знання справи зі створенням умов
для формування в колективі позитивної громадської думки
про кожного педагога. Директор вимагав від учителів знання
документів про школу, постійного ознайомлення із сучасною
педагогічною і психологічною літературою та матеріалами
про передовий педагогічний досвід. Із цією метою проводили
теоретичні й практичні семінари, конференції, педагогічні читання, де освітяни ділилися роздумами про стан і перспективи
розвитку навчального закладу2.
1

Коденко Є. М. З Центральної картотеки передового педагогічного досвіду // Радянська школа. 1981. № 4. С. 75−79.
2
Там само.
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У школі добре організували вивчення та впровадження
у практику досвіду та здобутків учителів педколективу, а також досягнень педагогів-новаторів області й країни. Успішне
розв’язання питань наукової організації праці педагога і школяра знаходило прояв у зручному облаштуванні їх робочих
місць, налагодженні системи дистанційного управління ТЗН,
раціональному розміщенні унаочнення та інших засобів організації навчального процесу1.
Важливими результатами такої діяльності стало визнання
Задністрянської школи «опорним» навчально-виховним закладом області з питань використання технічних засобів навчання
та проведення на її базі республіканських семінарів з питань
внутрішнього шкільного керівництва й контролю за методичною роботою. У школі сформувалася ціла плеяда майстрів
педагогічної праці2.
Відзначимо авторську школу Юрія Юрійовича Йовбака
(1955 р.н.), який з 1983 р. керує середньою школою с. Щасливого
Бориспільського району Київської області. Школу реорганізували в Щасливський НВК, вона неодноразово виборювала
почесне звання «Кращий навчальний заклад Київщини». Для
нашого дослідження цей заклад цікавий досвідом упровадження інтерактивних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес, який, до слова, широко представлений у навчально-методичному виданні «На шляху до творчого
зростання. Інтеграція в навчальному процесі»3.
Згідно з творчим задумом Ю. Йовбака, у школі створили
модель освітнього простору, де педагогічний та учнівський
колективи відіграють роль об’єктів та суб’єктів розвитку: ініціюють творчі ідеї, запроваджують інноваційні підходи в управління закладом, самоорганізовують увесь навчально-виховний
процес. Її організаційно-теоретичні засади викладені в цільовій
1
Коденко Є. М. З Центральної картотеки передового педагогічного досвіду // Радянська школа. 1981. № 4. С. 75−79.
2
Там само.
3
Йовбак Ю. Ю., Богдан Н. І., Тригуб І. А. На шляху до творчого зростання. Інтеракція в навчальному процесі : [навч.-метод. збірник]. Щасливе :
Щасливський НВК, 2008. 66 с.
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програмі «Від творчого вчителя – до творчого учня», яка ставить
за мету створення умов для всебічного розвитку педагогічного
колективу й окремого педагога як основної передумови формування середовища для творчого, інтелектуального, духовного
та фізичного розвитку учнів.
Важливим елементом «моделі Йовбака» став індивідуально-творчий підхід до організації методичної роботи вчителя,
що забезпечує створення атмосфери педагогічного партнерства
та сприятливих умов для його діяльності. Він спонукає педагогів шукати нові шляхи навчання учнів, спираючись на принципи оптимізму та альтруїзму: «навчання із радістю пізнання»,
«навчання з любов’ю до світу, до природи, до історії, до людей».
Отже, керуючись інтересами й потребами дітей, педагогічний
колектив прагне перетворити школу на їх улюблене місце, де
вони не лише навчаються, а й живуть повноцінним духовним
життям. Такі теми, як «Формування в учнів уміння вчитися»,
«Проблемно-пошукові методи навчання в школі», та різні новаторські ідеї обговорюють на науково-методологічному семінарі,
який постійно діє в школі1.
Створення умов для продуктивної діяльності й самовдосконалення педагогічного колективу органічно відповідає структурі Щасливського НВК, до якої входять загальноосвітня школа
І−ІІІ ступенів (з вивченням англійської мови з 1-го класу); спеціалізована школа ІІ ступеня з поглибленим вивченням окремих предметів (5−9 класи); ліцей (10−11 класи), що також має
фізико-математичний, інформаційно-технологічний і спортивний профіль2. Високий рівень ефективності функціонування закладу завдячується реалізацією курсу на інтегрованість і
комплексність навчально-виховного процесу та концентрацією
педагогічних зусиль на використання системних організаційних форм. Заняття в класах органічно доповнює позаурочна
робота (клуби за інтересами, світлиця «Рідне слова», клуб «Інте1
Коденко Є. М. З Центральної картотеки передового педагогічного досвіду // Радянська школа. 1981. № 4. С. 75–79.
2
Щасливський НВК сьогодні – це… [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.nvk-schaslyve.com.ua/pro-nvk-shhaslive/informaciya-pro-nvk.
html. – Назва з екрана.
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лектуальне спілкування», студії літературна та образотворчого
мистецтва, музей історії школи тощо)1.
Отож авторські школи з домінуючою дидактичною орієнтацією, що ґрунтувалися на засадах особистісно орієнтованої
організації навчання (М. Гузик, В. Ільченко, М. Лещенко, О. Писанський, Л. Порох, В. Прокопенко, В. Хайруліна та ін.), репрезентують продуктивні підходи до вдосконалення керівництва
педагогічними колективами задля підвищення рівня навчально-виховного процесу (В. Бойчук, Ю. Йовбак, Г. Перебийніс
та ін.). Пропонованими інноваційними ідеями і досвідом їх
практичного впровадження вони випереджали свій час у розвитку теорії і практики навчання, виховання та школознавства.
Вони, здебільшого, виникли у радянський період, зокрема,
на хвилі розгортання новаторського педагогічного руху, та за
доби української державності досягли значних успіхів у пошуку й реалізації шляхів, методів, форм розвитку особистісно
орієнтованого навчання і виховання учнівської молоді. Інновації ставали прикладом і спонукали педагогічну громадськість
до перебудови навчально-виховного процесу на засадах гуманізму та реалізації творчого потенціалу дитини.

1.9. Естетичне виховання студентів
у соціокультурному вимірі педагогічної освіти
Естетичне виховання як один із напрямів гармонійного розвитку особистості набуває актуальності в сучасних умовах розвитку суспільства, коли загострюються суспільні суперечності,
втрачаються загальнолюдські цінності, життєві ідеали, зростає
аморальна поведінка молоді. Надзвичайно актуальною є проблема естетичного виховання студентів педагогічних спеціальностей. Належний рівень естетичного виховання в освітньому
середовищі вищого навчального закладу є важливим компо1

Щасливський НВК сьогодні – це… [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.nvk-schaslyve.com.ua/pro-nvk-shhaslive/informaciya-pro-nvk.
html. – Назва з екрана.
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нентом професійної підготовки вчителя початкових класів, у
діяльності якого естетична складова займає суттєве місце.
Естетичне виховання безпосередньо спрямоване на формування й виховання естетичних почуттів, смаків, суджень, художніх здібностей особистості, на розвиток її здатності сприймати
та перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах
діяльності людини. Естетичне виховання спрямоване, насамперед, на виховання в людини гуманістичних якостей, інтересів і
любові до життя в його різноманітних проявах1.
У сучасних умовах розвитку суспільства актуалізується проблема формування естетичної культури молоді, від рівня якої
залежить стан вихованості людей у суспільстві, їхнє гуманістичне ставлення до життя і професії. Проблема формування
художньо-естетичної культури втілює резерви зовнішнього і
внутрішнього перетворення особистості як естетичної і духовно-моральної цінності. Вона органічно пов’язана з різними
видами виховання і складає цілісний процес впливу на індивідуальність, яка зростає. У Державних стандартах базової і
повної загальної середньої освіти чільне місце посідає освітня
галузь «Естетична культура». Її метою є формування в учнів
«системи естетичних цінностей як інтегральної основи світогляду, здатності до творчої самореалізації, виховання потреби
в духовному самовдосконаленні». Провідною ідеєю галузі є
«Людина в культурі – культура в людині». Вирішальну роль
у розв’язанні проблеми естетичного виховання у навчальних
закладах відіграє рівень розвитку естетичної теорії як основи естетичного виховання та філософія освіти, спрямована на
формування духовного складу майбутнього професіонала, а
також духовні цінності суспільства, художньо-естетичні та історико-педагогічні традиції українського народу.
У системі виховної роботи навчальних закладів усіх рівнів
і типів, які здійснюють підготовку фахівців освіти, велике значення має естетичне виховання. Як важливий компонент професійної підготовки вчителя початкової школи, естетичне ви1
Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник.
Видання друге, доп. і випр. Рівне : Волинські обереги, 2011. 552 с.
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ховання становить значну проблему, яка для свого розв’язання,
за нинішніх соціально-економічних і культурних перетворень,
потребує науково-теоретичного вивчення, оскільки саме естетичне виховання сприяє розвитку естетичної свідомості, емоційного ставлення до навколишньої дійсності.
Провідні положення щодо здійснення естетичного виховання визначені у таких державних документах, як Закон України
«Про загальну середню освіту», Національна доктрина розвитку освіти, Національна програма виховання дітей та учнівської
молоді в Україні, Національна державна комплексна програма
естетичного виховання, Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах України,
Концепція загальної мистецької освіти та ін.
У сучасній практиці естетичного виховання існують суперечності, що потребують теоретичного та експериментального
розв’язання, зокрема, між: вимогами суспільства до рівня естетичної вихованості студентів педагогічних вишів як майбутніх
учителів і реальним рівнем їхньої естетичної вихованості; теоретично можливим рівнем естетичної вихованості студентів
і недостатньою реалізацією цих можливостей на практиці;
впливом зовнішнього деморалізувального середовища та необхідним естетичним рівнем навчально-виховного середовища;
вимогами до оновлення змісту, форм, методів і засобів виховання студентів педагогічних ВНЗ та недостатнім рівнем реалізації
цих вимог у навчально-виховному середовищі.
Проблеми естетичного виховання знаходять активне відображення у працях Л. В. Гарбузенко, Т. М. Голінської,
І. Є. Зайцевої, С.І. Миропольського, В.О. Сухомлинського
та ін. У естетичному вихованні студентів суттєве місце займають
методи виховання, їх вибір і поєднання. У педагогічній літературі методам навчання і виховання постійно приділяють значну
увагу (А. Алексюк, Ю. Бабанський, В. Краєвський, І. Лернер,
М. Махмутов, В. Оконь, В. Паламарчук, В. Онищук, А. Хуторський та ін.). Проблему добору та оптимального поєднання методів естетичного виховання й естетичної освіти досліджували
І. Зязюн, Н. Миропольська, А. Щербо, Д. Джола, Г. Шевченко,
В. Бутенко, О. Дем’янчук та ін.
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Українська педагогічна думка тривалий час була спрямована на дослідження змісту естетичного виховання як складної багаторівневої структури, основою якої є формування естетичної
свідомості, розвиток емоційно-почуттєвої сфери й організація
художньо-творчої діяльності підлітків. Осягнути, проаналізувати та оцінити стан естетичного виховання у вищій школі
України на сучасному етапі можливо лише за умови розгляду його в історико-культурному та філософсько-естетичному
контексті, у динаміці розвитку його теорії та практики. Зміст,
форми, методи естетичного виховання другої половини XX ст.
розвивалися в певній динаміці від репродуктивності до творчості. Перша половина XXІ ст. також висуває певні вимоги до
змісту та засобів естетичного виховання, що зумовлено активним розвитком і впровадженням інформаційних технологій.
На думку О. Рудницької, світова культурна цінність українського мистецтва значну увагу звертає на особистісну культуру,
яка передбачає різноманітні знання як найважливіший компонент культури, що забезпечує шлях входження до неї; усвідомлення ціннісного значення предметів культури, здатність
оцінювати їхні властивості з позицій певних ідеалів, побудова
моделі діяльності, вибір стилю поведінки, прийнятих тією чи
іншою культурою1. Специфіка української художньої культури
полягає у феномені культурного православ’я, у національних
пам’ятках архітектури, в українському театрі, образотворчому
та музичному мистецтві, у хоровій культурі та освіті України, в
українській пісні та народному танці, у декоративно-ужитковому мистецтві та в іншому. «Світ мистецтва являє собою відкритий простір своєрідних культур, репрезентуючи розмаїття
людського досвіду творчої діяльності. Кожна з них виражає
самобутність національних традицій в їхньому взаємозв’язку з
духовними надбаннями інших народів і дає можливість осягнути цілісну художню картину світу, уявити собі спільність людської цивілізації, у якій кристалізується внутрішнє багатство
неповторних національних культур».
1
Рудницька О. Українське мистецтво у полікультурному просторі : навчальний посібник. Київ : 2000. 208 с.
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Як зазначає А. Й. Капська, освітньо-культурний простір, у
якому знаходиться вищий навчальний заклад, включає регіональний культурно-соціальний ареал, пов’язаний з історикокультурними та художньо-естетичними традиціями певного
регіону, традиціями виховання і ставлення до освіченої людини; науково-культурний потенціал, який визначає рівень і
значущість вищого навчального закладу як наукового, культурно-освітнього центру певного регіону1.
Соціальний досвід людства складається з чотирьох елементів, кожен з яких є особливим видом змісту освіти: знання
про природу, суспільство, техніку, людину, способи діяльності;
досвід здійснення відомих способів діяльності, які уособлюються разом зі знаннями в навичках і вміннях особистості; досвід
творчої діяльності, уособлений в особливих інтелектуальних
процедурах, які не піддаються поданню у вигляді попередньої
(до здійснення творчого акту, до розв’язання проблеми) регульованої системи дій; досвід емоційно-ціннісного ставлення до
дійсності, що стала об’єктом або засобом діяльності2.
На думку Г. Локарьової, доцільно використовувати художньо-естетичну інформацію як засіб формування професійних
якостей і вмінь майбутніх фахівців у галузі педагогічної діяльності. У педагогічному аспекті важливим є те, що завдяки
обґрунтованим принципам і передумовам використання художньо-естетичної інформації у професійній підготовці фахівця формується його загальнокультурна, естетична позиція
творчого розв’язання професійних проблем, яка передбачає
здатність бути співпричетним до людей, з якими він професійно спілкується, а також сприяє високій духовній діяльності. У
зв’язку з цим змістовий та операційно-діяльнісний компоненти
підготовки педагога до професійного спілкування потребують
художньо-інформаційного збагачення 3.
1

Капська А. Й. Основні закономірності художньо-естетичного виховання
учнівської молоді // Нові технології виховання : зб. наук. ст. Київ, 1995. С. 96–105.
2
Рацул А. Б., Довга Т. Я. Педагогіка: інформативний виклад : навч. посібник. Київ : Слово, 2016. 344 с.
3
Локарєва Г. В. Художньо-естетична інформація в підготовці соціального педагога до професійного спілкування: теорія та практика : монографія.
Запоріжжя : ЗНУ, 2007. 376 с.
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Естетична освіта у різних типах вищих навчальних закладів
здійснюється на дисциплінах культурологічного циклу, опосередковано на дисциплінах гуманітарного циклу та фахової
спрямованості, а також у реалізації принципу гуманізації,
який виявляється у викладанні всіх, без винятку, навчальних
предметів для розкриття краси Всесвіту, краси життя, краси
навколишнього середовища, краси людської поведінки.
Розгортання естетичного поля навчальних дисциплін, як
зазначає Т. М. Кривошея, зумовлює осмислення учнями і студентами внутрішньої краси відповідної науки шляхом розуміння особливостей відображення нею естетичних властивостей об’єктів і явищ дійсності; виховання естетичних почуттів
засобами певного навчального предмета (прийоми роботи:
доповнення змісту навчального предмета естетично значущою
інформацією; ознайомлення школярів з естетичними закономірностями функціонування науки в культурі людства; реалізація естетичного підходу до розв’язання пізнавальних завдань)1.
Однією із провідних тенденцій розвитку системи естетичного виховання у вищій школі в Україні є визначення його
змісту на історико-культурних і національних традиціях українського народу, привнесення в зміст естетичного виховання
національного компоненту; естетична культура суспільства та
окремо кожної особистості здійснюється як на основі загальнолюдських культурних цінностей, так і на національних.
Розуміння культури як способу буття певного етносу продукує важливий висновок: носіями етнічності можуть бути або
народні маси (звичаї, обряди, фольклор, стереотипи поведінки
тощо), або етнічна еліта (символи цього буття), або ж і ті, й
інші. Як стверджує В. Кафарський, певна «частина» культури
народу, як його життєвий досвід, існує у вигляді усталених
норм поведінки, традицій, звичаїв, пісенної спадщини тощо.
Передаючи їх із покоління в покоління, вони часто трансформуються, зазнають культурного впливу інших епох і, навіть,
1

Кривошея Т. М. Взаємозв’язок розумової і естетичної діяльності в навчально-виховному процесі школи I ступеня : дис. канд. пед. наук: 13.00.01.
Вінниця, 2003. 257 с.
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втрачають свій первісний вигляд і значення. Проте саме ці
елементи життя часто є тими етноознаками, що відрізняють
один народ від іншого. Про цей пласт культури народу можна
сказати, що це нерефлексована етнічність1.
Гуманiтаризацiя змicту освiти у вищій школі передбачає
збiльшення питомої ваги предметiв естетичного циклу. Музика i спiви, малювання та спiлкування з образотворчим мистецтвом, хореографiя, художнi ремесла, театральна гра тощо
стосуються сфери емоцiйного сприйняття свiтy. Важливо, однак, аби цi види мистецтва мали здорове національне пiдґpунтя
i не зливалися з так званою масовою культурою. Мистецтво i
гра загалом мають здатнiсть об’єднувати людей духовно, вчать
жити почуттями iнших.
Зміст і обсяг інформації будь-якого твору мистецтва залежать від особистісних характеристик: світогляду, естетичних
поглядів, смаків, потреб, рівня художньої підготовленості (освіченості) та досвіду спілкування з різними видами мистецтва,
ступеня емоційної сприйнятливості як психологічної характеристики. Студент повинен знати предмет і методи естетики, характерні особливості розвитку світової та вітчизняної
естетики, структуру естетичної свідомості. Він повинен уміти
аналізувати процеси, що відбуваються в мистецтві, його основні напрями, види та жанри.
Виховання на кращих зразках мистецтва, на традиційних
уявленнях про прекрасне і потворне, піднесене і низьке, трагічне і комічне даватиме змогу молоді − майбутнім фахівцям освіти – використовувати ці надбання у своєму житті і тим покращувати, збагачувати культурний рівень вихованців, а згодом –
усього суспільства. Доцільно використовувати окреслені надбання під час занять з гуманітарних дисциплін, релігієзнавства,
історії вітчизняної культури, культурології, естетики, історії
мистецтва, а також з історії педагогіки, теорії виховання, вступу
до спеціальності, досвіду естетичного виховання античності,
християнської релігії і Церкви. Античні зразки та релігійна по1
Кафарський В. Нація і держава: Культура, Ідеологія, Духовність. ІваноФранківськ : Плай, 1999. 336 с.
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езія, спів і музика, сакральний живопис, храмова архітектура
традиційно виховували молодь у гармонії духу, міри в усьому,
калокогатії, любові до ближнього, співчуття і милосердя. Естетичні цінності минулих епох закладені в менталітеті людей, в
архетипах етносів, отож таке звернення повинно бути доволі
ефективним.
Збiльшення питомої ваги гуманiтарних предметiв у навчальному процесi сприяє формуванню нацiонального
самоусвiдомлення як першооснови патрiотизму та громадянської свідомості. На думку фахівців, введення в навчальний процес вищих навчальних закладів курсів з культурології, світової
художньої культури не дало очікуваних результатів. Це пояснюють, передусім, недостатнім методичним забезпеченням цим
курсів, тобто відсутністю своєрідного методичного комплексу,
який передбачатиме ілюстративний матеріал, технології проведення занять. Невипадково уже сьогодні є нарікання з приводу того, що курси культурології, введені у вищі навчальні
заклади замість естетики, не виправдовують себе, не сприяють
успішному естетичному вихованню студентської молоді. Постало питання як в Україні, так і в країнах ближнього зарубіжжя
про необхідність повернути в усі, без винятку, вищі навчальні
заклади курс естетики з чітко вираженою професійною спрямованістю, який підніматиме рівень естетичної освіченості студентської молоді, сприятиме формуванню естетичної свідомості, осмисленню значущості естетичних категорій в освоєнні на
естетичній основі предметно-практичних аспектів дійсності1.
Відображаючи розмаїття людського життя та навколишньої дійсності, твори мистецтва містять різні типи інформації,
які дають уявлення про сутність соціальних і природних явищ.
Твір мистецтва містить різні типи інформації: пізнавальну,
інтелектуальну, естетичну, художню, емоційну, психологічну, морально-етичну, особистісну, прагматичну тощо. Вони
об’єднуються у спільний інформаційний потік художньо-естетичної інформації, зміст якого залежить від виду мистецтва
1
Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. Москва : Политиздат,
1991. 525 с.
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й індивідуальних особливостей особистості . Естетичний і художній типи інформації визначають сутнісну характеристику
всіх інших типів.
Водночас сучасні проблеми естетичного виховання сучасної
молоді розглядають у площині духовної культури особистості та посиленні акценту на художньо-естетичному вихованні,
тобто естетичному вихованні засобами мистецтва. Загальною
метою естетичного виховання у вищій школі визнають формування і розвиток у майбутнього фахівця високого рівня особистої естетичної культури та творчих установок діяльності.
Сучасній практиці естетичного виховання у вищих навчальних
закладах притаманна епізодичність функціонування естетичної
освіти і поверховий характер її впливу на студентство.
У педагогічній системі В. Сухомлинського ідеалом виховання вважали виховання справжньої людини, високодуховної,
із витонченим внутрішнім духовним світом2. Педагог віддавав
перевагу вихованню емоційно-естетичної сприйнятливості
навколишньої дійсності, сприйняттю краси природи, краси
неперевершених шедеврів мистецтва, краси людського подвигу, людських стосунків. На думку В. Сухомлинського, дуже
важливо прагнути, щоб у школі дитина всюди бачила красу,
котра стає ще вартіснішою від того, що до неї доклала свою
часточку вона сама.
Естетичне виховання, на думку С. Миропольського, є однією з важливих і складних сторін системи людського виховання, воно «залучає людину до світу прекрасного, допомагає
відчувати, розуміти прекрасне в навколишньому житті, цінити
твори справжнього мистецтва»3. Мету естетичного виховання
дослідник убачав у «служінні істині, добру й красі».
Серед педагогічних технологій, які відіграють значну виховну функцію у розвитку студента, виокремлюють особистісно
1

Рудницька О. Українське мистецтво у полікультурному просторі : навчальний посібник. Київ : 2000. 208 с.
2
. Сухомлинський В.О. Естетичне виховання і культура почуттів // Вибрані
твори : в 5 т. Київ : Рад. школа, 1976. Т. 1. С. 177–184.
3
Рзаєв Ш. Р. Система естетичного виховання С. І. Миропольського //
С. І. Миропольський: вчений, педагог, методист : зб. наук. пр. Серія
«Педагогіка і психологія». Харків : ХДПУ, 1997. Вип. 3. С. 58–65.
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орієнтовану. Виховна дієвість особистісно орієнтованих технологій, як зазначає І. Бех, залежить від тієї методологічної основи, яка безпосередньо визначає характер їхнього практичного
розгортання. Ця основа конкретизується в сукупності таких
взаємоузгоджених принципів:
− принцип цілеспрямованого створення збагачених виховних ситуацій;
− принцип особистісно розвивального спілкування;
− принцип використання співпереживання як психологічного механізму у вихованні особистості;
− принцип систематичного аналізу вихованцем власних
і чужих учинків1.
Метою естетичного виховання студента є високий рівень
естетичної культури особистості, її здатність до естетичного
освоєння дійсності. Традиційно найважливішим чинником естетичного виховання вважали мистецтво. Сьогодні своєрідною
педагогічною технологією підтримки інформаційної діяльності
в галузі естетичного виховання є Інтернет. Аналіз естетичних
якостей продукції масової культури засвідчує дисгармонію у
виборі естетичних ідеалів і смаків.
Одним із показників ефективності естетичного виховання
є розвиток естетичних почуттів. Естетичні почуття – особливі
почуття насолоди, які відчуває людина, сприймаючи прекрасне в дійсності й у творах мистецтва. Естетичні почуття тісно
пов’язані з усією системою ставлення людини до дійсності. Наявність естетичних почуттів є ознакою розвинутого естетичного
сприйняття, істотним критерієм естетичної культури людини.
Естетичні почуття тісно пов’язані з моральними почуттями,
моральними оцінками2.
Складність формування та реалізації змісту естетичного
виховання полягає в тому, що естетичне виховання, безумовно, маючи власну специфіку, є аспектом усіх інших видів виховання та у реальному виховному процесі таким, що важко
виокремлюється. З іншого боку, зміст естетичного виховання
1

Бех І. Д. Виховання особистості : підручник. Київ : Либідь, 2008. 848 с.
Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник.
Видання друге, доп. і випр. Рівне : Волинські обереги, 2011. 552 с.
2
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передбачає художнє виховання, естетичну освіту, художнє навчання тощо, тобто має складну внутрішню структуру.
Педагог, здійснюючи естетичне виховання у професійній
діяльності, на нашу думку, має сам розвиватися, займатись
самоосвітою, щоб свої знання, естетичне сприйняття світу передавати вихованцям. Учитель, у якого не сформований інтерес
до своєї роботи у всій її різноманітності, не може зацікавити
учнів, а іноді навіть здатен погасити пізнавальний інтерес учня.
Особливе завдання готовності вчителя до естетичного виховання – створити здорову альтернативу маловартісній (часто шкідливій) інформації, якою переповнені ЗМІ, яка атакує сучасну
молодь і дітей із ще несформованою, нестійкою психікою.
На основі аналізу теоретичних джерел і практичного досвіду ми пропонуємо такі базові положення формування змісту
естетичного виховання у студентів на етапах їхньої професійної
підготовки:
− використання історичного досвіду естетичного виховання, наявність естетичних компонентів у змісті кожного
навчального предмета та доцільність їхньої інтеграції;
− забезпечення наскрізної естетизації навчально-виховного процесу в освітньому середовищі навчального закладу;
− опора на національну культуру та народні традиції в
розумінні основних естетичних категорій;
− урахування особливостей індивідуального сприйняття
студентами творів мистецтва, розуміння краси, реальна
оцінка впливу зовнішнього середовища, насамперед
ЗМІ, на естетичні смаки студентів і вироблення здатності
їм протистояти;
− орієнтація на формування естетичних знань і умінь (зокрема, естетичних оцінок) у студентів з метою практичного використання їх у подальшому житті та професійній діяльності; сутність змістового компонента полягає
в поєднанні природничих та естетико-гуманітарних
складових.
Професійний розвиток відображає розвиток людини у
змісті професії. Зазначимо, що А. Глеттхорн визначає про-
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фесійний розвиток вчителя як зростання його професійних
досягнень у результаті накопичення практичного досвіду і систематичного перегляду власного викладання1.
Проблема особистості вчителя, удосконалення його культури здавна привертала увагу вчених, які намагалися визначити,
яким повинен бути ідеальний педагог. Як ніколи сучасною й нагальною вважаємо думку В. Сухомлинського, що кожен педагог
повинен бути добрим фахівцем, пильно стежити за «переднім
краєм» науки, основи якої викладає, не порушувати гармонії
емоційного, інтелектуального, естетичного світу особистості2.
Провідний науковець стверджував, що в ці відповідальні
хвилини (викладання свого курсу) важливо бути самим собою,
живою людиною зі своїми поглядами, радощами, сумнівами,
розкриватися перед слухачами як емоційно-багата людина3.
Положення про те, що студентові – майбутньому педагогові –
естетична вихованість необхідна не лише як особистості, вона
слугує атрибутом його професійної діяльності, є провідним у
багатьох наукових дослідженнях.
На наш погляд, у складному процесі естетичного виховання будь-який дидактичний метод проходить своєрідний
спіралеподібний цикл, оскільки методи естетичного виховання
не лише пов’язані між собою, не лише пов’язані з методами
інших видів виховання, а й трансформуються у ланцюжку:
науковець – підвищення кваліфікації викладача вищої школи –
використання методу викладачами вишу у вихованні студентів –
використання методу студентами у процесі навчання, педагогічної практики і у майбутній професійній діяльності з метою
впливу на учнів.
Загалом методи виховання – це способи організації спільної діяльності педагогів і тих, що навчаються, спрямованої на
взаємний розвиток, удосконалення особи педагога і формування особи учнів відповідно до цілей виховання. Метод виховання

1
Glatthorn A.Teacher development : international Encyclopedia of Teaching
and Teacher Education ed. by L. Anderson. London : Pergamon Press, 1995. 198 р.
2
Сухомлинський В. О. Методика виховання колективу // Вибрані твори
: в 5 т. Київ : Радянська школа, 1976. Т. 1. 654 с.
3
Там само.
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визначається цілями і змістом виховання. Його трактують як
спосіб впливу вихователя на свідомість, волю і поведінку вихованця з метою формування у нього стійких переконань і
певних норм поведінки.
Проблема формування культури вчителя завжди перебувала в центрі загальної уваги. Не втрачено її актуальності і сьогодні: з одного боку, ніколи раніше відповідальність у питаннях
виховання та формування підростаючого покоління так акцентовано не лягала на плечі вчителя, а з іншого – інтелектуальний
розвиток молоді викликає чи не найбільшу тривогу. На жаль,
упродовж останнього десятиліття відбулося відчуження освіти
від духовності особистості. Країні необхідне духовне відродження, шлях до якого пролягає крізь культуру розвитку особистості
підростаючого покоління, отож формування естетичного розвитку необхідно доповнювати знаннями та уявленнями про
закономірності мистецтва, структуру і сприйняття мистецьких
творів, механізми функціонування культури1.
Як зазначає Т. Мороз, використання загальнокультурного
компонента як засобу естетичного виховання сприятиме становленню особистості майбутнього педагога, збагачуючи його
універсальними і національно-специфічними цінностями своєї
та іншої культур; формуванню духовної сфери особистості,
вихованню її моральних і естетичних цінностей з урахуванням
загальнолюдського, конкретно історичного і національного; посиленню гуманітарності змісту освіти, пов’язаного із широтою
розуміння феномена людського життя, поліфонічним світоглядом, що передбачає гармонію знань, почуттів, творчих дій2.
Урахування універсальних і специфічних характеристик
поведінки, спілкування молоді детермінує введення загальнокультурного компонента у навчально-пізнавальну, науководослідницьку, практично-діяльнісну підготовку майбутнього
вчителя, сприяє його естетичній вихованості.
1
Рудницька О. Українське мистецтво у полікультурному просторі : навчальний посібник. Київ : 2000. 208 с.
2
Мороз Т. О. Загальнокультурна компонента як засіб естетичного
виховання майбутніх учителів іноземної мови : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.07 «Tеорія та методика виховання».
Луганськ, 2007. 20 с.
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Естетична оцінка характеризує ступінь якісної досконалості предметного світу, який виражається в певних кількісних
зв’язках. Акцентуючи увагу на важливості навчання прекрасному, О. Рудницька стверджує, що знання не бувають нейтральними: не завжди людина, що володіє міцними знаннями,
застосовує їх для добра. Знання набувають активної форми в
боротьбі ідей, стають тією барикадою боїв, яка розділяє одвічно
ворогуючі сторони – красу і добро, з одного боку, неподобство
і зло – з іншого. Отже, «не має рації той, хто протиставляє в
педагогічній науці (і не лише в науці) утилітарність і красу,
практицизм і естетику. Сьогодні в науковій літературі стає загальноприйнятою думка про те, що раціональному не повинно
протиставлятися емоційне. Навпаки, їх єдність запалює вогонь
творчості і краси. Лише за цієї умови істини в устах вчителя
мають свою відмітну форму, забарвлену думкою і відчуттям.
Вчитель трансформує наукову істину за допомогою багатого
арсеналу естетичних і художніх засобів. Краса, що підноситься
дітям на уроці, набуває конкретно-чуттєвої форми, коли навчальний процес протікає в двох напрямах: у плані пізнання
і в плані насолоди»1.
На нашу думку, ці взаємозв’язки методів виховання, зокрема, естетичного, повинні відігравати суттєву роль власне в
естетичному вихованні, забезпечуючи його цілісність і системність. Адже студент педагогічного навчального закладу, засвоюючи певний метод виховання на собі, підсвідомо трансформує
його на свою майбутню професійну діяльність, отож превалює
функція методу виховання.
Методи і види навчальної діяльності студентів щораз більше набувають форм, наближених до реальних умов спілкування. Широко використовують творчі, проектні, групові, інтерактивні форми роботи, які реалізують не тільки освітні, а й
виховні завдання. Зміст освіти диференціюється відповідно
до профілю навчання, спеціалізації, що визначається кожним
навчальним закладом.
1
Рудницька О. Українське мистецтво у полікультурному просторі : навчальний посібник. Київ, 2000. 208 с.
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Специфічність естетичного виховання студентів педагогічних спеціальностей пов’язана також із необхідністю дещо
ширшого і дещо поглибленішого вивчення основ естетики та
мистецтвознавства, формування широкого художнього кругозору, естетичного світогляду, що є запорукою всебічного
розвитку естетичної освіченості та естетичної вихованості майбутнього вчителя.
Майбутній учитель транслюватиме естетичні цінності, у
тому числі цінності мистецтва, формуватиме ціннісні орієнтації, ціннісне ставлення до життя, до людини, до дійсності.
Сама професія вчителя, як стверджує Б.-І. Джабер, вимагає
від студента педагогічного закладу освіти сформувати в собі
естетичну потребу, яка є необхідною передумовою створення
власного естетичного образу як людини прекрасної1.
Серед вагомих чинників естетичного виховання на чільному
місці перебувають навчальні посібники та підручники. На наш
погляд, існує значний потенціал ілюстративного матеріалу у
навчально-методичній літературі, який доцільно використати
студентам як в естетичному вихованні учнів під час проходження педагогічної практики, так у майбутній роботі.
Використання ілюстративного матеріалу підручників
і посібників – доступний та ефективний метод естетичного
виховання студентів. Цей метод виконує три взаємозв’язані
функції: сприяє естетичному вихованню студентів, ознайомлює їх з підручниками початкової школи та водночас готує
до естетичного виховання учнів у майбутній професійній діяльності або в процесі педагогічної практики. Зауважимо, що
у підручниках ілюстрації є кольоровими, що підвищує їхній
естетичний вплив на студентів та учнів. Отже, одні і ті ж методи естетичного виховання, зазвичай, застосовують викладачі
для студентів педагогічних спеціальностей, а потім – студенти
у процесі педагогічної практики та у майбутній професійній
діяльності. Доцільність тісного взаємозв’язку між цими методами виховання, забезпечення їхньої наступності сприяє непе1
Джабер Б.-І. Естетичне виховання у вищих навчальних закладах України
у сучасний період : дис. канд. пед. наук: 13.00.01. Луганськ, 2002. 186 с.
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рервності використання одного і того самого методу на різних
етапах діяльності науковців, викладачів, учителів і студентів.
Практичні навички майбутніх учителів початкової школи
в галузі естетичного виховання передбачають сформованість
умінь використовувати естетичні знання у тих чи інших життєвих ситуаціях, а також правильність застосування знань до
потрібної ситуації. Реальний стан практичних навичок майбутніх учителів початкової школи засвідчує недостатній рівень
естетичного виховання. Насамперед, це пов’язано з епізодичним характером практичних заходів, спрямованих на розвиток естетичного виховання. Другим важливим моментом є
недостатній рівень теоретичних знань з естетичного виховання.
На нашу думку, лише комплексне використання теоретичних і практичних заходів може позитивно вплинути на рівень
естетичного виховання майбутніх учителів початкової школи.
Як стверджує С. К. Бондирєва, навчальний заклад є не
тільки частиною культурного простору суспільства, а й слугує
особливим культурним простором, що транслює знання і культурні цінності; середовищем естетичної творчості, культурного
обміну і спілкування, яке обумовлюється наявністю художньо-естетичного діалогу, духовною спрямованістю культурного
спілкування та особистісного впливу на студента. Середовище
естетичної творчості передбачає атмосферу емоційної насиченості і естетичного переживання пізнавальної діяльності,
вирішення на творчому рівні пізнавальних, науково-дослідних,
художньо-творчих і комунікативних завдань1.
Формування й розвиток особистості значною мірою визначають середовищем у широкому розумінні цього слова. У
будь-якому випадку освітнє середовище має бути: навчальним,
розвивальним, виховувальним, інформативним, екологічним,
естетичним, діалогічним, гуманним, духовним. Одним із головних завдань педагогічної діяльності є формування такого
середовища, яке може впливати на освітній процес і його результати. Культурно-освітнє середовище необхідно розглядати
в контексті його духовного змісту, який визначається загальним
1
Бондырева С. К. Вуз в пространстве культуры и культурное пространство вуза // Мир психологии. 2000. № 3. С. 199−205.
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культурним розвитком студентів, ступенем розвитку їхніх духовних потреб і інтересів, ціннісними орієнтаціями, які панують.
Отже, одне із завдань освіти − це збереження культурних цінностей, збагачення системи освіти наслідком відбору матеріалу,
що розвивається, для навчання і виховання нового покоління.
На сучасному етапі розбудови української школи пріоритетного значення набуває проблема формування духовності,
моральної та естетичної культури учнів, утвердження людини
як найвищої соціальної цінності. Важливість для підростаючих поколінь засвоєння загальнолюдських, етичних, художніх
та естетичних цінностей життя і культури вимагає посилення культурологічної та гуманістичної спрямованості освіти,
оновлення змісту та якості підготовки майбутніх учителів до
естетичного розвитку учнів на засадах гуманізації, особистісної
зорієнтованості, творчості. Навчання і виховання засобами цінностей – «це аксіологія навчання й виховання, що ґрунтується
на впливі справжніх вартостей життя і культури на особу вихованця, її становлення та розвиток. Естетичні цінності є основою життєвих орієнтацій особи, бо критерії, які ґрунтуються
на виявленні прекрасного й піднесеного в людині, найчастіше
діють не окремо, а в поєднанні з моральними та соціальними
принципами й нормами»1. Отже, мистецтво створює власну
систему суспільних цінностей, яка визначається нормами моралі та естетичними ідеалами. Зазвичай, розвиток цієї системи
цінностей випереджає реальний рівень духовно-практичного
освоєння людством природи, адже образна мова мистецтва
еволюціонує швидше, ніж норми поведінки і психологія людей. Художній твір як суб’єктивна, емоційна, змістовна оцінка,
часто пропонує людству новий спосіб культурного осмислення
існування в природі2.
1
Савченко Н. С. Підготовка вчителя до формування естетичних орієнтацій молодших школярів на цінності народного мистецтва (в умовах позакласної діяльності) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук:
спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Луганський державний
педагогічний університет імені Тараса Шевченка. Луганськ, 2001. 21 с.
2
Тарасенко Г. С. Екологічна естетика в системі професійної підготовки
вчителя (методологічний аспект) : монографія. Вінниця : Віноблдрукарня,
1997. 112 с.
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На думку О. Федій, «існує деяка схожість між впливом
науки і мистецтва на людину. У життєвих ситуаціях митець
зауважує факти, йому важливо відзначити, що і в науці і в
мистецтві образ індивідуально визначений, це особове бачення
світу, проникнення в його суть. Розвиток образного бачення
в науці і мистецтві залежить від історико-культурного стилю
епохи. Естетотерапевтична освіченість майбутнього педагога
будується на засадах філософії, етики, естетики, психології,
психотерапії та сучасної особистісно орієнтованої освітньої
парадигми. Естетичному контексту психолого-педагогічної
підготовки педагога належить визначна роль»1.
Отже, підготовка педагогів до використання засобів естетотерапії у професійній діяльності потребує від сучасного педагога глибокого та різностороннього оволодіння естетотерапевтичними знаннями, уміннями та навичками, що розробляють у
різних сферах суміжних із педагогікою наук: сучасної філософії
освіти, естетики, культурології, мистецької освіти, психології
та психотерапії тощо. Використання естетотерапевтичних засобів дає змогу учням отримувати певні позитивні емоційноестетичні переживання та досвід самопізнання й саморозвитку.

1.10. Сучасні методи навчання іноземних мов
у вищих навчальних закладах
Одним із пріоритетних завдань сучасної вищої школи
є створення належних умов для підготовки компетентного,
конкурентоспроможного, мобільного фахівця, здатного до
творчої праці, гнучкого й нестандартного мислення, професійного саморозвитку, міжнаціонального діалогу та співпраці.
Невід’ємною складовою професійної підготовки фахівця є вивчення іноземної мови. Метою навчання іноземних мов у вищій
школі на сучасному етапі є оволодіння студентами комунікативними компетенціями, що даватимуть змогу реалізувати їхні
1
Федій О. А. Підготовка студентів педагогічних інститутів до естетичного
виховання дітей 6−7 років : дис. канд. пед. наук : 13.00.04. Полтава, 1995. 190 с.

166

Олійник М. І., Мачинська Н. І., Войтович А. Ю. та ін.



