
             Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет педагогічної освіти 

Кафедра початкової та дошкільної освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ОСВІТНІЙ АЛЬМАНАХ 

ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

(Інтернет- / друковане видання) 

Випуск 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів 2020 



2 

 

УДК 378.091.212(050) 

 

 

 

 

Укладач: Кость С.П., кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент  кафедри 

початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

 

 

Упорядник: Мачинська Н.І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри  

початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник студентських наукових досліджень «Освітній альманах» [вступ. 

слово, впоряд., заг. редак. Н. Мачинська]. – Львів : Львівський 

національний університет імені Івана Франка, 2020.  – Вип. 3. –  217 с. 

 

У Збірнику вміщені наукові дослідження здобувачів вищої освіти з 

актуальних тем педагогіки та методик навчання (теоретико-прикладні аспекти 

дослідження наукової спадщини педагогів; аналіз інноваційних течій сучасної 

педагогічної науки; проблеми та перспективи розвитку педагогіки, методик 

викладання навчальних дисциплін; аналіз здобутків сучасних учених, 

новаторських підходів до організації діяльності педагога; функціонування 

освітніх закладів різних типів; діяльність вчителя-асистента в інклюзивному 

освітньому середовищі; соціопедагогічна спрямованість професійної діяльності 

педагога), а також апробації результатів курсових та магістерських робіт. 

 
 

 

                                      © Львівський національний 

 університет імені Івана Франка, 2020 

  



3 

 

ЗМІСТ 

Вступне слово……………………………………………………………….............6 

Аввакумова У. Значення укранської сім'ї у вихованні дошкільників…………..7 

Балушко Ю. Термінологічний аспект поняття «інформаційно-комунікаційні 

технології»………………………………………………………………………….11 

Беренда А. Виховна робота вчителя початкових класів з метою протидії 

булінгу………………………………………………………………………………14 

Більська О. Технологія розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера………18 

Веретельник К. Формування у майбутніх педагогів професійно значущих 

якостей як психолого-педагогічна проблема……………………………………..22 

Винник О. Виховний потенціал мистецтва…………………...............................26 

Городечна Ю. Культура поведінки як складова морального виховання учнів 

початкових класів…………………………………………………………………..29 

Грицай М. Проектна діяльність учнів у початковій школі: сутність та завдання 

……………………………………………………………………………………….35 

Грицай Н. Народна гра – активна форма пізнання дітьми рідного краю……...39 

Дацко М. Інтерактивне навчання в сучасному освітньому процесі початкової 

освіти………………………………………………………………………………...45 

Довган М. Розвиток креативності на інтегрованих заняттях у здобувачів 

початкової школи…………………………………………………………………..49 

Задорожна Г. Компетентність як наукова категорія…………………………….53 

Зварич Х. Вплив індивідуально-психологічних особливостей молодших 

школярів та інтереси учнів при вивченні англійської мови…………………….56 

Клюса М. Страх та тривожність особистості: прояви та особливості…………59 

Козак Т. Готовність сучасного педагога до використаня інноваційних 

технологій…………………………………………………………………………..63 

Ковальчук І. Використання медіатехнологій в процесі театральної діяльності в 

закладах початкової освіти………………………………………………………..67 

Король В. Агресивна поведінка дошкільників………………………………….70 

Костик Т. Історичні аспекти становлення та розвитку освіти дорослих у Швеції 

……………………………………………………………………………………….74 

Кость Н. Наукова діяльність Малиновського К.А. (до 100-річчя від дня 

народження)………………………………………………………………………...79 

Кравчук Т. Основні критерії готовності вихователя ЗДО до роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами…………………………………………………82 

Крижик А. Педагогічні умови організації освітнього простору в дитячих таборах 

відпочинку…………………………………………………………………………..85 

Кріслата О. Типологія соціальних конфліктів: погляд соціологів і педагогів…90 

Крохмальна С. До проблеми функціонування концепту «театральна 

педагогіка»………………………………………………………………………….95 

Кульчицька Д. Використання і вплив наочності на результативність процесу 

навчання у початковій школі………………………………………………………98 



4 

 