знання, уміння, навички для розв’язання конкретних комунікативних завдань у реальних життєвих ситуаціях. Іншомовну
підготовку фахівця необхідно здійснювати на основі якісного
сучасного автентичного навчального матеріалу, готувати його
до свідомого використання іноземної мови в подальшому житті
та професійній діяльності. Все це неможливе без використання
сучасних методів навчання, орієнтованих на створення умов
для самовираження та саморозвитку особистості.
Проблемі використання сучасних методів навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах присвячено дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема:
Н. Ф. Бориско, К. Г. Вишневської, Є. І. Пассова, Л. В. Пироженко,
Є. С. Полат, О. І. Пометун, М. І. Скрипник, М. О. Скуратівської,
О. Б. Тарнопольського, О. І. Шовкопляс, О. В. Штельмах та ін.
Розглянемо та охарактеризуємо сучасні методи навчання
іноземних мов у вищих навчальних закладах.
Методи навчання – це упорядковані способи діяльності
викладача та студентів, спрямовані на ефективне розв’язання
навчально-виховних завдань1. До сучасних методів навчання
іноземних мов належать: комунікативний метод, конструктивістський метод, метод проектного навчання, інтерактивні
методи навчання, метод ситуаційного навчання, метод інтенсивного навчання. Проаналізуємо зміст означених методів.
Метою комунікативного методу навчання іноземних мов є
оволодіння комунікативною компетенцією. У процесі навчання
мова слугує засобом комунікації, отож студенти навчаються
комунікації у процесі самої комунікації.
Головними принципами комунікативного методу є:
1. Принцип мовленнєвої спрямованості або принцип
комунікативності, згідно з яким процес навчання
передбачає практичне використання іноземної мови
в ситуаціях, максимально наближених до ситуацій реального спілкування.
1
Кузьмінський А. І. Омеляненко В. Л. Педагогіка : підручник. Київ :
знання Прес, 2008. 447 с.
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2. Принцип індивідуалізації, що передбачає врахування
індивідуальних особливостей студентів у процесі іншомовної підготовки.
3. Принцип автентичності, відповідно до якого, використання сучасних автентичних матеріалів у процесі іншомовної підготовки студентів є обов’язковим.
4. Принцип інтерактивності, що передбачає використання
парних і групових форм роботи в процесі навчання,
зокрема, таких як: внутрішні (зовнішні) кола, мозковий штурм, читання зигзагом, обмін думками та парні
інтерв’ю.
5. Принцип інтенсивного використання фонових знань
студентів, згідно з яким студенти повинні вміти читати
та перекладати фахові тексти, а також володіти навичками усного мовлення в межах запропонованої тематики.
6. Принцип ситуативності або контекстуальної обумовленості, відповідно до якого мову та мовні засоби застосовують у межах певного соціального контексту, тобто
ситуативно1.
Комунікативний метод навчання іноземних мов спрямований на розвиток і самовдосконалення особистості, на розкриття
її резервних можливостей і творчого потенціалу, що створює
передумови для підвищення ефективності процесу іншомовної
підготовки у вищих навчальних закладах.
Метою конструктивістського методу є активне навчання
студентів, що готує їх до реального життя, реальних життєвих
ситуацій. Завдання викладача полягає у сприянні навчальному процесу, у спонуканні студентів самостійно конструювати
власні знання.
Основна мета методу проектів – можливість самостійного
здобуття знань у процесі вирішення практичних завдань, які
потребують інтеграції з різних сфер.
Метод проектів – це спільна навчально-пізнавальна, творча
або ігрова діяльність, яка має спільну мету, узгоджені методи,
засоби діяльності. Ця діяльність спрямована на досягнення
1
Пассов Е. И. Коммуникативное иноязычное образование. Москва :
Просвещение, 2003. 184 с.
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спільного результату з розв’язання спільної проблеми, яка
має значущість для учасників проекту 1. Це цілеспрямована,
здебільшого, самостійна діяльність студентів під гнучким керівництвом викладача, що передбачає вирішення певної дослідницької проблеми та отримання конкретного результату у
вигляді матеріального чи ідеального продукту, підготовленого
відповідно до аналізу вивченої інформації та апробованого на
практиці висновку про певний процес, подію чи захід зі своїми
умовиводами та сформованими знаннями та вміннями2.
В основу методу проектів покладено принцип навчання
через дію. Використання методу проектів у процесі навчання
іноземних мов забезпечує: різноманітність, яка виявляється у
варіативності тем і типів завдань; проблемність, оскільки завдання характеризуються новизною; задоволення від вивчення
іноземної мови, оскільки студенти обирають завдання, що відповідають їхнім інтересам і творчим можливостям. Метод проектів орієнтований на самостійну діяльність студентів (індивідуальну, групову, колективну), що значно підвищує ефективність
процесу навчання. За використання групової або колективної
форми виконання проекту основне завдання викладача полягає у створенні умов для активної спільної діяльності студентів, у якій кінцевий результат залежатиме від відповідальності
кожного учасника. Метод проектів активізує процес засвоєння
іноземної мови і забезпечує розвиток пізнавальної активності
кожного студента, відповідно до його рівня знань, можливостей
і здібностей.
Розрізняють такі види проектів:
1. За методом, який домінує в проекті: дослідницькі, творчі, рольово-ігрові, інформаційні, практико-орієнтовані.
2. За характером організації та координування проекту:
1

Полат Е. С., Бухаркина М. Ю., Моисеева М. В., Петров А. Е. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб.
пособие [для студ. высш. учеб. заведений] / под ред. Е. С. Полат. Москва :
Академия, 2009. 272 с.
2
Штельмах О. В. Метод проектів у навчанні іноземній мові студентів
нефілологічних спеціальностей під час позааудиторної роботи // Педагогічні
науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2013. № 6 (32). С. 289–298.
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монопроекти, міжпредметні, телекомунікаційні; з явною координацією, з прихованою координацією.
3. За характером контактів: внутрішні (регіональні), міжнародні.
4. За кількістю учасників: особистісні (індивідуальні), парні, групові.
5. За тривалістю проведення: короткотермінові, середньої
тривалості, довготермінові1.
За характером кінцевого продукту проекти поділяють на:
1. Конструктивно-практичні: колаж, щоденник спостережень, конструювання.
2. Ігрові та рольові проекти: розігрування гри, драматизація, створення власної п’єси, концерт.
3. Інформаційні та дослідницькі проекти: дослідження
історії, культури, науки, різноманітних аспектів життя
та діяльності людей у країнах, мову яких вивчають.
4. Соціологічні проекти – проведення соціологічних досліджень.
5. Видавничі проекти – виготовлення стінгазет, альбомів,
буклетів.
6. Сценарні проекти – підготовка та проведення вечорів,
вистав.
7. Творчі проекти – написання літературного твору (казка,
оповідь, комікс)2.
Робота над проектом відбувається в кілька етапів:
1. Підготовчий (визначення теми проекту, формулювання
мети та завдань проекту, організація робочих груп, розподіл завдань між учасниками проекту).
2. Пошуковий (розроблення плану роботи над проектним
завданням, дослідження проблеми та збір інформації,

1

Полат Е. С., Бухаркина М. Ю., Моисеева М. В., Петров А. Е. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб.
пособие [для студ. высш. учеб. заведений] / под ред. Е. С. Полат. Москва :
Академия, 2009. 272 с.
2
Коряковцева Н. Ф. Теория обучения иностранным языкам: продуктивные
образовательные технологии : учеб. пособие [для студ. лингв. фак-тов высш.
учеб. заведений]. Москва : Академия, 2010. 192 с.
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вибір оптимального варіанта виконання завдання, вибір
форми презентації результатів проекту).
3. Технологічний (реалізація проекту кожним учасником
відповідно до розробленого плану, підготовка презентації результатів проекту).
4. Заключний (презентація / захист проекту, оцінка результатів виконання проекту групою загалом та кожним
учасником зокрема).
Проектна методика навчання іноземних мов базується на
особистісно орієнтованому підході до навчання, що сприяє толерантному та ефективному вирішенню поставлених завдань,
а також комунікативному, що забезпечує розвиток комунікативних компетентностей студента. Метод проектів сприяє
отриманню досвіду дослідницької навчально-пізнавальної діяльності, розвитку умінь збирати, аналізувати, репродукувати
інформацію, відображає творче самовиявлення студента та
формує позитивне ставлення до процесу вивчення іноземної
мови.
Інтерактивне навчання (від англ. interact, де «inter» – взаємний, «act» – діяти) розглядають як різновид активного навчання, якому притаманні певні закономірності та особливості.
Основою інтерактивного навчання є активізація пізнавальної
діяльності учасників навчального процесу шляхом активної
взаємодії між собою з метою спільного розв’язання проблеми
або досягнення певних результатів1. Базовими компонентами
інтерактивного навчання є: ефективна співпраця, спрямована
на отримання спільного результату; інтенсивне спілкування
та комунікація, учасники якої активніші, відкритіші та мобільніші; конкуренція; цілеспрямована рефлексія учасниками
своєї діяльності та взаємодії, що відбулася; набуття учасниками
навчального процесу конкретного досвіду та його подальше
застосування на практиці.
Інтерактивне навчання – це системна діяльність, орієнтована на реалізацію пізнавальних інтересів і потреб особистості,
1
Чепіль М. М., Дудник Н. З. Педагогічні технології : навч. посіб. Київ :
Академвидав, 2012. 224 с.
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що базується на активній взаємодії та багатосторонній комунікації всіх суб’єктів навчального процесу, має на меті чітко
спланований якісний та кількісний очікуваний результат навчання і передбачає відповідні форми, методи, прийоми і засоби навчання. Інтерактивне навчання змінює традиційний
спосіб взаємодії учасників навчального процесу. Провідну роль
відіграють ті, хто навчається, а викладач, здебільшого, виконує
організаційну та консультативну функції. Інтерактивне навчання сприяє дещо ефективнішому і творчому засвоєнню знань,
значно підвищує мотивацію студентів до навчання, створює
доброзичливу атмосферу, дає змогу навчитись аргументувати власні думки і дискутувати, поважати альтернативну думку, прагнути до діалогу, моделювати різні соціальні ситуації
і збагачувати свій соціальний досвід через включення в них.
Використання інтерактивних методів навчання в процесі іншомовної підготовки студентів передбачає органічне поєднання у
навчальному процесі різних засобів навчання (на електронних
і паперових носіях інформації), інноваційних (дистанційних)
і традиційних форм навчання за принципами доцільності їхнього впровадження та взаємного доповнення1.
Доволі поширеними методами інтерактивного навчання
іноземних мов, що не лише розвивають навички іншомовної
комунікації, а й сприяють професійному становленню майбутнього фахівця, є: симуляція, рольова гра, ділова гра, дискусія,
дебати, «мозковий штурм».
Ігровим інтерактивним методам (симуляції, рольові та ділові ігри) притаманна спільна мета – формування професійно
орієнтованих іншомовних комунікативних умінь шляхом створення різноманітних проблемних ситуацій.
Під симуляцією розуміють імітування певної ситуації або
ділової активності, у якій студенти виконують відповідні ролі,
зберігаючи водночас власну ідентичність. Метод симуляцій використовують для моделювання та імітації реальних життєвих
1

Коваль Т. І., Кочубей Н. П. Інтерактивні технології навчання іноземних
мов // Наукові записки НДУ ім. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. 2011.
№ 7. С. 25–37.
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та професійних ситуацій, що дає змогу студентам відпрацьовувати свої навички, застосовувати знання з метою вирішення
тієї чи іншої задачі в так званому «безпечному середовищі».
Симуляція дає змогу студентам спробувати себе в певній ролі
і характеризується високим ступенем зацікавленості учасників,
що цілком поринають у гру, втілюються у свою роль. Симуляції впорядковують знання студентів, готують їх до необхідності
прийняття в майбутніх життєвих ситуаціях швидких і вмотивованих рішень.
Рольова гра є активним методом навчання, засобом розвитку комунікативних здібностей студента. Рольова гра відповідає
інтересам студентів, є засобом емоційної зацікавленості, мотивації навчальної діяльності, допомагає подолати мовні бар’єри,
значно підвищує обсяг мовленнєвої практики студентів. Під час
рольової гри студенти не лише виконують чітко визначені ролі,
розігруючи певну ситуацію, а й намагаються передати характер
і поведінку конкретної особистості. Головною ознакою ділової гри
є моделювання, яке максимально наближене до реальної професійної діяльності, що забезпечує реалізацію принципу відповідності професійної підготовки вимогам сучасного суспільства1.
Імітаційно-рольове навчання спонукає студентів до пошуку нестандартних рішень і подолання різноманітних бар’єрів. Активне використання мовленнєвих зразків і моделей, термінологічної
лексики, граматичних структур допомагає студентам навчитись
висловлювати власні думки щодо проблемних питань, а також
моделювати та імітаційно відтворювати типові професійні ситуації. Важливою умовою, що забезпечує ефективність ігрових
інтерактивних методів, є наявність у студентів свободи вибору
як навчальних ролей, так і завдань, а також урахування їхніх
індивідуальних можливостей та особливостей.
Під час обговорення дискусійних питань на практичних
заняттях з іноземної мови найчастіше використовують такі
методи, як дискусія, дебати та «мозковий штурм».
1

Вишневська К. Г. Імітаційно-рольове навчання як процес підвищення комунікативної культури студентів економічної вищої школи /
К. Г. Вишневська // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць.
Кривий Ріг : КДПУ, 2005. Вип. 11. С. 211–216.
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Дискусія, або обмін думками – це форма публічного обговорення спірних питань. Головною ознакою навчальної
дискусії є наявність чітко визначеної та цікавої для студентів
теми обговорення. Тематика дискусій може бути як професійно орієнтованою, так і пов’язаною з різними сферами життя
суспільства. Важливим елементом дискусії є протилежні погляди, що сприяє пошуку альтернативних шляхів вирішення
проблеми. Ефективність дискусії значною мірою залежить від
наявності в учасників базових знань з обговорюваної проблеми,
а також від планування основних етапів і ключових моментів
дискусії. Головними прийомами введення у дискусію є: озвучення проблемної ситуації або суперечливих тверджень чи
висловлювань, перегляд відеофільму, ознайомлення з текстом
статті або художнього твору. Результатом дискусії може бути як
досягнення спільного узгодженого рішення, так і збереження
існуючих розбіжностей між її учасниками.
Дебати – це рольові інтелектуальні змагання, в яких одна
команда аргументовано доводить певну тезу, а інша опонує їй1.
Дебати, як найскладніший спосіб обговорення дискусійних питань, сприяють розвитку конструктивно-критичного мислення,
дають змогу систематизувати та поглибити знання з різних
сфер суспільного життя, виховують толерантне ставлення до
думки опонента засобами іноземної мови.
«Мозковий штурм» є різновидом дискусії. Це ефективний
спосіб швидкого залучення всіх студентів до обговорення, метою якого є пошук різноманітних шляхів вирішення конкретної проблеми протягом визначеного періоду часу.
Зазначені вище методи інтерактивного навчання створюють сприятливу психологічну атмосферу, за якої студент відчуває свою успішність та інтелектуальну самодостатність.
Кейс-метод, або метод ситуаційних вправ (від англ.case –
справа, ситуація) є інтерактивним методом навчання, який
дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної
діяльності. У вузькому значенні поняття «кейс-метод» розгля1
Скрипник М. І. Інтерактивні технології у післядипломному навчанні.
Київ : Університет менеджменту освіти, 2013. 205 с.
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дається як метод активного проблемно-ситуативного аналізу,
метою якого є навчання шляхом вирішення конкретних завдань – ситуацій, тобто кейсів. Безпосередня мета кейс-методу –
спільними зусиллями групи студентів проаналізувати ситуацію – кейс, що виникає за конкретного положення справ, і
виробити практичне рішення; закінчення процесу – оцінка
запропонованих алгоритмів і вибір кращого у контексті поставленої проблеми. Студентам пропонують осмислити реальну
(або спеціально розроблену) ситуацію, опис якої водночас і
відображає будь-яку практичну проблему, але й актуалізує
певний комплекс знань, який необхідно засвоїти під час вирішення певної проблеми. При цьому сама проблема не має
однозначних рішень. Отже, кейс-метод дає змогу оптимально
поєднувати теорію і практику в процесі навчання іноземних
мов1.
Кейс-метод – це складна система, в яку інтегровані інші,
простіші методи навчання, а саме: метод моделювання, метод
системного аналізу, проблемний метод, ігрові методи тощо.
Використання кейс-методу, як стверджує О. І. Шовкопляс,
передбачає наявність у студентів певних базових знань з іноземної мови, а саме: володіння на належному рівні трьома аспектами мови (фонетикою, лексикою, граматикою) та всіма
видами мовленнєвої діяльності (читанням, аудіюванням, усним
та писемним мовленням).
Головними видами кейсів, що використовують у процесі
навчання іноземних мов, є:
1. Практичні кейси, завданням яких є аналіз конкретної
ситуації та моделювання аналогічних ситуацій. У процесі навчання використовують проблемні тексти / статті,
моделі можливих діалогів.
2. Аналітичні навчальні кейси, метою яких є аналітичне
читання матеріалу, аналіз лексико-граматичних структур, засвоєння нового лексичного матеріалу. У процесі
1

Шовкопляс О. І. Використання кейс-методу в процесі професійноорієнтованого навчання англійської мови у вузі // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки, 2013.
Т. № 14 (2). 207–212 с.
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навчання використовують фахові тексти, що розширюють професійні знання студентів і виробляють навички
читання оригінальних та адаптованих текстів.
3. Компаративно-дослідні кейси, метою яких є вивчення
країнознавчих аспектів і проблем культурних відмінностей країн, мову яких вивчають, а також України. У
процесі навчання використовують інтернет-ресурси,
спеціалізовані сайти, навчальну та спеціалізовану літературу іноземною мовою1.
Вирізняють також такі види кейсів, як: кейс-випадок, або
короткий кейс, що описує окремий випадок і проводиться без
підготовки вдома; кейс-вправа, що дає змогу застосувати на
практиці набуті навички; кейс-ситуація, що вимагає аналізу
кейса, тобто ситуації, і потребує багато часу, поглибленого та
детального аналізу матеріалу, підготовки вдома.
Процес роботи з кейсом налічує кілька етапів:
1. Етап занурення у спільну діяльність. Мета цього етапу –
формування мотивації до спільної діяльності, вияв ініціативи з боку учасників обговорення. До початку заняття
студенти одержують текст для самостійного вивчення та
підготовки відповідей на питання. На початку заняття
виявляються базові знання студентів, необхідні для роботи з кейсом, та їхня зацікавленість в обговоренні; визначається головна проблема, що лежить в основі кейса.
2. Етап організації спільної діяльності. Мета етапу –
організація діяльності з вирішення проблеми. Діяльність можна організовувати в малих групах або індивідуально. Студенти колективно готують відповіді на питання, зіставляють індивідуальні відповіді, доопрацьовують
їх, виробляють єдину позицію, яку оформляють для
презентації. У кожній групі обирають або призначають
«спікера». «Спікери» представляють рішення групи і

1

Шовкопляс О. І. Використання кейс-методу в процесі професійноорієнтованого навчання англійської мови у вузі // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. 2013.
Т. № 14 (2). С. 207–212.
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відповідають на запитання студентів з інших груп. Викладач організовує та скеровує загальну дискусію.
3. Етап аналізу та рефлексії щодо спільної діяльності. Мета
останнього етапу – виявити навчальні результати роботи з кейсом, проаналізувати ефективність організації
заняття, обговорити проблеми організації спільної діяльності, поставити завдання для подальшої роботи.
Викладач завершує дискусію, аналізуючи процес обговорення кейса і роботи всіх груп, підводить підсумки1.
За умов ретельної підготовки та правильної організації
застосування кейс-методу є доцільним для підвищення ефективності професійно орієнтованого навчання іноземних мов,
оскільки зазначений метод сприяє самостійності, винахідливості, розвиває у студентів навички проводити аналіз та діагностику проблем, оцінювати можливі наслідки, визначати оптимальні шляхи реалізації рішень ситуацій, які, цілком імовірно,
незабаром можуть виникнути у їхній професійній діяльності.
За допомогою кейс-методу викладач готує студентів до реального життя фахівця з його непередбачуваними обставинами.
Метод кейсів дає змогу студентам проявити ініціативу, відчути
самостійність у засвоєнні теоретичних положень та оволодінні
практичними навичками, формує інтерес і позитивну мотивацію до вивчення іноземної мови.
Інтенсивне навчання іноземної мови – це навчання, спрямоване на оволодіння іншомовним спілкуванням, що спирається на психологічні резерви особистості та діяльності тих, хто
навчається, і, зазвичай, здійснюється в стислі терміни.
У методиці навчання іноземних мов інтенсивне навчання
сформувалось як специфічна система, яка за певними параметрами відрізняється від традиційних методів навчання іноземних мов. Важливою його характеристикою є стислі терміни
навчання та велика щоденна концентрація навчальних годин.
На сучасному етапі методика інтенсивного навчання іноземних мов представлена кількома напрямами, що вирізня1

Дегтярьова Ю. В. Підвищення ефективності навчання іноземних мов з
використанням кейс-методів // Викладання мов у вищих навчальних закладах
освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки : зб. наук. праць. Харків :
ХНУ, 2010. Вип. 17. С. 40–47.



Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір

177

ються цілями навчання, контингентом, а також умовами навчання. Це, зокрема: сугестопедичний метод навчання (Г. Лозанов), метод активізації резервних можливостей особистості
(Г. О. Китайгородська), емоційно-смисловий метод (І. Ю. Шехтер), інтенсивний метод навчання усного мовлення (Л. Ш. Гегечкорі), сугестокібернетичний інтегральний метод прискореного навчання дорослих (В. В. Петрусинський), прискорений курс навчання розмовного мовлення методом занурення
(А. С. Плесневич), ритмопедія (Г. М. Бурденюк), гіпнопедія
(А. М. Свядощ).
В основу методу інтенсивного навчання іноземних мов покладено принципи сугестопедичного методу навчання Г. Лозанова та методу активізації резервних можливостей особистості
Г. О. Китайгородської.
Головний принцип сугестопедичного методу навчання
Г. Лозанова – це можливість використання у процесі навчання
іноземних мов неусвідомлених резервних можливостей особистості без її активної участі. Механізм швидкого засвоєння навчального матеріалу заснований на запам’ятовуванні лексики
на рівні зорового пізнання. Крім того, сугестопедичний метод
базується на підсвідомому запам’ятовуванні. Головними положеннями методу активізації резервних можливостей особистості Г. О. Китайгородської є створення відповідних відносин у
колективі, організація керованого мовленнєвого спілкування,
розкриття творчих резервів особистості, що реалізуються у
формі гри1.
Метод інтенсивного навчання іноземних мов функціонує
відповідно до принципів навчання іноземних мов, розроблених
Г. О. Китайгородською, а саме:
1. Принцип особистісного спілкування, що передбачає нерозривність навчально-пізнавальної діяльності студентів
та діяльності спілкування.
2. Принцип концентрованої організації навчального матеріалу і навчального процесу. Для методики інтенсив1

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : підручник [для студентів вищих навч. закл.] / кол. авторів під керівн.
С. Ю. Ніколаєвої. Київ : Ленвіт, 2002. 328 с.

Олійник М. І., Мачинська Н. І., Войтович А. Ю. та ін.

178



ного навчання іноземних мов характерним є досягнення
навчальних цілей упродовж мінімального терміну за
максимально можливого обсягу навчального матеріалу,
що є необхідним і достатнім для ефективної реалізації
поставленої мети. Короткотерміновий курс інтенсивного навчання, розрахований на 120 годин, побудованийна
базі словника обсягом 2 500 лексичних одиниць. Мовленнєве спілкування, як об’єкт в інтенсивному навчанні,
є водночас його метою і засобом досягнення цієї мети.
Новий навчальний матеріал спочатку студент сприймає загалом, глобально: він стає зрозумілим завдяки
пофразовому перекладу рідною мовою; перші спроби
вживання нових мовленнєвих зразків здійснюють цілими блоками, репродуктивно, проте в різноманітних
ситуаціях спілкування. Через певний час мовний і мовленнєвий матеріал осмислюють, узагальнюють, а потім
самостійно комбінують, вживають продуктивно, тобто
на рівні мовленнєвих умінь.
3. Принцип колективної взаємодії. У методиці інтенсивного навчання іноземних мов перевагу надають колективним формам навчальної діяльності, таким як: одночасна
робота в парах або трійках, малих групах по 4–5 осіб,
в командах тощо. Підвищенню ефективності роботи в
парах значно сприяють такі прийоми, як «рухомі шеренги», «карусель» та «натовп», що передбачають переміщення учасників спілкування та зміну мовленнєвих
партнерів.
4. Принцип поліфункціональності вправ, згідно з яким
кожна вправа спрямована водночас на засвоєння певного навчального матеріалу та на спілкування1.
Головними етапами реалізації методу інтенсивного навчання іншомовного спілкування є такі:
1. Перший етап – виклад нового навчального матеріалу
циклу занять («мікроциклу» за термінологією Г. О. Китайгородської).
1

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : підручник [для студентів вищих навч. закл.] / кол. авторів під керівн.
С. Ю. Ніколаєвої. Київ : Ленвіт, 2002. 328 с.
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2. Другий етап – тренування у спілкуванні.
3. Третій етап – практика у спілкуванні.
Новий навчальний матеріал подають у вигляді тексту-полілогу, що є основним навчальним текстом; дійовими особами
є самі студенти. Кожен студент одержує свою постійну роль на
період навчання. Поряд з постійними ролями використовують
різноманітні епізодичні ролі, залежно від створеної викладачем
ситуації спілкування. Характерними рисами тексту-полілогу є
значний обсяг, емоційність і політемність, побудова тексту за
законами усного мовлення, паралельне розташування тексту
в підручнику іноземною мовою та рідною мовою студентів.
Виклад нового навчального матеріалу на прикладі текступолілогу (за Г. О. Китайгородською) передбачає чотири подання 1.
Мета першого подання – пояснити студентам ситуацію:
місце дії, зміну подій, їх учасників. Викладач у формі безпосереднього спілкування зі студентами розповідає та розігрує
ті події, які відбудуться з ними. Основний спосіб семантизації
при цьому – пофразовий переклад студентом рідною мовою.
Мета другого подання – максимально забезпечити мимовільне запам’ятовування нового навчального матеріалу. Викладач прокручує всі ситуації тексту-полілогу з пофразовим
перекладом рідною мовою та використанням різних засобів,
що підсилюють мимовільне запам’ятовування: частину фраз
римують, інші проспівують на популярні, відомі всім студентам мотиви тощо. Особливе значення має використання спеціальних жестів та інтонації, що сприяють запам’ятовуванню.
Студенти спочатку слухають фразу, яку вимовив викладач, а
потім імітативно відтворюють її, звертаючись до того члена
групи, до якого вона звернена за сюжетом тексту-полілогу,
наслідуючи інтонацію, жести й міміку викладача.
Мета третього подання – закріплення нового матеріалу у
пам’яті студентів, доповнюючи мимовільне запам’ятовування,
яке відбулось у другому поданні, довільним запам’ятовуванням,
1
Китайгородская Г. A. Методика интенсивного обучения иностранным
языкам. Москва : Высшая школа, 1986. 112 с.
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а слуховий образ нових мовленнєвих одиниць – їх зоровим
образом. Студенти слухають викладача, який виразно читає
текст з короткими паузами між фразами для внутрішнього
проговорювання їх студентами, які одночасно сприймають і
друкований варіант тексту.
Під час четвертого подання або «музичного сеансу» студенти знову сприймають на слух увесь текст-полілог на фоні
спокійної класичної музики. Перед початком «музичного сеансу» викладач спрямовує студентів на фізичне розслаблення:
вони сідають якомога зручніше, заплющують очі та слухають
музику та уже відомий текст. У результаті студенти одержують
закінчене, цілісне уявлення про текст-полілог1.
Усі чотири подання тексту-полілогу використовують у
межах одного заняття. Наступні заняття циклу присвячені
тренуванню та практиці у спілкуванні. На етапі тренування
формують та вдосконалюють мовленнєві навички, а на етапі
практики – мовленнєві вміння. Проте чіткого розмежування
між цими етапами не існує, оскільки дії з одними мовленнєвими одиницями можна виконувати ще на рівні навички, а з
іншими – на рівні вміння. Відповідно, вправи етапу тренування
у спілкуванні можна назвати умовно-комунікативними, а етапу
практики – комунікативними.
Головними перевагами методу інтенсивного навчання
іноземних мов є:
1) активне використання засвоєних знань та умінь в
іншомовному спілкуванні, а також розуміння мовлення
співрозмовника;
2) формування гнучкої навички перенесення засвоєних
мовних одиниць у варійовані ситуації спілкування;
3) створення сильної швидкої мотивації навчання,
здійснюваної у формі неформального спілкування, та
мотивації спілкування, наближеного до реального;
4) подання та засвоєння великої кількості мовних, лексичних і граматичних одиниць (за одне заняття вводять
1
Китайгородская Г. A. Методика интенсивного обучения иностранным
языкам. Москва : Высшая школа, 1986. 112 с.
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і засвоюють 150–200 нових слів, 30–50 мовних кліше і
кілька типових мовних явищ);
5) висока і швидка результативність навчання: студенти
спілкуються іноземною мовою, використовуючи мовні
кліше, отримані, здебільшого, з навчального текступолілогу;
6) подолання психологічних бар’єрів, зокрема, бар’єра
страху перед говорінням іноземною мовою і перед
можливістю зробити помилку.
Отже, використання сучасних методів навчання є ефективним засобом інтенсифікації та оптимізації освітнього процесу
з іноземної мови у вищих навчальних закладах, а також підвищення інтересу і мотивації студентів до вивчення іноземних
мов. Використання сучасних методів навчання іноземних мов
у процесі іншомовної підготовки студентів сприяє розвитку
та удосконаленню іншомовних комунікативних вмінь майбутніх фахівців та формуванню їхніх особистісно-професійних
якостей, що є запорукою успішного функціонування в умовах
сучасного освітнього простору. Подальші розвідки в межах
означеної тематики вбачаємо у поглибленому дослідженні
проблеми впровадження сучасних методів навчання іноземних
мов у вищих навчальних закладах.

РОЗДІЛ 2
ПРОФЕСІЙНЕ
СТАНОВЛЕННЯ ФАХІВЦЯ ОСВІТИ:
ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

2.1. Творче використання педагогічних ідей
формування елементарних трудових навичок
20−30-х років ХХ ст. в умовах сучасного закладу
дошкільної освіти
Модернізація дошкільної освіти, втілення нової освітньої
моделі неможливі без глибокого вивчення та аналізу педагогами історичного досвіду вітчизняної педагогіки з питань трудового виховання дітей дошкільного віку, а саме – формування
елементарних трудових навичок. Адже ця модель проголошує
особистісно орієнтований підхід, що базується на визнанні
дитини найвищою цінністю, становлення дошкільника як особистості, яка живе повноцінним життям, у якої збалансовані
тенденції до самореалізації, саморозвитку і самозбереження.
Останнім часом, як засвідчили О. Долинна та О. Низковська, рівень трудового виховання дошкільників в Україні значно
знизився і причинами такої ситуації є:
1. Певна одноманітність трудової діяльності дітей упродовж
їхнього перебування у закладі дошкільної освіти (ЗДО). Насам-
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перед йдеться про самообслуговування, традиційні чергування
за графіком у їдальні та на заняттях, періодичні доручення-накази, примусові, обов’язкові й однакові для всіх дітей групи
заняття з художньої праці. Причому зміст завдань, прийоми
роботи, пропоновані для їх виконання, обладнання і матеріали
часто не задовольняють інтересів і можливостей дошкільників.
2. Недостатня мотивація праці. Дошкільники не здатні самостійно осягнути значущість праці дорослих для суспільства
і користь власної праці для найближчого оточення. Водночас
родина фокусує увагу на підготовці дітей до шкільного навчання, не надаючи належного значення ролі виховання працею
у становленні особистості, а заклад дошкільної освіти більше
орієнтується на запити батьків, ніж на інтереси і потреби особистісного зростання вихованців, що суперечить особистісно
зорієнтованій моделі виховання.
3. «Тиск» дорослого на дитину, що супроводжується формальним, часто неякісним виконанням певної роботи на негативному емоційному тлі.
4. Недотримання принципу систематичності, поетапності
формування предметно-практичних умінь і навичок, унаслідок
чого значна кількість дітей до кінця перебування в закладі дошкільної освіти не вміє або не бажає брати участі у запропонованій роботі.
5. Прагнення дорослих у разі виникнення у дітей хоча б
незначних труднощів, самим виконати доручену справу, аби
зекономити час і не витрачати зайвих емоційно-вольових зусиль на мотивацію, показ дій, виправляння, допомогу тощо.
Отже, потрапляючи в ситуацію, коли треба виконати без сторонньої допомоги навіть нескладне завдання, дошкільники
не можуть мобілізувати свої зусилля, спланувати й довести
справу до кінця.
6. Намагання дорослих переробити виконану дітьми роботу в них на очах. Такі дії не лише знижують інтерес до діяльності
та віру у власні сили, а й зачіпають гідність дитини.
7. Завищення обсягів і складності трудових доручень без
урахування можливостей вихованців.
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8. Захвалювання одних і недооцінювання старань та успіхів
інших дітей, неувага до тих, хто ще не може якісно виконати
трудове завдання через брак досвіду, проте небайдужий до
його результату і докладає неабияких зусиль для успішного
виконання дорученої справи. Дитина ніколи не відчує радості
праці, не подолавши своєї невпевненості, не набувши необхідних знань, практичних умінь і навичок, без постійної підтримки
більш досвідчених дорослих і дітей.
9. Нерівномірне залучення дітей до різних видів праці. Наприклад, до чергувань частіше залучають дітей, які в родині
набули першого господарсько-побутового досвіду, тож мають
відповідні навички, отож виконують завдання швидше, якісніше, самостійніше за інших тощо1.
З огляду на це, актуалізуються питання підвищення ефективності трудового виховання дошкільників з урахуванням новітніх досягнень педагогіки, психології і методики дошкільного
виховання, а також історичного досвіду. Праці відомих педагогів минулого (А. Животка, І. Огієнка, С. Русової, Я. Чепіги
та ін.), досвід діяльності суспільного дошкільного виховання
не лише не втрачають своєї ваги на сучасному етапі, а й відкривають нові можливості творчого використання в сучасній
педагогічній науці та навчально-виховній практиці.
Праця дошкільників є різноманітною за змістом, отож передбачає опанування дошкільниками численними трудовими
навичками. Основними видами дитячої праці, як уже зазначено, є самообслуговування, господарсько-побутова праця, праця в природі, ручна (художня) праця. Усі вони є рівнозначно
важливими для розв’язання проблем виховання підростаючої
особистості, тому і потребують детального аналізу.
Самообслуговування. В умовах суб’єкт-суб’єктної моделі
виховання зростає роль самостійності дітей дошкільного віку у
різних сферах життєдіяльності, у тім числі й у трудовій. Проте
реалії засвідчують, що дорослі у ставленні до дітей часто виявляють надмірну опіку та тотальний контроль, провокуючи
1
Долинна О., Низковська О. Праця як засіб формування предметнопрактичної компетенції дітей // Дошкільне виховання. 2012. № 9. С. 22–27.
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формування у них невпевненості у своїх силах, безвідповідальності, безініціативності, замкненості, залежності від батьків і
вихователів.
Велику роль у формуванні самостійності як базової особистісної риси відіграє самообслуговування, виховне значення
якого полягає у спрямованості на задоволення повсякденних
потреб дитини. У процесі опанування навичками вмивання,
вдягання/роздягання, прибирання ігрового куточка тощо дошкільник привчається до порядку та організованості, вчиться
бачити результати праці, встановлювати взаємозв’язки між
метою, трудовими діями та результатом праці тощо.
Сучасні програми розвитку дітей дошкільного віку наголошують на важливості формування навичок і звичок самообслуговування. Зокрема, у програмі «Українське дошкілля» чітко
зазначено завдання дошкільної установи щодо формування навичок самообслуговування дітей третього-шостого року життя:
– вчити дітей третього року життя спочатку з допомогою дорослого, а згодом − самостійно одягатися і роздягатися, застібати і розстібати ґудзики, складати одяг;
взуватися і роззуватися, ставити взуття у визначене місце; дотримуватися послідовності під час одягання та
роздягання; вчити помічати неохайність в одязі, взутті,
звертатися за допомогою до дорослого; привчати користуватися, за потреби, носовичком; вчити самостійно
їсти, мити руки (намилювати руки, мити коловими рухами, змивати водою мильну піну, ретельно витирати
руки рушником);
– упродовж четвертого року життя вихователі мають
вчити дітей самостійно вдягатися і роздягатися, дотримуючись встановленої послідовності дій; акуратно складати та вішати одяг; зашнуровувати-розшнуровувати
черевики, застібати-розстібати одяг, вивертати його на
лицевий бік; розпізнавати в одязі та в головних уборах
лице та виворіт; вчити складати одяг, взуття за допомогою дорослого, інших дітей або самостійно; виробляти
звичку користуватися індивідуальним гребінцем, акуратно зачісуватися біля дзеркала; прищеплювати куль-
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турно-гігієнічні навички під час умивання, відвідування
туалету; вчити самостійно та акуратно їсти; виховувати
самостійність, організованість, бажання бути завжди
охайним;
– протягом п’ятого року життя дітей необхідно вчити самостійно одягатися і роздягатися, взуватися і роззуватися, зашнуровувати черевики; дотримувати послідовності
під час одягання і роздягання; вчити акуратно складати
і вішати одяг; з допомогою дорослого приводити його
в порядок (чистити, просушувати); вчити бережливо
поводитися з речами; привчати дітей помічати безлад у
своєму одязі й одязі товаришів, тактовно робити зауваження та усувати його; привчати самостійно вмиватися,
стежити за своєю зачіскою, а за потреби користуватися
носовичком, чистити взуття;
– у дітей шостого року життя необхідно закріплювати
раніше набуті навички особистої гігієни: самостійно та
швидко одягатися і роздягатися, взуватися і роззуватися,
сушити мокрий одяг, чистити взуття; вчити правильно
чистити зуби, стежити за чистотою нігтів, мити руки без
нагадування; користуватися ложкою для взуття1.
Вимоги щодо навичок самообслуговування дітей шостого
року життя деталізовані у програмі «Впевнений старт», де чітко
зазначено завдання сучасних закладів дошкільної освіти:
– закріплювати навички самообслуговування й особистої
гігієни;
– привчати самостійно вдягатися і роздягатися у певній
послідовності, правильно й акуратно складати (вішати)
в шафу свій одяг, ставити на місце взуття;
– своєчасно сушити мокрі речі, чистити верхній одяг щіткою, доглядати взуття (мити, чистити);
– помічати і самостійно усувати недоліки у зовнішньому
вигляді, тактовно підказувати іншим дітям про негаразди в їхньому вбранні, допомагати усувати їх;
1
Білан О. І. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське
дошкілля» / за заг. ред. О. Низковської. Тернопіль : Мандрівець, 2017. 256 с.
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– виховувати звичку бути завжди охайним, без нагадувань,
за потреби вмиватися, мити руки, переодягатися, зачісуватися 1.
Історичний досвід засвідчує значну увагу, яку приділяли
формуванню навичок самообслуговування дошкільників упродовж 20−30-х років ХХ ст. Щоправда, зважаючи на тяжіння до
колективного характеру праці, самообслуговування у цей період часто розуміли як участь не лише у режимних моментах,
але й у господарсько-побутовій праці в межах групи. Та все ж
актуальним моментом самообслуговування означеного періоду
було спрямування на розвиток самодіяльності дошкільників.
«Заняття з самообслуговування в цьому віці мають велике виховне значення, бо вони закладають основи виховання дитячої самодіяльності і відповідають прагненню цих дітей брати
участь в оточуючому їх житті родини, групи, дитсадка»2.
Дітям дошкільного віку притаманна потреба в самостійності. Саме на її фоні відбувається формування елементарних
трудових навичок. Отож важко переоцінити підтримку дорослого у процесі формування дитячої самодіяльності (позитивне
оцінювання дитячих дій дорослими, стимулювання самостійної діяльності, надання дошкільникам необхідної інформації та
показ дій тощо). Недотримання цих умов спричиняє згасання
потреби у самостійній діяльності дітей. Відтак дитина з активного дослідника себе і світу перетворюється на пасивного
глядача та очікує на активність дорослого.
Господарсько-побутова праця. Завдання господарськопобутової праці полягає у дотриманні чистоти і порядку в
приміщенні та на ділянці у допомозі дорослим при організації
побутових процесів. Це повсякденна діяльність, яка забезпечує
1

Гавриш Н. В., ПанасюкТ. В., ПіроженкоТ. О., Рогозянський О. С.,
Хартман О. Ю., Шевчук А. С. Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку / за заг. наук. ред. Т. О. Піроженко. Київ :
Українська академія дитинства, 2017. 80 с.
2
Жуковська Р. А. Перші заняття по самообслуговуванню, робота з папером, деревом та іншими конструктивними матеріалами в групі 4-річок //
За комуністичне виховання дошкільника. 1935. № 2. С. 27–41.
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необхідний комфорт, хоча її результати не такі помітні, як в
інших видах праці.
Виховний потенціал господарсько-побутової праці є незаперечним, адже вона виховує у дітей бережливе, ощадливе
ставлення до речей, прагнення їх раціонально використовувати
за призначенням, здатність помічати безлад і готовність його
усувати.
Відповідно до програми «Впевнений старт», окреслено такі
завдання господарсько-побутової праці старших дошкільників:
привчати дітей систематично прибирати на визначене місце
іграшки, обладнання, матеріали після ігор, навчально-пізнавальної та трудової діяльності; з частковою допомогою дорослих розстеляти своє ліжко і застеляти його після сну; самостійно виконувати обов’язки чергових у їдальні, на заняттях
(сервірувати стіл, прибирати посуд після вживання їжі, змітати
крихти зі столу; готувати приладдя, іграшки для фізкультурних
і музичних занять; розкладати на столи матеріали і посібники,
підготовлені вихователем; після занять ставити на місце стільці, прибирати посібники, приладдя, матеріали); допомагати
вихователеві готувати іграшки, матеріал, інвентар для ігор і
праці на майданчику, а після прогулянок − збирати його, чистити і відносити на місце; за дорученням дорослого і з власної
ініціативи витирати пил на поличках у шафах роздягальної та
групової кімнат, наводити лад у шухлядах письмового столу;
мити та протирати іграшки, будівельний матеріал, за допомогою дорослого ремонтувати книжки, іграшки; формувати
почуття задоволення від чистоти і порядку в приміщенні, на
майданчику, ділянці 1.
Подібні завдання декларує й програма «Українське дошкілля», диференціюючи їх за віком дітей. Наприклад, дітей
третього року життя рекомендують залучати до виконання
простих трудових доручень (принести будь-які предмети, зібрати кубики в коробку, покласти на стіл ложки тощо); залуча1

Гавриш Н. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Рогозянський О. С.,
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ти до прибирання майданчика (збирання папірців, паличок).
Крім цього, наголошують на необхідності формувати у дітей
раннього віку турботливе ставлення до осілих птахів: разом із
дорослими підгодовувати їх 1.
Молодших дошкільнят варто привчати підтримувати порядок у груповій кімнаті: класти на місце іграшки, не ламати,
мити їх, витирати пил зі стола, стелажів; вчитися берегти книжки, за потреби разом із дорослим підклеювати їх; допомагати
вихователеві у підготовці до занять, прибирати матеріал зі
стола після заняття; допомагати помічникові вихователя накривати на стіл; підтримувати порядок на ігровому майданчику: замітати, прибирати майданчик від опалого листя, сміття;
перекопувати пісок у пісочниці; прибирати столи, лавки у
павільйоні, майданчику, змітати з них сніг.
У роботі з дітьми середнього дошкільного віку рекомендують дошкільним установам звернути увагу на такі завдання:
привчати дітей підтримувати порядок у груповій кімнаті: класти на місце іграшки, будівельний матеріал, книжки, разом із
дорослим підклеювати книжки; вчити витирати пил зі стола,
стелажів; привчати сервірувати стіл, готувати матеріал для
занять і збирати його після занять, прати одяг ляльок; залучати до прибирання майданчика від сміття й опалого листя,
підмітання, перекопування піску в пісочниці, змітання снігу зі
споруд, миття виносних іграшок; вчити застеляти своє ліжко
після сну.
Натомість у дітей старшого дошкільного віку важливо закріплювати вміння самостійно підтримувати порядок у груповій кімнаті: прибирати іграшки та матеріали після ігор і занять;
залучати до колективного прибирання кімнати; підклеювати
разом із вихователем книжки, посібники; сумлінно виконувати
обов’язки чергового в їдальні, на заняттях, у кутку природи;
привчати без нагадувань витирати пил на стелажах, підвіконнях, столах; привчати дітей підмітати доріжки на подвір’ї
дитячого садка, взимку розчищати їх від снігу, перекопувати
1
Білан О. І. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське
дошкілля» / за заг. ред. О. Низковської. Тернопіль : Мандрівець, 2017. 256 с.
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і поливати пісок у пісочниці; допомагати двірникові підтримувати чистоту і порядок на ділянці дитячого садка, помічникові
вихователя – розвішувати рушники, розкладати комплекти
спальної білизни; вчити самостійно, акуратно прибирати постіль після сну, прикрашати групову кімнату до тематичних
свят; продовжувати виховувати культуру праці (охайність у
процесі діяльності; вміння користуватися обладнанням, доцільно розміщувати його і своєчасно прибирати; підтримувати
порядок на робочому місці); формувати почуття задоволення
від чистоти і порядку в кімнаті та на майданчику1.
Широке використання упродовж хронологічних меж дослідження такої форми праці дошкільників, як чергування,
засвідчило його важливість. У сучасних ЗДО дітей також залучають до чергувань (у кутку живої природи, у їдальні, на
заняттях), адже вони стимулюють різнобічний розвиток особистості: фізично зміцнюють, дають знання про властивості та
якості різних предметів, створюють умови для формування елементарних трудових навичок тощо. Сьогодні перед закладами
дошкільної освіти постає завдання удосконалення цієї форми
організації трудової діяльності дошкільнят. Зокрема, з ретельністю треба підходити до вибору чергових: поєднувати у пари
дітей, які володіють необхідними трудовими навичками, і тих,
хто їх лише формує; зважати на індивідуальні особливості дітей
тощо. Чергові повинні чітко знати свої обов’язки, а вихователь –
стимулювати дітей до ретельного виконання всіх робіт. Дошкільнят варто долучати до різних видів чергувань. Важливою
умовою, яка випливає із основних засад особистісно орієнтованого виховання, є врахування бажання та ініціативи дітей щодо
участі у чергуваннях і господарсько-побутовій праці.
Праця у природі. На жаль, у великих містах цей вид праці
зведений до мінімуму (поливання кімнатних рослин), однак
саме він є фундаментом формування базових рис характеру
(самостійності, цілеспрямованості, організованості, наполе-

1
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гливості, працелюбності), безперечним засобом самостійного
пізнання навколишнього світу.
Праця у природі сприяє формуванню у свідомості дошкільнят реалістичних знань про природу, заснованих на
досвіді; розвитку їхньої естетичної свідомості. Безпосередній
контакт з предметами і явищами природи дає змогу дітям не
просто набути конкретних знань про неї, а й встановлювати
причинно-наслідкові зв’язки між розвитком рослин і доглядом
за ними, що сприяє розвиткові мислення та створює основу
для формування адекватного світорозуміння. Праця у природі (на городі, квітнику, в саду і куточку живої природи) викликає зацікавлення рослинами і тваринами, виховує у дітей
бережливе ставлення до об’єктів природи, сприяє формуванню
працелюбності та інших рис характеру.
Вагому роль у вихованні дошкільнят відіграє також така
характеристика праці у природі, як її систематичність, адже
у такий спосіб формуються точність у виконанні обов’язків,
ретельність, акуратність, самостійність, організованість тощо.
Посильна фізична праця позитивно впливає на загальний
розвиток дітей, не лише сприяє розвитку функцій аналізаторів,
а й забезпечує загальний фізичний розвиток дітей, що в умовах
сьогодення надзвичайно актуально.
Усвідомлюючи вагомість праці у природі для різнобічного
розвитку дошкільнят, розробники сучасних програм навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку звертають на
неї значну увагу. Зокрема, розробники програми «Українське
дошкілля» (О. Білан та ін.) наголошують на важливості таких
видів праці дошкільнят у природі:
– дітей четвертого року життя рекомендують залучати до
догляду за рослинами та мешканцями куточка живої
природи (поливати квіти, витирати листя; класти корм
для тварин і птахів, насипати міркою корм рибкам);
вчити садити цибулю, висівати велике насіння городніх
культур (квасоля, горох), квітів, збирати урожай із городу; заохочувати дітей до підгодівлі осілих птахів; вчити
виконувати роботу самостійно, правильно, доводити
справу до завершення;
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– дошкільнят п’ятого року життя доцільно вчити правильно поливати рослини, визначати їх потребу у вологості;
розпушувати землю; витирати листя кімнатних рослин,
вирощувати овочі, висаджувати розсаду, сіяти насіння
овочів і квітів, підливати грядки, збирати врожай, розпушувати ґрунт; з допомогою дорослого готувати корм для
тварин, мити годівниці, напувалки, піддони; насипати
міркою корм для риб; заохочувати дитину допомагати
дорослому пересаджувати рослини, планувати грядки,
міняти воду в акваріумі; привчати тримати в чистоті та
у відведеному місці городньо-садовий інвентар; продовжувати вчити турбуватися про осілих птахів;
– у п’яти- і шестилітніх дітей необхідно формувати вміння
правильно поливати рослини, вміти визначати потребу
у зволоженні ґрунту, зрізати сухі листочки, розпушувати землю, обприскувати рослини водою, висаджувати
їх; мити годівниці, міняти воду, готувати корм (мити,
різати, терти на тертці), годувати тварин, риб, прибирати робоче місце (витирати стіл, підмітати), міняти
підстилку тваринам (тирсу, сіно, пісок), воду в акваріумі; вчити їх працювати на городі: разом із дорослим
готувати землю, планувати грядки, висівати насіння,
висаджувати розсаду, поливати, прополювати, збирати
врожай; садити саджанці дерев і кущів, доглядати за
ними, а також спостерігати в процесі праці за розвитком рослин; заготовляти корм для осілих птахів, підгодовувати їх 1.
Натомість у програмі «Впевнений старт» усі види роботи старших дошкільників у природі диференційовано на:
а) працю у куточку природи; б) роботу на городі й у квітнику;
в) працю на ігровому майданчику (у дворі). Ця програма передбачає широкий спектр робіт, серед яких:
– у куточку природи: заохочувати до сумлінного виконання обов’язків чергового (поливати кімнатні рослини,
оббирати з них сухе листя, обтирати листя від пороху,
1
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мити й обприскувати рослини, розпушувати землю паличками; мити годівниці, готувати корм – мити, різати,
терти на тертці; міняти воду для пиття, годувати тварин,
риб, користуючись міркою); привчати дітей за допомогою дорослого міняти підстилку тваринам (пісок, тирсу,
сіно), воду в акваріумі, прибирати куточок природи;
разом із дорослим виконувати різноманітну сезонну
роботу: сіяти і садити цибулю (редиску, квасолю, насіння квіткових рослин), вирощувати овес або ячмінь для
птахів і тварин; живцювати і пересаджувати кімнатні
рослини; пересаджувати квіткові рослини з ґрунту в
куток природи, вирощувати розсаду для подальшого
пересаджування у відкритий ґрунт; облаштовувати під
керівництвом вихователя моделі природного довкілля (тераріум для земноводних, садок для мешканців
лісу тощо); доглядати за принесеними гілками дерев:
підливати воду, міняти її у разі потреби; допомагати
дорослому чистити акваріум: мити камінці, наливати і
виливати воду; виховувати сумлінність, охайність, відповідальність за рослини і тварин – мешканців живого
куточка;
– на городі, у квітнику: залучати під керівництвом дорослого до перекопування ґрунту на грядках і клумбах,
навколо дерев, кущів (навесні, восени), розпушування
(влітку) його граблями; висівання великого городнього
та квіткового насіння; висаджування у підготовлені дорослими ямки розсади городини і квітів; зрізання квітів,
складання з них букетів і прикрашання ними приміщення; збирання насіння городніх, квіткових рослин,
трав (для зимового підгодовування птахів), урожаю вирощених овочів, фруктів, ягід; згрібання до стовбурів
дерев і кущів снігу; формування вмінь робити борозенки; доглядати за посівами і посадками (поливання
грядок, клумб, підгортання, прополювання рослин);
виховувати працелюбність, організованість, уміння доводити розпочату справу до кінця, бережливе ставлення
до результатів праці, прагнення допомогти;
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– на ігровому майданчику (у дворі): регулярно залучати
дітей до впорядковування території: прибирати майданчик від листя, паличок, сміття; робити рівчачки для
струмків; допомагати дорослим розчищати майданчик
від снігу, звозити його під дерева, на купи; розвішувати
годівниці й підгодовувати птахів узимку; правильно користуватися лопатами, віниками, граблями; привчати
стежити за порядком, виявляти ініціативу в його підтриманні 1.
Історичний досвід засвідчує, що подібні види роботи у природі застосовували й у період, охоплений хронологічними межами дослідження. При цьому, як уже зазначено, вихователям
давали чіткі вказівки щодо ефективної роботи з дошкільнятами. Чимало з них не втратило актуальності й сьогодні. Зокрема,
співпраця ЗДО з фермерськими господарствами (у містах – з
агрономами), задля інформування дошкільних установ щодо
розташування городу чи саду, роботи у них тощо; виготовлення
для дошкільнят спеціальних знарядь дитячої праці; залучення
дітей до експериментальної роботи у природі; чітке дозування
праці, відповідно до вікових особливостей дітей; включення у
трудовий процес елементів конструювання і гри (зокрема, гри
у мандрівку, у морське плавання, в дитсадок; конструювання
кутків для відпочинку у природі тощо); організація спостережень за свійськими тваринами, екскурсій у природу тощо.
Ручна художня праця. Мета художньої праці полягає у
виготовленні виробів з паперу, картону, тканини, глини тощо
задля розвитку уяви, спостережливості, художнього мислення,
естетичного чуття, конструктивних здібностей, моторних навичок, збагачення знаннями про властивості різних матеріалів, а
також техніку роботи з ними.
Ручна праця має особливе значення у моральному й креативному розвитку, оскільки створює умови для проявів вина-

1

Гавриш Н. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Рогозянський О. С.,
Хартман О. Ю., Шевчук А. С. Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку / за заг. наук. ред. Т. О. Піроженко. Київ :
Українська академія дитинства, 2017. 80 с.
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хідливості, кмітливості, фантазії, розвитку конструкторських,
художніх здібностей. Виготовляючи прикраси для приміщень
чи майданчика, подарунки для однолітків чи дорослих (іграшки-саморобки, сувеніри, ялинкові прикраси, закладки для книг,
вітальні листівки, вишиті серветки тощо), діти привчаються
проявляти емпатію, доброзичливість, безкорисливість у стосунках із соціумом, бажання зробити приємне знайомим і
незнайомим, отримувати задоволення від рукотворної краси1.
Відповідно до основних положень програми «Українське
дошкілля», вихователі закладу дошкільної освіти покликані
вчити дітей старшого дошкільного віку виготовляти прості
вироби з паперу, картону, тканини, природного матеріалу
(іграшки-саморобки, атрибути для ігор, подарунки батькам до
свят тощо); вчити поєднувати різноманітні матеріали, підбирати їх за кольором і фактурою; вдосконалювати і закріплювати
прийоми згинання, склеювання, вирізування ножицями за викрійкою; залучати дітей до заготівлі природного та штучного
матеріалу, його сортування; вдосконалювати вміння добирати
основний і допоміжний матеріал, з’єднувальні деталі; складати
композицію на певну тему, за сюжетами казок; виготовляти
декорації; закріплювати навички правильного користування
ножицями, голкою та ножем; вчити засилювати нитку в голку, зав’язувати вузлик, шити швом «уперед голкою», зшивати шматочки тканини; ознайомлювати зі швом «через край»;
вчити застосовувати навички шиття на практиці: пришивати
вішачки до рушників, ґудзики до одягу; виготовляти з ниток
китички і помпони, використовувати їх як оздоблення; зі шматочків тканини виготовляти аплікації; розвивати вміння добирати потрібну тканину, нитку; розвивати творчість, фантазію,
художній смак під час оздоблення виробів 2.
Програма «Впевнений старт» передбачає: навчання старших дошкільнят виготовляти з природного, допоміжного матеріалу, паперу і картону нескладні іграшки-саморобки для
1

Долинна О., Низковська О. Праця як засіб формування предметнопрактичної компетенції дітей // Дошкільне виховання. 2012. № 9. С. 22–27.
2
Білан О. І. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське
дошкілля» / за заг. ред. О. Низковської. Тернопіль : Мандрівець, 2017. 256 с.
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творчих ігор (біноклі, прапорці, сумочки, шапочки, книжки,
іграшкові меблі, серветки, хусточки та ін.), сувеніри для рідних,
працівників дитячого садка, інших дітей; спонукання до участі
у виготовленні посібників для занять, самостійної діяльності
(коробочки, вироби для зберігання голок, лічильний матеріал
та ін.); формування умінь наслідувати дії дорослого, діяти за
інструкцією і задумом, планувати хід своєї роботи, готувати,
економно й раціонально витрачати матеріали; залучення до
створення виробів парами, невеликими підгрупами; виховання інтересу до творчої праці, бажання виготовляти власноруч
іграшку, сувенір, прикрасу 1.
На нашу думку, упродовж 20-х років ХХ ст. невиправдано
багато уваги приділяли роботі дітей у майстернях. Безперечно,
оволодіння навичками роботи з інструментами є позитивним
аспектом роботи ЗДО, проте у роботі з дітьми не можна обмежуватися винятково такими формами. Отож вважаємо, що
доцільніше користуватися досвідом організації ручної праці у
дошкільних установах України 30-х років ХХ ст. У цей період
значну увагу звертали на образотворче мистецтво, а також на
роботу дітей з різними видами матеріалів: папером, пластиліном, глиною, тістом, піском тощо. Та найважливішим моментом історичного досвіду організації ручної праці вважаємо
орієнтацію на розвиток творчості, мислення, багатої уяви, фантазії та розвиток мови. «Уже в дошкільному віці дитина набуває
певних навичок в процесі занять за своїм вільним вибором, за
завданням педагога, але на перше місце ставиться все ж таки
сприяння розвиткові творчості дитини» 2.
Сьогодні питання формування творчої особистості – на часі.
Це одне з актуальних завдань сучасної системи освіти, адже соціальне замовлення суспільства ставить перед освітою завдання
сформувати активну, творчу, ініціативну особистість, здатну до
1
Гавриш Н. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Рогозянський О. С.,
Хартман О. Ю., Шевчук А. С. Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку / за заг. наук. ред. Т. О. Піроженко. Київ :
Українська академія дитинства, 2017. 80 с.
2
Альберт Ц. Основні принципи побудови нових програм дитячого садка //
За комуністичне виховання дошкільника. 1935. № 2. С. 5–4.
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саморозвитку та функціонування в конкурентних умовах. Саме
тому залучення дітей до різних видів ручної праці, урізноманітнення матеріалів, якими вони можуть оперувати, схвалення
ініціативи дітей у виборі матеріалів та видів роботи має стати
імперативом діяльності кожного закладу дошкільної освіти.
Узагальнення історичного досвіду дає змогу обґрунтувати
й інші вимоги до формування елементарних трудових навичок
дошкільнят. Зокрема, вважаємо важливою інтеграцію різних
видів дитячої праці, що активно застосовували у процесі політехнізації дошкільних установ упродовж 20−30-х років ХХ ст.
Така інтеграція дає змогу ефективніше формувати елементарні
трудові навички, розвиває мислення дітей, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки тощо.
У процесі трудового виховання великого значення набуває
активізація власного життєвого досвіду дітей, адже у повсякденному житті вони щодня спостерігають за різноманітними
фактами, явищами, подіями, процесами, опановують навички
трудової діяльності тощо. Оскільки виховання у сім’ї спирається на міцну емоційну основу, зразок поведінки чи трудових дій
батьків дитина сприймає без критичного осмислення. Опора
на вже наявний досвід, який іноді переважає дієвістю спеціально організовану освітою роботу ЗДО, дає змогу швидше й
ґрунтовніше формувати необхідні трудові вміння й навички.
Ще одним важливим аспектом ефективного трудового виховання дошкільнят є формування у них уміння активно застосовувати у практичному житті здобуті знання та сформовані
навички елементарних трудових дій. Історичний досвід засвідчує широке застосування дошкільнятами отриманих трудових
навичок не лише у процесі самообслуговування, господарськопобутової, ручної праці чи праці у природі. Створювані у дошкільних закладах кутки виробництва, кімнати праці не лише
давали змогу удосконалювати наявні у вихованців трудові навички, а й стимулювали колективістські форми дитячої праці,
розвивали конструктивні уміння, поглиблювали обізнаність
дітей з елементами техніки та створювали умови для формування навичок користуватися найпростішими знаряддями праці тощо. Наголошували на тому, що не повинно бути «такого
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стану, коли б діти не знали, як використовується виготовлювана
ними річ. Працюючи біля станка, діти повинні знати, що й навіщо вони роблять» 1. У такий спосіб розширювали світогляд
дітей, збагачували їх життєвий досвід, інтенсифікували різнобічний розвиток тощо.
Важливою умовою формування елементарних трудових
навичок дошкільнят, як зазначають дослідники, є колективний
характер праці (на чому, передусім, акцентували в період, означений хронологічними межами нашого дослідження), адже
лише в таких умовах формуються взаємини між вихованцями,
дух, з одного боку, співробітництва, а з іншого – здорової конкуренції, виховується почуття взаємодопомоги, товариськості,
здатності до спільних трудових зусиль. Участь у колективній
праці допомагає зрозуміти необхідність дотримання загальноприйнятих норм і правил взаємодії, формує націленість на
успіх загальної справи, готовність підпорядковувати особисті
бажання, наміри колективним цілям, допомагати іншим й
звертатися за допомогою в разі потреби, задовольняє прагнення дитини до самовиявлення, самореалізації, самоствердження2. Отож вимога колективного характеру праці не означає
нівелювання творчої індивідуальності.
З точки зору організації колективної праці, важливим для
сьогодення вважаємо досвід організації дітей у бригади. Наприклад, на початку 30-х років ХХ ст. у дитячих садках створювали господарські, санітарні, курникові, свинарські, городні,
садівничі бригади 3. Звісно, з огляду на сьогодення, можемо
говорити про групову роботу у дитячих установах. Дітей можна
об’єднувати у різні групи, кожна з яких відповідала б за певну
сферу діяльності (стежила за санітарним станом приміщення,
брала участь у господарсько-побутовій праці, ремонтувала
іграшки і книжки тощо). Важливо, щоб у дітей були постій1
Львова В. За політехнічний дитячий садок // За комуністичне виховання
дошкільника. 1931. № 4–5. С. 43–47.
2
Долинна О., Низковська О. Праця як засіб формування предметнопрактичної компетенції дітей // Дошкільне виховання. 2012. № 9. С. 22–27.
3
Уманська З. З досвіду організації колективної праці дітей дошкільників //
За комуністичне виховання дошкільника. 1933. № 2. С. 43–48.
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ні обов’язки. А щоб забезпечити формування різноманітних
трудових навичок, обов’язки кожної з груп слід змінювати. У
такий спосіб кожну з груп упродовж року залучатимуть до усіх
можливих форм групової роботи.
Як відомо, ставлення дитини до праці залежить від ставлення до неї дорослих, що перебувають поруч. Провідне завдання
виховання – пробудити у дітей інтерес до різних видів трудової
діяльності, творчо використовуючи переосмислений досвід
минулого. Упродовж 20−30-х років ХХ ст. широко застосовували таку форму роботи, як екскурсії на виробництво, оскільки
вважали, що ніщо так не впливає на форми дитячої поведінки,
як враження, отримані на виробництві. «Ознайомившись із
новими формами праці, вони зразу ж застосовують їх у своєму
повсякденному житті: будуючи містка, говорять про те, що будувати його треба швидко, наполегливо» 1. Сьогодні цей досвід
варто використовувати у процесі ознайомлення дошкільників
із професіями, а також окремими трудовими процесами, які
вимагають сформованості певних трудових умінь і навичок.
Реальний стан справ переконує, що сучасні хлопчаки мріють про такі професії, як бізнесмен, депутат, президент країни, директор банку, власник нафтової компанії, охоронець,
міліціонер, водій таксі, працівник автомийки. Дівчатка віком
від п’яти до шести років, розмірковуючи про майбутнє, бачать себе нареченими, моделями, співачками, ведучими телепередач і зрідка – виховательками у дитячому садку. Зовсім
непопулярні серед сучасних дітей професії лікаря, вчителя,
кравця, перукаря, будівельника, кондитера, пекаря, кухаря,
хлібороба, садівника, фермера, продавця. Професії муляра,
столяра, сантехніка, не кажучи вже про двірника, викликають
у дітей здивування та одностайний протест, якщо дорослий
запропонує їм уявити себе в цій ролі. Насторожує і той факт,
що непопулярними стали навіть так звані романтичні професії,
про які раніше мріяли майже всі дітлахи: космонавта, пілота,
капітана морського судна, моряка, дослідника Арктики, вче1
Львова В. За політехнічний дитячий садок // За комуністичне виховання
дошкільника. 1931. № 4–5. С. 43–47.
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ного . Наприклад, 1931 р. рекомендували організовувати екскурсії дошкільнят до майстерень і цехів таких виробництв, як
шевське, швейне, деревообробне, на хлібозавод, тваринницьку
ферму тощо2;3. Тобто мова йде про робітничі та сільськогосподарські професії, які сьогодні не користуються популярністю
серед сучасних дітей і молоді.
Сучасна дошкільна установа має змогу ознайомити вихованців з професіями фермера, лісника, садівника, художника, графіка, пейзажиста, аніміста, дизайнера ландшафтів,
художника-дизайнера, інженера-конструктора, промислового
дизайнера, учителя, продавця, лікаря, скульптора, модельєра,
художника-портретиста, актора. У цьому переліку, як зазначає Г. Бєлєнька, значно зменшено частку «робітничих» професій. Вихователі, виходячи з регіональних можливостей, професій батьків своїх вихованців, розташування дитячого садка,
розширюють цей перелік і намагаються дати дітям знання про
різноманітні професії, які існують у соціумі, їхні характерні
особливості та значення для інших людей. Ураховуючи наочнодійовий та наочно-образний характер мислення дошкільнят,
головними методами є спостереження за діяльністю людей
різних професій у їх найближчому оточенні: кухаря, медичної
сестри, будівельника, водія, продавця, бібліотекаря, листоноші, а також тракториста, доярки, хлібороба тощо (у сільській
місцевості)4.
Важливо не обмежуватися стандартними заняттями, а застосовувати різноманітні форми й методи роботи, зокрема,
комплексні та інтегровані заняття; творче моделювання і про1

Бєлєнька Г. Ким хочуть стати наші діти? // Дошкільне виховання. 2008.
№ 5. С. 5–6.
2
Бондаренко Т. У світ професій // Дошкільне виховання. 2009. № 12.
С. 12–15.
3
Львова В. За політехнічний дитячий садок // За комуністичне виховання
дошкільника. 1931. № 4–5. С. 43–47.
4
Бєлєнька Г. Ким хочуть стати наші діти? // Дошкільне виховання. 2008.
№ 5. С. 5–6.
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ектування; ігри; розв’язання проблемних завдань та ситуацій;
спостереження та екскурсії; театралізовану діяльність; тренінги;
виставки; читання творів художньої літератури та бесіди за
ними; рольове програвання поведінки в різних ситуаціях; імітаційні вправи; розгадування загадок; перегляд мультфільмів,
презентацій із послідовним моделюванням нових версій тощо.
Аналіз науково-методичної літератури 20−30-х років
ХХ ст. засвідчив, що в цей період для ознайомлення дошкільнят з професіями та окремими трудовими діями широко застосовували художню літературу. На жаль, сьогодні видання
дитячої літератури перебуває в стані стагнації. Практично не
друкують книги, якими педагоги могли б скористатися у процесі трудового виховання дошкільнят. Отож вважаємо, що цю
прогалину необхідно заповнити.
Отже, сучасні програми розвитку дітей дошкільного віку
чітко окреслюють спектр завдань з формування у них елементарних трудових навичок. Їх аналіз засвідчив дотримання
принципу наступності у визначенні завдань, які постали перед сучасними ЗДО, опору на історичний досвід, глибокий
аналіз позитивних і негативних аспектів трудового виховання
у минулому, а також врахування реального стану трудового
виховання дошкільнят.
Звернення до історичного досвіду дало змогу окреслити позитивні аспекти формування елементарних трудових навичок
у всіх видах трудової діяльності дошкільнят (самообслуговуванні, ручній праці, а також господарсько-побутовій та праці у
природі) та вказати можливі шляхи їх використання у системі
сучасного українського дошкілля. Подальші розвідки в межах
означеної тематики вбачаємо у поглибленому дослідженні історичного досвіду, інших періодів розвитку дошкільної освіти
щодо трудового виховання дошкільнят та адаптації його до
сучасних умов.

Олійник М. І., Мачинська Н. І., Войтович А. Ю. та ін.

202



2.2. Формування комунікативно-мовленнєвої
діяльності дошкільнят у полікультурному
середовищі

Зміни в житті суспільства зумовили зміни в соціальному
замовленні дошкільної ланки освіти як основи становлення
життєвої компетентності дитини, зокрема, її комунікативних
умінь і навичок. Комунікативна компетентність дошкільнят –
це здатність будувати спілкування за допомогою мови. Вона
охоплює практичні знання мови (фонетики, лексики, граматики), уміння формувати і формулювати думки, мовленнєву
взаємодію з партнером.
Комунікативна компетенція дитини є предметом дослідження вітчизняних (А. Богуш, Т. Піроженко, О. Соботович)
та зарубіжних (К. Крафт, К. Менг) авторів. Головним критерієм, за яким можна визначити сформованість комунікативної
компетентності в дитини дошкільного віку, на які вказують
дослідники, є успішність суб’єкта у взаємодії із самим собою
та іншими людьми в ситуації спілкування.
У процесі досліджень розроблено теорію спілкування дітей
раннього та дошкільного віку. Відповідно до цієї теорії, процеси спілкування розглядають як активні дії, через які дитина
прагне передати іншим людям необхідні для неї емоційно
забарвлені стосунки, узгодити з ними свої дії, задовольнити
матеріальні та духовні потреби.
Досліджуючи особливості спілкування дошкільнят,
О. Запорожець і М. Лісіна ввели у науковий обіг поняття «комунікативна діяльність». Вчені дослідили взаємозв’язки між
спілкуванням та іншими видами дитячої діяльності: руховою,
ігровою, мовленнєвою. Прикладом переходу дій зі сфери спілкування в інші види психічної діяльності є виникнення мовлення, яке формується в процесі життя дитини в соціумі. Його
виникнення і розвиток зумовлені потребами спілкування в
процесі життєдіяльності дитини. Спілкування має особливе
значення, яке не зводиться до інших життєвих потреб дитини1.
1
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Потреба у спілкуванні формується в процесі взаємодії дитини з дорослими та іншими дітьми. Вона є тим вихідним
пунктом, що пов’язує дитину з людьми, котрі її оточують, забезпечують її розвиток як особистості. Дитина із потребою у
спілкуванні вступає у взаємодію з оточуючими людьми, жваво
реагує на їхні дії, постійно намагається привернути увагу до
себе, з’ясувати, як дорослі оцінюють її вчинки, як ставляться
до неї.
У результаті спостережень М. Лісіна виокремила чотири
ознаки, за якими можна зробити висновок щодо потреби дитини раннього віку у спілкуванні. Першою ознакою є увага,
зацікавленість іншою людиною. Дитина прислухається до голосу дорослого, часто намагається наблизитися. Друга ознака –
емоційний відгук на появу дорослого. Третьою ознакою є поведінка дитини, за допомогою якої вона намагається привернути
увагу дорослого до себе. Четверта – полягає в тому, що дитина
домагається від дорослого вираження його ставлення до діяльності, яку вона виконує. Це проявляється у вимогах дитини,
наприклад, схвалити її роботу із малювання. Для виникнення
потреби у спілкуванні потрібно, щоб у дитини виявилися всі
чотири ознаки. Особливого значення при цьому набуває соціальна поведінка дорослого, який ставиться до дитини як до
суб’єкта спілкування і стимулює її до оволодіння комунікативними навичками 1.
Аналіз поведінки немовлят засвідчує, що присутність дорослого стимулює рухове пожвавлення дитини, ініціативні дії,
емоційні прояви, адресовані дорослому. У цьому віці спілкування є провідною діяльністю. Мотив спілкування – особистісний. Так виникає ситуативно-особистісна форма спілкування.
Її головна мета – сприяти потребі у спілкуванні, стимулювати
до оволодіння мовленням.
Під час спільних предметних дій з дорослим з’являється
ситуативно-ділова форма спілкування. Мовлення вплітається
в предметну діяльність, супроводжує її та визначається діловими мотивами, а, отже, ситуативно-ділова форма спілкуван1

Лисина М. И. Проблема онтогенеза общения. Москва : Педагогика, 1986.
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ня забезпечує перехід до предметної діяльності та розвитку
мовлення. Воно складається зі слів та слів-речень, простих і
коротких речень; лексика пов’язана з конкретною ситуацією, їй
властива більша кількість іменників; прикметники або відсутні,
або вказують на форму та колір предмета, дієслова фіксують
лише конкретні дії предметів.
У молодшому дошкільному віці провідним стає пізнавальний мотив, а дорослий, як людина всезнаюча, здатний відповісти дитині на всі питання, які вона ставить. Так виникає
позаситуативно-пізнавальна форма спілкування, де головним
комунікативним засобом є мовлення, яке забезпечує позаситуативність спілкування. Діти стають особливо чутливими
до оцінок дорослого, його ставлення до дитячих проблем. Ця
форма спілкування допомагає дітям розширити світогляд,
побачити природу і логіку розвитку багатьох явищ, причиннонаслідкові зв’язки між ними. Відповідно, лексика звільняється
від конкретної ситуації, збільшується кількість слів у реченнях,
зростає кількість складних речень, дієслів, що позначають емоційні, етичні, естетичні властивості предметів, явищ, подій 1.
Наприкінці дошкільного віку виникає вища форма спілкування дитини з дорослим – позаситуативно-особистісна. У цьому віці предметом уваги дитини стає світ соціальних відносин
людей, а провідним мотивом спілкування − особистісний. Головна потреба – прагнення жити з оточуючими людьми спільним
життям, безпосередньо контактувати з ними. Виникає потреба
у взаєморозумінні та співпереживанні. Спілкування є складовою пізнавальної діяльності дошкільнят.
У процесі розвитку позаситуативно-особистісної форми
спілкування у мовленні дітей зростає кількість складних речень різноманітної конструкції, спостерігається багато прикметників, займенників, прислівників, урізноманітнюються
невербальні засоби, які доповнюють вербальну комунікацію 2.
Щоразу з переходом дитини до нової форми спілкування
попередні не зникають, а слугують складовими нової, складнішої форми спілкування. Проте центром для дитини та її
1
2

Лисина М. И. Проблема онтогенеза общения. Москва : Педагогика,1986.
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щоденного буття є дорослий як носій суспільних функцій і
вимог. Мотиви спілкування пов’язані з найтиповішими для
дітей раннього та дошкільного віку потребами: потребою у
враженнях, в активній діяльності й у визнанні та підтримці.
Потреба у враженнях викликає у дітей прагнення вступати
в контакт з дорослим, який відіграє роль джерела інформації,
організатора нових вражень. Потреба в активній діяльності
спонукає звертатися до дорослого як до партнера по спільній
практичній діяльності, взірця правильних дій. Потреба дітей
у визнанні та підтримці є власне потребою у спілкуванні –
отримати оцінку своєї особистості і реалізувати прагнення до
спільної діяльності з іншими людьми. Специфічність потреб і
мотивів спілкування зумовлюють особливості комунікативної
діяльності, її розвитку в дітей дошкільного віку. Роль комунікативних мотивів відіграють об’єктивні якості дорослого, що
виявляються у процесі спілкування і можуть задовольнити
потреби дітей.
Продуктом діяльності спілкування є взаємні стосунки, створення власного образу та образу партнерів зі спілкування. З
лінгвістичного боку, продуктом діяльності спілкування є мовний текст у формі діалогу чи монологу.
Оскільки діалогічне мовлення впливає на дитину з перших
хвилин життя, визнаючи його важливість для розвитку особистості, педагоги прагнуть до формування діалогічної компетентності. Базовий компонент дошкільної освіти так визначає
зміст діалогічної компетенції: ініціює і підтримує розпочату
розмову в різних ситуаціях спілкування, відповідає на запитання співрозмовника і звертається із запитаннями, орієнтується в
ситуації спілкування, вживає відповідні мовні та немовні засоби
для вирішення комунікативних завдань; дотримується правил
мовленнєвої поведінки та мовленнєвого етикету, коректно виявляє власне емоційне ставлення до предмета розмови і співрозмовника та коригує його залежно від ситуації спілкування1.
1
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Розвиток діалогічного мовлення дошкільнят відбувається
за умов створення активного мовленнєвого середовища, під час
взаємодії з оточуючими в кількох системах: «дитина−дитина»,
«дитина−дорослий», «дитина−ровесник». Дослідники стверджують, що зміст і форма діалогічного мовлення у спілкуванні
дитини з дорослими та ровесниками мають істотну різницю
(Т. Піроженко, Є. Смирнова, Т. Юртайкіна). Наприклад, діалоги
в системі «дитина−дитина» характеризуються повнішим і активнішим застосуванням різних мовленнєвих засобів, правильністю, зв’язністю, зрозумілістю, ніж діалоги в системі «дитина−
дорослий». Під час розмови з дорослим дитина не вважає за
потрібне, щоб дорослий її зрозумів, а він розуміє її у будь-якій
ситуації. Інша справа – ровесник, який вимагає, щоб висловлювання було чітким, тому розмова супроводжується різними
інтонаціями. У спілкуванні з ровесниками спостерігається значно більше експресивно-мімічних проявів і яскравих виразних
інтонацій. Окрім того, у контактах дошкільнят спостерігають
нестандартні дитячі висловлювання, відсутність обмежуючих
правил. Розмовляючи між собою, діти використовують незвичні слова, сполучення слів, звуків, фраз. Усі ці дії дитини у
спілкуванні з ровесником мають психологічний смисл. Саме
ровесник створює умови для вияву індивідуальності, не гальмує
активності, не каже, «як треба». Не випадково ті види діяльності, які вимагають вияву творчості (гра, фантазування), частіше
відбуваються у спілкуванні з однолітками 1.
У контактах з ровесниками дитині важливо не вислуховувати інших, а висловлюватися самій, отож діалог може відбуватися не завжди, оскільки переважають ініціативні висловлювання
над висловлюваннями-відповідями. У спілкуванні з дорослим
дитина підтримує ініціативу дорослого, відповідає на його
звернення, продовжує розпочату дорослим розмову, більше
слухає, ніж говорить сама. Окрім того, у спілкуванні з дорослим
дошкільнята отримують нову інформацію про навколишній
світ та оцінку своїх дій.
1

2003.

Пироженко Т. А. Коммуникативное речевое развитие ребенка. Киев,
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Незважаючи на різницю у спілкуванні дитини з ровесником та дорослим, природа обох сфер спілкування є спільною.
Спілкування дитини з однолітком і дорослим – різновиди однієї і тієї ж комунікативної діяльності. Головне, що об’єднує
обидві сфери, полягає в предметі діяльності, яким є партнер
дитини у спілкуванні. Будучи спрямованою на один і той самий
об’єкт, ця діяльність повинна давати і однаковий продукт – самопізнання та самооцінку через пізнання й оцінку партнера.
Головне, чим різняться обидві сфери спілкування, полягає в
тому, хто є партнером дитини – дорослий чи інша дитина.
Відмінність важлива, проте вона не скасовує єдності обох сфер
комунікативної діяльності 1.
Дослідження М. Лісіної дали змогу зробити висновок, що
спілкування з дорослим багато в чому визначає виникнення
та розвиток контактів з дітьми. Це пояснюють тим, що в онтогенезі діти навчаються спілкуватися насамперед з дорослим, і
лише згодом налагоджують стосунки між собою. Крім того, результати виконаних досліджень засвідчують, що дорослий має
значний вплив на взаємодію стосунків з ровесниками. Недостатнє спілкування з дорослим спричиняє збіднення стосунків
з ровесниками. І навіть широкі можливості спілкування один з
одним не приведуть до розвитку у дітей змістовних стосунків
без дорослого. Адже тільки він може навчити дітей бачити і
цінувати суб’єктивні якості ровесника, сформувати ставлення
до нього як до особистості 2.
Погляд на спілкування дошкільнят з однолітками як на
комунікативну діяльність ставить у центр уваги цілісну характеристику спілкування дітей між собою, а також його потребово-мотиваційну, змістову основу, підхід до нього як до процесу
якісних перетворень на різних етапах розвитку дитини.
За даними А. Рузької, у дітей другого−третього року життя
провідним є особистісно-діловий мотив спілкування, у три−
чотири роки – діловий мотив. Дітей більше цікавить процес
спільної взаємодії, а не результат, отож діти сприймають прак1
2

Лисина М. И. Проблема онтогенеза общения. Москва : Педагогика,1986.
Там же.
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тичні вміння ровесника. У чотири−п’ять років провідним стає
діловий і особистісний мотиви спілкування, а у п’ять−шість
років – діловий, особистісний та пізнавальний. На підставі цих
параметрів виявлено послідовний розвиток емоційно-практичної, ситуативно-ділової, позаситуативно-ділової форм у
спілкуванні з ровесниками 1.
Емоційно-практична форма спілкування виникає у два
роки. Під час спілкування з ровесниками в цьому віці дитину
цікавить спільна участь в іграх. Комунікативними проявами є
емоційні експресії, за допомогою яких дитина виявляє позитивне ставлення до іншої дитини. У два−чотири роки дитину
більше цікавить сам процес спільних дій. Змістом потреби у
спілкуванні з ровесником є: участь у грі, пошук доброзичливої
уваги. На тлі характерної для цього віку емоційної розкутості
діти демонструють свої вміння. Дитяче мовлення супроводжується мімікою, жестами і характеризується високим рівнем
ситуативності 2.
Ситуативно-ділова форма спілкування характерна для дітей дошкільного віку. Спілкуючись з ровесниками, дошкільнята прагнуть налагодити з ними ділові стосунки. Дитина відчуває потребу у визнанні та повазі з боку ровесника. Спілкування
дітей емоційно забарвлене, адже вони багато спілкуються між
собою, а мовлення має ситуативний характер. Дитина частину
завдань вирішує, використовуючи невербальні засоби (посмішка, погляд)3.
Наприкінці дошкільного віку складається позаситуативноділова форма спілкування з ровесниками. Змістом потреби
у спілкуванні стає співпереживання, взаєморозуміння. Діти
проводять розмови на пізнавальні, особистісні теми, які не
пов’язані з конкретною ситуацією; отож ділові мотиви є не
єдиним приводом для спілкування. Вирішення пізнавальних
завдань однозначно вимагає вербальних засобів; невербальні
засоби використовують лише у 4 % випадків.
1

Лисина М. И., Рузька А. Г. Развитие общения со сверстниками. Москва :
Педагогика, 2001. 216 с.
2
Там же.
3
Там же.
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Вплив дорослого, спрямований на формування комунікативних контактів між дітьми, може відбуватись двома шляхами: створення умов для спільної предметної діяльності з
урахуванням особливостей провідної діяльності у цьому віці
та організації особистісних стосунків між дітьми. Результати
досліджень М. Лісіна засвідчили, що найефективнішим є другий спосіб, оскільки для налагодження контактів між дітьми
недостатньо лише створити умови для спільної предметної
діяльності 1.
Спілкування в групі однолітків відображається на розвитку особистості дитини. Стиль спілкування впливає на те, чи
дитина почуває себе задоволеною, якою мірою вона засвоює
норми поведінки з ровесниками. Діти дошкільного віку цікавляться одне одним, у них з’являється виражена потреба спілкування з однолітками. В умовах закладу дошкільної освіти,
де дитина багато часу знаходиться з іншими дітьми, вступає з
ними в різноманітні контакти, вона набуває перших навичок
поведінки серед різних учасників спілкування. Саме в умовах
такого спілкування дошкільнята зіштовхуються з необхідністю
застосовувати засвоєні правила поведінки.
До кінця дошкільного віку дитина набуває таких емоцій і
почуттів, які допомагають їй встановлювати продуктивні стосунки з однолітками та дорослими. У дошкільнят формуються
основи відповідального ставлення до своїх вчинків. Старші дошкільнята в ситуації взаємостосунків з добре знайомими ровесниками можуть самостійно обирати способи правильної поведінки, відстоювати свою думку, брати на себе відповідальність
за дії та вчинки. Діти намагаються проаналізувати власний
психічний стан, спрогнозувати реакції людей за свої вчинки.
Дошкільнята відчувають потребу звертатися до дорослого за
оцінкою результатів власної поведінки та діяльності. Саме тоді
важливо їх підтримати, оскільки неуважне ставлення може
спричинити втрату дітьми впевненості у своїх можливостях.
Значну роль у спілкуванні відіграє мовлення. Якщо у
два–три роки за допомогою мовлення здійснюється лише 5 %
1
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контактів з ровесниками, у три–чотири – 75 %, у чотири–п’ять років мовлення вже забезпечує 85% контактів. У подальшому воно
відіграє провідну роль у спілкуванні з однолітками (табл. 3)1.
Мовне спілкування в дошкільному віці здійснюється в різних видах діяльності (праці, побутової, навчальної), проте найбільше − у грі. У грі дитина виховується як суб’єкт комунікативної діяльності – розвиваються її соціальні почуття, формуються
партнерські стосунки, збагачується досвід міжособистісного
спілкування. Завдяки грі дитина опановує мову спілкування,
узгодження своїх дій з діями партнерів, навчається домовлятися, звертатися з пропозиціями, проханнями, обґрунтовувати
свою думку.
Основними способами спілкування в грі є: привернення до
себе уваги ровесника, адресованість мовленнєвого звертання до
нього, аргументованість висловлювань. Ініціативні мовленнєві
дії, які проявляє дитина − це ввічливі звертання, схвалення, підтримка, висловлювання співчуття. Окрім того, дошкільнята в
процесі гри проявляють реактивні мовленнєві дії: відповідь на
прохання, згоду з пропозицією, прийняття відмови.
Під час досліджень А. Рузькою виявлено різноманітність
мовленнєвих форм, що використовують діти в ігровому спілкуванні. До ділових форм належать розпорядження, вказівки,
прохання, пропозиції, повідомлення, запитання. Експресивно-оцінні форми: звертання до ровесника за оцінюванням, з
приводу його емоційного стану; оцінювання ровесника, себе,
спільних дій 2.
У сфері спілкування у дошкільнят важливо розвивати комунікативні вміння, насамперед уміння орієнтуватися в партнері.
Дітей потрібно навчати адекватно сприймати інших людей (у
тім числі і ровесника) – придивлятися до їхньої поведінки в
різних ситуаціях, відчувати настрій. Все це допоможе знайти
правильний стиль і тон спілкування.