Куц Н. Класифікація ігор та вимоги до організації в умовах нової української 

школи…………………………………………………………………………….. 100 

Нестерчук Я. До питання розвитку методики навчання української мови….105 

Макар Л. Ігрові форми роботи на уроках англійської мови як засіб формування 

комунікативної компетентності школярів………………………………………108 

Маселко Х. Сутність інноваційних технологій в початковій освіті…………..111 

Миронович С. Взаємодія закладу дошкільної освіти та сім'ї щодо формування 

педагогічної культури батьків……………………………………………………115 

Особа В. Софія Русова – берегиня української національної дошкільної 

освіти……………………………………………………………………………….120 

Панькевич Ю. Творчість – як показник професійного зростання 

вихователя…………………………………………………………………………123 

Петруняк О. Вплив казки на мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку.128 

Пирч М. Педагогічна концепція навчання музики Карла Орфа……………….133 

Пшеницька М. Інтернет-залежність у підлітковому віці як психологічний 

феномен……………………………………………………………………………138 

Полянська О. Шляхи використання засобів мультимедіа-технологій на уроках 

початкової школи…………………………………………………………….……143 

Раїнчак М. Дидактичні ігри як засіб формування ключових компетентностей 

учнів початкової школи…………………………………………………………..146 

Рак В. Формування управлінської компетентності як важливої складової 

підготовки майбутніх педагогів………………………………………………….150 

Рибіцька Ю. Інтерактивні освітні технології в ЗДО: загальна 

характеристика…………………………………………………………………….155 

Росяк О. Компетентісний підхід до розвитку критичного мислення учнів 

початкових класів…………………………………………………………………159 

Сем'ян М. Особливості формування готовності майбутніх педагогів до роботи 

з дітьми дошкільного віку (на прикладі діяльності приватних закладів)……..163 

Скраба Д. Анімація як засіб адьютейнменту…………………………………...168 

Співак У. Синдром емоційного вигорання як об’єкт наукового пізнання…...173 

Сюсько Т. Мовленнєва компетентність дітей старшоо дошкільного віку в 

умовах особистісно-орієнтованого підходу……………………………………..176 

Таратула С. Заклад дошкільної освіти як етап соціалізації дитини дошкільного 

віку…………………………………………………………………………………180 

Трусевич Н. Приватна дошкільна освіта: тенденції розвитку в Україні……...184 

Фулитка Л. Формування основ соціальної компетентності дітей дошкільного 

віку як предмет наукового пізнання……………………………………………..187 

Харечко І. Професійно-виховна компетентність майбутніх учителів початкових 

класів………………………………………………………………….……………192 

Хетогурова І. Авторська казка як засіб екологічного виховання дітей старшого 

дошкільного віку………………………………………………………………….195 

Хорост А. Підходи до навчання дітей з особливими освітніми потребами…..200 

Штипка З. Формуванння правової свідомості студентів……………………...203 



5 

 

Юринець І. Загартування як основа здорового способу життя сучасної 

молоді………………………………………………………………………………206 

Юринець І. Історія становлення та розвитку педагогічної 

професії…………………………………………………………………………….211 

Юрків М. Застосування інтерактивних технологій на уроках у початкових 

класах………………………………………………………………………………214 



6 

 

Вступне слово 
Ставте високі цілі й будьте мотиватором для іншх.  

Успішні люди, а не працеголіки, ведуть інших до величі. 

Ентоні А. Д’Суза 

Освітній процес у закладі вищої освіти – складна структурована система, 

спрямована на формування гармонійної особистості, професійну підготовку 

конкурентно спроможного фахівця. 

Самостійна діяльність студентів – вагома складова освітнього процесу. 

Зміст самостійної роботи визначається навчальною програмою конкретної 

дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. У 

процесі самостійної роботи здійснюється самоосвіта студента, яка сприяє 

поглибленню, розширенню та більш міцному засвоєнню знань. Основним 

засобом самоосвіти є самостійне вивчення та опрацювання наукової, науково-

популярної, навчальної, політичної, художньої та іншої літератури.  

Самостійна робота студентів – цілеспрямована, внутрішньо мотивована та 

організована самим здобувачем освіти навчальна діяльність, провідною метою 

якої є засвоєння нових знань, умінь та навичок. 

Виконання самостійної роботи на будь-якому етапі навчання потребує 

високого рівня самосвідомості, рефлексивності, самодисципліни, 

відповідальності. У ній виявляються такі риси як адекватна мотивація, 

цілеспрямованість, самоорганізованість, самостійність, самоконтроль та інші 

особистісні і суб’єктивні якості усіх учасників освітнього процесу. 