1

Лисина М. И. Проблема онтогенеза общения. Москва : Педагогика, 1986.
Лисина М. И., Рузька А. Г. Развитие общения со сверстниками. Москва :
Педагогика, 2001. 216 с.
2

Позаситуативноділова

Ситуативноділова

Емоційно
практична

Форма спілкування

6−7

5−6

Діловий
особистісний,
пізнавальний

Діловий
особистісний,
пізнавальний

Діловий
особистісний

Співробітництво
ровесників

4−5

Визнання ровесниками успіхів дитини.
Пошук доброзичливої уваги
Співробітництво.
Повага. Доброзичлива увага.
Співпереживання,
взаєморозуміння

Діловий

Самовираження.
Пошук доброзичливої уваги

3−4

Провідний мотив у спілкуванні

ОсобистісноСпівучасть ровесника
діловий (емоційв забавах
на розрядка)

Зміст потреби
у спілкуванні

Мовлення

Мовлення автономного характеру

Експресивно-мімічні,
предметні дії, 5 % усіх
контактів − мовлення
Ситуативне мовлення
– 75 % усіх контактів
експресивно-мімічні
предметні дії
Ситуативне мовлення
– 85 % контактів з опорою на невербальні
засоби

Основні засоби
спілкування

Параметри спілкування

2−3

Орієнтовний вік
(к-сть років)

Генезис форм спілкування дошкільнят з ровесниками

Чутливий до
звертань партнера

Чутливий до
звертань ровесника

Чує і слухає

Чує, проте не
слухає

Чує, проте не
слухає

Чутливість до
звертань
ровесників

Таблиця 3
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Показниками комунікативних здібностей дітей є:
− комунікативна активність, частота спілкування, швидкість розуміння висловлювань співрозмовника і швидкість реакції-відповіді;
− вміння розуміти звернене мовлення, увага до того, хто
говорить, зосередженість під час формулювання відповіді;
− вміння встановлювати контакти з іншими дітьми: вести
розмову, проявляти ініціативу, поважати почуття ровесника, враховувати його точку зору, бути уважним,
співпереживати.
Основою цих здібностей є організація мовленнєвого спілкування дитини з дорослим та ровесниками, обов’язковим компонентом яких є отримання нею позитивних емоцій.
Комунікативний підхід до навчання мови полягає у виділенні як навчальної одиниці побудови самостійного мовленнєвого висловлювання. Це означає, що методи, які використовують, орієнтовані не на засвоєння ізольованих мовних одиниць, а на формування цілісної мовленнєвої дії, що має свою
мотивацію, комунікативну мету й обслуговується комплексом
комунікативно-мовленнєвих дій. Навчання мови як засобу спілкування потребує добору методів і прийомів, співвідносних з
комунікативною метою. До них належать: словесні дидактичні
ігри, ігровий тренінг спілкування, комунікативні доручення,
моделювання комунікативних ситуацій, бесіди, сеанси активізуючого спілкування, ігрові мовленнєві ситуації.
В умовах закладу дошкільної освіти Т. Піроженко пропонує
організовувати навчання мовленнєвих і немовленнєвих способів спілкування так, щоб «вписати» його у процес спілкування.
Отож комунікативний підхід передбачає наближення освітнього процесу до пристосування дитиною мовлення до мовлення
дорослого, а також спілкування з дорослими та однолітками.
У зв’язку з цим немаловажне значення має організація мовленнєвого спілкування вихователя з дітьми і цілеспрямоване
скеровування вихователем спілкування дітей між собою1.
1
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Отже, вихователь покликаний забезпечувати оволодіння
дітьми комунікативними діями, такими як вміння здійснювати
добір і зміст висловлювання, орієнтування в ситуації спілкування зі співрозмовником, а також керувати невербальними
засобами.
З метою розвитку у дітей форм спілкування вихователь
використовує моделювання комунікативних ситуацій. Мовленнєві ситуації – це ті, що спонукають до мовленнєвої дії.
Моделювання комунікативних ситуацій передбачає постановку комунікативно-мовленнєвого завдання, створення умов, за
яких виникає необхідність його розв’язати. Воно відбувається
з урахуванням провідної для дітей дошкільного віку форми
спілкування з дорослим. Якщо провідна форма спілкування
співвідноситься з віком дітей, вихователь моделює комунікативні ситуації з урахуванням провідного мотиву спілкування: для
ситуативно-ділової – діловий, позаситуативно-пізнавальної –
пізнавальний, позаситуативно-особистісної – особистісний.
У випадку, коли провідна форма спілкування не відповідає
віку дитини, скажімо, у старших дошкільнят переважає ситуативно-ділова форма, моделювання ситуації передбачає привнесення нового, пізнавального компонента, наявність якого
співвідноситься зі старшим дошкільним віком.
Методи розвитку комунікативних умінь для молодших
і старших дошкільнят суттєво різняться. Якщо для найменших підходить нескладна гра з елементами імітації побутового
спілкування чи казкового діалогу, активні ігри з елементами
жестикуляції, звуконаслідування, то для старших дошкільнят
актуальними є складна сюжетно-рольова гра, дидактична гра,
інсценування, обговорення спільної діяльності.
Ефективним для всіх вікових груп є використання проблемних ситуацій на матеріалі сюжетно-рольових ігор, інсценувань,
обговорення казок та оповідань. Під час розв’язання поставленої проблеми діти навчаються міжособистісного спілкування
як з однолітками, так і з дорослими.
Для цілеспрямованого формування навичок комунікативної взаємодії вихователь створює ситуації, у яких спільне ви-
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конання завдання залежить від уміння дітей налагодити практичну і мовленнєву взаємодію.
У процесі взаємодії з дітьми педагог використовує прямий
і непрямий педагогічний вплив. Найефективніший у роботі з
дошкільнятами, передусім молодшого і середнього віку, є непрямий вплив, для здійснення якого вихователь використовує
гру, ігрове спілкування. Доволі важливо вміти використовувати
для розвитку мовлення будь-яку діяльність, передусім її провідний вид. У дошкільному віці провідним видом діяльності є гра,
її характер визначає мовні функції, зміст і засоби спілкування.
Змістом формування комунікативної компетентності є обізнаність дитини зі способами і засобами мовленнєвої взаємодії
(лінгвістичними та комунікативними), орієнтація у ситуації
спілкування (доцільність добору вербальних та невербальних
засобів залежно від змісту ситуації, її учасників, власного ставлення), комплексне, варіативне, творче застосування вербальних і невербальних засобів відповідно до поставленої мети.
Недостатньо пропонувати дітям різний мовленнєвий матеріал, треба ставити перед ними нові комунікативні завдання,
які потребують нових засобів для їх розв’язання. Саме такий
підхід сприяє розвиткові мовленнєвих здібностей, формуванню інтересу до мовлення, виробленню творчого підходу до
використання засобів спілкування у різних ситуаціях. Перед
дітьми треба ставити завдання, які трохи випереджають їхній
рівень мовленнєвого розвитку. Це спонукає їх шукати логічні
способи висловлювання.
Під час спілкування дитина повинна тримати партнера в
полі зору і бачити його реакцію – а це не так легко зробити
тим, хто не має достатнього досвіду спілкування. Отож важливо
вчити дітей підтримувати зоровий контакт, розуміти невербальні засоби висловлювання, зважати на виразники настрою
(як вербальні, так і невербальні).
Реалізація комунікативної спрямованості навчання можлива за умови індивідуального підходу до дитини в процесі
навчального і повсякденного спілкування. Його основою є врахування у процесі навчання мови вікових та індивідуальних
особливостей становлення комунікативної діяльності, оскільки
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її розвиток є вирішальною умовою мовленнєвого розвитку. З
метою врахування індивідуальних особливостей дітей під час
спілкування добирають теми, пов’язані з дитячим досвідом,
інтересами, вибором ситуації, в якій відбуватиметься спілкування (дитяча діяльність, повсякденне життя), провідного
компонента (ділового, пізнавального, особистісного). Вдале
визначення теми розмови спонукатиме дітей висловлюватися,
ділитися враженнями.
Перед спілкуванням педагогові необхідно з’ясувати психологічний стан дитини та її бажання спілкуватися у цей момент,
щоб «діяти з нею в єдиному чуттєво-емоційному діапазоні»
(І. Бех). Щоб викликати у дитини мовленнєву реакцію, вихователю потрібно індивідуалізувати своє спілкування.
У власному мовленні педагог використовує розмаїття
мовних засобів, способів розв’язання комунікативних завдань.
Залежно від індивідуальних особливостей дитини та навчально-методичних вимог він по-різному формулює запитання,
мовленнєво стимулює до розмови або наводить розгорнутий
зразок мовленнєвого висловлювання, змінює форму, обсяг та
якісні характеристики власних висловлювань.
До прийомів індивідуалізації навчання належать: добір
предметної, образної та вербальної наочності, добір ролей,
ігрових мовленнєвих ситуацій, дидактичних вправ, ігор, гнучке
використання прийомів керівництва мовленнєвою діяльністю
(мовленнєвий зразок, вказівка, підказка, порада, приклад) та
диференціація завдань1.
Базовий компонент дошкільної освіти передбачає певний
рівень мовної та мовленнєвої компетентності дитини, яку в
мові, як зазначав О. Лурія, визначають за результатами її застосування. Чинниками мовленнєвої компетенції є фонетична,
лексична, граматична і діамонологічна компетенції. Основою
повноцінного засвоєння усіх видів мовленнєвої компетенції
слугує комунікативна компетенція, яку розуміють як комплексне використання мовних і немовних засобів з метою комуніка1
Богуш А. М., Гавриш Н. В. Дошкільна лінгводидактика. Київ : Вища
школа, 2007. 543 с.
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ції, спілкування в соціально-побутових ситуаціях, уміння орієнтуватися в ситуації спілкування, ініціативність спілкування
(А. Богуш). Чинники мовленнєвої та комунікативної компетенції пов’язані між собою1.
Комунікативна компетенція випускника закладу дошкільної освіти – це комплексна характеристика, яку визначають: за
рівнем розвитку комунікативної діяльності у сфері спілкування
з дорослими та ровесниками (орієнтація на дорослого); за набутим дитиною досвідом мовленнєвого спілкування і комунікації, сформованістю чинників мовленнєвої та комунікативної
компетенцій, розвитком доброзичливості, ініціативності, товариськості, що визначає комунікативну готовність до навчання
в школі2.
Нові потреби спілкування і провідний вид діяльності
сприяють інтенсивному оволодінню мовою, її словниковим
багатством, граматичною будовою, в результаті чого мовлення поступово відшліфовується. Отже, спілкування є могутнім
засобом розвитку мови; його зміст і форми визначають зміст
і рівень мовленнєвого розвитку дітей. Отож головне завдання
вихователя – організувати і використати спілкування з метою
мовленнєвого розвитку дошкільнят.
Процес опанування дитиною комунікативних і мовленнєвих навичок не закінчується в дошкільному віці: на основі
мовних надбань, здобутих у дошкільному періоді, він продовжується далі – в шкільному навчанні. Саме тому важливо навчити дітей користуватися правильною українською мовою,
висловлювати свої думки зрозуміло, проявляти ввічливість і
культуру спілкування, а з іншого боку – уміння відстояти свої
права, аргументувати і захистити власну думку, усвідомлювати
себе членом великої спільноти (вікової, соціальної групи) і, насамперед, – людиною.
Зважаючи на це, подальше дослідження стосуватиметься
контролю й оцінки комунікативних і мовленнєвих навичок
1

Богуш А. М., Гавриш Н. В. Дошкільна лінгводидактика. Київ : Вища
школа, 2007. 543 с.
2
Там само.
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дітей старшого дошкільного віку з виявом обов’язкових результатів, які закладені у Базовому компоненті дошкільної освіти.

2.3. Доросла проблематика
сучасної дитячої літератури
Дитинство як онтологічний і гносеологічний феномен дослідницьких студій ХХІ століття, позначений міждисциплінарними спробами теоретичної дескрипції й аналізу, «стосується
інтегрованої методології вивчення проблем, пов’язаних із життям дітей та їх захистом, що […] формує сучасне трактування
«дитини в контексті»»1. Важливо, що сам «контекст» розгляду
залежить від багатовекторних чинників впливу: сімейних і суспільних, соціокультурних і політичних, внутрішніх і міжособистісних.
Знаковість дитинства створює цілу систему наукових проектів пізнання, що активно функціонують в українській дослідницькій сфері: розгляд дитинства у філософії освіти й виховання (Т. Алієва, В. Андрущенко, І. Бех, Н. Бібік, А. Богуш,
З. Борисова, Н. Гавриш, І. Зязюн, В. Кремінь, В. Кудрявцев,
В. Кузьменко, А. Мудрик, В. Мухіна, Т. Троженко, Л. Українець,
С. Черепанова), аналіз онтології дитинства (І. Загарницька,
О. Кислов, Л. Нефьодова, М. Ноготкова, Т. Попкова, Л. Сандакова), педагогічні, публіцистичні й літературно-художні
рефлексії щодо дитини і дитинства (Г. Ващенко, Б. Грінченко,
М. Грушевський, М. Драгоманов, О. Кульчицький, В. Липинський, А. Макаренко, Ф. Прокопович, Олена Пчілка, С. Русова, Г. Сковорода, В. Сухомлинський, К. Ушинський, І. Франко,
П. Юркевич). Зазначимо, що останніми роками в Україні зріс
інтерес до соціології дитинства, соціокультурних параметрів
дитинства (С. Гребінь, І. Загарницька, Г. Саган та ін.), зокрема
до проблем акультуризації дитини: її «вихід» зі свого світу і
1
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дослідницьких студій на зламі ХХ та ХХІ ст. // Вісник НТУУ КПІ : Філософія.
Психологія. Педагогіка. 2010. Вип. 1. С. 177–181.
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«вхід» у дорослий (О. Квас, О. Кемінь, І. Ющенко). Однак погоджуємось з аргументованою думкою С. Гребінь, що «у вітчизняній науці осмислення складності й суперечливості феномену
дитинства не отримало належного аналізу, демонструючи насамперед недостатність концептуальних підходів»1.
Художня література (у традиційній візії літератури як
«віддзеркалення» дійсності, себто межової точки зближення
двох дійсностей – автора й читача, допомагає зрозуміти дитяче
світосприйняття, посередництвом книги впливати на дитяче
самоусвідомлення у світі дорослих: особистостей, цінностей,
імперативів буття, позаяк «визнавана як «образ дитинства»
дитяча література репрезентує знаковість самого дитинства»2.
Дитяча література як об’єкт наукових пошуків володіє
дискурсивністю ґрунтовного теоретичного осмислення (Д. Білецький, І. Вавілова, У. Гнідець, М. Ісакова, Т. Качак, Л. Кіліченко, В. Кизилова, Л. Круль, Л. Мацевко-Бекерська, В. Неділько,
О. Папуша, В. Плахтій, М. Славова, Р. Стаднійчук, Ю. Ступак,
О. Тараненко, Б. Чайковський, Б. Шалагінов та ін.). Багато вітчизняних та зарубіжних дослідників літератури вибудовує свої
наукові рефлексії у контексті «спогадування дитинства», або
дитинства-як-спогаду-про-нього, актуалізуючи ідею французького письменника М. Паньоля про замкнутий (образ матріархального «замку») і водночас відкритий (пора «виходу» з-під
опіки, з дому тощо) світ дитини, повний таємниць любові і
любові до таємниць (див. розділи книги М. Паньоля: «Слава
мого батька», «Замок моєї матері», «Пора таємниць», «Пора
любови»)3. Це книга про руйнування дитячих міфів і творення
міфів нових, дорослих, зрілих і щільніших перед руйнівними
1

Гребінь С. М. Дитинство як соціокультурний феномен : соціально-філософський аналіз : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.03 – соціальна
філософія та філософія історії / Житомирський державний університет імені
І. Франка. Житомир, 2014. 20 с.
2
Папуша О. М. Наратив дитячої літератури: специфіка художнього
дискурсу : автореф. дис. …канд. філол. наук : 10.01.06 – теорія літератури /
Тернопільський державний педагогічний університет імені В. Гнатюка.
Тернопіль, 2004. 19 с.
3
Паньоль М. Спогади дитинства / [пер. з фр. А. Перепадя, Г. Малець].
Київ : Обереги, 2003. 608 с.
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силами очуження часопростору дорослішання. Адже «ідея про
те, що діти виходять із материного пупа»1 з часом замінюється
ідеєю, що діти – цілком вільні істоти – зі своїми страхами й
бажаннями, зі своїми потребами, що часто непідвладні «здоровому» глузду дорослих. Щось подібне до «спогадувань» дитинства М. Паньоля спостерігаємо й у творчості О. Довженка:
образ текучої Десни – річки дитинства − трансформується у
вічну річку життя, хвилі якої несуть образи минулого, творять
своєрідну дитинну «поетизацію входження у дорослий світ»2.
Європейські дослідники (Ф. Арієс, Д. Ельконін, Е. Еріксон,
І. Кон, М. Мід, З. Фройд) у межах філософії, психології, соціології, антропології, історії культури, лінгводидактики проаналізували метафору «входження» дитини у не-свій (дорослий) світ
у поліконтекстному вимірі, оскільки процес розвитку дитини
варто розглядати як становлення і розвиток «особливого «самоцінного елементу суспільства»»3. Однак наголосимо, що саме
дорослий світ (батьки, родина, педагоги, дитячі письменники)
впливають на сприйняття дитиною образів світу, які стають
складовими її власного, особистісного образу.
Тепер, у ХХІ столітті, виникла необхідність говорити про
формування масової свідомості як дорослого суб’єкта, так і
дитини. Адже «образи, що зберігаються у масовій свідомості дітей, створюють благодатний ґрунт для вибудовування їх
власної моделі світу, що веде до стереотипізації їх мислення
під впливом дорослої культури»»4. Отож усе, чим нині захоплюються діти, – це речі, що насаджені їм зверху – світом дорослих, світом дорослої комерції і споживацької культури. Це,
1

Паньоль М. Спогади дитинства / [пер. з фр. А. Перепадя, Г. Малець].
Київ : Обереги, 2003. 608 с.
2
Немченко Г. В. Філософське осмислення світу дитинства у творчості
О. Довженка («Зачарована Десна») та У. Самчука («Волинь») // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації.
Ужгород, 2013. Вип. 1. С. 125–129.
3
Загарницька І. І. Соціологічні орієнтири осмислення феномену дитинства // Гуманітарний вісник ЗДІА. 2011. № 47. С. 228–236.
4
Маругина Н. И. Репрезентация феномена детства в дискурсивном пространстве детско-юношеского журнала // Научный диалог. 2013. № 5 (17).
Филология. С. 234–249.

220

Олійник М. І., Мачинська Н. І., Войтович А. Ю. та ін.



здебільшого, явища-бутафорії, несправжні тимчасові речі, що
дають миттєве задоволення, а згодом спричиняють тривалу й
непоборну залежність.
Дитинство ХХ – поч. ХХІ століття – це створене за лекалами американської масової культури дитинство «зі Снікерсом,
лялькою Барбі, мультиплікаційними серіалами Уолта Діснея,
безкінечним, як жуйка за щокою, «Гаррі Поттером»»1. Це створення у дитячому просторі (зокрема, й літературі) міфів про
«американську мрію»–легке і безжурне дитинство-тривалістювсе-життя, про ідеальне тіло (Барбі та Кен), ідеальну родину
(американська щаслива й велика сім’я на Різдво тощо), навчання в особливій школі магії – школі для вибраних (бестселерна
Поттеріана). ХХІ століття додало ще чимало нових ґламурних
образів, що «пропагують наївне «діснеївське» бажання дітей
і дорослих «жити як в казці»2. Сьогодення з напрочуд швидким розвитком інформаційних технологій встановлює нову
медіакультуру життя і комунікації: свої пізнавальні та ігрові
потреби дитина трансформує у віртуальну псевдо-дійсність –
пошук електронних самовизначень й електронних друзів тощо.
Процес «віртуалізації» дитячого світу (поряд з дорослим) перебудовує саме розуміння того, що ще кілька десятиліть тому
називали «наївним», або тим, якому бракує досвіду.
В епоху ґаджетів і соціальних іміджевих мереж йдеться
вже не про простоту дитячого світу (лат. simplex, naturalis –
простий, природній), а про його поліконтекстуальну штучність, бутафоризовану медіа-дискурсами. «Постмодерна криза
дитинства»3 відбулася саме тоді, коли активно використовували
«дитячі маркери» на позначення легкості й безжурності, легко1
Савицкая Е. Глобальный подросток: результат и предпосылка культурной глобализации // Дети и культура. Москва : КомКнига, 2007. С. 10–36.
2
Маругина Н. И. Репрезентация феномена детства в дискурсивном пространстве детско-юношеского журнала // Научный диалог. 2013. № 5 (17).
Филология. С. 234–249.
3
Гребінь С. М. Дитинство як соціокультурний феномен: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.03 – соціальна
філософія та філософія історії / Житомирський державний університет імені
І. Франка. Житомир, 2014. 20 с.
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важності й бешкетності, що стереотипно асоціювалися у традиційній культурі з дитячим світоглядом. Отож «комерціалізація образу щасливої дитини»1 торкнулася не лише споживчої
сфери послуг, а й мистецької, зокрема, стилістики художньої
літератури про і для дітей.
Розважальна складова дитячої літератури стала чи не першорядною на початку ХХІ століття, коли сутність етико-естетичних засад літератури зазнала певної часової деформації. Однак
у нинішньому просторі «тотальної гри» варто пам’ятати про
серйозні явища дорослого світу, їх згубний вплив на дитину,
яка, зрештою, у певний момент переступить поріг віртуальності й опиниться віч-на-віч з усіма небезпеками і спокусами світу
за межами екрана чи монітора. Художня література повинна
готувати дитину до цього «переступання», показати їй увесь
спектр криз очікуваного дорослішання та зрілості. Отож нині
набуває гостроти проблема адаптивності дитини у сучасному
світі, що визначається як «здатність успішно долати складні
обставини та негативні наслідки стресу»2. Відоме психологічне поняття резильєнтності визначає психічний опір стосовно
біологічного, психологічного, психосоціального ризику стресу.
Така своєрідна психічна гнучкість дає змогу дитині протидіяти
негативним явищам сьогодення, що спричиняють напругу і
вразливість. Сучасна дитяча література активно розробляє ідеї
текстуального формування адаптивності дитини до багатьох
стресових ситуацій, моделює дитячу резильєнтність – опірність
негативному досвіду, узятому з неблагополучного середовища
родини чи підхопленому у колі однолітків і дорослих.
Сучасна українська дитяча література, насамперед останніх
років, позначених погіршенням економічної ситуації, револю-

1
Гребінь С. М. Дитинство як соціокультурний феномен: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.03 – соціальна
філософія та філософія історії / Житомирський державний університет імені
І. Франка. Житомир, 2014. 20 с.
2
Ющенко І. М. Адаптивність дитини у сучасному світі: орієнтири діяльності психологічної служби освіти // Вісник Чернігівського національного
педагогічного університету. Серія : Психологічні науки. 2014. № 121 (2).
С. 214–217.
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ційними потрясіннями та збройним конфліктом на Донбасі,
вдається до осмислення зовсім недитячих тем війни і втрат
найрідніших. Часто бачимо метафоричну фігуру (проявлену
в нашій літературі ХХ століття у творчості В. Стефаника, чи,
до прикладу, Григора Тютюнника) дитини-котигорошка, що
намагається рухатися у своєму дорослішанні з певною травмою дитинства у вигляді важкої ноші болю та спогадів. І ця
«маленька людина з окраденим дитинством»1ступає стежиною
самоусвідомлення, оповідаючи про саме «буття дитини у світі
глобального катастрофізму»2, коли «дитина вимушена ідентифікувати себе з дорослим світом»3.
Варто проаналізувати книгу Галини Кирпи «Мій тато став
зіркою» (2015)4, написану як дитячий спогад про батька-героя.
Дівчинка наче пришвидшено дорослішає, розуміючи, що татова потрібність вдома применшується його необхідністю там:
«Виявляється, на Майдані повно роботи. Усякої. І саме тієї,
що без тата не зробиться. Він там потрібен. Це мама так каже.
[…] Вдома він мені теж потрібен»5. І дитина вимушено віддає
тата: спочатку багатотисячному Майданові, а потім – небесам.
«Коли це все закінчиться, ми з тобою малюватимемо небо
й тополі, – казав тато. – І тополі у нас з тобою діставатимуть
до самого неба. Я хочу, щоб усі побачили, яке високе в нас
небо і які високі тополі»6. Усвідомлення того, що батька вже
нема, пов’язується з не-відпусканням подумки люблячого тата.
Змінюється навіть дитяче мовлення, вона говорить тепер про
нього пошепки, так, як він завжди говорив, коли розповідав їй
1
Старовойт І. М. Котигорошко : про дитинство в автобіографічній прозі
Григора Тютюнника // Наукові записки. 2009. Т. 98 : Філологічні науки. 59–64с.
2
Ботнаренко Н. М. Мотив трагічного дитинства та дитячого світосприйняття в новелі В. Стефаника «Кленові листки» та оповіданні А. Чехова
«Ванька» // Наукові записки Харківського національного педагогічного
університету ім. Г. С. Сковороди. Серія : Літературознавство. Харків. 2013.
Вип. 3 (2). С. 42–49.
3
Там само.
4
Кирпа Г. Мій тато став зіркою. Львів : Видавництво Старого Лева,
2015. 35 с.
5
Там само.
6
Там само.
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про щастя: ««Доцю, сонечко, ми переможемо», – шепоче тато
мені на вухо. І я розумію: шепоче він не тому, що звіряє якусь
таємницю, а просто від щастя. Колись мама казала, що щасливі
люди часто говорять пошепки»1. І, здається, що дитяча пам’ять
про тата ось-ось сягне отих високих тополь. Вони ж насправді
не плачуть листям,–розповідав їй наче казку тато, – то вітер
«бере гребінець і вичісує ним тополям листя. Поки не вичеше
останнього листочка»2.
Втрата батька перетворює дитяче життя у ніби-сон, але
сувора реальність повертає дівчинку до тями: «Та будить мене
не мама, а Майдан. Коли люди кричать «Герої не вмирають»,
я пошепки проказую ці слова за ними. Якщо проказувати їх
багато разів, то починаєш вірити, що так воно і є. Герої відпливають в небо у жовто-синіх човнах. Туди, де мерехтять зірки.
Навіть якщо ті зірки затуляться від нас хмарами і в повітрі захурделить так, що не видно буде ні неба, ні землі»3. Дитина переживає втрату батька як втрату частини-себе-самої, оскільки
«при близькому зіткненні зі смертю ймовірним є виникнення
глибокої екзистенційної кризи»4.
Історія дівчинки, що гортає, наче фотоальбом, свої спогади
про тата, у читацькій свідомості трансформується в життєпис
країни, осиротілої, внутрішньо пораненої, однак ще здатної
з усіх сил реанімувати тілесність своїх територій. Дитина, що
зрілим чуттям сприймає сльози і тугу матері, розуміє, чому
друга подушка на маминому ліжку завжди буде для тата, чому
він «будь-коли може подзвонити на мамин мобільний. Мама
казала, що ніколи не зітре звідти татового номера»5. Вірність
пам’яті – це ще одна з прикмет дорослішання цієї дівчинки:
1
Кирпа Г. Мій тато став зіркою. Львів : Видавництво Старого Лева,
2015. 35 с.
2
Там само.
3
Кирпа Г. Мій тато став зіркою. Львів : Видавництво Старого Лева,
2015. 35 с.
4
Посттравматичні стресові розлади. Подолання наслідків / упор.
Т. Ш. Червонна. Київ : Шкільний світ, 2015. 176 с.
5
Кирпа Г. Мій тато став зіркою / Галина Кирпа. Львів : Видавництво
Старого Лева, 2015. 35 с.
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обоє – і матір, і вона – житимуть так, ніби тато поряд. Дівчатко
помічає, що матір встигла посивіти і «стала схожа на кульбабку, що відцвіла»1. І все ж світла легкість спогаду, як тоненьких
кульбабових парасольок, супроводжуватиме політ дівчинки у
доросле життя. Бо мама віддає їй цей спогад, кладе у її душу,
щоб часом не згубила того, що «наш тато став зіркою і завжди
нам світитиме»2. І народження сестрички Йорданки – одна
маленька безмовна вісточка від тата.
Це історія про те, як у дитячому світі одного дня все раптом
посерйознішало: навіть ігри з двоюрідним братом Павлусем
перетворилися на хвилюючі бесіди про тата, зорі, війну, яку
не можна просто стерти, як слово з піску. Про мирних голубів,
які не знають цього страшного слова, на відміну від людей.
Про сусідську Юлю – біженку зі Щастя. Галина Кирпа природно вибудовує антимілітарний дитячий наратив. Так, ніби
тільки дитячі прохання можуть стати щитами перед гранатами дорослих. Так, ніби тільки діти зможуть своїм мовчанням
переконати всіх. Це книга про дитячу пам’ять, яка одного дня
швидко виростає, пізнаючи близькість смерті.
Тему болючого і хворого дитинства порушує письменниця
Катерина Бабкіна у своєму творі «Шапочка і кит» (2015)3. Ця
книга одразу ж викликала суспільний резонанс4, у ній йдеться про «недитячу проблему»5 і «тих, хто бореться»6. Дієвість
книги полягає ще й у тому, що вона ламає стереотипи, показуючи щодення неповної сім’ї, у якій «компенсаційна ді-

1

Кирпа Г. Мій тато став зіркою / Галина Кирпа. Львів : Видавництво
Старого Лева, 2015. 35 с.
2
Там само.
3
Бабкіна К. Шапочка і кит. Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. 59 с.
4
На півдорозі до : «Шапочка і кит» [Електронний ресурс]: критична
стаття на порталі «Барабука». [Цит. 2018, 10 січня]. Режим доступу : http://
www.barabooka.com.ua/na-pivdorozi-do-shapochka-i-kit/
5
Дитяча книжка з недитячими проблемами [Електронний ресурс] :
інформаційна стаття. [Цит. 2018, 10 січня]. Режим доступу : http://www.bbc.
com/ukrainian/society/2016/11/161101_jr_book_2016_pyrkalo_babkina_children
6
Бабкіна К. Шапочка і кит. Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. 59 с.
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яльність дорослих»1 подвійна: допомогти дитині прийняти
те, що батьки розлучені, і те, що вона, сама дитина, хворіє на
важку хворобу. Спочатку нас очікує авторське розкодування «метафори шапочки» у тексті: «так вона [мама] називає
мене, відколи в мене вперше випало волосся. Тоді, в лікарні,
я вбрав блакитну в’язану шапку і вирішив більше ніколи її не
скидати»2. Зрощення цієї деталі гардеробу з образом дитини
настільки очевидне, що стає неначе маскою, яка ховає не лише
тіло-як-доказ-хвороби, а й самого хлопчика: ми так і не дізнаємося, яке у нього ім’я. Натомість видимими є його потреби,
зокрема, пити наодинці таблетки – розцінюється спочатку як
сором, потім – як знак дорослішання, хоча «подорослішати –
це ж не значить просто почати робити неприємні речі спокійно,
принаймні подорослішати означає точно не лише це»3. Дорослішати для Шапочки – це ще й приймати «список дуже сумних
речей»4; те, що «в мами з татом не вийшло»5, те, що «якби я
не захворів, мені обов’язково купили би собаку»6, адже, попри
все, хлопчику так хочеться когось любити. Дисонанс дитячих
прагнень-мрій і жорстких імперативів дорослого світу породжує песимістичні узагальнення: «не бігати, бо в кістках замало
кальцію, не їсти сире, смажене і жирне, не купувати непотрібних
іграшок, якнайбільше свіжого повітря і ніяких собак»7.
Потреба друга змушує хлопчика «потопати» у власних
фантазіях, вдаватися до казкотворення, щo є «однією із форм
сублімації, яка дозволяє дитині використовувати символічне
вираження»8, коли травма стає каталізатором процесу себе1
Суятинова К. Особливості впливу неповної сім’ї на соціалізацію дитини
дошкільного віку // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. 2013.
Вип. 47. С. 194–199.
2
Бабкіна К. Шапочка і кит. Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. 59 с.
3
Там само.
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О. В. Колчановой ; вступ. ст. С. Г. Уваровой]. Киев : МИГП, 2015. 256 с.
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розповідання. Шапочка зізнається: «Одного ранку я мимохідь
глянув у вікно і побачив у повітрі кита»1. Він не тільки бачив
його, а й розмовляв з ним на «дорослі» теми: про маму, таблетки і свій діагноз. Кит виконує для малого терапевтичні функції:
спілкується з ним, бавиться, навіть допомагає, споживаючи
таблетки Шапочки: ««Чому в тебе щодня таблетки?» – прискіпливо і трохи заздро спитав він. – «Бо в мене лейкоз», – сказав
я»» 2. Цікавим є момент плавання на спині кита у повітрі, що
нагадує морське плавання у човнику, або плавання малюка в
материному лоні: «Кит зовсім не був слизький – може, трошки,
як скелі біля моря, замочені солоними хвилями, і так само був
теплий зсередини своїм особливим китовим теплом»3.
Шапочка хоче показати рідним свого кита, адже переконаний, що «найкращим завжди треба ділитися, а кит був дуже
добрий, великий, якісний, найкращий кит»4. Проте кит прагне
зберегти таємницю свого існування від усіх, і це знову ж таки
пов’язано з уживанням ліків («мати таблетки» ототожнено з
«бачити кита») – «китова аргументація була дуже проста, – в
кого таблетки, той і бавиться з китом»5. Шапочка розуміє, що
дорослі не вірять у летючих китів, та й мало у що вірять, тоді
як він тримає у коробці нашийник і поводок, сподіваючись,
що таки матиме собаку. Малий звик до цього балакучого кита,
кита-ненажери, що рятує Шапочку від приймання таблеток.
Він вже називав кита своїм, бо той казав хлопчику, що «всі на
світі чиїсь»6.
Можна дискутувати, хто/що ж так-ий/-е цей кит у повітрі
і яка його справжня мета у сюжетній канві твору. Однак його
присутність робить болюче лікарняне дитинство Шапочки
менш болючим, повертає малому жагу до життя – здорового
і щасливого, поза лікарняною кліткою. І, можливо, кит у небі
– це лише «невеличка чорна цятка, далека таємниця, котру
1
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ніяк не роздивишся»1. Ця чорна цятка є знаком внутрішньої
порожнечі, що виникла як травматичний стресовий розлад у
дитини, яка пізнає близькість смерті (у тексті це згадки про
ліжка, на яких помирали, які ставали знову вільними ще для
когось тощо). Тоді, переступаючи больові пороги, дитина часто
«використовує захисну реакцію аутичного замикання в собі –
відходу, відмежування від зовнішньої реальності, концентруючись на своїх внутрішніх переживаннях або на захисних
фантазіях»2. Щось схоже ми помічаємо в образі Шапочки, який
відпустить свого кита лише тоді, коли, ймовірно, закінчиться
цей виснажливий курс лікування, ця відчайдушна боротьба
за життя.
Книга К. Бабкіної «Шапочка і кит» – це більше, ніж просто
історія про дитину з лейкозом, це віддзеркалення дорослого
світу дитячої літератури, це дескрипція болючого дитинства,
яке болить у своєму триванні, але позначене надією зцілення
власними фантазіями.
Українська дитяча література 2000-х розробляє також непрості теми дитячої самотності та інакшості. Мотив нерозуміння дорослих і неприйняття ними особливостей своєї дитини
значною мірою прописаний у багатьох авторів. Наприклад,
у книжечці Оксани Радушинської «Павучок без імені» (2016)3
живе маленький експериментатор, допитливий неслухнянець,
впертий пізнайко, балакучий бешкетник, кумедний витівник.
Отака собі дивна непосидюча дитина, яку не можна називати
«проблемна» чи «нестерпна». Дитина, якій бракує уваги і ласки
у багатодітній родині, де більше десятка павученят і де також
відчуваються певні «проблеми родинного дискомфорту»4. Бо
цей найменший «народився лише цьогорічної весни і завдав
батькам найбільше клопоту. То намагався вилізти на вулицю
крізь надщерблене вікно старої хати; то навмисне сплутував
усі нитки, з котрих родина Павуків ткала сіті на мух, метеликів і
1
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комарів; а іноді навіть… відмовлявся від свого імені!» . Насправді, у нього не було імені. Він розумів, що зовнішнім виглядом
мало відрізнявся від своїх братиків-сестричок, але приймати
ім’я у формі порядкового числівника – боляче й принизливо.
У великій комашиній родині пам’ятали хіба що час появи дитини на світ, нівелювали дитячу індивідуальність, бо ж «батьки
Павуки не знали так багато підходящих імен, то називали своїх
дітей дуже просто: Перший Павучок, Другий Павучок, Третій
Павучок… І так до дванадцяти»2. Бути дванадцятим – це бути
майже непоміченим, останнім. Тому й Павучок-малюк захотів
мати інше, своє ім’я, і доля дала йому такий шанс: допомігши
одного разу Метелику, павучка почали називати «Щирий». Прочитується ідея донести дітям те, що не імена формують певні
якості, життєвий шлях людей, а люди мають шанс ославити свої
імена своє працею на благо інших, своїми добрими вчинками.
Ще одна книжечка, що може надихнути маленького читача
на самопошук і самоприйняття – історія Наталії Стукман «Маленьке мишенятко на ім’я Донні» (2017)3. У Донні – проблема: у
нього довжелезний хвостик, «що вмить змітає все, що трапляється на шляху»4. Мишка не може сховатися в кімнаті – хвостик
виглядає з-під дивана, не може помогти мамі на кухні – хвостик
розпорошує борошно, а ще – «хтось постійно наступає на хвостик Донні, коли мишенята бігають наввипередки»5. Мишеня
навіть хоче втекти від настирливого хвостика, наче від свого «я»,
яке важко прийняти собі-й-іншим (інтертекстуальний сюжет
«Гидкого каченяти» Г. К. Андерсена) – «Хочу мати хвостик, як
у всіх!»6. І дитина жила б у цій фрустрації інакшості, коли б не
випадок, що став психологічно переломним у житті мишеняти:
матусине намисто упало в щілинку, і ні прутик, ні мотузка не
допомогли його витягти. І тільки «хвостик Донні з легкістю
1
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проліз у шпарину. І – овва! – намисто було врятоване!»1. Саме
ця кульмінаційна подія буде визначальною у процесі дорослішання, покаже дитині її важливість у дорослому вимірі, її
особливу місію.
Тему дитячого самопошуку також розвиває Катерина Кулик у своїй книжечці «На кого я схожа?» (2017)2. Письменниця
знайомить читачів з кмітливою жовтою гусінню, яка одного
ранку «допила чай, […] зрозуміла, що не буде їй мед солодкий,
поки не відповість на одне питання: «А на кого схожа я?»»3.
Адже «цукор схожий на перший сніг»4, «фіранки схожі на морські хвилі»5, «чайник схожий на слона»6, то і вона, маленька
гусінь, мала би бути схожа на когось. Гусінь помандрувала в
дитячий садочок, щоб розпитати діток, на кого ж вона схожа.
Виявляється, вона схожа на багато-багато різноманітних речей:
на абрикосове варення, на мамин браслетик, на сонячний промінчик, на мотузочку, на морквинку, на льодяник і навіть на
посмішку. Жовта гусінь неабияк здивувалася думкам дітвори і
збагнула, що вона насправді «схожа на абрикосово-паротяговосонячно-мотузяно-браслетно-морквяно-льодяникову по-смішку…»7. Дуже часто дітки запитують у батьків про те, на кого
вони схожі, відтак ця книжечка про малих «чомучок», які досліджують світ, намагаються побачити себе у дзеркалі дорослих
(батьків – біологічних чи усиновителів), адже, слушне зауваження, що «за розвитком мислення дитини, за переходом від
безпосереднього сприйняття дійсності до більш глибокого її
розуміння лежить розвиток особистості дитини, зміна життєвих відношень дитини, розвиток її діяльності»8.
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Світова дитяча література останніх років теж збагатилася
доволі цікавими, у плані художнього змалювання і широти
порушеної проблематики, творами. Зарубіжні автори сміливо
торкаються питань дорослішання дитини, пубертатного періоду, криз виховання, прийняття і переживання втрат близьких,
описують перші дитячі почуття, пов’язані з дружбою та коханням. Повість шведського письменника М. Ґеннінґа «Кіт, що
любив дощ» (2014)1 присвячена особливій дружбі шестирічного
хлопчика Лукаса і котика Вуглика. Малюк не тільки бавився з
тваринкою, а й відчував дивовижний зв’язок зі своїм домашнім
улюбленцем. Саме пухнастий друг пробудив у хлопчині почуття вірності, відповідальності, навчив Лукаса берегти пам’ять
про тих, кого він любив. Одного дня ігри котика і хлопчика
обірвалися, бо Вуглик зник.
Зникнення Вуглика стало для малого чи не першим
справжнім стресовим ударом, адже хлопчик відчув, як опустів світ його дитинства, як він став самотнім. Образ Вуглика
пов’язується у творі з дивовижною країною Дощу, у яку, начебто, повернувся пухнастик (повернення друга додому (на свою
Планету) – це лейтмотив філософської казки-притчі Антуана
де Сент-Екзюпері «Маленький Принц»): «Вуглик так і не повернувся. Він навіки лишився в тій дивовижній Країні Дощу,
яка Лукасові постійно снилася. Щоразу, коли небо затягували
хмари і дощ торохтів по віконній блясі, Лукас, як звичайно,
вклякав біля свого вікна, припавши до шибки носом, і намагався уявити собі Вуглика. І часом візерунки, намальовані дощовими краплями, нагадували йому Вугликову мордочку. Там,
де бігли шибкою патьоки, раптом вимальовувалися вуса, там,
де поблискували дві краплини води, – Вугликові очі. Атож, він
міг бачити свого кота за дощової погоди, а ще він думав, що в
нього єдиний у світі кіт, який любив дощ. Вуглик так сильно
любив дощ, що тепер оселився в країні, де безугаву дощило, в
таємничій Країні Дощу»2.
1
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Повість М. Ґеннінґа своєю філософською ідеєю вірності
пам’яті дуже схожа до твору Г. Кирпи «Мій тато став зіркою»,
адже обидва головні персонажі бояться, що в один момент
можуть забути тих, кого навіть після фізичної втрати не перестають любити. У творі М. Ґеннінґа читаємо: «Певна річ, Лукас
сподівався, що Вуглик колись повернеться, застрибне на ліжко
й ляже біля нього на подушці.[…] Однак Вуглик не повертався.
І несподівано для самого себе Лукас раптом кілька днів міг про
нього не згадувати. А після того міг злякатися, що зовсім забуде Вуглика. Тоді він написав записку і прикріпив на дверях
своєї кімнати, щоб думати про Вуглика щодня, щонайменше
п’ять хвилин»1.
З плином часу Лукас усвідомлює, що пам’ятати друга так
само важливо, як і любити, навіть всупереч його відсутності. І
коли хлопця спитали, чи не бажав би він завести нового кота,
Лукас обурився, адже ніхто не в змозі замінити того, кого ти
любив і любитимеш: «Я вже маю кота, – відповів Лукас. −У мене
є Вуглик. Навіть, якщо його зараз тут немає». ««Він же давно
зник», – нагадала Беатриса. «Це не має значення, – стояв на своєму Лукас. – Я не хочу мати двох котів. У мене є Вуглик, навіть
якщо його зі мною й немає». Ночами Лукасові часом снився
Вуглик. […] Уві сні Лукас знав, що Вуглик чув його, Лукаса»2. І
хоча кіт так і не повернувся, він все-таки продовжував жити у
серці хлопчини як найцінніший подарунок дитинства: «Лукас,
навіть коли став дорослим, не кинув звички зупинятися щоразу,
тільки-но бачив якогось кота і кликав його. Він знав, що це не
Вуглик. Але, здавалось, ніби всі коти, яких він зустрічав, мали
щось Вугликове. Здавалося, ніби всі коти знали, що Вугликові
добре ведеться, ніби вони бачилися з ним і переказували від
нього вітання»3.
У такому ж ключі пошуків і віднаходження справжньої
дружби веде свою розповідь Ульріх Маске у книзі «Зайченя
1

Ґеннінґ М. Кіт, що любив дощ : повість / [пер. з шв. Г. Кирпа ; худ.
Ю. Радіч]. Київ : Махаон-Україна, 2014, 112 с.
2
Там само.
3
Там само.
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Стриб шукає друзів» (2016) . «Прокинувшись вранці, маленьке
зайченя на ім’я Стриб засумувало. Воно почувалося страшенно
самотнім, бо згадало, що в нього зовсім немає друзів»2. Тому й
вирішило кумедне зайченя піти до лісу на пошуки: побачило
там і спритну Рибку, і мудру Сову, і зосередженого Дятла, і
пишні квіти, і Жирафу, і Метелика, і Равлика, і Білку, і навіть
Морквину. «Може, хоч вона погодиться приятелювати з ним?
Але соковита морква виглядала так апетитно, що бідолаха не
втримався і навіть не помітив, як схрумав її»3. І тільки сіреньке
непомітне Мишеня прийняло пропозицію Стриба дружити.
Так Стриб не тільки переборов свою самотність, а й знайшов
того, хто чекав у своїй нірці саме на нього.
Ще однією надзвичайно важливою для дитячого самоусвідомлення є книга нідерландського письменника Едварда ван де
Вендела «Один мільйон метеликів» (2017)4. «Була ніч, коли Стах
побачив їх уперше: навколо його голови кружляли метелики, і
був їх цілий мільйон[…]він бачив усміхнених метеликів, метеликів-шукачів і метеликів-винахідників»5. Хлопчику видається
незвичайним побачене, він спішить за порадою до мами й тата,
а ті, здивовано переглянувшись, виряджають Стаха в дорогу
зі словами «Ти сам зрозумієш». Хлопчика тривожить те, що
це дорога у ліс (а, отже, у все незвідане, незнане, таємниче),
але він іде за покликом своїх метеликів – «вони мелькотіли
трохи попереду нього, і йти за ними було зовсім не важко».
І тільки старий Лось, якого зустрів на стежині Стах, наче мудрий учитель промовив: «Насолоджуйся. Запам’ятай усе. Іди
за ними»6. Символічне ступання за метеликами ототожнене з
дорослішанням дитини, з її переходом у підліткову фазу: він
зустрічає дівчинку і «над головою тієї дівчинки Стах побачив
1
Маске У. Зайченя Стриб шукає друзів / [пер. з нім.]. Харків : Віват,
2016. 32 с.
2
Там само.
3
Там само.
4
Вендел Едвард ван де. Один мільйон метеликів ; [пер. з нід. Н. Карпенко].
Київ : NEBO BOOKLAB PUBLISHING, 2017. 32 с.
5
Там само.
6
Там само.
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метеликів…Він сказав: «Поглянь, цілий мільйон!»1. Дівчинка
засміялася, і метелики над її головою затанцювали у ритмі її
сміху»»2. Поряд з традиційною думкою про «метеликів у животі» у всіх закоханих, у творі присутні й індивідуально авторські
(наївні, дитинні) міркування про те, звідки береться в людей почуття кохання. Стах здивовано роздумує: «Метелики оселилися
в моєму животі. Як вони туди потрапили? Я їх проковтнув. Я
проковтнув метеликів!»3. Дитяча ілюзія «спожитих метеликів»
повністю відповідає особливостям тематичного горизонту книг
саме для такого віку читачів. Особливим теплом до світу дитинства наповнена кінцівка: «Вони злітали усе вище і вище. У пошуках нових хлопчиків. У пошуках нових дівчаток. У пошуках всіх,
кому вже майже, майже прийшов час побачити метеликів»4.
Ще одна весела книжечка на тему дорослішання – Росіо
Бонілла «Якого кольору поцілунок?» (2017)5. Допитлива й бешкетна дівчинка Моніка – Мінімоні мріє намалювати поцілунок,
тому й завзято добирає фарби. Але малювати сонечка, небо,
банани, пінгвінів – це просто, а з поцілунками усе складніше.
Кольори уперто не знаходяться: ані колір соусу спагеті, ані
колір крокодилів чи колір соняхів, ні колір шоколаду чи снігу,
ні колір улюблених тістечок, ні колір суму, ні колір темряви,
ні колір диму – усі ці кольори зовсім не схожі на особливий,
незвичайний колір поцілунку. І весела Мінімоні вже й засумувала, тому звертається з питанням: «Мамооо, а ти знаєш,
якого кольору поцілунок?»6. Автор залишає текст відкритим,
недарма на останній сторінці читаємо узагальнено-особову
звертальну фразу, яка допоможе кожному з читачів поміркувати над колористикою своїх почуттів та емоцій – «А ти… як
думаєш, якого кольору поцілунок?»7.
1
Вендел Едвард ван де. Один мільйон метеликів; [пер. з нід. Н. Карпенко].
Київ : NEBO BOOKLAB PUBLISHING, 2017. 32 с.
2
Там само.
3
Там само.
4
Там само.
5
Бонілла Р. Якого кольору поцілунок? / [пер. з кат. І. Брайко]. Київ :
NEBO BOOKLAB PUBLISHING, 2017. 32 с.
6
Там само.
7
Там само.
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Отже, загальна проблематика дитини та дитинства перебуває нині в інтердисциплінарному полі наукових пошуків
та дискусій. Чимало дослідників обстоює позицію розгляду
«дитини в контексті»: соціально-економічних, історико-політичних і культурно-освітніх змін. Художня література, зокрема,
дитяча, показує палітру особливостей цього контексту, або ж
поліконтекстність, пов’язану з масовими явищами модифікацій суспільних прагнень й уподобань. Щораз частіше твори
дитячої літератури торкаються дорослої проблематики, описуючи складні обставини життя дитини, стресові моменти,
пережиті травми (смерть близьких) чи болючу усвідомленість
(власна смертельна хвороба), психологічні фобії тощо. Така
проблематика переносить текст у вимір дорослішання, навіть
балансує між дитячими/дорослими контекстами, себто провокує глибинні інтерпретації.
Результати аналізу творів сучасної української та світової
дитячої літератури засвідчують, що доросла проблематика
присутня в названих текстах доволі різнопланово. Компаративно зіставляючи твори українських та зарубіжних авторів,
можна констатувати, що вітчизняні письменники беруться до
дескрипції доволі складних явищ (не)дитячої дійсності: війни і
смерті близьких (Г. Кирпа), смертельної хвороби і намагання її
подолати (К. Бабкіна). Також активно опрацьовано проблему
пошуку себе дитиною як пошуку свого імені – відтак, і своєї
ролі в соціумі (О. Радушинська); проблему дитячої тілесності, прийняття дитиною та її батьками певних особливостей
психосоматики малюка (Н. Стукман); проблему дитячої самоідентифікації, пошуку дитиною власного іманентного образу,
свого «я», оскільки ця проблема корелює з питаннями родових
витоків, походження, спорідненості тощо (К. Кулик). У світовій
дитячій літературі, натомість, автори порушують проблематику дружби, відданості та вірності (М. Ґеннінґ); пошуку того, хто
міг би стати дитині надійною опорою та підтримкою, щирим
приятелем (У. Маске). Також автори описують процес дитячого
дорослішання, входження у підлітковий вік, його характерні
риси й можливі ризики, перші почуття захоплення та любові
(Е. ван де Вендел), а ще – намагання дитини осмислити дорослий світ, його незвіданість.
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Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розгляді
ширшого кола дорослих проблем творів дитячої літератури,
залученні нових яскравих текстів, що даватимуть змогу вибудувати багатогранні інтерпретаційні моделі.