Освітній альманах – це вже третій збірник студентських наукових праць, 

який вміщує результати наукових досліджень студентів та магістрантів з різних 

напрямів майбутньої професійно-педагогічної діяльності: у галузі історії 

становлення і розвитку вітчизняної та зарубіжної освітніх систем; у контексті 

впровадження інновацій у практику роботи різних освітніх інституцій; у 

налагодженні педагогічної взаємодії з представнками різних інституцій тощо  

Щиро бажаємо подальших творчих здобутків усім, хто став автором цього 

студентського наукового збірника і запрошуємо до активної участі у подальших 

наших наукових проектах. 

 

Зауважуємо, що укладач та упорядник збірника студентських наукових 

робіт «Освітній альманах» не несуть відповідальності за самостійність 

наукового викладу авторів статей, достовірність і точність дат, 

статистичного матеріалу, цитат, а також використання технік плагіату та 

реферативної компіляції матеріалів, скопійованих з Інтернет-видань! 

 

Наталія Мачинська, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти, 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
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ЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СІМ’Ї У ВИХОВАННІ 

ДОШКІЛЬНИКІВ 

Дослідження історичного розвитку та устрою традиційної української 

родини неодмінно призводить до розуміння її значного педагогічного 

потенціалу. Велика різноманітність підходів та засобів виховання може бути 

використана і має стати частиною педагогіки сьогодення. Головна цінність та 

специфіка сімейного виховання в тому, що воно не належить до якихось 

виокремлених педагогічних явищ, а відбувається в контексті життя самої 

родини, на основі прикладу батьків і передусім на основі традиційної родинно-

побутової культури. Тому все більшої актуальності набуває звернення до 

невичерпної скарбниці народної педагогіки та дослідження історично складених 

засобів виховання в українській родині, які реалізуються у народних традиціях, 

звичаях та обрядах. Лише досконале їх вивчення допоможе у розв’язанні 

сьогоднішніх сімейних проблем та завдань батьківської педагогіки, формуванні 

національної системи родинно-суспільного виховання, наукового прогнозування 

перспектив зміцнення сім’ї й піднесення її значення у вихованні дітей та молоді. 

Проблемами української сім’ї, вивченням народних традицій та 

обрядовості займалися такі педагоги як К. Ушинський, М. Стельмахович, 

О. Любар, В. Сухомлинський [7, с. 192]. 

Для дослідження порушеної проблеми вагомими є погляди 

М. Стельмаховича, який наголошував: «Настав той вирішальний час, коли 

потрібно якнайрішучіше повернутися до української родинної етнопедагогіки на 
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Україні, до відродження традиційного статусу української родини з її 

непорушним авторитетом, подружньою вірністю, любов’ю до дітей і відданістю 

святому обов’язку їх виховання, повагою до батьків і материнським 

покликанням жінки, створенні й захисті домашнього вогнища, забезпечуючи  на 

їх взірцевому прикладі моральну підготовку молоді до подружнього життя» [6, 

с. 256]. 

Вишневський О. переконує: в основі народного ідеалу української сім’ї 

лежить евдемонізм – прагнення створити сім’ю здорову, щасливу, багатодітну, 

міцну, дружну» [1, с. 164].  

З історії розвитку українського суспільства відомо, що наш народ з давніх-

давен великої уваги надавав вихованню дітей, вважаючи, що батьки – головні 

природні вихователі. Найбільший вплив на дитину мав створений батьками 

уклад, спосіб життя родини, всіх її членів. Як справедливо зазначають вчені 

Ю. Грицай та І. Журецький, народне дитинознавство розкриває вікові та 

психологічні особливості дітей, специфіку їх мислення, своєрідність 

світосприймання, емоційного життя тощо. Народні спостереження глибоко і 

безпомилково відображають внутрішній світ вихованців (інтереси, мотиви 

діяльності, цілі вчинків, інші особливості духовного життя) [5, с. 134].  

Аналогічними є твердження М. Голець. На її думку, дослідження історії 

виховання дітей грунтується як на історичних фактах практичного досвіду, 

суспільного та материнськго виховання, так і на розгляді різних психолого-

педагогічних систем [2, с. 5]. Історія родинної педагогіки найповніше розкриває 

традиції виховання в сімейному колі, оскільки саме вони відображають культуру 

яка впливала на становлення самобутності народу й історичного суспільства в 

цілому.  

З давніх-давен на сім’ю покладалась головна відповідальність за 

виховання своїх дітей, за організацію їхнього життя. Батьки були першими і 

незамінними вихователями у житті кожної дитини. Адже родина – це природний 

осередок найглибших людських почуттів. У сімейному вихованні розгляду 
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взаємин чоловік-жінка народна педагогіка приділяла велику увагу, розглядаючи 

шлюбні відносини заради блага дітей: кохання двох – чоловіка і жінки веде до 

виникнення нового життя.  

Неабиякого значення надавалось гендерній соціалізації дітей. У належних 

стосунках між подружжям народ бачить великий педагогічний сенс: добрі 

подружні взаємини, розумний розподіл сімейних обов’язків слугують надійним 

фундаментом для створення міцної сім’ї зі здоровим мікрокліматом; 

допомагають успішно вирішувати виховні проблеми; є взірцем для молоді, 

формуючи майбутніх чоловіків і жінок. Взаємно щире і світле подружнє кохання 

народжує велику любов до дітей, запалює в їхніх серцях добрі, чисті, почуття і 

чуйність. Любов і злагода між чоловіком і дружиною увіковічені в народному 

фольклорі: «Живуть між собою, як голубів пара», «Чоловік та жінка – найкраща 

спілка», «Муж з жоною, як борошно з водою» [3, с. 55]. 

В українській сім’ї жінка завжди користувалась великим авторитетом і 

повагою, відігравала помітну роль у вихованні дітей, створенні сприятливих 

умов для зміцнення стосунків у родині: «Чоловік за один кут дім тримає, а жінка 

за три», «Чоловік – голова, дружина – душа». Батько був опорою сім’ї. Народ 

завжди цінував чоловіків, які відповідально ставились до родинних обов’язків, 

виховання дітей, були для них справжнім авторитетом. Актуалізувався чинник 

особистого впливу батьків на формування особистості дитини з раннього віку 

(«Яка хата – такий тин, який батько – такий син») [4, с. 10]. 

У практиці родинного виховання виробилася розгалужена система 

стимулюючих методів: педагогічна вимога, орієнтація на очікувану радість, 

заборона, застереження, навіювання, заохочення. Заохочення і покарання 

вважалися дуже делікатними методами у вихованні дітей: заохочувати слід з 

дотриманням високої вимогливості, а карати з виявленням поваги до 

особистості. «Хто б’є дитину, той не виховає добру людину», «Свари жінку без 

дітей, а дітей без людей», «Дисципліна міцніє не бійкою, а родинною спілкою». 
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Особливого значення у формуванні дитячої свідомості народне 

дитинознавство надавало особистому прикладу батьків («Які мама й татко, таке 

й дитятко», «Не навчив батько – не навчить і дядько», «Хороші діти – це честь 

для батька й матері» [4, с. 11].  

Отже, народна педагогіка наголошує на великому значенні батьківського 

авторитету в родинному вихованні. Що вищий авторитет батьків в очах дитини, 

то сильніше впливають батьки на формування її як особистості. На виховання 

дітей також впливають правила, традиції, звичаї. Відтак використання 

позитивного досвіду минулого розглядається як запорука успішного виховання 

дитини. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПОНЯТТЯ «ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується змінами в 

освітньому процесі. Зростає роль та значення інформаційно-комунікаційних 

технологій, які розглядаються як потужний багатофункціональний засіб 

навчання. Їх використання призвичаює здобувача освіти до життя в 

інформаційному середовищі, сприяє залученню до інформаційної культури. 

За умов переходу України до інформаційного суспільства, застосування 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні – одна з найбільш 

важливих і стійких тенденцій розвитку освітнього процесу, що забезпечує 

підвищення його ефективності. Сучасний здобувач освіти потребує такого 

навчання, яке забезпечувало б розвиток творчого мислення, самостійності й 

активності в навчальній діяльності, уміння набувати нові для себе знання. 

Питання інформатизації освіти, впровадження новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій в освітню сферу України, ухвалено в Законі України 

«Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні» [9]. 

Вперше поняття «інформаційні та комунікаційні технології» зустрічаємо в 

журналі «Проблемы теории и практики управления» в № 1-6 за 1995 рік [7]. 