2.4. Проблеми формування професійної
компетентності майбутніх учителів початкової
школи в умовах реформування освіти
В умовах переорієнтації початкової школи на новий зміст
освіти актуалізується проблема випереджувальної підготовки
майбутніх фахівців, здатних знаходити ефективні шляхи для
вирішення конкретних завдань навчання, виховання і розвитку молодших школярів. Методологічною основою оновлення
змістового наповнення навчальних планів підготовки студентів
слугує гуманістична особистісно орієнтована парадигма освіти,
яка висуває високі вимоги до загальної та професійної підготовки педагогічних кадрів.
Потребують обґрунтування положення щодо підготовки
вчителів у зв’язку із розробкою Міністерством освіти і науки
України Концепції «Нової школи...». Цей документ розроблено
з метою переходу від школи знань до школи компетентностей, які включають знання, уміння та ставлення, засновані на
ціннісній платформі. З огляду на сучасні виклики, потребують творчого вирішення питання щодо науково-методичного
забезпечення, розробки нових професійних стандартів, що
базуються на компетентнісному підході. Нова генерація вчителів покликана здійснювати професійну діяльність в умовах
постійних змін, самовдосконалення та зацікавленості у власній
безперервній освіті.
Різні аспекти з проблем професійного розвитку вчителів
досліджували вітчизняні науковці: професійної підготовки
вчителя (О. Біда, В. Бондар, С. Гончаренко, Р. Гуревич, О. Дубасенюк, І. Зязюн, Л. Коваль, А. Кузьмінський, Л. Онищук,
О. Савченко, О. Семеног, М. Солдатенко, Л. Хомич), профе-
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сійно-особистісного зростання фахівців (С. Вершловський,
Л. Лесохіна, В. Моргун, Н. Ничкало, В. Олійник), розвитку творчої діяльності (Л. Акімова, В. Кан-Калик, Н. Кичук, С. Сисоєва);
теоретичні проблеми компетентнісного підходу до навчання
розглядали в дослідженнях Н. Бібік, С. Бондар, І. Булах, О. Дубасенюк, О. Пометун, О. Савченко та ін.
На сучасному етапі предметом особливої уваги українських
учених стало питання формування професійної компетентності
майбутніх учителів початкової школи. У педагогічній науці
цей термін розглядають як готовність учителя до реалізації
сформованих особистісних умінь та навичок у процесі педагогічної діяльності.
Аналіз літератури дає підстави стверджувати, що науковці вирізняють окремі елементи педагогічної компетентності:
спеціальну компетентність у галузі дисциплін, що викладають; методичну компетентність у сфері способів формування навчальних компетентностей учнів; психолого-педагогічну
компетентність у сфері навчання; диференційно-психологічну компетентність у сфері мотивів, здібностей, спрямованості
учнів; рефлексію педагогічної діяльності або аутопсихологічну
компетентність1.
Вважаємо за доцільне визначити докладніше означені компетентності. Спеціальну компетентність науковці розуміють як
володіння глибокими знаннями, кваліфікацію і досвід діяльності у галузі предметів, з яких реалізується навчання, знання
способів вирішення технічних і творчих завдань. Методична
компетентність передбачає володіння різними методами навчання, знання загальних дидактичних методів, прийомів і
уміння застосувати їх у процесі навчання, знання психологічних механізмів засвоєння знань та умінь у процесі навчання.
Психолого-педагогічна компетентність передбачає володіння
педагогічною діагностикою, уміння будувати педагогічно доцільні відносини з учнями, здійснювати індивідуальну роботу
1

Федорчук В. В. Формування професійної компетентності майбутніх
учителів початкової школи // Професійна освіта: ціннісні орієнтири сучасності : зб. наук. пр. / за заг. ред. І. А. Зязюна ; Ін-т педагогічної освіти і освіти
дорослих АПН України. Київ ; Харків : ХПІ, 2009. С. 458−463.
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на основі результатів педагогічної діагностики; знання вікової
психології, психології міжособистісного та педагогічного спілкування, уміння пробуджувати та розвивати в учнів стійкий
інтерес до предметів, які вони вивчають. Диференційно-психологічну компетентність розуміють як вміння виявляти особистісні особливості, установки і спрямованість учнів визначати
та враховувати емоційний стан людей, уміння взаємодіяти з
колегами та учнями. До аутопсихологічної компетентності належить уміння усвідомлювати рівень власної діяльності, своїх
здібностей, знання про способи професійного самовдосконалення. Розвитку саме цієї компетентності, на думку багатьох
науковців, слід приділити значну увагу в системі підготовки
майбутніх фахівців початкової освіти1.
Отже, перед вищим навчальним закладом постало завдання сконцентрувати увагу на особистісний розвиток студентів.
Особистісно орієнтована система навчання здатна забезпечити
сучасну школу фахівцями з високим професійним рівнем, готових активно діяти і враховувати постійні зміни.
На нашу думку, особистісно орієнтований підхід сприяє
духовному збагаченню людини, формуванню її ціннісних орієнтирів. Для реалізації особистісно орієнтованої педагогічної
освіти О. Савченко пропонує змінити методологію підготовки
майбутнього фахівця, що полягає, передусім, у формуванні
його як особистості, здатної до самонавчання упродовж життя,
до прийняття рішень в інтересах дитини. Цей процес передбачає створення варіативних навчальних планів і програм, запровадження нової системи контролю оцінювання, стимулювання,
нової структури змісту і тривалості навчання. Водночас, як зазначає науковець, слід дбати про фундаментальність психологічної і педагогічної підготовки студентів, оволодіння ними
набором педагогічних технологій, за якими успішно досягають
основних цілей початкової освіти2.

1
Федорчук В. В. Формування професійної компетентності майбутніх
учителів початкової школи // Професійна освіта: ціннісні орієнтири сучасності : зб. наук. пр. / за заг. ред. І. А. Зязюна ; Ін-т педагогічної освіти і освіти
дорослих АПН України. Київ ; Харків : ХПІ, 2009. С. 458−463.
2
Савченко О. Я. Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів // Початкова школа. 2001. № 7. С. 1−4.

238

Олійник М. І., Мачинська Н. І., Войтович А. Ю. та ін.



Вважаємо за потрібне наголосити, що від особистісних
якостей майбутнього вчителя початкових класів значною мірою залежатиме його ефективна практична діяльність у школі.
Погоджуємось з думкою видатного педагога М. Корфа, який
акцентував увагу на особливій ролі особистості вчителя. Він
стверджував: «У процесі навчання головну роль відіграє особа, яка навчає. Особисто відповідальним є трактування ролі
вчителя початкової школи, бо в ній закладається фундамент
людської особистості, від якого залежить подальша доля людини. Щоб зрозуміти цю відповідальну роль, педагогові потрібно
отримати ґрунтовну і різнобічну освіту, не кажучи вже про
те, що він повинен мати не лише фахові знання, але й уміння,
тобто бездоганно володіти мистецтвом навчання. Але цього
ще недостатньо. При наявності знань і вмінь повний успіх у
навчально-виховній діяльності зможе забезпечити лише той
учитель, який щиро і віддано любить дітей і повністю віддає
себе, не шкодуючи душевних сил, для служіння цій справі»1.
Отже, для викладачів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку вчителів початкових класів, визріла необхідність перегляду навчальних програм і внесення змін у їх
змістове наповнення. На нашу думку, застосування особистісно
орієнтованого підходу сприятиме, передусім, утвердженню
якісно нових відносин між викладачами та студентами. Отож
важливо налагодити таку систему роботи викладачів вищих
педагогічних навчальних закладів, яка забезпечуватиме керівництво індивідуальною роботою студентів, спрямованою на
творчий пошук, на розробку освітніх проектів. Такі підходи
сприятимуть самовдосконаленню студентів шляхом поглиблення своїх знань, виявлення власного потенціалу, а, отже,
реалізації власних можливостей.
На необхідності модернізації освітніх програм професійної
підготовки вчителів наголошено у проекті «Концепції розвитку
педагогічної освіти», за якою, зокрема, необхідно передбачати:
– впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого підходу в педагогічній освіті, забезпечення фор1
Лавріненко О. А. Педагогічна майстерність в історико-педагогічному вимірі: теорія, практика, поступ : монографія. Київ : Богданова А. М., 2009. 328 с.
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мування універсальних компетентностей, набуття педагогічними працівниками вмінь і досвіду формування
компетентностей в учнів, опанування педагогічними
технологіями, посилення практичної складової педагогічної освіти, максимальне наближення психолого-педагогічної та методичної підготовки до умов практичної
фахової діяльності;
запровадження принципу дитиноцентризму та педагогіки партнерства, що ґрунтується на співпраці учня,
вчителя, батьків і громадськості з урахуванням принципів інклюзивної освіти;
набуття навичок дослідницької діяльності на майбутній
посаді;
набуття необхідних компетентностей та досвіду роботи
з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах
інклюзивного та спеціального навчання;
формування менеджерських та управлінських навичок
для ефективної діяльності в умовах реальної автономії
закладів освіти;
забезпечення практичної підготовки шляхом неперервної педагогічної практики студентів на базі дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних, професійних (професійно-технічних) закладів освіти;
сприяння формуванню соціально зрілої особистості
педагогічного працівника, прийняттю цінностей громадянського (відкритого демократичного) суспільства,
поваги до держави та її правової системи, усвідомлення
обов’язку захисту України, національної ідентичності й
толерування полікультурності, готовності до трансляції
цих якостей учням;
прищеплення інноваційності як способу мислення та
ключового інструменту лідерства в умовах громадськодержавного партнерства, сприйняття глобалізації освітніх процесів і конкурентності як обов’язкових умов розвитку системи педагогічної освіти1.

1
Концепція розвитку педагогічної освіти : проект [Електронний ресурс]
/ Міністерство освіти і науки України. Режим доступу : https://mon.gov.ua/ua
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З огляду на вищезазначене, вважаємо, що важливим
аспектом у професійній підготовці вчителів є впровадження компетентнісного підходу, який сприяє формуванню
взаємопов’язаних ключових компетентностей у майбутніх вчителів. Саме компетентнісний підхід, як стверджує В. Хомич,
розглядають як один із важливих концептуальних принципів,
що визначає сучасну методологію оновлення змісту педагогічної освіти; як технологію вивчення вимог, які ставить професія
до особистісних якостей педагога, його психологічних здібностей та психофізіологічних можливостей. Отже, формуванню
сучасної постаті педагога нової формації сприятиме розроблення цілісної моделі компетенцій, сучасних діагностичних
засобів для кількісного опису та якісної характеристики компетентностей1 .
Викладачам доведеться виконати чимало значної додаткової роботи, мобілізуватись задля зміни методів викладання,
змісту дисциплін, способів оцінювання навчальних результатів.
Ця проблема привертає увагу багатьох науковців, які займаються проблемами підготовки вчителя початкових класів. Корисними, на нашу думку, є дослідження О. Савченко, Л. Коваль,
В. Мелешко, В. Федорчук, Н. Ігнатенко, які стверджують, що
у процесі впровадження компетентнісного підходу навчальна
діяльність студентів набуває дослідницького характеру, налагоджується тісна співпраця зі студентами, діалогічне навчання
та самовдосконалення і тих, хто вчить, і тих, хто навчається.
Науковці обґрунтовують вимоги щодо володіння майбутніми
вчителями початкової школи певним набором компетентностей для майбутньої професійної діяльності.
В умовах реформування освіти надзвичайно важливого
значення набуває проблема формування фахівця, готового до
інноваційної діяльності. Сучасні зміни в початковій школі
вимагають пошуку та застосування інноваційних підходів до
роботи з молодшими школярами. Розв’язання цього завдання
сприятиме формуванню педагогів, здатних творчо осмислювати
1
Хомич В. Формування особистості вчителя: компетентнісний вимір //
Рідна школа. 2012 . № 11. С. 18–22.
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сучасний зміст початкової освіти, використовувати ефективні
технології та форми навчання, впроваджувати нові педагогічні
методики у майбутній практичній діяльності.
Інноваційна педагогічна діяльність, за визначенням І. Дичківської, заснована на осмисленні практичного педагогічного
досвіду, цілеспрямована педагогічна діяльність орієнтована
на зміну й розвиток навчально-виховного процесу з метою
досягнення вищих результатів, одержання нового знання, формування якісно іншої педагогічної практики1.
Успішність інноваційної діяльності означає, що педагог
усвідомлює практичну значущість різних інновацій у системі
освіти не лише на професійному, а й на особистісному рівні,
що … передбачає наявність у педагога мотиваційно-ціннісного
ставлення до професійної діяльності, володіння ефективними
способами і засобами досягнення педагогічних цілей, здатності
до творчості і рефлексії2.
Як справедливо зазначає О. Пометун, «інноваційна готовність вчителя, тобто бажання та уміння використовувати нові
педагогічні технології й конструювати власні, має розглядатись
і формуватись як найважливіша складова його професійної
компетентності. Головними чинниками інноваційної підготовки вчителя є розвиток його індивідуального стилю діяльності,
відкритість до нового, усвідомлене ставлення до впроваджуваної інновації, оскільки освоєння нового завжди відбувається на
індивідуально-особистісному рівні»3.
З огляду на це, завдання викладачів полягає у спрямуванні
навчального процесу на педагогічних факультетах на використання педагогічних інновацій. Ми погоджуємося з висновками
дослідників Н. Карапузової та Н. Манжелій, які стверджують,
що це вимагає моделювання й оптимізації процесів створення,
засвоєння і застосування нових ідей і технологій. Етап створення педагогічних інновацій передбачає: визначення нового
1
Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : підручник. 2-ге
вид., доповн. Київ : Академвидав, 2012. 352 с.
2
Там само.
3
Пометун О. Технології – це відповідь. А про що ми запитуємо? // Рідна
школа. 2011. № 8–9. С. 23–26.
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в системі педагогічних інновацій; опис, пояснення сутності педагогічного нововведення; визначення сукупності об’єктивних
і суб’єктивних умов для оптимальної реалізації нових ідей і
технологій; зіставлення пропонованого нового з прийнятими
критеріями педагогічних інновацій; локальне використання
педагогічної інновації та її експертна оцінка1.
На етапі засвоєння педагогічних інновацій важливо, щоб
вони були осмислені в категоріях педагогічної науки, використані одним викладачем і передані іншим викладачам чи
студентам. Етап засвоєння передбачає:
– педагогічний моніторинг основних ідей, концепцій, технологій, обробку матеріалу;
– розробку програми засвоєння інновації на індивідуально-творчому рівні;
– систематизацію раніше накопичених фактів із власного
досвіду і досвіду використання інновацій іншими викладачами;
– практичне застосування педагогічних нововведень;
– аналіз і узагальнення отриманих результатів використання педагогічних інновацій; їх зіставлення й оцінка з
досвідом попередньої педагогічної діяльності.
На етапі запровадження педагогічних інновацій ефективними є такі форми роботи: відвідання відкритої лекції викладача,
який використовує передові технології навчання, з подальшим
аналізом; повідомлення викладачем про педагогічну знахідку,
нові прийоми і способи роботи на засіданні кафедри, методичного семінару; використання записаних на відеомагнітофон лекцій, семінарських чи лабораторно-практичних занять,
які проводили викладачі, ініціатори запровадження нового у
процесі професійної підготовки спеціалістів; виступи викладача про досвід роботи колег на основі відвідування занять,
бесід, спостережень; робота над навчальними посібниками, дисертаціями, монографіями з аналізом педагогічних інновацій
викладачів вищої школи. Отже, важливою умовою функціо1

Карапузова Н., Манжелій Н. Інноваційне середовище як фактор формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів //
Наукові записки. Серія: Педагогіка. 2009. № 5. С. 44–49.
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нування інноваційного середовища є спеціально організована
діяльність викладача зі створення, засвоєння та використання
педагогічних інновацій1.
Важливу роль у системі підготовки вчителів початкової
школи до використання інноваційних педагогічних технологій
відіграють активні методи навчання. Саме вони, за висновками
О. Набоки, гарантують високий ступінь залученості студентів
до освітнього процесу, засвоєння ними і розвиток у них професійних, інтелектуальних, поведінкових навичок і вмінь. Вони
сприяють розвитку творчих здібностей і формуванню таких
важливих якостей, як уміння оперативно й ефективно приймати оптимальні рішення у проблемних ситуаціях фахового
характеру, переконливо та конструктивно викладати власні
ідеї та відстоювати свою думку. Завдяки активним методам
навчання студенти розробляють власні стратегії поведінки і
на їх підставі – свої стилі професійної діяльності. Окрім того,
у студентів формується почуття колективної відповідальності
за власну діяльність2.
Досвід засвідчує, що серед активних методів у підготовці
студентів до інноваційної діяльності вагоме значення мають
дослідницькі роботи, розробка освітніх проектів, формування
власного портфоліо тощо. Дослідницька діяльність студентів
сприяє вирішенню проблеми, пов’язаної з удосконаленням
підготовки студентів, формує у них комунікативні риси характеру, навички самостійного творчого пошуку. Завдання
викладача – створити атмосферу співробітництва, взаємодії,
підготувати майбутнього вчителя до прийняття продуманих
рішень, вибору оптимальних способів розв’язання проблем.
Викладачі стимулюють майбутніх педагогів бути носіями змін
та не боятись втілювати інновації у практичну діяльність. На
цьому етапі важливо прищепити студентам такі риси, як відданість своїй справі, високий рівень відповідальності, стійку
1
Карапузова Н., Манжелій Н. Інноваційне середовище як фактор формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів //
Наукові записки. Серія: Педагогіка. 2009. № 5. С. 44–49.
2
Набока О. Професійно орієнтовані технології навчання у підготовці
майбутніх педагогів // Рідна школа. 2011. № 4–5. С. 31–34.
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внутрішню мотивацію, творчу уяву, бажання постійно самовдосконалюватись.
Важливим компонентом у підготовці студентів є робота
над освітніми проектами, яка передбачає розвиток критичного
мислення, вміння вести пошук інформації, прогнозувати, приймати нестандартні рішення, генерувати нові ідеї. Розробляючи наукові проекти у навчальному закладі, студенти зможуть
активно впроваджувати їх результати у майбутній практичній
діяльності.
Не менш важливим методом в освітньому процесі є портфоліо як форма оцінювання й самооцінювання індивідуальних
успіхів студентів. Його використання дає змогу викладачеві
простежити індивідуальний прогрес майбутніх учителів у процесі професійної підготовки та оцінити їхні освітні досягнення.
Окрім того, цей метод забезпечує високий рівень документування процесу добору навчального матеріалу студентами
для молодших школярів, дає змогу здійснювати його оцінку
й самооцінку, оскільки портфоліо поповнюється впродовж
усього навчального курсу.
Отже, можемо стверджувати, що метод портфоліо позитивно впливає на навчання, на розвиток критичного мислення
і творчих здібностей кожної особистості. Залучення до самооцінювання допомагає студентам систематично й безперервно здійснювати аналіз своїх результатів, сприяє умінню узагальнювати, систематизувати й класифікувати, спонукає до
активності.
Підготовка вчителів початкової школи до впровадження
інноваційних технологій вимагає від викладачів створення цілого комплексу нових методичних підходів. Оволодіння педагогічними інноваціями сприятиме формуванню інноваційної
культури педагога, позитивному ставленню до нововведень,
формуванню дослідницького мислення, усвідомленню практичної значущості впровадження інновацій, уможливить досягнення майбутніми фахівцями високого рівня професійності
у здійсненні навчання і виховання учнів початкової школи.
В українській вищій педагогічній школі залишаються нерозв’язаними питання технологічної підготовки май-
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бутнього вчителя. Зокрема, йдеться про формування ІКТкомпетентностей учителів. Передусім це важливо для вчителя початкової школи у зв’язку із розробкою МОН України
нового Державного стандарту початкової загальної освіти, яким
передбачено формування у молодших школярів здатності до
вирішення проблем із використанням цифрових пристроїв та
інформаційно-комунікаційних технологій.
Проблеми використання інформаційних технологій у
педагогічному процесі вищої школи знайшли відображення
в наукових працях Р. Гуревича, М. Жалдака, А. Коломієць,
Л. Макаренко, О. Суховірського, О. Шиман та інших вчених.
У своїх дослідженнях вони наголошують на необхідності спеціальної системи підготовки педагогів у галузі інформатизації
освіти для формування готовності вчителів до ефективного використання ІКТ у професійній діяльності. Ми погоджуємось з
висновками науковців, що комп’ютерна грамотність повинна
бути складовою професійної підготовки майбутнього вчителя
початкової школи, який має володіти належною інформаційною культурою, навичками організації системної роботи з
комп’ютерною технікою, позитивною мотивацією до застосування інформаційних технологій.
Особливий інтерес викликають комп’ютерні технології.
Підготовка молодших школярів до життя в сучасному технологічному суспільстві вимагає інтеграції новітніх засобів
у навчально-виховний процес школи. Ефективне вирішення
цього завдання значною мірою залежить від рівня професійної підготовки вчителів. Отож нині для вищої педагогічної
освіти України актуальною є проблема пошуку нових підходів
до впровадження ІКТ у програми підготовки вчителів. Потребує нагального вирішення проблема підготовки студентів
до практичного використання комп’ютера у майбутній професійній діяльності, формування їхньої інформаційної культури, а також створення відповідних навчально-методичних
ресурсів. Важливо забезпечити міждисциплінарну інтеграцію
комп’ютерних технологій, що уможливлює якісну підготовку майбутніх фахівців до створення навчального середовища
засобами ІКТ. Вважаємо, що пріоритетними завданнями ви-
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кладачів є розробка методики використання комп’ютерних
технологій у навчальному процесі, підготовка студентів до самостійного пошуку та опрацювання інформаційних джерел,
аналізу й творчого підходу до відбору навчальних матеріалів.
В умовах переходу загальноосвітньої школи на інклюзивну
форму навчання необхідно переглянути змістове наповнення
навчальних планів і програм підготовки вчителів початкових
класів з метою оволодіння майбутніми педагогами основними
методами навчання, виховання та корекції розвитку дітей з
особливими освітніми потребами.
Вважаємо, що для успішного розв’язання проблем підготовки вчителів для роботи в інклюзивних класах важливим є
досвід Канади. Науковці цієї країни (Т. Лорман, Дж. Деппелер,
Д. Харві) наголошують, що у майбутніх педагогів насамперед
необхідно розвивати позитивне ставлення до дітей з особливими потребами шляхом навчання й позитивного досвіду роботи
з цими дітьми, що, своєю чергою, забезпечують створення
учителями сприятливого клімату у школі для навчання дітей з різними здібностями. На думку цих учених, студентів
необхідно підготувати до модифікації змісту освіти для дітей з
особливими потребами, розробки для них індивідуалізованих
навчальних програм. Важливим у підготовці вчителів дослідники вважають вироблення навичок для налагодження контактів
між дітьми1. Ми погоджуємося з думкою авторів, що для задоволення потреб усіх дітей майбутні педагоги повинні навчитися
творчо вирішувати шкільні проблеми на основі педагогічних
принципів та загальнолюдських цінностей.
Дослідниця М. Вінзер акцентує увагу на тому, що вчителів
початкової школи необхідно підготувати до адаптації шкільних
навчальних програм відповідно до потреб дітей. Отож у дослідженні автора виокремлені ті головні завдання, що ставлять
перед викладачами освітніх факультетів у процесі підготовки
майбутніх вчителів, а саме: вироблення навичок спілкування, уміння планувати навчальний процес у співпраці з іншим
1
Loreman T., Deppeler J., Harvey, D. Inclusive Education: A practical guide
to supporting diversity in the classroom Sydney: Allen& Unwin. 2005. 273 p.
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персоналом, вироблення навичок правильного вибору методів
навчання відповідно до освітніх потреб дітей. Вагоме значення
для ефективної роботи вчителя в умовах інклюзії, як наголошує
науковець, має його підтримка з боку психологів, асистентів,
інших фахівців1.
На нашу думку, налагоджена, тісна співпраця педагогів сприятиме спільному пошуку шляхів для адаптації дітей
до умов навчання та покращенню якості їхнього навчання.
Кваліфікована підтримка колег, насамперед молодих учителів, допомагатиме вирішенню тих проблем, які виникають у
повсякденному житті школи, та унеможливить виникнення
різних конфліктних ситуацій.
Погоджуємось з висновками науковця Л. Сігела, який зазначає, що добре підготовлений персонал з навичками, необхідними для вирішення різноманітних освітніх потреб учнів,
має фундаментальне значення для досягнення освітніх цілей.
Дослідник звертає увагу на вивчення студентами відділення
«Початкова освіта» особливостей навчання учнів базових предметів навчальної програми початкової школи, таких як читання, письмо, математика. Важливо також, щоб освітні факультети давали змогу студентам проходити практику в школі в
інклюзивних класах, щоб підготувати майбутніх учителів до
практичного застосування умінь та навичок роботи з дітьми з
обмеженими можливостями у педагогічній діяльності2.
Позитивним вважаємо ще один аспект, пов’язаний з підготовкою вчителя, який зазначає автор. Йдеться про розвиток
соціальної компетентності студента, яка даватиме змогу йому
у майбутньому сприяти процесу соціалізації учнів з особливими потребами3. На нашу думку, такі діти доволі гостро відчувають проблеми соціальної інтеграції. Отож уміння вчителя
1

Winzer M. The Inclusion Movement and Teacher Change: Where are the
Limits? [Electronic resource] : McGill Journal of Education. Available from : http://
mje.mcgill.ca/index.php/MJE/article/download/8434/6365
2
Siegel L. Review of Special Education in British Columbia [Electronic
resource] : FEAT of British Columbia. Available from: www.featbc.org/downloads/
review.pdf
3
Ibid.
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прищепити дітям навички соціальної поведінки у повсякденному житті сприятимуть їхній адаптації до умов, в яких вони
перебуватимуть, здатності налагоджувати контакти з іншими
групами людей, адекватно реагувати на різні ситуації.
Аналіз літературних джерел засвідчує, що науковці Канади (зокрема, Л. Дайсон) приділяють значну увагу питанням
партнерства університетів зі школами з інклюзивною формою
навчання. Така співпраця стимулює науковців до проведення
наукових розвідок та забезпечує педагогів новими методичними підходами, виробленими на основі науково обґрунтованих
досліджень, що сприяє удосконаленню проведення навчальновиховного процесу в школі. Партнерство матиме успіх, стверджує автор, якщо цілі дослідників співпадатимуть з освітньою
політикою, яку проводять шкільні урядові структури1.
Тісна співпраця науковців університету та вчителів школи,
з одного боку, сприяє удосконаленню шкільних навчальних
програм, а з іншого − слугує базою для подальших наукових
досліджень викладачів освітнього факультету з метою внесення
змін у програми підготовки вчителів.
Наголосимо на ще одній складовій у професійному становленні майбутніх вчителів. Педагогічна практика займає
важливе місце у процесі формування індивідуально-творчих
можливостей студентів і підвищення рівня їх професійності
та педагогічної майстерності. Головною метою педагогічної
практики у закладах освіти є: формування у студентів умінь
творчо використовувати в педагогічній діяльності науково-теоретичні знання і практичні навички, набуті в процесі вивчення
педагогічних дисциплін; сприяння оволодінню студентами сучасними формами і методами організації навчально-виховного
процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, виховання в
них інтересу до педагогічної роботи, формування потреб сис1

Dyson L. Developing a University-School District Partnership : ResearcherDistrict Administrator Collaboration for a Special Education Initiative, [Electronic
resource] The Canadian Society for the Study of Education. Available from : http://
www.csse-scee.ca/CJE/Articles/FullText/CJE24-4/CJE24-4-dyson.pdf)
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тематично поповнювати свої знання та творчо застосовувати
їх у практичній педагогічній діяльності1 .
Отже, у процесі підготовки майбутніх фахівців важливо створити відповідні умови для проходження практики
у школі. Такий підхід сприяє виробленню умінь і навичок
професійної діяльності, розвитку комунікативних здібностей
майбутніх учителів, забезпечує всебічний розвиток особистості, повне розкриття її творчих сил, набуття індивідуального стилю. Важливо налагодити постійні зв’язки з учителями
школи, системно здійснювати аналіз навчальних досягнень
майбутніх фахівців та їхнього професійного вдосконалення.
Поетапне проведення педагогічної практики дає змогу студентам адаптуватись до школи, спостерігати за поведінкою
учнів й розвивати вміння творчо діяти в різних педагогічних
ситуаціях у взаємодії з ними.
Вкотре наголосимо, що в умовах переходу початкової
школи на інтегроване навчання важливо збільшити терміни
проходження педагогічної практики студентів, залучати до її
організації досвідчених учителів-практиків, передусім тих, які
мають сертифікати тренерів. Це допоможе здобувачам освіти
краще опанувати сучасні методики для навчання учнів початкових класів і навчитися організовувати освітнє середовище на
засадах компетентнісного, діяльнісного підходів та принципів
«педагогіки партнерства».
В умовах реформування освіти вищій педагогічній школі
необхідно відшукати шляхи розв’язання проблем якісної підготовки майбутніх учителів початкової школи, яка, передусім,
полягатиме у формуванні професійної компетентності. Визначення ключових компетентностей, якими має оволодіти
майбутній фахівець, уможливить успішне провадження ним
освітньої діяльності. Передусім потребують удосконалення
програми підготовки вчителя початкової школи, зокрема,
оновлення змісту освіти у вищих навчальних закладах на засадах особистісно зорієнтованої освіти, компетентнісного підхо1
Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; голов. ред. В. Г. Кремень.
Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.
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ду. Дієвим аспектом підвищення рівня професійної підготовки
вчителя визначено формування навичок до інноваційної діяльності. Такий підхід створить умови для постійного пошуку, оновлення способів і прийомів професійної діяльності. Готовність
майбутнього вчителя ефективно використовувати можливості
інформаційно-комунікаційного середовища є вагомою передумовою підвищення якості освітнього процесу в школі. З огляду
на впровадження інклюзивного навчання важливим завданням
для науково-педагогічних працівників є розробка методичних і
навчальних матеріалів, які забезпечать готовність майбутнього
вчителя початкових класів до роботи з учнями з особливими
освітніми потребами. Педагогічну практику у вищих навчальних закладах вважаємо важливим чинником, що впливатиме
на формування індивідуально-творчих можливостей майбутніх
фахівців, підвищення рівня їхньої професійності та педагогічної
майстерності. Цьому сприятиме посилення координації між
вищими навчальними закладами і школами.
Отже, професійна компетентність майбутніх учителів – це
результат напруженої скоординованої діяльності викладачів
вищих навчальних закладів у співпраці зі школами і власне здобувачами вищої освіти. Враховуючи актуальність і важливість
досліджуваної проблеми, вважаємо, що подальшого науковотеоретичного осмислення потребує аналіз прогресивних ідей
науковців щодо удосконалення змістового наповнення освітніх
програм у вищих педагогічних навчальних закладах для підготовки компетентного фахівця-учителя.

2.5. Інноваційні педагогічні технології
у професійній підготовці фахівців початкової
освіти в Україні і за кордоном
Сучасна система початкової освіти характеризується суттєвими модернізаційними змінами, що передбачають пошук
інноваційних методів розв’язання навчально-виховних завдань.
Отож актуалізується потреба в оновленні змісту та якості фа-
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хової підготовки майбутніх учителів початкової школи, що
зумовлено програмними змінами у вищому освітньому середовищі сучасної України. Шляхом вирішення актуальної проблеми педагогічної науки вважаємо збагачення педагогічних
знань інноваційними технологіями, висвітленням найкращих
здобутків у галузі підготовки майбутніх учителів початкової
школи до освітньої діяльності.
У сучасних соціокультурних та економічних умовах інноваційність є однією з домінантних тенденцій прогресу людства
загалом і модернізації сфери освіти зокрема, що засвідчує практика більшості розвинутих держав. Проблема інноваційності
у підготовці майбутніх педагогів активізувалася під впливом
становлення нової освітньої парадигми, реалізованої на засадах
формування творчого потенціалу та активної життєдіяльності
людини.
У таких умовах вивчення позитивного педагогічного досвіду
щодо модернізації систем педагогічної освіти розвинутих країн
на засадах інноваційності та технологічності набуває особливого значення, дає змогу виявити те корисне, що може сприяти вдосконаленню вітчизняної системи педагогічної освіти на
сучасному етапі.
Зрозумілим є посилений інтерес сучасних науковців до
актуальних питань щодо розробки інноваційних освітніх технологій впливу на особистість і способів їх ефективного та
оптимального використання у навчально-виховному процесі
вищої школи. Акцентовано увагу не тільки на сутності освітньої
технології, її змісті, а й на можливості якісної передачі інформації, досвіду викладача, тобто на володінні ним інноваційними
технологіями навчання та викладання навчального матеріалу.
Саме освітні інноваційні технології навчання та викладання у
вищих навчальних закладах є одним із основних інструментів
діяльності викладача, який, окрім багатоаспектного знання
свого предмета, повинен вміти науково доступно та цікаво
представити освітній матеріал для студентства. Інноваційні
освітні технології навчання та викладання у ВНЗ забезпечують
відповідь на одне з найголовніших питань освітнього процесу:
у який спосіб представити і передати студентам нові знання та
створити умови для засвоєння, набуття ними вмінь і навичок.
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У сучасних умовах реформування системи освіти України
набула актуальності проблема професійної підготовки фахівців
початкової освіти. Її розв’язання полягає у відродженні українським суспільством національної ідеї, у втіленні перспективних
інноваційних освітніх технологій розвитку, навчання, викладання у ВНЗ. У цьому процесі неабиякого значення набувають
технології та техніки навчання і викладання дисциплін у ВНЗ.
Одна з найважливіших проблем викладання у вищій школі –
проблема технологій навчання – залишається актуальною як
у теоретичному, так і у практичному плані. Від її розв’язання
залежать і навчальний процес, і діяльність викладача та студентів, а, отже, й результат навчання у вищій школі загалом.
Проблеми розробки та впровадження сучасних інноваційних технологій у вищій школі є ключовими у працях дослідників системи психолого-педагогічної та методичної підготовки фахівців початкової освіти (К. Авраменко, Н. Дем’яненко,
І. Дичківська, О. Кульчицька, Н. Мачинська, Н. Ничкало,
О. Пономарьова, С. Сисоєва, Л. Хомич, Я. Цехмістер та ін.), теоретико-методичних основ підготовки (В. Бутенко, С. Гончаренко,
О. Рудницька, Л. Савенкова, О. Савченко, В. Тименко, О. Шевнюк,
О. Щолокова, Б. Юсов та ін.), формування творчої активності
студентів, професійних якостей майбутніх фахівців, готовності
до різних видів діяльності (О. Антонова, О. Бабченко, В. Борисов,
Л. Гусейнова, Г. Ніколай, Г. Шевченко, В. Шульгіна та ін.).
На початку свого розвитку педагогічну технологію розуміли лише як застосування у процесі навчання технічних засобів
та засобів програмового навчання («технічні засоби навчання»).
На сучасному етапі розвитку освіти педагогічну технологію розуміють як абсолютно новий підхід до організації навчального
процесу («технологія навчання», або «технологія навчального
процесу»).
Педагогічна технологія навчання проходить такі етапи становлення: «виникнення суспільної потреби – фундаментальні
дослідження в галузі педагогіки – прикладні психолого-педагогічні дослідження – розроблення нових технологій – відображення новостворених технологій у навчально-програмній та на-



Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір

253

вчально-методичній документації»1. Нові технології створюють
унаслідок незадоволення результатами навчального процесу.
Термін «інновація» у педагогіці з’явився порівняно нещодавно − у 60-х роках ХХ ст., його тлумачили як «нововведення,
зміна, оновлення; новий підхід, створення якісно нового, використання відомого в інших цілях»2.
Головною метою інновацій є теоретичне обґрунтування,
розроблення рекомендацій для успішного освоєння та впровадження нових технологій навчання.
Термін «інновація» найчастіше пов’язаний з терміном
«зміна». Хоча кожне нововведення є зміною, не кожну зміну
можна розглядати як інновацію. Інновація − це якісна зміна,
яка сприяє прогресу, і її внутрішня сила полягає у здатності до
компромісу в освіті. Поняття інновації може охоплювати і такі
зміни, які через деякий час виявилися помилковими. Їх вносили для того, щоб сприяти прогресу певного процесу в освіті.
Інновації в освіті – це процес створення, зародження та
поширення в процесі навчання нових ідей, методів та педагогічних технологій, у результаті яких підвищується якість досягнення структурних компонентів освіти, відбувається перехід
системи до якісно іншого стану3.
Інноваційна педагогічна діяльність проявляється у розробленні, поширенні та застосуванні інновацій. Будь-яке нововведення підвищує ефективність педагогічного процесу. Якщо
нововведення не вимагає великих витрат і корисний ефект від
нього тривалий, то його можна назвати ефективним4.
Інновація педагогічної діяльності, як зазначає І. Дичківська,
«охоплює такі теоретичні блоки понять і принципів: створення
нового в системі освіти і педагогічної науки; сприйняття нового
соціально-педагогічним співтовариством; застосування педаго1