Значно раніше ці терміни з’являються в англомовних джерелах. Вираз 

«information technologies» з’являється у зарубіжній літературі в 1964 рік [8]. 

https://pedagogy.lnu.edu.ua/department/kafedra-pochatkovoji-ta-doshkilnoji-osvity
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За визначенням К. Блертона (UNESCO) інформаційно-комунікаційні 

технології – різноманітні технологічні інструменти та ресурси, що 

використовуються для спілкування і для створення, поширення, зберігання, та 

управління інформацією [6].  

Тлумачний словник з інформаційно-педагогічних технологій визначає 

інформаційно-комунікаційні технології як сукупність методів, виробничих 

процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збору, обробки, 

зберігання, поширення, відображення й використання інформації в інтересах її 

користувачів [3]. 

 М. І. Жалдак визначає інформаційно-комунікаційні технології як 

сукупність методів, засобів і прийомів, використовуваних для збирання, 

систематизації, зберігання, опрацювання, передавання, подання різних 

повідомлень і даних [2]. 

За Дж. Велінгтоном, інформаційні технології  – це системи, створені для 

виробництва, передачі, відбору, трансформації і використання інформації у 

вигляді звуку, тексту, графічного зображення і цифрової інформації [1]. 

Під засобами ІКТ О. М. Гончарова розуміє програмно-апаратні засоби і 

пристрої, що функціонують на базі мікропроцесорної, обчислювальної техніки, 

а також сучасні засоби і системи інформаційного обміну, що забезпечують 

операції по збору, продукуванню, накопиченню, збереженню, обробці, передачі 

інформації [3]. 

Н. В. Морзе визначає інформаційно-комунікаційні технології як 

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

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

середовища роботи користувача [4].  

Ю. В. Триус визначає інноваційні інформаційно-комунікаційні технології 

навчання як оригінальні технології (методи, засоби, способи) створення, 

передавання і збереження навчальних матеріалів, інших інформаційних ресурсів 

освітнього призначення, а також організації і супроводу освітнього процесу 
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(традиційного, електронного, дистанційного, мобільного) за допомогою 

телекомунікаційного зв’язку та комп’ютерних систем і мереж, що 

цілеспрямовано, систематично й послідовно впроваджуються в педагогічну 

практику з метою підвищення якості освіти [5]. 

Отже, одностайного визначення терміна «інформаційно-комунікаційні 

технології» нема, вчені трактують це поняття по-різному. Однією із причин, які 

впливають на розширення змісту цього поняття став процес інформатизації 

суспільства. Зокрема, враховуючи складність та широкий зміст поняття, сьогодні 

не існує однозначного підходу до визначення поняття ІКТ. Враховуючи 

модернізацію технічних засобів навчання і комп’ютерних мереж, методів та 

способів їх використання, з’являються перспективи для подальших досліджень 

щодо сутності поняття ІКТ. 

Але слід відзначити, що впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій в освітній процес має опиратися на їх педагогічно обґрунтованому 

поєднанні з традиційними методичними системами навчання та при 

обов’язковому обґрунтуванні педагогічної доцільності такого використання, 

тобто освіта на сучасному етапі має задовольняти нові потреби й водночас 

зберігати свої сильні традиційні сторони. 
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ВИХОВНА РОБОТА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ З МЕТОЮ 

ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ 

Булінг розповсюджений в усьому світі й притаманний закритим 

колективам в школах, дитячих будинках, інтернатах тощо. Особливої 

актуальності ця тема набуває в контексті розвитку в Україні інклюзивної освіти, 

що передбачає навчання дітей з інвалідністю в загальноосвітніх навчальних 

закладах. Небезпека цькування виростає, коли поряд із дітьми з’являється хтось 

на них геть не схожий. 

Шкільний булінг вкрай небезпечний, адже припадає на час формування 

особистості, засвоєння моральних норм, позиціювання себе у колективі. Одним 

із пріоритетних завдань кожної демократичної держави у сфері кримінально-

правової охорони прав і свобод людини і громадянина є захист її життя та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-16
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здоров’я. Конституція України [2] проголошує життя і здоров’я людини, її честь 

і гідність, недоторканність і безпеку як найвищу соціальну цінність (ст. 3), 

наголошуючи, що ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, 

нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи 

покаранню (ст. 28). Заборона катування людей відповідає вимогам міжнародно-

правових актів, на підставі яких кожна держава, в тому числі і Україна, розглядає 

акти катування як злочини. Це, зокрема, такі основні міжнародно-правові акти 

як Загальна декларація прав людини (ст. 5) Міжнародний пакт про громадянські 

і політичні права (ст. 7), Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод (ст. 3) тощо.  