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. Київ :
Академвидав, 2004. 352 с.
2
Там само.
3
Енциклопедія освіти / Академія педагогічних наук України ; гол.ред.
В. Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.
4
Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. Київ :
Академвидав, 2004. 352 с.
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гічних новацій, а також систему рекомендацій для теоретиків
і практиків щодо пізнання інноваційних освітніх процесів та
управління ними»1 .
Під інноваційною технологією навчання розуміємо організацію процесу навчання, яка під час вивчення навчальних
дисциплін забезпечує введення нового до мети, змісту, підходів,
методів, засобів і форм організації навчання, сприяє розвиткові
інноваційного мислення майбутніх фахівців, їх здатності до
інноваційної професійної діяльності.
Головним принципом викладання є не лише передача майбутнім фахівцям початкової освіти необхідних знань і вмінь, а й
урахування людських якостей студента, що водночас є і метою, і
засобом його підготовки до майбутньої педагогічної діяльності.
Забезпечення високого рівня практичної підготовки майбутніх
учителів у ВНЗ тісно пов’язане з використанням в освітньому
процесі інформаційно-комунікаційних технологій навчання.
Інформаційні технології забезпечують сучасну форму подачі навчального матеріалу, мають високу інформативну наповненість, дають змогу позбутися зайвих витрат на тиражування
навчальної літератури, здійснювати оперативний обмін навчальним змістом, надавати консультаційну допомогу і запроваджувати дистанційне навчання.
Основним етапом інформатизації педагогічної освіти є
комп’ютеризація. Чітко розмежовуючи поняття «інформатизації» освіти та «комп’ютеризації» освіти, В. Биков розглядає
другу як складову частину першої. Поняття інформатизації
освіти пов’язується із широким впровадженням у систему освіти методів і засобів інформаційно-комунікативних технологій,
створенням на цій основі комп’ютерно-орієнтованого середовища, з наповненням його електронними науковими, освітніми
та управлінськими інформаційними ресурсами, з наданням
суб’єктам освітнього процесу доступу до ресурсів середовища, можливості використовувати його засоби у розв’язуванні
різних завдань. Як зазначає вчений, комп’ютеризація освіти є
1
Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. Київ :
Академвидав, 2004. 352 с.
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базисною, обов’язковою складовою процесу інформатизації
освіти і суспільства загалом, отож у процесі інформатизації
освіти проблемам комп’ютеризації об’єктів, що є складовими
системи освіти, необхідно приділяти значну увагу, а весь процес має відбуватися під керівництвом державних і місцевих
владних структур1.
Організація професійної підготовки фахівців у ВНЗ допускає використання комп’ютерних технологій як2:
− засобу навчання, що забезпечує і оптимізацію процесу
пізнання, і формування індивідуального стилю професійної діяльності;
− предмета вивчення – знайомство із сучасними методами обробки інформації, що враховують специфіку
організації інформаційних процесів у професійному
середовищі;
− інструмента розв’язання професійних задач, що забезпечують формування вміння прийняти рішення у сучасному інформаційному середовищі, а саме: визначення,
організація та пошук професійно важливої інформації;
вибір і використання засобів, адекватних поставленому
завданню, розробка технологій обробки інформації:
використання отриманих результатів в оптимізації процесу розв’язання професійних завдань.
На базі комп’ютеризації стає можливим такий етап інформатизації підготовки педагогічних кадрів, сутність якого
полягає у розробці та впровадженні інформаційних технологій
навчання. Використання інформаційних технологій сприяє
розвиткові мислення, пам’яті, здатності до самоорганізації та
співтворчості, підвищує навчальну мотивацію студента, а, отже,
й рівень його фахової підготовки. Інформаційні технології позитивно впливають на процес навчання і виховання, насамперед, тому, що змінюють схему передання знань і методи навчан1
Биков В. Ю. Сучасні завдання інформатизації освіти [Електронний ресурс] // Інформаційні технології і засоби навчання. 2010. № 1. Режим доступу :
http://www.ime.edu-ua.net/ em15/content/10bvyeoi.htm
2
Енциклопедія освіти / Академія педагогічних наук України ; гол. ред.
В. Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.
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ня. Водночас впровадження таких технологій у систему освіти
в умовах становлення інформаційного суспільства ґрунтується
на застосуванні комп’ютерів і телекомунікацій, спеціального
устаткування, програмних і апаратних засобів, систем обробки
інформації тощо1.
Впровадження мультимедійних засобів у навчальний процес вищої школи даватиме змогу майбутнім фахівцям розширювати свої знання, спонукатиме до активного навчання, слугуватиме дієвим засобом активізації пізнавальної діяльності,
давати змогу з інтересом вивчати будь-які предмети.
Широкого використання набули мультимедійні курси,
адаптовані до певної спеціальності: вони мають на меті формування знань, умінь та навичок з певної галузі знань, професії на
основі використання демонстраційного матеріалу, електронних
підручників, лабораторних практикумів.
Використання інтерактивних мультимедійних лекцій даватиме змогу інтегрувати різноманітні середовища представлення інформації, текст, динамічну графіку, аудіо- та відеоматеріали, які даватимуть змогу кожному студентові стати активним
учасником освітнього процесу. Особливе значення для професійно зорієнтованих дисциплін має здійснення моделювання
з використанням комп’ютерів, а також виконання віртуальних
лабораторних робіт.
Доволі важливе місце з-поміж інформаційних технологій
навчання належить програмним засобам, тобто таким засобам,
у яких відображається певна предметна галузь, реалізується
технологія її вивчення, створюються відповідні сприятливі умови для організації різних видів навчальної діяльності її суб’єкта.
За призначенням ці засоби поділяють на такі групи:
• проблемно зорієнтовані програмні засоби, які використовують для вивчення та розв’язання певних навчальних
проблем;
• об’єктивно зорієнтовані програмні засоби, що передбачають певну діяльність з об’єктним середовищем (сис1

Волярська О.С., Понедько Т.Б. Теоретико-методологічні засади впровадження інформаційних технологій в навчальний процес вищої школи //
Вісник Запорізького національного університету : Педагогічні науки. 2010.
№ 2. С. 31–36.
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темою підготовки текстів, інформаційно-пошуковою
системою, базою даних тощо);
• предметно зорієнтовані програмні засоби, пов’язані з
певним предметним середовищем, зокрема з елементами технології навчання1.
Зазначаючи, що поширення персональних комп’ютерів та
ноутбуків дає змогу активно використовувати в процесі навчання педагогічні програмні засоби (ППЗ), В. Круглик виокремлює
такі модулі:
• електронний підручник, призначений для самостійного
вивчення теоретичного матеріалу, створений на гіпертекстовій основі, що дає змогу працювати за індивідуальною освітньою траєкторією;
• електронний довідник, що допомагає користувачу у
будь-який час оперативно отримати необхідну довідкову інформацію у компактній формі;
• тренажерний комплекс (комп’ютерні моделі, конструктори й тренажери, які допомагають закріпити знання
й набути навички їх практичного застосування у ситуаціях, подібних до реальних);
• задачник, призначений для відпрацювання прийомів розв’язання типових задач, що дає змогу наочно
пов’язати теоретичні знання з конкретними проблемами, на розв’язання яких вони можуть бути спрямовані;
• електронний лабораторний практикум − допомагає
імітувати процеси, що відбуваються у досліджуваних
реальних об’єктах, або змоделювати експеримент, який
неможливо відтворити у реальних умовах;
• комп’ютерна тестова система, яка забезпечує, з одного
боку, можливість самоконтролю для користувача, а з
іншого – перебирає на себе рутинну частину поточного
або підсумкового контролю;
• система планування процесу навчання2.

1
Енциклопедія освіти / Академія педагогічних наук України ; гол.ред.
В. Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.
2
Круглик В.С. Концепція сучасного педагогічного програмного засобу
[Електронний ресурс] // Інформаційні технології і засоби навчання. 2007.
№ 2. Режим доступу: http:// www.ime.edu-ua.net/em3/content/07kvsspm.htm
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Робота з комп’ютерними засобами навчання дає змогу
обрати індивідуальний темп опрацювання навчальної інформації, максимально персоніфікувати освітній процес, що є
важливим для повнішого розвитку задатків та здібностей особистості, задоволення її запитів та потреб розкриття її творчого
потенціалу; отримувати з мереж, баз даних, з інших освітніх
ресурсів необмежені обсяги інформації з питання, яке цікавить
студента. Також цінною є можливість за допомогою електронних засобів навчання оцінювати результати навчальних досягнень студентів, контролювати знання для корекції досягнутих
результатів, впливати педагогічними інноваціями на результати навчальної діяльності.
Важливу роль в інформатизації підготовки майбутніх педагогів відіграє удосконалення методичного забезпечення цього
процесу. Вчені Т. Морзе та О. Глазунова зазначають, що застосування сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі
вищого навчального закладу потребує змін у методиці викладання всіх дисциплін. Це пов’язано з тим, що викладач перестає бути для студента єдиним джерелом отримання знань.
Орієнтація на формування репродуктивних навичок, таких,
як запам’ятовування і відтворення за традиційного навчання,
замінюється на розвиток умінь порівняння, синтезу, аналізу,
оцінювання, виявлення зв’язків, планування, групової взаємодії
з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
За таких умов зміни мають торкнутися методики проведення
аудиторних занять та організації самостійної роботи. ІКТ посилюють роль методів активного пізнання та дистанційного навчання. Інформаційно-комунікаційні та дистанційні технології
навчання дають змогу забезпечити студентів електронними
навчальними ресурсами для самостійного опрацювання, завданнями для самостійного виконання, реалізувати індивідуальний підхід до кожного студента тощо1.
1

Морзе Н. В. Моделі ефективного використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному
закладі [Електронний ресурс] // Інформаційні технології і засоби навчання.
2008. № 2. Режим доступу : http://www.ime.edu-ua.net/em6/emg.htm
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На думку О. Крапівіної, у результаті використання інформаційних комп’ютерних технологій у системі методичної роботи студента необхідно: навчитись формувати навички пошукової та інформаційно-аналітичної діяльності; прогнозувати
організаційні та педагогічні можливості інноваційних освітніх
засобів; оцінювати якість і рівень інформативності освітніх сайтів у мережі Інтернет; оцінювати якість засобів і форм подання
інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного
процесу в глобальній мережі; проектувати навчально-виховний
процес із використанням ресурсів мережі; розробляти конкретні методичні рекомендації щодо застосування їх у фаховій
діяльності; використовувати ресурси Інтернет для методичного
забезпечення навчального процесу1.
Отже, інформатизація освітнього процесу у вищому навчальному закладі сприяє прискореному процесу адаптації
студента як майбутнього фахівця до його професійної діяльності, підвищує якість його підготовки, дає змогу студенту – майбутньому фахівцю – значно вільніше орієнтуватися у сучасному
житті загалом та у сфері професійної діяльності зокрема.
Основним джерелом для визначення стратегічних напрямів
розвитку педагогічної освіти в Україні є вивчення та аналіз досвіду підготовки вчителів за кордоном. Країні необхідні суттєві
зміни в системі професійної підготовки вчителів початкової
освіти, які відповідатимуть сучасним освітнім пріоритетам і
завданням. Саме тому для українських педагогів становить інтерес досвід розвинених країн (наприклад, США, Німеччини,
Польщі) у напрямі підготовки педагогічних кадрів.
США мають вагомі педагогічні досягнення та розвинену
систему професійної підготовки вчителів. Теорія і практика
освіти США ґрунтуються на давніх багатонаціональних та
історичних традиціях і залежать від державної політики в галузі освіти. Питання вдосконалення якості освіти стали ключовою
1
Крапівіна О. В. Підготовка студентів педагогічних спеціальностей до
розвитку творчих здібностей молодших школярів засобами інформаційних
комп’ютерних технологій // Сучасні інформаційні технології та інноваційні
методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. Вінниця : ДОВ Вінниця, 2002. Ч. І. Вип. 2. С. 220–226.
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проблемою обговорень та досліджень західного світу. Важливою
тенденцією освіти є зростання значущості підвищення компетенції вчителів у створенні ефективних шкіл. Ефективність школи безпосередньо залежить від колективу, який працює в цьому
навчальному закладі. Зокрема, Р. Овенс зазначає, що «не може
бути хороших шкіл без хороших вчителів, а хороші вчителі не
можуть відбутися без хороших шкіл, в яких вони можуть вчитися, працювати та підвищувати свою кваліфікацію»1.
Протягом останніх тридцяти років питання якості є головним для більшості програм і водночас кваліфікується як одне з
головних понять конкурентної боротьби. Якість – це ключовий
концепт майбутнього успіху національної економіки. Значущість терміна «якість» в освітньому контексті, включаючи його
політичну важливість, істотно зростає.
Визначають два важливих чинники, необхідних для процесу вдосконалення якості освіти: методика навчання (pedagogical
techniques); ефективність шкільного управління.
Американський дослідник шкільної ефективності Р. Овенс
покладає відповідальність за якість викладання на школи.
Ефективність учителя полягає у його здатності ідентифікувати
й досягати результатів у професійній діяльності, яка базується
на академічній і професійній підготовці педагога. Професійна
й академічна підготовка є головним чинником ефективності,
отож професіоналізм та освіта повинні взаємодіяти, щоб не
виникало протиріч в ефективності роботи вчителів2.
Дослідники Р. Рейгер та Дж. Стенг вважають, що вчителевіпрофесіоналу необхідно бути креативним, цікавим, допитливим,
чуйним, дружелюбним і працьовитим, щоб ефективно проводити уроки. Отож підготовку вчителів необхідно структурувати у
такий спосіб, за якого вдасться створити навчальне середовище,
що посилює тенденцію до навчання й базується на тренінгу3.
1
Owens R. G. Organizational Behavior in Education: Adaptive Leadership
and School Reform, 8th edition. Boston: Pearson Education, 2004. 448 p.
2
Ibid.
3
Reiger, R. C. & Stang, J. Education productivity; Labor productivity;
Motivation (psychology), Employees - Training of // Education. 2000 Vol. 121.
Issue 1. Р. 62−64.
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Якісний учитель, на думку П. Мак-Корміка, − той, хто надихає учня змагатися самому із собою, виконувати завдання, які,
здавалося б, перевищують його можливості, відкривати й розвивати в собі мислителя 1. Водночас найкращими вчителями
можуть бути лише ті, котрі ніколи не припиняють самоосвіти.
Під педагогічними інноваціями у Польщі розуміють новаторські, програмові, організаційні або методичні нововведення,
покликані підвищити якість освіти. Їх розподіляють на дидактичні, виховні, опікунські, предметні та методичні. Вчений
В. Оконь розглядає інновації у функціональному значенні –
як сплановану операцію щодо зміни дійсності. Він визначає
педагогічні інновації як «зміну структури системи освіти в цілому або важливих її компонентів». На думку вченого, головна
мета педагогічних інновацій − покращення роботи педагогів
і студентів, програм, матеріальних умов. Інновації реалізують
окремі особи, групи або організації. Залежно від характеру і
масштабу зміни поділяють на: новаторство (діяльність педагогів спрямована на вдосконалення моделей дидактичної та
виховної роботи шляхом раціоналізації ідей) та педагогічну
творчість, процес або продукт якої спрямований на створення
нових моделей у теорії та практиці освіти2.
Одним із завдань учителя початкової школи є вміння поєднати знання та навички з інформаційними технологіями.
Успішне застосування цих технологій у загальноосвітніх школах можливе за умови володіння навичками їх використання
вчителями початкової школи.
Відомо, що у початкових школах Польщі навчання відбувається в інтегрованій формі одним учителем «wczesnej edukacji»
(ранньошкільної освіти), який надає знання, сприяє загальному
розвитку дітей. На думку польських науковців, застосування
інформаційних комп’ютерних технологій у початковій освіті
значною мірою допомагатиме майбутнім учителям у піднесенні процесу навчання на більш професійний рівень3.
1

McCormick, P. There’s no substitute for good teachers // US Catholic. 1996.
Junе 96. Vol. 61. Issue 6. Р. 46–49.
2
Okoń W. Nowy Słownik Pedagogiczny. Warszawa : PWN, 1996.
3
Tamże.

262

Олійник М. І., Мачинська Н. І., Войтович А. Ю. та ін.



Останнім часом у Польщі поширюються зв’язки між студентами різних вишів, реалізуються лекції, спільні проекти. У
цій діяльності неможливо обійтися без застосування інноваційних технологій, а саме ІКТ. Однією із форм таких технологій є
комп’ютерна презентація.
Технологію комп’ютерної презентації з успіхом використовують і в навчальній діяльності. Кожен викладач має змогу
створювати власні мультимедійні презентації, які слугуватимуть підвищенню привабливості занять і викликатимуть інтерес до освіти, що сприятиме кращому результату навчання.
Застосування мультимедійних комп’ютерних презентацій виховує здатність використовувати всі засоби масової інформації,
активізує студента в пошуках інформації, дає змогу перевірити
набуті навички. Для створення таких презентацій безліч матеріалів забезпечує Інтернет.
У процесі підготовки майбутніх вчителів початкової школи
використовують авторські мультимедійні навчальні програми,
які поліпшують та прискорюють навчальний процес.
Важливим аспектом підготовки вчителів у Німеччині є
методи і технології їх підготовки, які застосовують в освітньому
процесі. Теоретичною основою розвитку нових методів і технологій вважають гуманістичну педагогічну концепцію, нові
дослідження соціальної психології та науки про комунікацію,
що змінили парадигму освіти, де провідними напрямами слугували свобода, активність і співпраця.
Широкого використання у системі вищої освіти Німеччини
набули такі інноваційні педагогічні технології1:
1) модульно-тьюторська технологія – особлива педагогічна технологія, що полягає у взаємодії студента і тьютора під
час опанування модуля як відносно самостійної частини навчально-виховного процесу з метою усвідомлення та реалізації
студентом власних освітніх цілей і завдань. Акцент у технології
зроблено на самостійній роботі студента із запропонованим
викладачем навчальним модулем за умов паралельного тью1
Schratz M., Manfred I., Radnitzky E. Qualitatsentwicklung Verfahren,
Methoden, Instrumente. Beltz Padagogik, 2000. 264 р.
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торського супроводу (що забезпечує студент старших курсів,
асистент викладача);
2) кейс-метод особливого поширення набув за підготовки студентів педагогічних факультетів вищих закладів освіти.
Зобов’язання викладача під час застосування кейс-методу полягає у тому, щоб створити в навчальній аудиторії такі умови,
які забезпечуватимуть розвиток у студентів уміння критично
мислити й аналізувати, спонукатимуть їх до висловлення у
процесі дискусії власних думок, ідей, знань і досвіду. Водночас
вони повинні не тільки усвідомлювати роль викладача як помічника у процесі здобування знань, вмінь та комунікативних
і професійних навичок, а й відчувати, що відповідальність за
кількість та якість засвоєного матеріалу передусім покладена
на них;
3) інтерактивні технології навчання у німецькій науковій
літературі розглядають як способи засвоєння знань, формування вмінь і навичок у процесі взаємодії педагога та учня як
суб’єктів навчальної діяльності. Сутність їх полягає у тому, що
вони спираються не тільки на процеси сприйняття, пам’яті,
уваги, а й, передусім, на творче, продуктивне мислення, поведінку, спілкування.
Порівняльний аналіз науково-педагогічної теорії і практики педагогічних університетів Німеччини та України дає змогу
виокремити конкретні форми і методи реалізації технології
інтерактивного навчання, що вже є спільним для обох освітніх
систем. Це, зокрема:
а) проблемна лекція, яка передбачає постановку проблеми, створення проблемної ситуації тощо та її подальше
розв’язання. У проблемній лекції моделюють суперечності
реального життя через їх вираження у теоретичних обґрунтуваннях. Головна мета такої лекції – збагачення студентів знаннями за їхньої безпосередньої дієвої участі.
Теорію проблемного навчання (проблемно-діяльнісний
підхід до навчання) досліджувало багато німецьких науковців.
Головною метою проблемного навчання є забезпечення активного ставлення студентів до оволодіння знаннями, уміннями
і навичками, інтенсивний розвиток самостійної пізнавальної
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діяльності та індивідуальних творчих здібностей за допомогою
розв’язування пізнавальних навчальних задач або завдань, що
є не до кінця визначеними;
б) семінар-диспут передбачає колективне обговорення певної проблеми з метою встановлення шляхів її достовірного
розв’язання. Семінар-диспут проводять у формі діалогічного
спілкування його учасників, забезпечуючи високу розумову
активність, формування вміння вести полеміку, обговорювати
неузгоджені, неоднозначні, нові питання, захищати свої погляди та переконання, лаконічно та чітко викладати думку.
Функції дійових осіб на семінарі-диспуті можуть бути різними;
в) навчальна дискусія є одним із методів проблемного
навчання. Її використовують під час аналізу проблемних ситуацій, що потребує простого та однозначного розв’язання
питання, при цьому передбачають альтернативні пропозиції,
ідеї, відповіді. З метою залучення до дискусії усіх присутніх
реалізують методику кооперативного навчання (навчального
співробітництва), що ґрунтується на взаємному навчанні за
спільної роботи студентів у малих групах;
г) «мозковий штурм» має на меті збір якомога більшої
кількості ідей, звільнення студентів від інерції мислення, активізацію творчих підходів, подолання традиційного ходу думок
під час розв’язання поставленої проблеми;
ґ) технологія ситуаційного навчання; важливим показником ефективності застосування технології ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів є тісний зв’язок теорії
з практикою завдяки розв’язанню у широкому обсязі та за
короткий час різноманітних проблем (інформації) практичного характеру;
д) дослідники проектної технології зазначають, що головна
її суть полягає у функціонуванні цілісної системи дидактичних
засобів (змісту, методів, прийомів тощо), що адаптує освітній
процес до структурних та організаційних вимог навчального проектування. Це передбачає системне і послідовне моделювання тренувального розв’язання проблемних ситуацій та
вимагає від учасників освітнього процесу пошукових зусиль,
спрямованих на дослідження та розроблення оптимальних
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шляхів їх розв’язання (проектів), їх неодмінний публічний захист і аналіз підсумків запровадження.
Завдяки аналізу різних видів інноваційних педагогічних
технологій, що застосовують у системі педагогічної освіти в
різних країнах, та порівнянню їх із технологіями, що реалізують
у вітчизняних вишах, можемо зробити висновок: незважаючи
на різноманітні педагогічні технології, у них є багато спільних
ознак і характеристик:
1. Спрямованість на особистісно орієнтоване навчання
(враховує індивідуальні особливості кожного студента:
рівень його знань, ступінь розумового розвитку, темп
навчання, психофізіологічні особливості тощо).
2. Студент та педагог − рівноправні учасники освітнього
процесу (суб’єктно-суб’єктні відносини).
3. Парадигма навчання «педагог – підручник – студент»
змінюється на «студент – підручник – педагог», тобто
педагог організовує та супроводжує процес самостійного навчання студентів.
4. Сильний студент, що засвоїв навчальний матеріал, допомагає слабшому у навчанні та у такий спосіб краще
засвоює цей навчальний матеріал.
5. Продуктом навчання стають не виконані завдання й
одержані матеріальні результати, а ті професійні знання
та вміння, яких набули студенти внаслідок виконання
цих завдань.
6. Кожен студент отримує індивідуальну траєкторію навчання, одержані ним результати є особистісними.
Отже, педагогічні інновації – це використання на новому
якісному витку певних педагогічних способів, засобів і явищ,
частково чи доволі відомих та вживаних, однак забутих, які
розглядають у нових соціально-економічних умовах, у новій
інтерпретації для розв’язання нових завдань новими засобами.
Саме це дає підставу говорити про інноваційність педагогічних
технологій. Крім того, у вітчизняній вищій школі цей процес
відбувається повільніше, на дещо нижчому рівні технічного
забезпечення, ніж в інших країнах, а це суттєво зменшує ефективність інновацій.
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Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі полягають у вивченні особливостей застосування інноваційних
педагогічних технологій вчителями-початківцями у своїй професійній діяльності.

2.6. Педагогічні засади використання
освітніх веб-технологій учителями
початкових класів
Потужний стрибок у нове інформатизоване суспільство
відображено не лише у зміні організації повсякденного життя
та дозвілля кожного громадянина, а й у зміні функціонування
багатьох галузей суспільства. Не залишається осторонь і галузь освіти, оскільки із розвитком інформаційно-комунікаційних технологій змінюються способи формування особистості
школяра. Знання, у вигляді нової інформації, уже не є тим
пріоритетом, за яким учні ідуть до школи, а використання застарілих підходів, не зорієнтованих на активне використання
комп’ютерних технологій, не приносить очікуваних результатів. Саме тому формування інформаційно-цифрової компетентності особистості молодшого школяра є однією з ключових
компетентностей, зазначених у концепції нової української
школи, володіння якою передбачає впевнене та водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій
для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, у публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає також інформаційну і медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне
мислення, роботу з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеку і розуміння етики роботи з інформацією
(авторське право, інтелектуальна власність тощо)1. З огляду
1
Лущинська О. В. Перспективи використання інтернет-технологій у
навчально-виховному процесі початкової школи [Електронний ресурс] //
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького. Серія : Педагогіка. 2017. Режим доступу : http://
ojs.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/1919/2530.
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на це, щоб зуміти сформувати ту особистість, яка володітиме
зазначеними вище компетентностями, потрібно, передусім,
підготувати вчителів, які зможуть досягнути потрібного результату у процесі навчання і виховання молодших школярів.Погоджуємось із думкою П. Безпалова, який розглядає
інформаційну компетентність як інтегральну характеристику
особистості, що передбачає мотивацію до засвоєння відповідних знань, здатність до вирішення завдань у навчальній і
професійній діяльності за допомогою комп’ютерної техніки і
володіння прийомами комп’ютерного мислення1. Як зазначає
О. Шестопалюк, інформаційно-комунікаційна компетентність
передбачає активне знання способів одержання та передавання
інформації, володіння сучасними інформаційними технологіями в освіті, що опирається на складну сукупність професійних,
методологічних і загальнокультурних знань та передбачає інформаційні, аналітичні, прогностичні, проективні, організаційні, комунікаційні, орієнтаційні вміння2.
Від інформаційно-комунікаційної компетентності, яка виражається у сукупності знань, умінь і навичок використовувати ІКТ у педагогічній діяльності, залежить не лише частота, а
й рівень впровадження окремих видів ІКТ, які сприятимуть
підвищенню рівня організації навчально-виховного процесу в
початковій школі.
Використання ІКТ забезпечує високу результативність організації освітнього процесу загалом і відкриває нові можливості здійснювати навчально-пізнавальну діяльність школярами
зокрема.
За результатами проведеного онлайн-анкетування, у якому брало участь 150 користувачів інтернет-спільноти, 70 %
респондентів використовують комп’ютер як засіб доступу до
глобальної мережі, що підтверджує активне входження інтер1
Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія. Київ : Атіка, 2009. 684 с.
2
Шестопалюк О. В. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутнього педагога // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід,
проблеми : зб. наук. праць. 2009. № 2. С. 137–141.
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нет-технологій у повсякденне життя. Інтернет (WorldWideWeb)
став середовищем спілкування, обміну думками, джерелом
інформації, платформою для реалізації ідей і задоволення
потреб кожного користувача всесвітньої спільноти1, а стрімкий розвиток інформаційного забезпечення, розробленого на
основі веб-платформи, супроводжується появою величезної
кількості різноманітних веб-сервісів, що підтримують різні потреби й активність користувачів і розглядають їх як авторів та
співавторів мережевого контенту.
Нині мережа налічує низку технологій, за допомогою яких
учасники навчального процесу спілкуються, обговорюють різноманітні проблеми, створюють інтелектуальні та творчі цінності, обмінюються досвідом та інформацією2. Головна ідея
веб-технологій полягає в тому, що користувач має змогу колективно творити контент та бути модератором окремих сервісів.
Аналіз наукової літератури засвідчує, що проблема використання освітніх веб-технологій широко відображена у працях
науковців В. Бикова, О. Глазунова, Р. Гуревича, Л. Долінера,
І. Захарової, Н. Морзе, М. Кадемії, М. Козяр, О. Кучай, К. Обухова, В. Осадчого, Є. Патаракіна, Є. Полат, Т. Пуніної, І. Роберт,
А. Тихонова, Г. Стеценко, І. Худякової, С. Шахіної та ін.
Зокрема, О. Кучай розглядає інформаційні освітні технології як технології навчання наукових досліджень і управління, засновані на застосуванні обчислювальної та іншої інформаційної
техніки, а також спеціального програмного, інформаційного
та методичного забезпечення3. Проте до спільної думки щодо
окреслення поняття веб-технологій науковці ще не дійшли.
Веб-технології – це технології нового часу, які дають змогу пред1

Лущинська О. В. Перспективи використання інтернет-технологій у
навчально-виховному процесі початкової школи [Електронний ресурс] //
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького. Серія : Педагогіка. 2017. Режим доступу до
ресурсу: http://ojs.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/1919/2530.
2
Кадемія М. Ю., Шахіна І. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в
навчальному процесі : навч. посібник. Вінниця : Планер, 2011. 220 с.
3
Кучай О. В. Комп’ютеризація освіти - один з найбільш перспективних
напрямів підвищення її якості // Інформаційно-телекомунікаційні технології
в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи. 2009. 119–121 с.
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ставити власний досвід і знання широкій аудиторії, а також
реалізовувати творчий підхід до організації освітнього процесу
з витратою меншої кількості часу, проте вищою результативністю. Веб-сервіси відкривають перед вчителями нові можливості
не лише використання безкоштовних та вільних електронних
ресурсів, а й створення власних напрацювань і збереження їх
в онлайн-просторі.
На підставі вищезазначеного можна виокремити низку
переваг у використанні освітніх веб-технологій, а саме: доступність, мобільність, відкритість, гнучкість, необмеженість,
зручність і простота у користуванні, швидкість поширення,
отримання й опрацювання інформації, зворотний зв’язок, налаштування комунікації, реалізація творчих задумів, збереження й систематизація важливої інформації тощо1.
Усвідомлюючи вимоги часу, варто приділити увагу підготовці вчителів, які активно використовуватимуть освітні вебтехнології у професійній діяльності. З огляду на це, вважаємо,
що процес формування активного вчителя-користувача освітніх веб-технологій повинен містити такі етапи:
І. Ознайомлення з поняттям і видами веб-технологій.
ІІ. Аналіз і дослідження існуючих платформ для реалізації
освітніх завдань.
ІІІ. Практичне використання в рамках виконання окремих
завдань.
VІ. Формування творчих умінь і перспективи адаптації
можливостей конкретних веб-технологій в освітньому процесі молодших школярів як загалом, так і під час викладання
окремих навчальних дисциплін у початкових класах.
Зазначимо, що вчитель повинен не лише ознайомитись із
відповідними ресурсами, а й зацікавитись ними та знайти для
них місце серед власного педагогічного арсеналу форм, методів
і засобів. У процесі підготовки майбутніх вчителів початкових
1
Лущинська О. В. Перспективи використання інтернет-технологій у
навчально-виховному процесі початкової школи [Електронний ресурс] //
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. 2017. Режим доступу: http://
ojs.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/1919/2530.
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класів за спеціальністю 013 «Початкова освіта» на факультеті
педагогічної освіти Львівського національного університету
імені Івана Франка у рамках вивчення навчальної дисципліни
«Педагогічні технології у початковій школі» студенти ознайомлювались не лише з теоретичними засадами використання окремих веб-технологій, а й навчалися бути генераторами
власних завдань для використання можливостей представлених
сервісів у майбутній роботі вчителя початкових класів.
Розглянемо сутність і способи використання окремих технологій мережі Інтернет у професійній діяльності освітян:
− створення колажів за допомогою інтернет-сервісу Loupe;
− розробка веб-квестів;
− використання сервісу Coogleдля генерування ментальних карт;
− створення інтерактивних плакатів;
У своїй статті про використання веб-квест технологій у сучасному інформаційному суспільстві В. Гуцол зазначає, що
термін веб-квест виник 1995 року. Його автором є професор
університету Сан-Дієго (США) Берні Додж, який обґрунтував
веб-квест як пошукову діяльність, у процесі якої вся інформація
чи її частина, котрою оперує користувач, надходить з інтернет-джерел і доповнюється відеоконференціями1. Наведемо
визначення Я. Биховського: «Освітній веб-квест – це сайт в Інтернеті, з яким працюють учні, виконуючи ту чи іншу навчальну
задачу»2. Автор М. Кадемія окреслює веб-квест (web-quest) як
проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання
якої використовують інформаційні ресурси Інтернету3. Деталізував означене поняття Т. Марч, трактуючи його як побудовану
за типом опору навчальну структуру, котра використовує по1
Гуцол В. В. Застосування веб-квест технологій у сучасному інформаційному суспільстві // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики
навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб.
наук. праць. 2012. № 31. С. 25–28.
2
Быховский Я. Образовательные веб-квесты : [Электронный ресурс].
Режим доступа : http://ito.edu.ru/1999/III/1/30015.html (29.10.2014)
3
Кадемія М. Використання Веб-квестів у процесі підготовки вчителя
технології [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://dspace.tnpu.edu.ua/
bitstream/123456789/434/1/Kademija.pdf(30.10.2014).
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силання на суттєво важливі ресурси в Інтернеті та автентичне
завдання, щоб мотивувати тих, хто навчається, до дослідження
окремої проблеми1. Отож використання веб-квестів у початковій школі базується на використанні проблемного навчання,
яке представлене у вигляді інтерактивних завдань, що дає змогу
вчителю цілісно представити їх у вигляді окремих етапів і завдань для учнів.
Зазначимо, що М. Кадемія виокремлює три принципи
класифікації веб-квестів:
1. За тривалістю виконання: короткотермінові та довготермінові.
2. За предметним змістом: монопроекти, міжпредметні
веб-квести.
3. За типом завдань, які виконують учні: переказ, компіляційні загадки, журналістські, конструкторські, творчі,
переконувальні, розв’язок спірних проблем, самопізнавальні, аналітичні, оцінні, наукові 2.
Методика використання веб-квестів містить такі складові: мету створення веб-квесту, навчальні задачі, вибір форми
веб-квесту, структуру та контент веб-квесту, сценарій його використання.
Одним із інтернет-сервісів, завдяки якому вчителі початкових класів можуть розробляти власні веб-квести, є сервіс Tes
(https://www.tes.com/authn/sign-in). Для початку роботи у цьому
сервісі користувач повинен створити акаунт, заповняючи реєстраційну форму (рис. 1). Для розробки квесту користувачеві
необхідно обрати «Newlesson», після чого може розпочати
створення власного веб-квесту з використанням запропонованих інструментів значного сервісу (додавання завдань, розробка
вправ, завантаження збережених ресурсів і додавання посилань
на інтернет-ресурси). Окреме вікно– це наступний крок (рис. 2).
1

Гуцол В. В. Застосування веб-квест технологій у сучасному інформаційному суспільстві // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики
навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб.
наук. праць. 2012. № 31. С. 25–28.
2
Кадемія М. Використання Веб-квестів у процесі підготовки вчителя
технології [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://dspace.tnpu.edu.ua/
bitstream/123456789/434/1/Kademija.pdf(30.10.2014).
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Рис. 1. Діалогове вікно для ідентифікації користувача

Рис. 2. Фрагмент вікна для розробки веб-квесту





Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір

273

Етапи розробки веб-квесту з використанням сервісу Tes:
I. Вибір навчальної дисципліни, постановка мети, конкретизація проблемного завдання.
II. Розробка сценарію веб-квесту. Пошук необхідних ресурсів, вправ, розробка завдань.
III. Систематизація завдань за допомогою інтернет-сервісу
та створення веб-квесту у вигляді покрокового представлення завдань.
IV. Організація та проведення уроку з використанням розробленого веб-квесту.
За допомогою цього сервісу вчитель початкових класів має
змогу не лише зацікавити учнів, а й провести урок у нестандартній формі. Наприклад, систематизувати необхідні ресурси,
зазначаючи, що це подорож містами, казками, стежинами
тощо; організувати змагання як поетапне виконання представлених завдань, мотивувати учнів до роботи під час уроку, адже
використання мотиваційного завдання (визволення країни,
звільнення казкових персонажів, розгадування загадки, збір
кристалів й отримання нагороди тощо) спонукатиме учнів до
виконання всіх запропонованих завдань задля досягнення мети.
Окрім цього, використання зазначеного сервісу даватиме змогу
вчителеві зібрати необхідні матеріали в одному місці. Представляємо нижче фрагменти робіт у пропонованому сервісі
(рис. 3; 4).
Новітньою інтернет-технологією є створення ментальних
карт або карт пам’яті. Саме ця технологія дає змогу інтерпретувати та по-новому використовувати технологію опорних схем
і знакових моделей В. Шаталова. Карта знань (англ. Mindmap −
ментальні карти, карти пам’яті, карти думок, інтелект-карти) –
це діаграма, на якій відображають слова, ідеї, завдання або інші
елементи, розташовані радіально навколо основного слова або
ідеї. Її використовують для створення, візуалізації, структуризації і класифікації вивченого матеріалу1.
1

Кобися А. П. Використання технологій майндмеппінгу у педагогічній
діяльності // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук.
праць. 2015. № 41. С. 346–351.
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Рис. 3. Фрагменти веб-квесту
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Рис. 4. Фрагмент робочого вікна
у процесі відтворення створеного веб-квесту

Ментальні карти – це зручний інструмент для відображення процесу мислення і структурування інформації у візуальній
формі.
Характерні риси:
− тема, ключовий об’єкт, поняття, розташовується у центрі;
− теми, аспекти, запитання, які розкривають чи характеризують деяке поняття, представлені у вигляді гілок,
поєднаних ключовими словами, фразами або образами. Рух гілок залежить від структури обраної теми та
взаємозв’язків окремих понять.
Використання ментальних карт у навчально-виховному
процесі сприяє ефективному вивченню навчального матеріалу
та допомагає у процесі запам’ятовування нового матеріалу,
встановлення зв’язків та окреслення повної системи підпорядкованих понять. Одним із популярних порталів для створення ментальних карт є Coggle (https://coggle.it). Заповнюючи
реєстраційну форму (рис. 5), учителі й учні мають змогу створити карти знань із використанням запропонованих інстру-
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ментів (рис. 6). Одним із недоліків цієї платформи є те, що
безкоштовно можна розробити лише три ментальні карти.

Рис. 5. Реєстраційна форма для створення облікового запису

Рис. 6. Фрагмент карти знань до теми «Дієслово» у сервісі Coggle
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Автор М. Кобися виділяє такі переваги у процесі використання ментальних карт:
− карта знань (допомагає реалізувати принцип наочності);
− принцип побудови інтелект-карт (дозволяє узагальнити та систематизувати вивчений матеріал). Узагальнені
дані відображаються на одному зображенні, уся інформація трансформується в асоціативні зв’язки між навчальними поняттями (рис. 7);
− карту знань вчитель може представляти у готовому вигляді або створювати з дітьми безпосередньо під час
уроку. Окрім цього, використання сервісів для створення ментальних карт може бути окремим самостійним
завданням у рамках розробки проекту;
− метод майндмеппінгу дає змогу розвивати творче мислення, логіку, пам’ять, тренувати концентрацію уваги та
урізноманітнювати організацію навчання у початкових
класах1.

Рис. 7. Фрагмент карт знань, розроблених студентами у сервісі Coggle
1

Кобися А. П. Використання технологій майндмеппінгу у педагогічній
діяльності // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук.
праць. 2015. № 41. С. 346–351.
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Використання веб-технології для створення інтерактивних
плакатів допомагає яскраво представити інформацію, а також
зібрати необхідні інтернет-посилання на одному зображенні у
вигляді міток, які «оживають» після наведення на них курсора
(рис. 8). Для розробки власних інтерактивних плакатів необхідно зареєструватися у сервісі Thinglink (https://www.thinglink.
com), який дає змогу безкоштовно створювати інтерактивні
зображення, додаючи текст, зображення або ж відео (рис. 9).
Способи використання інтерактивного плакату залежатимуть
не лише від теми уроку або навчальної дисципліни, а й від
креативності вчителя.

Рис. 8. Фрагмент інтерактивного плаката

Створений інтерактивний плакат можна використовувати
як засіб представлення узагальненої інформації, як засіб систематизації зібраних сервісів, понять у єдине ціле, а також як
один зі способів мотивації учнів. Окрім цього, використання
інтерактивного плаката дає змогу створювати проекти та цікаво їх представляти. Основою для створення інтерактивних плакатів є зображення, на яке прикріплюють відповідні ресурси у
вигляді міток. Усі розроблені роботи зберігають в особистому
профілі автора-розробника (рис. 10).
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Рис. 9. Реєстраційна форма для створення облікового запису

Рис. 10. Фрагмент вікна особистого профілю

Отже, інтерактивний плакат – електронний засіб, який
забезпечує високий рівень наочно-образного сприйняття навчального матеріалу. Інформація представлена у вигляді поступового розгортання і подання матеріалу у формі інтерактивних
елементів.
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− Широкого використання та розповсюдження серед
користувачів комп’ютерних технологій набули сервіси для
створення колажів. Пропонуємо ознайомитись з онлайн-генератором зображень – сервісом Loupe (getloupe.com), який
допомагає створювати колажі за принципом заповнення векторної форми, з метою утворення певного зображення (морква, лапка, серце тощо). Увесь процес створення – анімований:
після обрання відповідної форми зображення розсипаються та
злітаються в єдину фігуру (рис. 11; 12).

Рис. 11. Фрагменти створених плакатів
майбутніми вчителями початкових класів

Рис. 12. Фрагменти колажів, створених студентами у сервісі Loupe
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Для створення власного колажу необхідно зареєструватись, після чого всі можливості розглянутого сервісу будуть у
вільному доступі.
Етапи створення колажу:
– У меню обираємо «LoupeCollage» → «Makeyourown».
На екрані з’являється вікно для завантаження зображення.
− Завантажуємо зображення, налаштовуємо форму, кількість, розмір доданих зображень.
− Обираємо фігуру, додаємо назву та опис. Зберігаємо.
Отже, інтернет-сервіс Loupe − доволі простий у використанні та водночас надзвичайно цікавий і корисний як для педагога,
так і для учнів, оскільки учні можуть не лише виконувати завдання педагога, а й самостійно створювати колажі для представлення результатів своєї роботи.
Переваги у використанні зазначеного сервісу:
− безкоштовне використання;
− великий вибір форм;
− можливість створити колаж у вигляді доданого тексту
або створеного власного зображення;
− можливість створювати власні колекції зображень, зокрема, з особистими фотографіями;
− простота і зручність використання і створення інтерактивних колажів.
Отже, центральне місце у процесі інформатизації та
комп’ютеризації початкової ланки освіти займає вчитель, який
повинен володіти не лише знаннями, а й уміннями творчо
використовувати й адаптувати усі можливості інтернет-технологій під час організації освітнього процесу. Перспективи
подальших наукових досліджень вбачаємо у пошуку нових
веб-технологій і в підготовці вчителів до їхнього активного використання.
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2.7. Формування соціокультурної
компетентності учнів початкової школи
засобами української пареміології



На сучасному етапі розвитку освіти проблема формування
соціокультурної компетенції учнів є актуальною та пов’язується
з навчально-виховним процесом. Завданням української школи є створення належних умов для особистісного зростання й
творчого вираження кожного школяра, здатного оберігати й
примножувати цінності національної та іншомовної культур.
Національна освіта й виховання є чинниками етнокультурного
збереження української нації. На думку К. Ушинського, «виховання, створене самим народом і побудоване на народних основах,
має ту виховну силу, якої нема в найкращих системах, побудованих на абстрактних ідеях або запозичених в іншого народу… У
кожного народу своя особлива національна система виховання»1.
Завданням початкової школи є формування активної, ініціативної та самостійної особистості, яка володіє комунікативною, соціальною, громадянською, здоров’язбережувальною
компетентностями.
Відповідно до Державного стандарту початкової загальної
освіти, метою вивчення української мови є формування в учнів
комунікативної компетенції шляхом засвоєння доступного і
необхідного обсягу знань з навчання мови, опанування всіх
видів мовленнєвої діяльності та набуття певного соціального
досвіду. Одним із завдань для досягнення мети є залучення до
національної культури народу; сприяння інтелектуальному,
моральному, соціокультурному та естетичному розвиткові особистості2.
Соціокультурну модель навчання, «яка буде соціально й
культурно орієнтованою, пов’язаною із використанням внутрішнього потенціалу людини, її досвіду, здатності до естетич1
Ушинський К. Питання про народні школи // Вибрані педагогічні твори :
у 2 т. Т. 1. Київ, 1982.
2
Державний стандарт початкової загальної освіти від 20 квітня 2011
р. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Ser_
osv/17911/.
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ного й ціннісного переживання життя» пропагує сучасна філософія освіти1. Соціокультурне спрямування шкiльних предметів, урiзноманiтнення методів навчально-виховної дiяльностi
сприятиме вихованню патріотичних почуттів учнів, адже рідна
мова виконує такі соціальні функції: є засобом розвитку особистості як передумови розвитку народу, а також засобом
пізнання і комунікації.
Українська мова та література є складовими соціокультурної моделі освіти. Навчання української мови має бути
спрямоване на формування соціокультурної компетентності,
яка охоплює загальнокультурний розвиток учнів, адаптацію
їх до життя в певному соціальному середовищі; громадянське,
етнокультурне, патріотичне, морально-етичне, естетичне виховання.
Теоретичному аналізу поняття «соціокультурна компетентність» присвячені праці таких учених, як В. Вітюк2,
Г. Р. Корицька3,Т. М. Колодько4, М. Максимець5, А. В. Мурзіна6,
А. М. Чернуха7 тощо.
1

Андрущенко В. П. Науково-педагогічні пошуки молодих // Вища освіта
України. 2002. № 4. С. 5–7.
2
Вітюк В. Основні шляхи формування соціокультурної компетентності
учнів початкової школи // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук.
праць. Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет
ім. Івана Франка, 2013. С. 474–480.
3
Корицька Г. Р. Соціокультурна компетенція школярів: до проблеми
використання засобів її реалізації на уроках української мови // Педагогічний
дискурс. 2012. Вип. 13. С. 157–160. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/
UJRN/0peddysk_2012_13_38
4
Колодько Т. М. Формування соціокультурної компетенції майбутніх
учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти /
Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2005. 20 с.
5
Максимець М. Формування соціокультурної компетенції у процесі вивчення іноземної мови // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна.
2006. Випуск 21. С. 211−218.
6
Чернуха Н. М., Мурзіна А. В. Умови формування соціокультурної
компетентності майбутніх учителів-філологів // Вісник ЛНУ імені Тараса
Шевченка. 2009. № 9 (172). С. 165–173.
7
Там само.
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Соціокультурну компетенцію трактують як засвоєння культурних і духовних цінностей свого та інших народів; норм,
які регулюють стосунки між поколіннями, статями, націями,
сприяють естетичному і морально-етичному розвитку1. Як зазначає В. Вітюк, соціокультурна компетенція – це сукупність
знань, умінь, навичок і здібностей особистості, які дають змогу
спілкуватися українською мовою в різних ситуаціях відповідно
до норм мовлення і поведінки, а також традицій культури. Соціокультурна компетенція учнів спрямована на розвиток світогляду школярів та їхню підготовку до сприйняття себе як носія
національних цінностей; на усвідомлення власних обов’язків як
члена суспільства і відповідальності за майбутнє своєї країни;
знання культурних норм поведінки українського суспільства,
загальноприйнятих форм самовираження і використання їх
під час спілкування; розвиток умінь використовувати здобуті
соціокультурні знання, уміння і навички відповідно до ситуацій спілкування і т. ін. Структуру соціокультурної компетенції
дослідниця подає як цілісну систему взаємопов’язаних компонентів: країнознавчу, лінгвокраїнознавчу і соціолінгвістичну
компетенцію2.
Країнознавча компетенція – це здатність особистості усвідомлювати знання про народ – носія мови, про культуру
країни, про основні факти державного устрою, про історію,
географію, економіку, літературу, мистецтво, особливості побуту, традицій, звичаїв тощо. Лінгвокраїнознавча компетенція,
як зазначає Т. М. Колодько, – це здатність сприймати мову в її
культуроносній функції, з національно-культурними особливостями. Вона включає знання мовних одиниць, у тому числі
з національно-культурним компонентом семантики, і вміння
використовувати їх відповідно до соціально-мовленнєвих ситу1

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти
[Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/24-2004.
2
Вітюк В. Основні шляхи формування соціокультурної компетентності
учнів початкової школи // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук.
праць. Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет
ім. Івана Франка, 2013. С. 474–480.
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ацій (фонові знання, топоніми, антропоніми, фразеологізми)1.
Лінгвокраїнознавча компетенція пов’язана зі знаннями особливостей мовленнєвої і немовленнєвої поведінки, а також із
умовами і особливостями повсякденного життя, міжособистісними стосунками, суспільними цінностями, соціальними
звичаями тощо, які є важливими для культури спілкування і
поведінки. Соціолінгвістична компетенція пов’язана з умінням
доречно використовувати у мовленні формули мовленнєвого етикету, вирази народної мудрості, дотримуватися правил
ввічливості тощо.
Як наголошує В. Вітюк, суть соціокультурної компетентності полягає у здатності особистості сприймати, аналізувати, оцінювати прочитані чи почуті українські тексти, висловлювання
про Батьківщину, родину, історію рідного краю, народні звичаї
і традиції, мистецтво, національні свята, рослинний і тваринний світ України, загальнолюдські цінності тощо і добирати та
використовувати ті з них, які необхідні для досягнення певної
комунікативної мети2.
Учені розглядають дев’ять типів лінгвокультурних одиниць
і явищ, які, на нашу думку, визначають зміст соціокультурної
компетенції: 1) слова і вирази, що є предметом лінгвокраїнознавства; 2) міфологізовані культурно-мовні одиниці (міфологеми); 3) паремії; 4) символи, стереотипи, еталони й ритуали;
5) образи; 6) мовленнєву поведінку; 7) стилістичний уклад мови;
8) мовленнєвий етикет; 9) взаємодію релігії та мови3.
Виховання молодших школярів необхідно здійснювати
шляхом використання у навчальному процесі народознавчого
матеріалу; текстів, у яких розкриваються сторінки історичного
1

Колодько Т. М. Формування соціокультурної компетенції майбутніх
учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти /
Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2005. 20 с.
2
Вітюк В. Основні шляхи формування соціокультурної компетентності
учнів початкової школи // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук.
праць. Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет
ім. Івана Франка, 2013. С. 474–480.
3
Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями і проблеми. Полтава,
2008. 712 с.
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минулого України, інформації про відомих українців минулого
і сьогодення; залучення дітей до проведення народних та релігійних свят, обрядів, ознайомлення з історією їх виникнення.
Належне місце на уроках української мови повинно займати
використання краєзнавчого та, передусім, лінгвокраєзнавчого
матеріалу, чільне місце у якому займають паремії.
Знання пареміології, уміння користуватися її засобами –
невід’ємна ознака високої мовної культури кожної людини.
Мовлення учнів початкової школи ще не сформоване (одноманітне, невиразне), словниковий запас маленький. Школярі, здебільшого, зрідка вживають паремії, а якщо й вживають,
то роблять велику кількість помилок.
Пареміологію як чинник формування соціокультурної компетентності молодших школярів системно не досліджувати
(трапляються лише поодинокі згадки у розвідках науковців1).
Саме тому зазначена проблематика стала об’єктом нашого
дослідження.
Доволі актуальним є питання вивчення прислів’їв, приказок, афоризмів у початковій школі не лише для збагачення
мовлення учнів, розвитку їх мовленнєвих умінь і навичок, а й
для етнокультурного розвитку молодших школярів.
Завдання розвідки – розглянути паремію як мовно-естетичний знак культури, а також проаналізувати необхідність вивчення пареміології для досягнення мети усіх освітніх галузей
Державного стандарту початкової загальної освіти.
Мова і культура тісно взаємопов’язані. Кожна мова невіддільна від культури, яка складає її змістовий аспект. Мова не
тільки відображає сучасну культуру, а й фіксує її попередні стани і передає її цінності від покоління до покоління. Свого часу
Р. Ладо, один з основоположників контраcтивної лінгвістики,
зауважив: «Існує ілюзія, властива часом навіть освіченим людям, ніби значення однакові у всіх мовах і мови розрізняються
лише формою вираження цих значень. По суті ж, значення,
1

Кожуховська Л. П. Збагачення мовлення учнів 5-7 класів українською
фразеологією: автореф. дис. канд. пед. наук : 13. 00.02. Київ : Ін-т педагогіки
АПН України, 1999. 16 с.
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в яких класифікується наш досвід, культурно детерміновані,
так що вони істотно варіюються від культури до культури»1.
Варіюються не тільки значення, а й склад лексики.
Мова, як одна з форм духовної культури етносу, безпосередньо виражаючи його ментальність та будучи основним засобом спілкування, постала в результаті тривалого історичного
розвитку свого носія. Як динамічна субстанція (мова постійно
перебуває у русі, змінюючись у просторі й часі), вона зберігає
ознаки іманентної стабільності, цілісності. Цей факт гарантує
виконання мовою комунікативної функції, а також реалізацію функцій акумулювання досвіду соціуму, міжпоколінного
зв’язку, збереження етнічної культурної пам’яті. Питання виявлення в мові історично-культурної пам’яті етносу, слідів його
багатогранної життєвої діяльності, посідають помітне місце у
колі сучасних лінгвістичних досліджень2, адже «історія мови –
історія етносу»: у мові зазнають об’єктивації результати пізнавальної діяльності людини. Використовуючи мову, людська
спільнота накопичує знання про світ, що існує об’єктивно,
усвідомлює взаємозв’язки між природними явищами, осягає
їх у якісному й кількісному аспектах, з’ясовує характерні риси
процесів, які відбуваються між ними.
Як замкнена система, мова повною мірою відкриває себе
тільки для членів відповідного етносоціуму.
Мова допомагає формувати етномовну картину світу – продукт і рушія національної самосвідомості. З іншого боку, вона
є тим чинником, що поєднує духовні здобутки попередніх і
наступних генерацій, а також слугує засобом етнічної ідентифікації, шляхом якої актуалізується зв’язок між конкретним
мовцем і цілим етносом – творцем і носієм мови3. Як зазначає
О. О. Потебня, виконання мовою функції передачі етнічної
ментальності «полягає не в тому, що виражається мовою, а в
1
Ладо Р. Лингвистика поверх границ культур // Новое в зарубежной
лингвистике. Вып. XXV: контрастивная лингвистика. Москва, 1989. С. 34–35.
2
Ґрещук В. Мова як засіб національної консолідації // Українська мова
в світі. Івано-Франківськ : Плай, 2000. С. 96–108.
3
Філіпчук М. В. Етносимволіка мовних одиниць в українському обрядовому дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук. Київ, 2007. 20 с.
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тому, як виражається» . З цього погляду цікавим є традиційне
дискурсивне вживання мови (фольклорні тексти замовлювань,
вірувань, оповідань-міфів (казка, переказ, легенда тощо), вербальних фрагментів весільних та інших обрядів), що визначає
для свого носія напрями світосприйняття2.
Польський дослідник Є. Бартмінський (Jerzy Bartmiński)
лексику і фразеологію, в межах якої розглядає пареміологію,
вважає «привілейованою» основою мовної картини світу3.
У лексикографічних джерелах подано різні тлумачення
терміна «паремія». Наприклад, дослідниця О. Селіванова залучає до паремій прислів’я, приказки (приповідки), етикетні
формули (вітання, побажання, порівняння), прикмети, каламбурки, крилаті вислови тощо4.
Паремії – джерело країнознавчої, національно-культурної
інформації в етнолінгвістичному аспекті; прислів’я та приказки несуть в собі ознаки різних (родинних, календарних) давніх
обрядів. Такі мовно-естетичні знаки культур, як паремії, мають
здатність збирати й накопичувати позамовну інформацію. Як
знаки понять, що фіксують колективний досвід певного етносу,
вони належать до тих мовних чинників, які засвідчують приналежність до певної культури, враховують образно-емоційну
експресивність.
Пареміологія характеризується значним ступенем національної маркованості; щодо вивчення різноетнічних мовних
картин світу ефективним виступає «аналіз національно-специфічних паремій (типу укр. На городі – бузина, а в Києві – дядько;
Без гетьмана військо гине; Бог не без милості, козак не без долі; До
булави треба голови) і специфіки їх мотивації», оскільки вони
відображають відмінності між народами у площинах як духовної, так і матеріальної їхніх культур. Отож пареміологія
неповторним способом передає дух та своєрідність нації.
1

Потебня А. А. Мысль и язык. Киев : СИНТО, 1993. 192 с.
Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика : деякі аспекти досліджень //
Мовознавство. 2001. № 5. С. 48–63.
3
Bartmiński Jerzy. Językowe podstawy obrazu świata. Wydanie trzecie.
Lublin : W-wo UMCS, 2009. 328 s.
4
Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации. Киев : Брама, 2004. 336 с.
2



Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір

289

Отже, архаїчна народна культура і мова перебувають між
собою у взаємозв’язку. Вивчаючи жанри народної творчості,
можна потрапити до глибин народної мови; водночас дослідження мовних реліктів відкриває простір для нових висновків
у царині народної культури.
До паремій зараховуємо також влучні вирази відомих людей: Борітеся – поборете (Т. Шевченко); В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля (Т. Шевченко); Забудеш рідний край — тобі твій корінь всохне (П. Тичина).
Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти молодші школярі мають знати, розуміти і вживати прислів’я і приказки; уміти доречно їх використовувати в
усному і писемному мовленні для його увиразнення. У процесі
опрацювання малих фольклорних форм доцільно пропонувати
школярам записувати усталені вислови, прислів’я, приказки1.
Вивчення пареміології необхідне не лише для реалізації завдань освітньої галузі «Мови і літератури», а й для досягнення
мети освітньої галузі «Суспільствознавство», завданням якої
є виховання соціально активної особистості, яка усвідомлює
свою належність до етносоціального та соціально-культурного
середовища (напр.,Чого сам собі не зичиш – того і другому не жадай; Людина без друзів – що дерево без коріння; У ріднім краю – як
у раю; Нема на світі другої України, немає другого Дніпра; У чужім
краю і солов’ї не цвірінькають; Одна ластівка весни не приносить;
Один у полі – не воїн; Одна бджола меду не наносить тощо); «Природознавство», одним із завдань якого є засвоєння традицій
народу у відносинах людини з природою (напр. Природа одному
мати, другому – мачуха; Хто полю годить, тому жито родить;
Сонце гріє, сонце сяє – вся природа воскресає; Весняне сонце – як
дівчини серце; Чисте небо не боїться ні блискавки, ні грому). Знання пареміології необхідне також й для досягнення мети таких освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти:
«Здоров’я і фізична культура» (напр., Здоров’я – дорожче багат1

Державний стандарт початкової загальної освіти від 20 квітня 2011р.
[Електронний ресурс]. Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Ser_
osv/17911/.
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ства; Здоров’я за гроші не купиш; Недосипаєш – здоров’я втрачаєш;
Рух – це здоров’я; В здоровому тілі – здоровий дух; Було б здоров’я, на
все інше наживеш; Їж – не переїдайся, пий – не перепивайся, говори –
не переговорюйся, то будеш здоров тощо), «Технології» (напр.,Сім
раз відмір, один раз відріж; Де тонко – там і рветься; Куди голка –
туди нитка), «Мистецтво» (напр., Мистецтво вічне, життя
коротке). Окремі паремії використовують також для формування родинно-побутової компетенції і морального виховання
молодших школярів (напр., Добрі діти – батькам вінець, а злі
діти – кінець; Шануй батька й неньку, то буде тобі скрізь гладенько; Все купиш, лише тата і мами – ні; Рада б мати до дітей
небо прихилити та зорями вкрити; Життя прожити – не поле
перейти; З брудної води іще ніхто чистим не вийшов; Біда вівцям,
де вовк пастухом; Чим більше кицьку гладиш, тим вище вона горб
підіймає). Також формуванню мотивації до навчально-пізнавальної діяльності сприяє вивчення таких паремій: Мудрим
ніхто не вродився, а навчився; Книга вчить, як на світі жить; Вченому світ, а невченому тьма тощо. Розвивати наполегливість
до навчання допоможе вивчення таких паремій: Не кажи – «не
вмію», а кажи – «навчусь»; Без муки немає науки; Успіх у навчанні
залежить від уміння не здаватися, коли щось не вдається тощо.
Учителеві слід систематично звертати увагу на збагачення
мовлення учнів прислів’ями, приказками, афоризмами, доцільно укласти словник-мінімум паремій з тлумаченням їх
значень.
Отож педагог повинен навчити учнів початкової школи
сприймати українську мову не як суто теоретико-граматичний
комплекс, а як інтегровану систему, що накопичувалась і видобувалась століттями у взаємозв’язку з історією, етнографією,
фольклором, традиціями тощо. У зв’язку з цим вагомого значення набуває соціокультурний аспект навчання мови, змістове
наповнення якого здійснюється на основі накопичення, відбору
і поширення соціокультурних відомостей.
Аналіз лінгводидактичної літератури, вивчення думок
науковців дає змогу визначити основні шляхи формування соціокультурної компетентності учнів молодших класів:
1) проведення інтегрованих уроків (українська мова– читання,
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народознавство, природознавство, образотворче мистецтво,
музика тощо); 2) використання на уроках рідної мови традиційних і пошук нових форм, методів і прийомів, які найкраще
сприятимуть розвитку креативних умінь і творчих навичок
учнів, їхньому прагненню до пізнання наукових істин, навколишнього світу, активізації інтелектуальної діяльності під час
розв’язання теоретичних і практичних лінгвістичних завдань.
На уроках української мови, як зазначає В. Вітюк, слід застосовувати спостереження над мовою тексту соціокультурної
тематики, запитання та завдання, які потребують залучення
матеріалу з різних навчальних предметів, виконання системи вправ, роботу з підручником, впровадження інноваційних
форм і методів навчання і т. ін.; 3) використання на уроках
української мови доцільно відібраного дидактичного матеріалу
соціокультурної тематики. З методичного погляду зазначені
вимоги до текстів дають змогу зробити процес навчання рідної
мови у початковій школі успішнішим1.
Основним дидактичним матеріалом для реалізації соціокультурної змістової лінії є тексти. Тексти соціокультурної
тематики передусім повинні презентувати мовний матеріал,
який вивчають на уроці; містити інформацію про державу,
її столицю, державну символіку, особливості національного
мовленнєвого етикету тощо.
Важливим напрямом реалізації компетентнісного підходу
в процесі вивчення української пареміології є добір ефективних
методів, прийомів навчання і форм організації навчальної діяльності. До таких належать: продуктивні (вивчений мовний
матеріал застосовують у мовленнєвій практиці не лише на уроках української мови, а й під час вивчення інших дисциплін);
евристичні (окремі елементи нових знань учень знаходить завдяки розв’язанню пізнавальних завдань); проблемні (учень
усвідомлює проблему і знаходить шляхи її вирішення); інтерактивні (активна взаємодія всіх учнів, під час якої кожен шко1

Вітюк В. Основні шляхи формування соціокультурної компетентності
учнів початкової школи // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук.
праць. Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет
ім. Івана Франка, 2013. С. 474–480.
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ляр осмислює свою діяльність, відчуває особисту успішність).
Інтерактивні методи сприяють розвитку здібностей кожної
особистості, дають змогу кожній дитині продемонструвати
навчальні досягнення в конкретних ситуаціях, порівнювати
свій рівень розвитку з іншими учасниками навчального процесу. Кожному методу відповідають ті чи інші прийоми навчання. Крім загальнодидактичних (пояснення, зіставлення,
аналіз, узагальнення, систематизація знань тощо), доцільно
використовувати предметні прийоми, які визначаються конкретною темою і метою навчального матеріалу. Наприклад, під
час вивчення прислів’їв і приказок, афоризмів використовують
такі предметні прийоми: відновлення деформованого тексту,
продовження тексту за поданим зачином тощо. Цінними є
прийоми, що спонукають учнів до активної діяльності, пошуку шляхів вирішення поставлених завдань чи проблем. При
вивченні паремій перевагу надають формам, які створюють
таку мовленнєву ситуацію, коли кожен учень має змогу висловитись, виявити себе в комунікативному процесі.
Ще одним важливим чинником успішного вивчення і закріплення української пареміології є готовність учителя до
реалізації поставленої мети. Педагог, проявляючи ініціативу,
самостійність і відповідальність, повинен: планувати урок з
використанням усього розмаїття форм і методів навчальної
діяльності; пов’язувати навчальний матеріал з повсякденним
життям та інтересами учнів; залучати до обговорення попередній досвід школярів; оцінюючи навчальні досягнення школярів, брати до уваги, насамперед, здатність застосовувати їх у
навчальних і життєвих ситуаціях.
Ми вважаємо, що доцільно використовувати такі критерії
відбору паремій для молодших школярів:
− змістовність, інформативність;
− доступність змісту для учнів початкової школи;
− їх наявність у творах, рекомендованих для читання молодшими школярами;
− виховне значення паремій.
Перелічимо принципи, на яких необхідно базувати вивчення пареміології:
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− позамовний (пов’язаний з певним позамовним фактом
(предметом, явищем, процесом) дійсності);
− семантичний (виявляє глибинний зміст паремії);
− діахронічний (розкриває взаємозв’язок слова з історією
народу).
Засвоєння прислів’їв, приказок потребує використання
наочних засобів, які допомогатимуть усвідомити й відчути
багатство словника української мови, стилістичну роль
прислів’їв і приказок. Такими засобами можуть бути різні види
таблиць і плакатів:
1) тематичні таблиці паремій;
2) таблиці, які демонструють системні зв’язки мовних одиниць (антонімічні, синонімічні, полісемічні);
3) таблиці крилатих висловів видатних письменників.
Таблиці можна оформити в електронному вигляді і демонструвати на великому екрані за допомогою проектора.
Згідно з Педагогічною Конституцією Європи, сучасні педагогічні технології та методика їх застосування визначаються
змістом навчального предмета, загальними принципами педагогічного процесу, надбаннями культури та соціальної практики (ст. 8.2 Педагогічної Конституції Європи). Педагогічні технології не підлягають догматизації; в основі їх застосування –
право вільного вибору учителя, заснованого на його педагогічній
майстерності та творчості (ст. 8.3 Педагогічної Конституції Європи). Педагогічні технології, в яких педагог використовує власні
наукові дослідження із застосуванням сучасних інформаційних
засобів, мовних стратегій та дискурсних прийомів, визначають
як «високі педагогічні технології» (ст. 8.4 Педагогічної Конституції Європи). Це засвідчує виконання педагогом нових ролей в
освіті, адже методологію сучасних освітніх програм визначають
чотири основні концептуальні поняття: спілкування; турбота;
спільнота (допомагає учням зрозуміти глибинні зв’язки між
історією, географією, мовою, культурою); зв’язки (дає змогу
школярам збагнути взаємопов’язаність усього в житті)1.
1
Педагогічна Конституція Європи, 2013 [Електронний ресурс]. Режим
доступу : http:// www.arpue.org.
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Вивчати паремії учні повинні не лише на уроках мови і
літератури, а й під час вивчення інших дисциплін, адже головними із завдань сучасних педагогічних технологій є системна
інтеграція галузей знань, розвиток творчого потенціалу школяра, його здібностей до комунікативної діяльності. Тільки
тоді учні знатимуть прислів’я та приказки, крилаті вислови і
доречно вживатимуть їх у мовленні.
Отже, етнокультурне виховання, формування комунікативної, соціокультурної та громадянської компетентностей учнів
значною мірою необхідно здійснювати засобами української
пареміології. Уміння правильно і доречно використовувати
в усному та писемному мовленні паремії є ознакою високого
рівня володіння мовою і знання культури.
Перспективними вважаємо подальші дослідження українського пареміологічного фонду як чинника загальнокультурного розвитку молодших школярів – не лише для реалізації
завдань освітньої галузі «Мови і літератури», а й для досягнення
мети усіх інших освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти.

2.8. Особливості структури уроків
української мови в початкових класах
«... європейська педагогіка не винайшла ще нічого,
чим можна було б замінити класицизм»
К. Д. Ушинський
Сучасний стан розвитку вітчизняної освіти переживає
переломний момент, оскільки відбуваються зміни не лише у
підходах до освітнього процесу, а й у входженні технології інтегрування в організацію основної форми навчання, розвитку і
виховання особистості молодшого школяра. Отож відбувається
перехід від класичного типу уроку до інтегрування різних видів
діяльності у навчанні.
Урок як основну форму організації навчально-виховного
процесу обґрунтував у XVII ст. чеський педагог Ян-Амос Ко-
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менський. З того часу значна кількість науковців у своїх працях
розглядає проблеми, пов’язані з усталеною основною формою
організації навчального процесу, і шукає шляхи їх вирішення.
Дослідженню уроку як основної форми навчання присвятили свої дослідження педагоги-класики В. Сухомлинський та
К. Ушинський. Проблему типології та структури уроків представлено у працях В. Гладунського, В. Журавльова, С. Іванова,
О. Онищука та ін.; компетентнісного підходу – О. Савченко;
уроків української мови – М. Вашуленка, О. Вашуленко, С. Дубовик, М. Захарійчук, Л. Іванової, Г. Лещенко, М. Наумчук,
К. Понамарьової та ін.; підготовки студентів до аналізу уроків
української мови та проведення їх – О. Лобчук; нестандартних
уроків української мови – К. Понамарьової; уроків розвитку
зв’язного мовлення – В. Бадер, О. Вишник та ін. Водночас аналіз літератури засвідчив, що досі не приділено належної уваги
особливостям структурних елементів уроків розвитку зв’язного
мовлення в початкових класах, недостатньо наукових розвідок
з організації діалогічної діяльності учнів на уроках української
мови.
Роль класиків неможливо переоцінити у будь-якій сфері
суспільного розвитку. Народ віками пересіював свої надбання,
які становлять його культуру. Умберто Еко1 розуміє поняття
культура як те, що залишилося від ретельного просіювання на
віковому решеті і залишається актуальним упродовж століть.
Це загальна суть культури, яка складається з багатьох складових, таких як культура спілкування, культура педагогічна, медична, судова, економічна та ін., архітектурна спадщина, усна
народна творчість, художня культура тощо. Як існує музика
класична і популярна, так само існують класичні і популярні
підходи в усіх галузях суспільного розвитку. Загальновідомими є їхні відмінні ознаки: популярне – те, що не містить у собі
глибокого змісту, для його сприйняття і розуміння не потрібні
певні зусилля, ним захоплюються короткий час, популярне –
це як метелик-одноденка, – сьогодні в моді, а завтра ніхто й не
1
Еко У., Кар’єр Ж.-К. Не сподівайтеся позбутися книжок [Текст] / переклад з франц. І. Славінської. Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. 256 с.
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згадає; натомість для сприйняття і розуміння класики потрібно
докласти зусилля, глибоко мислити, класика – це те, що не
втрачає своєї актуальності від самого початку.
У педагогіці ХХІ століття яскраво помітна популярність
у розумінні навчально-виховного процесу, для обговорення
якого нерідко залучають людей без наявної спеціальної підготовки, забуваючи при цьому про необхідність спілкування
з класиками педагогіки – Костянтином Ушинським, Василем
Сухомлинським та ін. – читання їхніх праць, вивчення й аналіз
досвіду.Якщо сучасний учитель цікавиться поглядами педагогів-класиків на освіту, то знайде у їхніх працях дослідження про
стан освіти, які актуальні у той час і у сьогоденні; про вирішення
нагальних освітянських проблем не шляхом випадкових удач,
а на основі обґрунтування їх класичною педагогікою.
Якісний урок розпочинається не з вибору його типу і структури, а, передусім, із підготовки вчителя до проведення уроку.
«Учитель готується до хорошого уроку все життя...»1, оскільки
неможливо пояснити те, що сьогодні сам осягнув, тому що «...
знання не передаються прямолінійно»2. Тільки тоді вчитель
зуміє успішно передавати учням знання, досвід, формувати
певні уміння і навички, якщо сам володітиме необхідним матеріалом, якщо його знання будуть не поверховими, а глибокими, але властивою ознакою цієї глибини є тривалість їх у часі,
яка потрібна для узагальнення, осмислення, усвідомлення і
закріплення. «У вихованні все повинно ґрунтуватися на особі
вихователя, тому що виховна сила виливається тільки із живого
джерела людської особистості»3.
Учитель, готуючись до уроку, продумує, як відбиватимуться повідомлювальні ним знання в розумі його учнів. Залежно
від цього він і обирає методи навчання4. Важливо, щоб педагог
1

Сухомлинський В. О. Вибрані твори : у 5 т. Т. 4. Павлиська середня
школа. Розмова з молодим директором. Київ : Радянська школа, 1997. 640 с.
2
Там само.
3
Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори : у 2 т. Т. 1. Теоретичні проблеми педагогіки. Київ : Радянська школа, 1983. 488 с.
4
Сухомлинський В. О. Вибрані твори : у 5 т. Т. 4. Павлиська середня
школа. Розмова з молодим директором. Київ : Радянська школа, 1997. 640 с.
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бачив цілісну картину уроку. Якщо ж урок лише продуманий у
голові, то складно побачити цю цілісність. Тому важливо, щоб
молодий учитель обов’язково складав до кожного уроку розгорнутий конспект, а досвідчений педагог може дозволити собі
підготувати і план-конспект.
Знову-таки, ефективність уроку не залежить від конспекту.
Трапляються випадки, коли вчитель відступає від плану уроку,
вбачаючи у цьому необхідність (нерозуміння учнями нового
матеріалу, урахування втомленості, рівень сприйняття учнями
тощо). Тим більше, конспект не може бути у руках учителя
під час уроку, оскільки його наявність створюватиме бар’єр
між педагогом і школярами, втрачатиметься зоровий контакт,
такий необхідний учням молодшого шкільного віку, які тонко відчуватимуть невпевненість учителя. Проте не можна не
оцінити важливості конспекту уроку – можливість побачити
тему, послідовність викладу, визначити кількість додаткових
письмових і усних завдань, тобто упорядкувати хаос педагогічно-методичних думок щодо організації уроку. Отже, структура уроку сприяє чіткому упорядкуванню процесу оволодіння
конкретними компетентностями, адже керівництво розумовою
працею молодших школярів ставить певні вимоги перед структурою уроку і підготовкою вчителя до нього.
Свого часу В. Сухомлинський разом із педагогічним колективом Павлиської школи запропонував принципи, за якими
доцільно визначати структуру уроку:
1. Поєднання, об’єднання, злиття практичної роботи, яку
виконують учні, із первинним сприйняттям знань, із
наступним поглибленням, розвитком і застосуванням
їх.
2. Застосування знань (у різноманітних формах) як найважливіший, головний шлях не тільки поглиблення,
розвитку знань, а й виявлення їх, перевірки, обліку.
3. Тривалість і поступовість процесу оволодіння знаннями1.
1
Сухомлинський В. О. Вибрані твори : у 5 т. Т. 4. Павлиська середня
школа. Розмова з молодим директором. Київ : Радянська школа, 1997. 640 с.
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Зазначені принципи дають підстави стверджувати, що не
існує абсолютно «чистих» етапів уроку, часові межі кожного
етапу доволі відносні і не обмежуються конкретним уроком.
Особливості сприйняття інформації молодшими школярами не дають змоги слухати лекційний виклад як студентам
або старшим учням, а потребують поєднання повідомлення
з його практичним застосуванням, що забезпечує постійний
зворотній зв’язок із учителем. Оволодіння новим матеріалом
неможливе за один урок, тим паче за 10−15 хвилин уроку, а
відбувається за спіралеподібним принципом протягом вивчення теми, розділу, усього курсу навчального предмета. Під
оволодінням знань розуміємо теоретико-практичну подачу
нової інформації для її сприйняття, узагальнення, осмислення,
закріплення і застосування.
З огляду на зазначене розглянемо особливості визначення
мети уроку.
Метою початкового курсу навчання, за Державним стандартом початкової шкільної освіти, є формування всебічно
розвиненої особистості. Значна частина сучасних науковців у
своїх працях розвиває погляди В. Сухомлинського щодо головної мети навчання в початкових класах, якою є навчити вчитися
молодшого школяра. Проте «не можна вбачати мету навчання
у тому, щоб будь-якими способами добитися засвоєння учнями
програмного матеріалу»1.
Кожен урок має свою мету відповідно до загальної мети
навчання в початкових класах, до навчального предмета, до
розділу програми і до теми конкретного уроку.
Цілісність мети уроку складається з навчальної, розвивальної та виховної складових. Навчальна мета передбачає набуття
знань, умінь і навичок, формування відповідних предметних
компетентностей; розвивальна – розвиток психофізичних особливостей: пам’яті, уваги, мислення, мовлення, окоміру, дрібної
1

Сухомлинський В. О. Вибрані твори : у 5 т. Т. 4. Павлиська середня
школа. Розмова з молодим директором. Київ : Радянська школа, 1997. 640 с.
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моторики, фонематичного слуху тощо; виховна – формування
моральних, естетичних, духовних, трудових принципів тощо.
Виходячи з поставленої мети уроку, учитель визначає засоби,
за допомогою яких досягатиме мети, а обрані ним методи і
прийоми навчання характеризують тип уроку.
За нашими спостереженнями уроків та аналізом учительських конспектів уроків з української мови щодо визначення
триєдиної мети можемо констатувати, що вчителі відчувають
утруднення у визначенні навчальної (33 %), розвивальної (41 %)
і виховної (44 %) мети. Отож, як зауважив В. Сухомлинський,
часто буває так, що між оволодінням мовними знаннями і розвитком мовлення школярів утворюється розрив, оскільки обсяг
знань учитель розглядає як основну мету навчання, не беручи
до уваги у навчанні засобів виховання розвиненого розуму. Подолання відриву процесу навчання від розвитку визначає його
виховна мета (рис. 13; 14).

ɇɚɜɱɚɬɢɫɹ ɥɟɝɲɟ
1. ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ
ɦɟɬɚ

Ɂɚɩɨɛɿɝɬɢ
ɜɿɞɪɢɜɭ
1ɿ2

2. Ɋɨɡɜɢɜɚɥɶɧɚ
ɦɟɬɚ

3. ȼɢɯɨɜɧɟ
ɡɚɜɞɚɧɧɹ

Рис. 13. Мета навчання у взаємозв’язку її складових
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Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ
ɪɿɜɟɧɶ
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ
ɡɧɚɧɧɹɦɢ

Рис. 14. Складові успішного навчання

Аналіз визначення мети уроку дає підставу стверджувати,
що 71 % учителів під час формулювання мети віддає перевагу
дієсловам доконаного виду (навчити, розвинути, збагатити,
активізувати, систематизувати, виховати тощо). Можемо пояснити це тим, що, по-перше, здебільшого, учитель не надає значення тому, що ефективність уроку безпосередньо залежить від
правильно визначеної, сформульованої та усвідомленої мети;
по-друге, учителі ігнорують цю важливість, пояснюючи тим,
що вибір виду дієслів не є істотним для ефективності уроку.
Звичайно, що сам по собі запис форми дієслова (у знаковій
системі) не визначає ефективності уроку, однак він виражає
те, як учитель розуміє навчальний процес і, відповідно, від
усвідомлення його слово набирає певного значення, а, отже, і
форми. Наприклад, якщо визначено мету навчити учнів створювати власні висловлювання, розвинути зв’язне мовлення, виховати любов до рідного слова тощо, то це означає, що вчитель
до кінця не усвідомлює можливості реалізації зазначеного у
межах конкретного уроку. Натомість дієслівні форми навчати,
розвивати, виховувати дають змогу зрозуміти, що ці процеси не
обмежуються конкретним уроком, а є тривалими чи, навіть,
довготривалими в часі. Отож важливим дидактичним чинником є вибір учителем форми дієслів доконаного чи недоконаного виду, проте найважливішим залишається усвідомлення
змісту визначеної мети.
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Незалежно від обраного типу уроку, традиційного або інтегрованого, завжди існуватимуть такі етапи, як: організація
класу, актуалізація уже відомого, повідомлення теми і мотивація учнів до діяльності, вивчення нового матеріалу, закріплення
вивченого, повідомлення домашнього завдання, підбиття підсумків тощо. Науковці стверджують, що вчитель має право
змінювати послідовність етапів у структурі уроку, пропускати
деякі з них з огляду на те, що він знає особливості учнів свого
класу, бачить найдоцільніший момент для реалізації конкретного етапу, оскільки «... неприпустимі організація заради організації, підкоряння заради підкоряння, керівництво заради
керівництва»1. Наприклад, повідомлення домашнього завдання
може відбуватися як наприкінці уроку, перед підбиттям підсумків, так і після етапу вивчення нового матеріалу. І навпаки,
не можна організаційний етап проводити після вивчення нового матеріалу або підбиття підсумків перед повідомленням
теми уроку тощо; урок можна розпочати з викладу нового
матеріалу, об’єднуючи повторення раніше вивченого і виклад
нового в єдиний етап, або – від виконання самостійної роботи
перейти до пояснення нового матеріалу. З таких міркувань
учитель у кожному конкретному випадку, виходячи із мети
і завдань уроку, має творчо вирішувати послідовність етапів
уроку. Головне, щоб між етапами уроку існував внутрішній
зв’язок, щоб кожен наступний етап був логічним продовженням попереднього.
Отже, розглянемо детальніше структурні компоненти уроків української мови, зокрема, розвитку зв’язного мовлення.
Організаційний етап є обов’язковим етапом під час уроків
з будь-якого навчального предмета і типу. За тривалістю етап
організації учнів є найкоротшим – до 2-х хвилин, однак це не
означає, що він є найпростішим, оскільки від організації класу
залежить ефективність усього уроку. За короткий проміжок
часу вчитель повинен допомогти учням заспокоїтися (емоційно)
після активної перерви і налаштуватися на навчальну діяль1
Сухомлинський В. О. Вибрані твори : у 5 т. Т. 4. Павлиська середня
школа. Розмова з молодим директором. Київ : Радянська школа, 1997. 640 с.
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ність. Отож мета організаційного етапу полягає в тому, щоб
учні перевірили, чи все необхідне для уроку є в них на партах
(необхідний матеріал учні впорядковують на партах під час
перерви). Перехід до наступного етапу уроку можливий тоді,
коли у класі запанувала тиша, і кожен учень дивиться на вчителя, тобто встановлено зоровий контакт. За цих двох умов
можна говорити про готовність учнів до навчальної діяльності
на уроці, що і є метою організаційного етапу. Звичайно, учитель організовує учнів до навчальної або творчої діяльності
протягом усього уроку, проте така робота вже не виступає як
окремий його етап, а є прийомом.
Актуалізація знань учнів. Під актуалізацією розуміємо пригадування раніше здобутих знань для полегшеного сприйняття
нової інформації. З огляду на це, не потрібно вважати актуалізацією знань запитання (репродуктивного змісту) за змістом
попередніх тем, а ті запитання чи завдання (конструктивного і
творчого змісту), знання яких засвоєні учнями раніше і є основою для сприйняття нової інформації на уроці.
На уроках розвитку зв’язного мовлення на етапі актуалізації знань відбувається бесіда з метою пригадування, упорядкування зібраного матеріалу під час спостережень конкретної
події, явища, процесу, предмета тощо, які стосуються теми
уроку.
Слід пам’ятати, що основою набуття нового є міцність засвоєного попередньо. Як зазначає В. Сухомлинський, повторення необхідно поєднувати з вивченням нового матеріалу
так, щоб для повторення не потрібно було спеціально виділяти
часу1. Повторення є невід’ємною складовою усього процесу
оволодіння матеріалом.
На уроках української мови важливе місце займають каліграфічні хвилинки, які в початкових, передусіму 1−3-х класах,
є обов’язковим елементом кожного уроку. За нашими спостереженнями уроків, усталена форма каліграфічної хвилинки
має такий характер: учитель оголошує, що потрібно записати
1
Сухомлинський В. О. Вибрані твори : у 5 т. Т. 4. Павлиська середня
школа. Розмова з молодим директором. Київ : Радянська школа, 1997. 640 с.
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каліграфічно склади, слово і/або речення, які записані на дошці,
після чого учні списують запис з дошки. Проте важливо усвідомлювати мету каліграфічних хвилинок. Каліграфічно учні
мають писати на усіх без винятку уроках і їхніх етапах. Отож
під час перевірки зошитів учитель аналізує випадки неправильного написання літер чи їх поєднання, відповідно до цього
добирає ті літери і склади, під час написання яких більшість
учнів допускає каліграфічні помилки. На дошці вчитель виконує запис каліграфічно і разом з учнями пригадує здобуті в
1 класі знання з письма: із кількох елементів складається літера,
яке її поєднання у складі, написання відривне чи безвідривне. Після такого аналізу учні списують з дошки відповідний
запис. Однак молодші школярі часто помилково вважають,
що каліграфічно писати потрібно лише під час каліграфічної
хвилинки, а на інших етапах виконання письмових вправ увагу
до каліграфічного письма знижують. Таке помилкове уявлення
вчитель повинен усувати, пояснюючи в доступній учням формі
мету цієї роботи.
Перевірка домашнього завдання. Мета домашнього завдання
полягає в закріпленні, поглибленні, розширенні, систематизації, узагальненні знань, здобутих на уроці, у тому, щоб визначити труднощі, з якими зіштовхнулися учні під час вивчення
теми, рівень самостійної діяльності учня під час виконання завдань. Проте домашні завдання орієнтовані не тільки на процес
засвоєння знань, а й на розвиток різноманітних видів мислення,
пізнавальних процесів, творчих здібностей, самодисципліни,
почуття відповідальності та сили волі. «Домашнє завдання є інструментом розвитку особистісних якостей учня: самостійності,
самодисципліни, відповідальності», як зазначає В. І. Садкіна 1.
Під час перевірки домашнього завдання у вчителів є тенденція опитувати правила. У початкових класах немає потреби
спеціально виділяти час на перевірку знання правил – усе це
можна перевірити у процесі виконання практичної роботи2.
1