Ґрунтовні дослідження з проблеми протидії булінгу належать зарубіжним 

науковцям зокрема, скандинавським та британським. Серед них Д. Олвеус [6], А. 

Пікас, П. Рендолл, Д. Лейн, Е. Мунте, Д. Таттума та ін. На початку 90-х років ХХ 

ст. проблема цькування почала вивчатись у США. Центральне місце в розвитку 

проблеми зайняла робота Д. Ольвеуса. Розроблена автором модель булінгу в 

освітньому середовищі послужила основою подальшого вивчення проблеми. 

Дослідження українських науковців в основному спираються на 

зарубіжний досвід. Зокрема проблему насильства в освітньому середовищі на 

сучасному етапі розробляють такі українські вчені як С. Бурова, М. Дмитренко, 

О. Лавриненко, В.Панок, В. Синьов та ін. Заслуговує уваги і праця Л. Лушпай [3, 

с. 85]. 

Захист дітей від жорстокості, попередження злочинів проти них є 

надзвичайно важливим, соціально значущим і актуальним завданням, вирішення 

якого носить міждисциплінарний характер. У діяльність щодо припинення 

насильства повинні залучатися працівники правоохоронної системи, органів 

опіки та піклування, представники соціальної та педагогічної спільнот, 

співробітники медичної і психологічної служб. Однак, найчастіше зусилля зі 

створення ефективної системи профілактики та припинення насильства щодо 

дітей, надання допомоги жертвам жорстокого поводження розбиваються через 
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перешкоди, з-поміж яких: відомча обмеженість і міжвідомча роз’єднаність, 

суб’єктивізм у виборі недержавних організацій для співпраці, відсутність єдиних 

методичних і системних підходів в організації профілактичної роботи; 

ігнорування профілактичної спрямованості в роботі з дітьми і сім’єю; відсутність 

законодавчих норм і правозастосовної практики щодо захисту і реабілітації 

жертв, що посилюється правовою неписемністю і недовірою населення до 

правоохоронних органів, низькими матеріальними статками, що не дозволяють 

звертатися за кваліфікованою юридичною допомогою; несформованістю у 

педагогічних, поліцейських, соціальних, медичних працівників навичок 

спілкування з жертвою, що веде до приховування або замовчування фактів 

насильства, особливо за відсутності особистої зацікавленості дорослого в 

покаранні кривдника і реабілітації постраждалого від домашнього насильства; 

відсутність ефективно діючої і доцільно організованої реабілітаційної системи 

[4, c. 203]. 

Розв’язати проблему насильства щодо неповнолітніх можна тільки у разі 

спільної роботи педагогів, батьків і всіх дорослих, які так чи інакше причетні до 

виховання дітей. 

З метою профілактики насильства та надання допомоги учасникам 

конфліктних ситуацій вчитель початкових класів: аналізує соціально-

психологічний клімат в колективі; розпізнає в учнях проблеми в 

міжособистісному спілкуванні, адаптації до колективу, передумови до 

насильницької поведінки; здійснює систематичне спостереження за учнями з 

особливими освітніми потребами, особливостями розвитку та поведінки і 

іншими учнями, у яких більш високий ризик стати жертвою насильства і 

дискримінації; проводить з класом різноманітні виховні заходи, спрямовані на 

протидію булінгу (насильства), з метою згуртування колективу учнів  

Одним із важливих заходів профілактики насильства в освітньому 

середовищі є формування у здобувачів освіти умінь і навичок розвитку і 

підтримки здорових міжособистісних відносин [5, c. 140-143]. 
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Під час проведення виховних занять необхідно створити психологічно 