Садкіна В. І. Маленькі секрети учительського успіху: навчаємо з радістю.
Харків : Основа, 2016. 144 с.
2
Сухомлинський В. О. Вибрані твори : у 5 т. Т. 4. Павлиська середня
школа. Розмова з молодим директором. Київ : Радянська школа, 1997. 640 с.
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Перевірку знань правил і запитання вчителя, які орієнтують
учнів на переказування параграфа чи теми, В. Сухомлинський
вважав марнотратством часу на уроці. Учений акцентував увагу
на тому, що для перевірки знань учнів слід ставити запитання,
на які немає прямої відповіді в підручнику, тобто такі, щоб
учні, відповідаючи на них, думали, пояснювали причинно-наслідкові зв’язки, аргументували.
Результат спостережень уроків української мови дає змогу
стверджувати, що більшість учителів справді перевіряє вивчення правил напам’ять. Виглядає це так: учитель запитує, наприклад, Що таке прикметник?, учні піднімають руки, учитель
слухає кількох учнів, відповіді яких слово у слово аналогічні
до запису правила у підручнику, навіть наведені приклади
також узяті з підручника. Такий підхід до перевірки не є виправданим, оскільки не можна визначити якість розуміння й
усвідомлення учнем продекламованого правила.
Деякі вчителі перевірку змісту правила проводять так: учитель пропонує учням підкреслити прикметник у записаному
на дошці (на індивідуальних картках) реченні і довести (усно),
що це прикметник. Коли учень доводить, що обране ним слово – прикметник, то, по-суті, озвучує зміст правила. Під час
виконання завдань такого характеру вчитель бачить хід думки
учня, наявність або відсутність труднощів у розумінні ним поняття «прикметник».
Однак під «перевіркою домашнього завдання», окрім знання правила, розуміємо перевірку виконання домашньої вправи. Спосіб перевірки домашнього завдання має бути таким,
щоб: по-перше, усі учні були активними учасниками (не можна, щоб один учень був активним учасником біля дошки, а інші
пасивно спостерігали за його відповіддю); по-друге, перевірка
домашнього завдання не має бути прочитуванням домашньої
вправи, оскільки особливість роботи вчителя у початкових
класах вимагає щоденної перевірки учнівських зошитів. На
уроках розвитку зв’язного мовлення етап перевірки домашнього завдання відсутній.
Повідомлення теми і мети уроку. Спостереження за навчальним процесом у початкових класах дають підставу стверджу-
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вати, що активність учнів, їхній інтерес до вивчення матеріалу
помітно зростають, якщо під час опрацювання нового матеріалу учитель повідомляє не лише тему, а й основну мету уроку,
звичайно, не в тій формі, у якій визначає її для себе. Ця мета
має, передусім, передбачати, містити навчальну діяльність
школярів, окреслювати різні ступені їхньої пізнавальної самостійності у виконанні передбачуваних темою завдань, прогнозувати результати, а також орієнтувати учнів у значущості
тих знань і вмінь, яких вони набудуть на уроці для майбутньої
їхньої як навчальної, так і загальної життєдіяльності1.
Результати спостережень за навчально-виховним процесом
у 1−4 класах засвідчують, що лише 26 % учителів повідомляє
мету уроку учням, із них 12 % доносить її в доступній формі.
Вважаємо таку позицію невиправданою, оскільки людина будьякого вікового періоду для того, щоб виконати якусь працю,
потребує усвідомлення мети цієї діяльності, з якої робить висновки щодо її цінності. Відповідно, якщо є мотивація, то є
бажання працювати, а якщо мотивація відсутня, то виникає
байдуже ставлення. Не можна допустити того, щоб молодший
школяр ставився до навчальної праці байдуже. Тому вважаємо,
що слід обов’язково повідомляти в доступній для учнів формі
мету уроку. Звичайно, таке формулювання спричиняє багато
труднощів. Задля легшого формулювання такої мети учителеві,
по-перше, необхідно усвідомити потрібність вивчення теми
уроку, по-друге − визначати її за допомогою запитання, яке
може поставити учень: для чого мені (нам) це потрібно вчити?
Сформульована відповідь на таке запитання і буде визначеною
в доступній для учнів формі метою вивчення теми.
На уроках розвитку зв’язного мовлення учитель повідомляє учням пропонований вид мовленнєвої діяльності (переказ тексту, складання власного зв’язного висловлювання− усно,
письмово) і тему зв’язного висловлювання. Залежно від виду
і теми зв’язного висловлювання, учитель мотивує школярів
до діяльності: по-перше, для чого потрібно удосконалювати
1
Вашуленко М. Урок української мови // Початкова школа. 2007. № 4.
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вміння і навички переказувати чи складати власне зв’язне висловлювання; по-друге, чому саме це доцільно робити на запропоновану педагогом тему.
Пояснення нового матеріалу.Тривалість цього етапу визначається складністю теми, особливостями контингенту класу,
вибором методів, за допомогою яких реалізовуватимуть оволодіння новою інформацією.
Педагогові необхідно підібрати такі навчальні завдання,
щоб учні, докладаючи зусиль, користуючись отриманими знаннями з метою пізнáння невідомого, досягали успіху і водночас
розуміли, що без подолання труднощів неможлива радість у
навчанні. У навчально-виховному процесі не може бути легко,
оскільки розумові здібності розвиваються тоді, коли учень долає посильні для нього труднощі. Рівень майстерності вчителя
визначається «... знаходженням посильного розумового навантаження для кожного учня зокрема і класу в цілому»1.
У процесі пояснення нового матеріалу важливо, щоб учитель бачив: як саме відбувається розумова робота, з якими
труднощами зіштовхуються учні під час його засвоєння. Це
сприяє добору вчителем найдоцільніших методів навчання
для конкретного контингенту класного колективу. Важливо
не допустити роздвоєння уроку, видимості благополуччя2, коли
вчитель вважає урок ефективним, а розумова діяльність учнів
залишається на низькому рівні. Не виправдані випадки, коли
на уроках (зокрема, уроках української мови) більшу частину
часу говорить сам педагог.
Пояснення нового матеріалу на уроках української мови
має на меті усвідомлення конкретного правила (одне правило
інколи опрацьовують протягом кількох уроків). Отже, перед
вивченням правила вчитель створює проблемну ситуацію, метою якої є мотивація вивчення (під вивченням правила розуміємо
тривалий процес усвідомлення, а не вивчення напам’ять). Після
цього учні актуалізують знання і пропонують варіанти вирі1

Сухомлинський В. О. Вибрані твори : у 5 т. Т. 4. Павлиська середня
школа. Розмова з молодим директором. Київ : Радянська школа, 1997. 640 с.
2
Там само.
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шення зазначеної проблеми та колективно виводять правило
(процес усвідомлення). Наступним кроком вивчення правила
є робота над формулюванням цього правила (підтвердження
змісту правила записом у підручнику) й уточненням способу
дії, первинне закріплення. Складні правила, за методикою вивчення, учитель розчленовує на частини за допомогою запитань, подібно до розв’язання математичної задачі. Для повного
усвідомлення правила учні виконують відповідні вправи.
На уроках розвитку зв’язного мовлення немає етапу пояснення нового матеріалу. Натомість, залежно від теми і виду
мовленнєвої діяльності, відбувається підготовка до створення
переказу або власного висловлювання: робота за картиною,
читання оповідання/казки/легенди (як можливий зразок майбутнього висловлювання) тощо, розгляд реального предмета
(наприклад, природних матеріалів, плодів тощо), складання
плану, мовна підготовка (лексико-граматична, орфографічна).
Головна мета полягає в актуалізації вже відомого про предмет/
явище і зосередження уваги як на нових деталях, переважно
непомітних на перший погляд, так і на формі слова для вербального вираження про предмет/явище.
Осмислення, усвідомлення, закріплення нового матеріалу є
невід’ємною частиною навчального процесу. На цьому етапі
передбачена робота з тими видами завдань і вправ, метою яких
є багаторазове застосування нових знань; вони переходять на
вищий рівень – вироблення вміння, а з умінь – на вироблення
навичок. Відповідно до цього, на етапі засвоєння нових знань
також відбуваються процеси осмислення й усвідомлення нового матеріалу.
Обов’язково потрібно виділяти час для осмислення, оскільки «... не всі однаково швидко сприймають новий матеріал, не
всі однаково думають. Нехай кожний самостійно розбереться
у тому, що пояснив учитель»1.
Знання осмислюються, закріплюються лише за умови застосування їх у процесі подальшої розумової діяльності і стають
1
Сухомлинський В. О. Вибрані твори : у 5 т. Т. 4. Павлиська середня
школа. Розмова з молодим директором. Київ : Радянська школа, 1997. 640 с.
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засобом, за допомогою якого засвоюється нове . Звідси і розуміння того, що вивчене на нинішньому уроці закріплюється і на
тому самому уроці, і на наступних уроках. Отож закріплення –
це не етап уроку, а одна зі складових усього процесу оволодіння
знаннями, уміннями і навичками. Закріплення може відбуватися тільки у процесі самостійного виконання завдання, коли
кожен учень має змогу у тиші обдумати нову інформацію,
пригадати добре відомі йому факти, правила, вибудувати алгоритм дій виконання завдання. Звичайно, під час цього етапу
вчитель виявляє ситуативну допомогу тим, хто цього потребує:
у такий спосіб відбувається зворотній зв’язок між школярами і
вчителем. Важливо, щоб педагог усвідомлював, що для осмислення і закріплення нового матеріалу потрібно багато часу,
що цей процес неможливо реалізувати протягом 10 хвилин
одного уроку, а продовжується він і на наступних уроках, і під
час виконання домашнього завдання.
На уроках розвитку зв’язного мовлення етап осмислення
і закріплення знань має дещо іншу форму вираження, ніж
на інших уроках. Після підготовки до складання зв’язного висловлювання учні розпочинають власне творчу роботу. Якщо
учні виконують завдання в письмовій формі, то важливо, щоб
у них залишився час на самоперевірку й удосконалення тексту.
Повідомлення домашнього завдання. Повідомлення домашнього завдання можна вважати окремим етапом уроку або
однією зі складових певного етапу уроку. Повідомлення домашнього завдання не є лише записом відповідного номера
вправи у щоденнику. «Не можна розраховувати на добрі результати, якщо домашні завдання даються в останню хвилину
уроку, причому вчитель зазначає тільки сторінки підручника,
параграфи, номери вправ і задач»2.
Повідомлення домашнього завдання має тривати до
3-х хвилин уроку. Протягом цього часу вчитель оголошує і записує на дошці завдання для виконання вдома, а учні роблять
1

Сухомлинський В. О. Вибрані твори : у 5 т. Т. 4. Павлиська середня
школа. Розмова з молодим директором. Київ : Радянська школа, 1997. 640 с.
2
Там само.
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відповідні записи у щоденниках. Учитель пропонує учням
прочитати завдання, запитує, чи зрозуміле його виконання
(у випадку нерозуміння умови завдання, учитель, залежно від
ситуації, надає необхідну інформацію, але в жодному разі не
повідомляє хід його розв’язання).
Метою домашнього завдання може бути спостереження,
аналіз фактів, обмірковування, читання, вивчення напам’ять
віршів, завдання і вправи, які сприяють закріпленню вивченого
на уроках, проте в жодному разі не завдання, мета яких полягає
у зазубрюванні. На багаторічному педагогічному досвіді В. Сухомлинський переконався, що без домашніх завдань обійтися
неможливо. Оскільки неможливими є міцні і ґрунтовні знання,
обмежені 3−4-годинною роботою у класі. Проте домашні завдання не мають бути логічним продовженням уроку. «Домашня робота – це розвиток, поглиблення знань, удосконалення
уміння вчитися, підготовка до оволодіння знаннями у класі,
спостереження над предметами і явищами природи і праці,
розвиток індивідуальних нахилів і запитів, задоволення і розвиток багатогранних інтелектуальних потреб»1.
Домашні завдання не можуть бути загальними, тобто одне–
два завдання для усіх учнів класу. Завдання мають бути посильними для всіх учнів класу з різними рівнями навченості
(високий, достатній, середній, початковий). З огляду на це не
може одне і те саме завдання одночасно належати до 4-х рівнів складності. Отож учителеві необхідно добирати домашні
завдання відповідно до принципів індивідуального підходу
і диференціації. У протилежному випадку, якщо вчитель не
диференціює завдання відповідно до індивідуальних особливостей учнів, можна стверджувати, що такий вчитель не вивчає
можливостей і здібностей кожного школяра, знижує в учнів
інтерес до навчання.
Підбиття підсумків. Підсумок – результат будь-якої діяльності, занять тощо2. Методично виправданим є те, що після
1

Сухомлинський В. О. Вибрані твори : у 5 т. Т. 4. Павлиська середня
школа. Розмова з молодим директором. Київ : Радянська школа, 1997. 640 с.
2
Словник української мови : в 11 томах. Том 6. 1975. 511 с.
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підбиття підсумку уроку більше немає жодного іншого виду
діяльності, у тому числі повідомлення домашнього завдання.
Головна мета цього етапу – визначення учнями (за допомогою
запитань учителя), що вивчали на уроці, які види завдань виконували. Це дає змогу учням проаналізувати свою роботу на
уроці, ще раз зосередити увагу на основному: чи досягнуто
мети уроку, про яку повідомляв учитель, які труднощі подолано або не подолано під час уроку тощо. Тому невиправданим
є виконання вправ на цьому етапі, постановка вчителем запитань такого зразка: Чи сподобався вам урок? Який настрій у вас
від уроку? тощо. Оскільки такі запитання не визначають якості
проведеного уроку, вікові особливості школярів молодших
класів не дають змоги об’єктивно оцінити урок. На емоційний
стан особистості будь-якого вікового періоду впливають різні
чинники, які переносяться на інші види діяльності. Учитель
протягом уроку спостерігає за діяльністю учнів усього класу і
бачить емоційний стан кожного учня.
Уроки розвитку зв’язного мовлення зорієнтовані на оволодіння монологічним мовленням (переказ тексту, складання
власного монологічного висловлювання), а розвиткові зв’язного
діалогічного мовлення відведено час на інших типах уроків
української мови. З огляду на це пропонуємо орієнтовну структуру уроку розвитку зв’язного мовлення (діалог):
І. Організаційний етап.
ІІ. Актуалізація знань учнів (вступна бесіда, обговорення
життєвих ситуацій, дотичних до теми діалогу).
ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку.
ІV. Демонстрування/пригадування зразків діалогічного висловлювання, наближених до теми уроку.
V. Мовно-мовленнєво-комунікативна підготовка (лексикограматична, орфографічна, орфоепічна, засоби увиразнення
мовлення).
VI. Складання зв’язного діалогічного висловлювання за ситуативною карткою (робота в парі).
VII. Розігрування складеного діалогу.
VIII. Підсумок уроку.
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Для складання і розігрування діалогів учитель добирає ситуації, які відповідають життєвому досвіду учнів. Це реальні
ситуації з дорослими і ровесниками вдома, у школі, у громадському транспорті, серед природи, вигадані ситуації.
Отже, особливість уроків української мови полягає в тісних
міжпредметних зв’язках з іншими навчальними предметами,
у частковому їхньому інтегруванні, що зумовлено вивченням
мовних явищ на основі тексту. Перспективи подальших розвідок вбачаємо в дослідженні особливостей структури уроків із
розвитку зв’язного діалогічного мовлення молодших школярів.

ПІСЛЯМОВА
Науковий аналіз проблеми педагогічної освіти в класичному університеті, зокрема в аспекті професійно-педагогічної
підготовки фахівців для дошкільної та початкової освіти, дає
підставу зробити висновок, що в умовах євроінтеграційних
змін, реформування системи вітчизняної педагогічної освіти,
оновлення вимог до професійних компетентностей фахівців
дошкільної та початкової освіти доцільним стає оновлення як
теоретичної складової організації освітнього процесу в умовах
закладу вищої освіти, так і пошук новітніх практичних підходів
для забезпечення належної підготовки фахівців. Педагогічна
освіта – необхідна складова професійного становлення фахівця
(будь-якого напряму підготовки) в умовах класичного університету.
Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчив, що
теоретико-методологічні засади підготовки фахівця освіти в
умовах класичного університету ґрунтуються на наукових підходах, зокрема: системності, інноваційності, акмеологічному
та аксіологічному, компетентнісному та гуманістичному тощо.
Провідними напрямами підготовки фахівців дошкільної та
початкової освіти є: філософські основи сучасної педагогічної
освіти, соціокультурний вимір професійної підготовки фахівця
у контексті Концепції «Нова школа...», особистісно орієнтована
технологія організації навчання, соціальна мобільність педагога
як вагома складова його професійної компетентності.
Професійне становлення фахівця освіти, його практичний
аспект, охоплює як вивчення історико-педагогічного досвіду
загалом, так і аналіз новітніх форм і методів професійної підготовки фахівців дошкільної та початкової освіти у конкретних
галузях, а саме: формування комунікативно-мовленнєвої діяльності дошкільнят, формування професійної компетентності
майбутніх учителів початкової школи в умовах реформування
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освіти, використання інноваційних педагогічних технологій
(освітніх веб-технологій) у професійній підготовці фахівців освіти, пошук сучасних методів навчання іноземних мов у ВНЗ
тощо.
Теоретико-практичне дослідження, результати якого систематизовано у монографії, дає можливість констатувати: сучасна
вітчизняна педагогічна освіта спрямована на соціально-економічний розвиток суспільства, що зумовлює вимоги до якісної
професійної підготовки майбутніх фахівців. Суперечності, що
виникають між теорією педагогічної освіти і освітньо-практичною складовою, виявляють проблему володіння професійними
компетенціями, які визначають успішність реалізації індивідуальної системи професійної діяльності в умовах жорсткої
конкуренції. Ці протиріччя виникають саме тому, що на етапі
впровадження компетентнісного підходу у підготовку фахівців
різних освітніх рівнів та різних галузей виникають певні розбіжності. Зокрема, визначаючи педагогічну освіту як необхідну
складову підготовки магістрантів (саме їх готують до здійснення
професійно-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти),
ми часто зіштовхуємося з проблемою обмеженої кількості (або
ж навіть і відсутності) у навчальному плані підготовки фахівців в умовах магістратури дисциплін психолого-педагогічного
циклу, які й покликані забезпечити формування професійнопедагогічної компетенції у випускників.
Специфіка педагогічної освіти визначається підвищеними
соціальними вимогами до професійної діяльності і до особистості викладача, вчителя, вихователя, як активного суб’єкта педагогічного спілкування та навчально-виховного чи освітнього
процесів. Саме тому педагогічна освіта покликана вирішувати
два комплекси взаємозв’язаних завдань: сприяти соціально
цінному розвитку особистості майбутнього фахівця освіти –
формуванню професійних компетентностей, а також – сприяти
професійному становленню та спеціалізації в обраній галузі
педагогічної діяльності. Розвиток особистості педагога – мета,
основа та умова його ефективної професійно-педагогічної освіти. Реалізація завдань професійної підготовки сприяє розвитку
особистості викладача, вчителя, вихователя.
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Наголосимо у загальному висновку колективної монографії, що головний принцип модернізації педагогічної освіти –
це принцип випереджаючого розвитку. Відповідно до нього,
рівень освіченості педагогічної спільноти повинен неперервно
зростати як за рахунок зростання освітнього рівня молодих
фахівців, так і за рахунок професійного вдосконалення педагогічних працівників. Усі здобувачі освіти мають отримати доступ
до найсучасніших знань, які можна опанувати на відповідних
освітніх рівнях, та освітніх методик (технологій), що потребує
невідкладної належної підготовки фахівців освіти. Педагогічні
працівники закладів освіти потребують морального та матеріального заохочення для підвищення рівня своєї освіти.
Запропонований матеріал, теоретичні положення кожного підрозділу монографії можна використати у процесі
розв’язання науково-практичних завдань організації професійної підготовки фахівців освіти, зокрема, спеціальностей «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта», а також як матеріал для
наукових розвідок магістрантів, аспірантів та для самоосвіти
працівників-практиків різних освітніх інституцій.
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Словник
Веб-сайт – певний засіб комунікації між його автором та
користувачем.….Сучасний сайт слугує сукупністю веб-сторінок,
розташованих у певному порядку, зміст яких оформлено у вигляді комбінації мовленнєвих творів (найвагоміша частина сайтового простору), елементів графіки, відео, звуку, динамічного
образу, мультиплікації.
Веб-сервіси – призначені для зручного доступу даних за
допомогою звичайного інтернет-браузера, тобто користувачам непотрібно встановлювати жодних додаткових програм
на своїх комп’ютерах, недоведеться піклуватися про постійні
оновлення їхніх версій, а виконання будь-яких розрахунків вебсервісами не потребує від комп’ютерного користувача жодних
додаткових витрат ресурсів – усі операції виконує сервер.
Виховання – складний, багатогранний і багатоаспектний
процес цілеспрямованого та планомірного формування наукового світогляду, переконань і почуттів, волі та характеру,
потреб і здібностей, моральних, трудових, естетичних та фізичних якостей людини, характерологічних рис особистості,
її національної свідомості та самосвідомості.
Виховання – система морально-духовних, інтелектуальних,
трудових, фізичних та естетичних якостей, переконань, умінь і
навичок, які спрямовані на досягнення основної мети виховання –
формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості.
Виховання комунікативно-мовленнєвих мотивів – це будьякий вплив на психіку людини, спрямований на активну підготовку її до мовленнєвої діяльності, комунікації, спілкування.
Вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і
практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей,
інших компетентностей, здобутих у вищому навчальному за-
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кладі (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною
кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти.
Громадянське суспільство — сфера спілкування та солідарності, спонтанної самоорганізації та самоврядування вільних індивідів на основі добровільно сформованих асоціацій
громадян, яка захищена необхідними законами від прямого
втручання і регламентації з боку держави.
Дитяча література – складне явище, оскільки вона «повинна відповідати усім вимогам, які висуваються до книги для
дорослих, враховувати дитячий погляд на світ як допоміжну художню вимогу»; покликана формувати художній смак і
найголовніше – допомагати становленню особистості дитини,
прищепленню цінностей, розумінню себе та оточуючих. Сучасна дитяча література розвивається в тісному взаємозв՚язку
з масмедіа та загальною культурою, має розгалужену систему
жанрів – від традиційних формул до інтернет-творів, порушує
теми та проблеми, які повною мірою відображають сучасну
дійсність; створена спеціально для дітей (дошкільного, молодшого шкільного та середнього шкільного віку) і налічує найкращі класичні, фольклорні, поетичні і прозові твори.
Едукація – виховання, навчання, освіта, вишкіл (англ.
education; пол. wychowanie, wyksztalcenie, nauczanie, oswiаta,
szkolenie):освіта – систематична й організована діяльність, скерована на надання знань, формування умінь і навичок; едукація –
триєдиний процес засвоєння інформації, розвитку та виховання особистості; виховання – 1) свідомо організована діяльність, що базується на виховних відносинах між вихователем
та вихованцем, метою яких є проявлення передбачених змін в
особистості вихованця; 2) цілеспрямоване і систематичне прищеплення людині знань моральних норм, способів діяльності
та поведінки, які формують систему цінностей суспільства.
Інновації в освіті – процес створення, зародження та поширення в процесі навчання нових ідей, методів та педагогічних технологій, у результаті яких підвищується якість досягнення структурних компонентів освіти, відбувається перехід
системи до якісно іншого стану.
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Інновація − якісна зміна, що сприяє прогресу; її внутрішня сила полягає у здатності до компромісу в освіті. Поняття
інновації може охоплювати і такі зміни, які через деякий час
виявляться помилковими, однак їх вносили для того, щоб посприяти прогресу певного процесу в освіті.
Інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного рівня, який виражає основні компетентнісні характеристики рівня щодо навчання та/або професійної діяльності.
Інтеграція – складний системний процес, спрямований
на організацію та реалізацію навчального процесу через дослідницьку діяльність, уміння застосовувати знання з різних
галузей у вирішенні конкретної науково-дослідної задачі, коли
навчальний процес ґрунтується на проведенні наукових досліджень викладачів, студентів і аспірантів.
Інтерактивне навчання (від англ.interact, де «inter» – взаємний, «act» – діяти) – різновид активного навчання, якому
притаманні певні закономірності та особливості. Основою інтерактивного навчання є активізація пізнавальної діяльності
учасників навчального процесу шляхом активної взаємодії між
собою з метою спільного розв’язання проблеми або досягнення
певних результатів.
Інтерактивний плакат – електронний засіб, який забезпечує високий рівень наочно-образного сприйняття навчального
матеріалу. Інформація надходить поступовоу вигляді інтерактивних елементів.
Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь і
практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей,
яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну
та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на
певному рівні вищої освіти.
Компетентність – сукупність знань і вмінь, необхідних
фахівцю для здійснення ефективної професійної діяльності
(вміння аналізувати і прогнозувати результати праці, використовувати сучасну інформацію щодо певної галузі виробництва):
1) володіння компетенцією; 2) володіння знаннями, що дають
змогутлумачити що-небудь;3) коло повноважень певної уста-
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нови чи особи, коло питань, у яких особа володіє знаннями і
досвідом.
Компетентності (англ. competencies; пол. kompetencje) –
1. Загальні або ключові вміння, фундаментальні шляхи навчання, ключові кваліфікації, крос- навчальні вміння або навички,
ключові уявлення, опорні знання. Компетентності передбачають: спроможність особистості сприймати і відповідати на
індивідуальні та соціальні потреби; комплекс ставлень, цінностей, знань і навичок; 2. Сукупність доступних для вимірювання
чи оцінювання знань, умінь і навичок, набутих у закладах освіти
чи поза ними і необхідних на робочому місці на рівні встановлених вимог (стандартів) до певного виду праці; здібності
відповідально виконувати обов’язки та знаходити рішення у
нестандартних ситуаціях, використовувати знання й уміння в
нових умовах та іншій робочій обстановці; 3. Спеціально структуровані (організовані) набори знань, умінь, навичок і ставлень,
яких набувають у процесі навчання; вони дають змогу людині
визначати, тобто ідентифікувати і розв’язувати, незалежно від
контексту (від ситуації), проблеми, характерні для певної сфери
діяльності; 4. Міра можливості підготовленого спеціаліста виконувати роботи, що відповідають його кваліфікації.
Комунікативна діяльність педагога – процес постійного
аналізу і динамічного вивчення, реакції на навчальну комунікацію, моніторингового оточення; активна діяльність щодо
оцінки ситуації, контроль за реакцією адресата, вивчення і
реагування на зворотній зв’язок, за потреби – відповідна стимуляційно-заохочувальна діяльність щодо якості та кількості
комунікативного процесу.
Література для дітей та юнацтва в Україні – обов’язкова
складова не лише педагогічних, а й філологічних наук;
з’явиласьна початку ХХІ ст. з появою проблеми українського
дитячого книговидання. Першопроходцему цьому питанні є
Емілія Огар, яка розглядає дитячу книжку як «цілісний духовно-предметний простір, в якому літературний твір, адресований юному читачеві, сполучається з ілюстрацією та художньо-конструкторською організацією поліграфічних елементів
книги».
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Магістр – освітній ступінь, який здобувають на другому
рівні вищої освіти;його присуджує заклад вищої освіти (наукова установа) у результаті успішного виконання здобувачем
вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра
здобувають за освітньо-професійною або за освітньо-науковою
програмою.
Мета навчання іноземної мови у вищій школі – оволодіння студентами комунікативними компетенціями, що дають
змогу реалізувати їхні знання, уміння, навички для розв’язання
конкретних комунікативних завдань у реальних життєвих ситуаціях. Іноземна мова слугує засобом комунікації, спілкування
з представниками інших націй, завдяки чому в освіті розвивається і надалі культурологічний або інтеркультурний підхід у навчанні в рамках концепції «діалогу культур», з метою
формування полімовної грамотності студентів.
Метод проектів – спільна навчально-пізнавальна, творча
або ігрова діяльність (має спільну мету, узгоджені методи та
засоби діяльності), що спрямована на досягнення спільного результату з розв’язання спільної проблеми, яка має значущість
для учасників проекту.
Методи виховання – способи організації спільної діяльності педагогів і тих, хто навчається, спрямованої на взаємний розвиток, удосконалення особи педагога і формування особи учнів
відповідно до цілей виховання. Головними елементамиметоду
виховання є відповідні цілі і зміст виховання. Метод виховання
визначається як спосіб впливу вихователя на свідомість, волю
і поведінку вихованця з метою формування у нього стійких
переконань і певних норм поведінки.
Мобільність майбутнього вчителя – особистісна здатність адаптування до змін, що забезпечує стабільність розвитку
фахівця та активну професійну позицію. Це є умовою його
переміщення з позиції на позицію, яке відбувається цілеспрямовано та свідомо. Що внутрішньо мобільніший педагог, то
краще він орієнтується в ситуації, то швидше реалізується в
соціальній та професійній ієрархії, тим різноманітнішою може
бути його педагогічна діяльність.
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Моніторинг – насамперед дослідницький процес, за допомогою якого з’ясовують стан функціонування освітньої системи, вивчають процеси, що характеризують її як функціонуючий організм, якому властивий сталий розвиток.
Моніторинг в освіті – це інструментальний засіб оцінювання, завдяки якому формулюються висновки й судження про
кількісні та якісні показники розвитку досліджуваного об’єкта.
Неперервна освіта − неперервне навчання (англ. permanenteducation, continuingeducation, life-longeducation, пол. edukacjapermanentna, ustawiczna / ksztalcenieustawiczne) – 1. Основа
сучасної системи освіти, згідно з якою навчання триває протягом усього життя людини (задля повної її самореалізації);
охоплює відновлення, поширення та поглиблення загальних і
професійних компетентностейі кваліфікацій. Неперервна освіта може передбачати формальну і неформальну освіту, а також
інформальне навчання. 2. Процес постійного удосконалення загальних і професійних компетентностей та кваліфікацій; основа
сучасної системи освіти, згідно з якою навчання триває протягом усього життя людини та охоплює відновлення, поширення
та поглиблення її загальних і професійних компетентностей.
Освіта (англ. education; пол. oswiаta) – 1. Суспільно організований і нормований процес (і його результат) постійної
передачі попередніми поколіннями наступним соціального
значущого досвіду, який в онтогенетичному плані становлення особистості є її генетичною програмою і соціалізацією;
2. Систематична та організована діяльність, скерована на надання знань, формування вмінь і навичок.
Освіта – не сфера економіки, ні навчальний процес, ні його
кінцеві цілі, ні його результат, ні його «продукція» (так зазначав академік І. Зязюн), її неможливо порівняти з аналогічними
категоріями економіки. Вона сама по собі є життєво важливою
функцією, ключовим сектором і умовою існування суспільства.
Без неї немає суспільства. Вона виконує водночас культурні,
суспільні, економічні, естетичні, етичні функції.
Освіта — процес і результат засвоєння особистістю певної системи наукових знань, практичних умінь і навичок і
пов’язаного з ними того чи іншого рівня розвитку її розумово-
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пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної
культури, які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя
та індивідуальну своєрідність цієї особистості. Освіта є однією
з найширших педагогічних категорій, яка має цілісну, поліфункціональну та полісмислову структуру.
Освіта− цінність (державна, суспільна, особистісна); система різноманітних навчальних закладів і освітніх установ;
особливий процес; різнорівневий результат; соціокультурний
феномен; соціальний інститут, що впливає на стан свідомості
суспільства.
Освіта в контексті соціокультурного підходу − як культурно-історичний феномен, за своєю природою, є культуровідповідною та частина культури, що відтворює її у цілісності;
у системному відношенні ізоморфна культурі; освіту і культуру
пов’язує людина як її носій і суб’єкт пізнання; мета сучасної
освіти – людина культури.
Освітня парадигма (грец.paradeigma — приклад, зразок) —
сукупність прийнятих науковим педагогічним співтовариством
теоретичних, методологічних та інших установок на кожному
етапі розвитку педагогіки, якими керуються як зразком (моделлю, стандартом) під час розв’язання педагогічних проблем.
Освітологія − відкрита система, що охоплює вимогу, зумовленість і ресурс, привнесений у неї із зовнішнього наукового
середовища;вивчає відкриту систему – сферу освіти.
Особистісно орієнтована педагогічна ситуація – така навчальна ситуація, опиняючись в якій дитина повинна шукати
сенс, пристосовувати її до своїх інтересів, побудувати образ чи
модель свого життя, обирати творчий момент, давати критичну оцінку. Таке завдання неможливо вирішити тільки на рівні
знань і репродукції. Тут немає простих рішень, відповідей та
істин. Проживання та вихід з такої ситуації − не минуле та
майбутнє учня, а його сучасне. Один і той самий урок різним
дітям дає різний пізнавальний та життєвий досвід.
Особистість – системна соціальна характеристика індивіда, що формує предметну діяльність та спілкування і зумовлює
причетність до суспільних відносин.
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Педагогіка – сукупність теоретичних і прикладних наук,
що вивчають процеси виховання, навчання і розвитку особистості людини; наука про навчання і виховання підростаючих
поколінь.
Педагогічна освіта – багатофункціональний, міждисциплінарний, багатосторонній процес, що відбувається у трьох
напрямах, зокрема: охоплює три сфери суті та методів підготовки (аксіологічно-пізнавальну, емоційну і практичну) у
чотирьох площинах(регіональній, державній, європейській і
глобальній) та у трьох часових вимірах (минулому, теперішньому і майбутньому); система підготовки педагогічних кадрів
у вищих навчальних закладах усіх форм власності, закладів
післядипломної педагогічної освіти та органів управління у
сфері освіти.
Педагогічна технологія − суто науковий процес проектування, точне відтворення якого гарантує успіх педагогічних
дій. Педагогічна технологія повинна відповідати таким основним методологічним вимогам (критеріям технологічності),
як: концептуальність (кожній педагогічній технології має бути
притаманна опора на певну наукову концепцію, що передбачає
філософське, психологічне, дидактичне і соціально-педагогічне
обґрунтування досягнення освітніх цілей); системність (педагогічна технологія повинна мати всі ознаки системи: логіку
процесу, взаємозв’язок усіх його частин, цілісність).
Педагогічна якість – інтегральна якість особистості з власною структурою, яка дає змогу фахівцеві максимально ефективно здійснювати свою діяльність, а також сприяє його саморозвиткові і самовдосконаленню.
Педагогічне спілкування – ділове спілкування між учнями
як суб’єктами спільної навчальної діяльності, упродовж якого
педагог має виробити в них уміння успішно взаємодіяти, виконуючи спільні навчальні дії; взаємодія суб’єктів педагогічного
процесу, спрямована на суттєві зміни властивостей, станів і
поведінки її учасників; позаситуативно-особистісне спілкування педагога з учнем, покликане сформувати в дитини вміння
уважно слухати і розуміти вчителя, адекватно сприймати його
професійну роль.
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Предмет загальноосвітніх педагогічних технологій − навчально-виховний процес у школі, ліцеї, гімназії, який впливає
на розвиток особистості школяра як вільного громадянина
суверенної держави.
Принципи професійного спілкування соціального педагога –
система основних, вихідних вимог до фахівця, виконання яких
забезпечує ефективність вирішення професійних завдань як
глобально, так і ситуативно.
Професійна компетентність(лат.profession – офіційно
оголошене заняття;соmpeto – досягати, відповідати, підходити) –
інтегративна характеристика ділових і особистісних якостей
фахівця, що відображає рівень знань, умінь, досвіду, достатніх
для досягнення мети з певного виду професійної діяльності, а
також моральну позицію фахівця;цілісний комплекс знань,
умінь і навичок, психологічних особливостей (якостей), професійних позицій та акмеологічних інваріантів.
Професійна компетентність учителя музичного мистецтва – специфічний педагогічний феномен, який визначається
особливостями музично-педагогічної діяльності, своєрідністю
її завдань, перевагою художньо-творчих форм практичної роботи та специфічними методами мистецького навчання.
Професійна мобільність – складний конструкт, що водночас характеризує: 1) якість особистості, яка забезпечує внутрішній механізм розвитку людини через сформованість ключових
і загальнопрофесійнихкомпетентностей; 2) діяльність людини,
детермінована подіями, які змінюють середовище, внаслідок
чого людинасамореалізується в професії та житті; 3) процес
перетворення людиною самої себе й оточуючого її професійного та життєвого середовища.
Професійна підготовка – процес здобуття людиною певної
професійної кваліфікації за відповідним напрямом чи спеціалізацією, у результаті чого ця людина опановує певну професійну діяльність, стає здатною до її реалізації.
Професійна підготовка педагога – процес професійно-особистісного становлення майбутнього фахівця у площині засвоєння загальнокультурного знання і способів його практичного
застосування.
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Професійно-педагогічна комунікація – 1) система безпосередніх чи опосередкованих зв’язків, взаємодій педагога, що
реалізуються за допомогою вербальних і невербальних засобів,
засобів комп’ютерної комунікації з метою взаємообміну інформацією, моделювання й управління процесом комунікації,
регулювання педагогічних відносин; 2) складний вид педагогічної діяльності, спрямованої на навчання, виховання й розвиток особистості, що потребує відповідальності. Основними
її функціями є термінальні, тактичні, операційні.
Професія – рід трудової діяльності, що вимагає певної підготовки і є джерелом матеріального забезпечення людини.
Професія також характеризується як система знань, умінь і
навичок, властивих певній людині.
Професія (пол. означає «zawod, zajecie» – уміння виконання
праці у певній галузі) – фахове, постійне виконання будь-якої
праці з метою заробку; фах, спеціальність; сфера заняття, що
вимагає вищої освіти (саме так розглядають вищу «професію»
у США та у багатьох інших країнах).
Складові спілкування – рівень техніки (комунікативна
компетентність) і рівень стратегій (особистісні особливості),
об’єднані комунікативним наміром, утворюють комунікативну
культуру.
Соціальна мобільність – складний багатоаспектний процес, пов’язаним з вивченням переміщень окремих індивідів і соціальних груп, які відбуваються в рамках соціальної структури;
будь-який перехід індивіда чи соціального об’єкта (цінності),
тобто всього того, що створено або модифіковано людською
діяльністю, з однієї соціальної позиції в іншу;процес руху індивідів між ієрархічно організованими елементами соціальної
структури.
Соціокультурна компетентність – багатоаспектне, багатокомпонентне явище. Дослідники трактують цей феномен:
як рівень знань соціокультурного контексту при використанні
іноземної мови, як характеристику досвіду спілкування та використання мови в різноманітних соціокультурних ситуаціях
(П. В. Сисоєв); як лінгвокраїнознавчі знання, уявлення про основні національні звичаї та традиції, як систему навичок і вмінь,
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що дають змогу узгоджувати свою поведінку відповідно до цих
знань (О.О.Коломінова).
Соціокультурна компетенція – знання культурних особливостей носія мови, його традицій, норм поведінки та етикету, уміння розуміти й адекватно використовувати їх у процесі
спілкування, залишаючись при цьому носієм іншої культури; це основний орієнтир для формування комунікативної
лінгвістичної компетенції;сукупність знань, умінь, навичок і
здібностей особистості, які дають змогу спілкуватися українською мовою в різних ситуаціях відповідно до норм мовлення
і поведінки, а також традицій культури. Соціокультурна компетенція учнів спрямована на розвиток світогляду школярів та
їхню підготовку до сприйняття себе як носія національних цінностей; на усвідомлення власних обов’язків як члена суспільства
і відповідальності за майбутнє своєї країни; знання культурних
норм поведінки українського суспільства, загальноприйнятих
форм самовираження і використання їх під час спілкування;
розвиток умінь використовувати здобуті соціокультурні знання, уміння і навички відповідно до ситуацій спілкування.
Соціокультурна мобільність – складний процес і результат інтелектуального та культурного пізнання цінностей відповідного соціального середовища, взірців поведінки, освітніх
традицій, передусім у межах професійно-педагогічної підготовки чи діяльності тощо.
Соціокультурне виховання – процес і результат цілеспрямованого впливу на особистість з метою опанування нею знаннями загальнолюдської та національної культури, соціальними цінностями й позитивно значущими якостями. Відповідно,
виховання допомагає студентові осмислити свою приналежність до суспільності, відповідної традиції та культури, соціалізуватись та особистісно реалізуватись.
Соціокультурний підхід – а) культура є якістю суспільства і
соціального життя та соціальних відносин у його межах; кожне
конкретне суспільство є якісно визначеним через його культуру;
саме тому і саме цим воно відрізняється від інших суспільств;
б) культурне і соціальне становлять два базові складники суспільства; їх питома вага і співвідношення в межах соціуму має
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конкретно-історичний характер; в) суспільство є різновидом
системи, яка, залежно від співвідношення в ній соціальності й
культури, розвивається від простої до складної надорганічної
і далі – до соціокультурної системи, що має здатність саморозвиватися й саморегулюватися.
Соціокультурний підхід в освітній сфері − ґрунтується на
принципах навчання, спрямованих на формування культурного, духовно багатого, сповненого патріотизму носія мови, здатного здійснювати ефективне мовленнєве спілкування засобами
української мови, шляхом вивчення мови у зв’язку з регіональною, національною, загальнолюдською культурою; принципи:
активність навчання, навчальна співпраця, діалогічність, культурна самоідентифікація особистості; лінгво-культурологічний,
аксіологічний, креативний та інші вихідні положення.
Спілкування – передавання та сприймання повідомлень
за допомогою вербальних і невербальних засобів, що охоплює
обмін інформацією між учасниками спілкування, її сприйняття
й пізнання, а також їхній вплив один на одного і взаємодією
щодо досягнення змін у діяльності;важлива духовна потреба
особистості як суспільної істоти, суспільний спосібїї буття та
необхідність взаємодії у процесі діяльності. Будь-яка спільна
діяльність, передусім трудова, не може здійснюватись успішно,
якщо між тими, хто її виконує, не будуть налагоджені відповідні контакти та взаєморозуміння.
Структура уроку мови − сукупність різних варіантів взаємодії між його елементами, що виникає в процесі навчання і
забезпечує його цілеспрямовану дієвість. Кожен з типів уроку
має свою, властиву лише йому макроструктуру.
Студентство – особлива соціальна група, що формується
з різних соціальних утворень суспільства і характеризується
особливими умовами життя, праці, побуту, особливою суспільною поведінкою і психологією, для якої набуття знань і підготовка себе для майбутньої роботи у суспільному виробництві,
науці і культурі є головним і, здебільшого, єдиним заняттям.
Сучасна англомовна дитяча література – кращі зразки художньої, науково-популярної, науково-фантастичної,
науково-художньої літератури, написані англійською мо-
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вою з урахуванням жанрового розмаїття англомовної літератури – фольклорних віршованих творів (nursery rhymes),
реалістичних творів (nonfiction), реалістичної вигадки (realistic
fiction), вигадки (fiction), поезії (poetry).
Урок – середовище суб’єкт-суб’єктної та полісуб’єктної взаємодії, основа якої – співпраця, співтворчість учителя з учнями,
набуття ними не лише пізнавального, а й соціального досвіду.
Фiлософiяпедагогiчноїосвiти – сфера наукового пізнання, яка разом з еволюцiєю передбачає певнiстабiльнi основи, що зберiгають своє значення на будь-яких етапах розвитку людства. Саме пiд впливом різних еволюційних процесів
окремiiдеї набувають особливого значення, формуються та
розвиваються новi концепції, якiнеобхідно враховувати, насамперед упедагогiчнiйосвiтi.
Формування соціокультурної компетентності – процес
цілісний і багатогранний, такий, що потребує не просто навчання вчителя початкової школи нових способів професійної
діяльності, а становлення його мотиваційної, інтелектуальної,
афективної та поведінкової сфер особистості; доцільно здійснювати в межах основної професійної підготовки, тобто в процесі
навчання і у виші на тому наочному змісті, який слугує основою
майбутньої спеціалізації.
Якість – сукупність властивостей; суттєва визначеність
об’єкта або процесу, внутрішня складова, яка виражається
в закономірному зв’язку частин, елементів; основа існування
об’єкта або процесу з багатогранною зумовленістю, що розкривається через сукупність складових: структуру, систему,
межі, цілісність, мінливість, кількість.

Наукове видання
ОЛІЙНИК Марія Іванівна,
МАЧИНСЬКА Наталія Ігорівна,
ВОЙТОВИЧ Анна Юріївна
та інші

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ:
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР
Колективна монографія

Редактор І. М. Лоїк
Технічний редактор С. З. Сеник
Коректор І. М. Лоїк
Комп’ютерна верстка Н. М. Лобач
Формат 60х90/16. Умов. друк. арк. 22,0. Тираж 300. Зам.
Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000
,
СВІДОЦТВО
про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції.
Серія ДК № 3059 від 13.12.2007 р.
Друк ФОП Кепещук П. М.
м. Львів,
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
Серія ЛВ № 60 від 30.07. 2010 р.
ФОП Бадікова Наталія Олександрівна
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
серія ЛВ № 81 від 23.12.2013 р.
Контактні тел.: +38 096 98 95 628
м. Львів
+38 050 98 62 009
e-mail: nb_knyga@ukr.net