комфортну і безпечну атмосферу, щоб зміст обговорень, висловлювань ставав 

особистісно прийнятим, ціннісним для кожного з учасників колективу. Це 

досягається шляхом використання таких методів навчання, за яких вчитель 

виступає в ролі модератора і, не пропонуючи готових рішень та оцінювання, 

спонукає учнів до самостійного визначення свого ставлення до різних життєвих 

ситуацій і вибудовування моделі поведінки. Для проведення планомірної та 

систематичної роботи щодо ознайомлення здобувачів освіти зі своїми правами, 

для уникнення ситуацій їх порушення, для можливості захисту, відновлення 

порушених прав, поваги прав інших людей, сприяння формуванню високого 

рівня правової культури рекомендуємо використовувати такі інноваційні заходи 

з орієнтовною тематикою: заняття з елементами тренінгу (інтерактивна форма 

навчання, під час якої людина максимально оволодіває новими знаннями, 

отримує нові навички, переглядає власні цінності та пріоритети, коригує, 

удосконалює та розвиває певні якості та властивості своєї особистості, обирає 

для себе такі форми та методи поведінки, які відповідають саме її ситуації та 

індивідуальності); форум-театри (методика інтерактивної роботи, направлена на 

вирішення соціальних проблем, коли глядач перетворюється з пасивного на 

активного співучасника всього, що відбувається); мозковий штурм, брейн-

стормінг (один із найпопулярніших методів навчання і групової роботи, метод 

висування творчих ідей у процесі розв’язування проблеми, сеанси якого 

стимулюють творче мислення); печа-куча (методологія презентації коротких 

доповідей, спеціально обмежених за формою і тривалістю, на неформальних 

конференціях); аналіз правових ситуацій (форма роботи, спрямована на 

традиційне розв’язування задач за заданою проблемою) та інші [1, С. 11–14.]. 

Такі колективні форми й методи освітньої роботи охоплюють одночасно 

велику кількість школярів, сприяють створенню позитивного настрою. Так 

званих агресорів треба вчити аналізувати свої почуття і почуття інших людей, 

також вчити з розумінням ставитися до індивідуальних відмінностей у різних 
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людей, вчити справлятися з міжособистісними проблемами цивілізованим 

шляхом. 
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ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 

Г. АЛЬТШУЛЛЕРА 

Дошкільне навчання сприяє розвитку вольових якостей дошкільників, 

вимагаючи від них усвідомлення і виконання обов’язкових завдань, довільного 

реагування поведінки, вміння активно керувати увагою, слухати, думати, 

узгоджувати власні потреби з вимогами вихователя та батьків. Відкриваються 

можливості розвитку дитини як суб’єкта вольової поведінки, здатного 

довільного регулювати власні психічні процеси та поведінку. У дітей 

формуються такі вольові риси характеру, як самостійність, впевненість у своїх 

силах, витримка, наполегливість. 
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 Характер у цьому віці щойно формується. Через недостатню 

сформованість вольових процесів спостерігаються імпульсивність поведінки, 

примхливість, упертість. У поведінці дітей чітко виявляються особливості 

їхнього темпераменту, зумовлені властивостями нервової системи. 

Основне завдання  технології формування та розвитку творчої особистості 

дітей дошкільного віку – створити максимально сприятливі умови для творчого 

розвитку дітей дошкільного віку. 

Мета технології – забезпечення умов для того, щоб кожен дошкільник міг 

реалізувати себе, свої індивідуальні здібності, свої схильності та інтереси. 

Не орієнтувати дітей лише на традиційне засвоєння знань, адже такий 

підхід в організації навчально-пізнавальної діяльності за сучасних умов не є 

продуктивним, бо обсяг знань зростає надто швидко. Та й самі по собі знання не 

гарантують появи нових оригінальних ідей. Тому велику увагу потрібно 

приділяти розвитку таких властивостей особистості, які дають можливість 

творчо використовувати здобуті знання. Потрібно розвивати в межах можливого 

творчі здібності кожної дитини, а не лише особливо обдарованих. Здатність до 

творчості не є винятковим явищем, властивим лише одиницям. Певною мірою 

творчість властива всім людям, тому потрібно створити для кожного оптимальні 

умови навчання, формувати потребу вчитися, розвивати мислення дітей, їхню 

мовну активність, проявляти творчість і самостійність у виконанні поставлених 

завдань. 

Чільне місце серед педагогічних технологій, які мають на меті розвиток 

творчих здібностей, посідає теорія розв’язання винахідницьких завдань (далі - 

ТРВЗ), створена у 1946 р. російським науковцем, письменником-фантастом 

Генріхом Альтшуллером (1926-1998). Вона сприяє розвитку технічної творчості. 

Її тривалий час успішно використовували на станціях юних техніків. Згодом було 

виявлено її значний потенціал у розвитку творчих здібностей загалом. Із 

поширенням цієї теорії в практиці виникла творча педагогіка, а з часом і новий 

розділ ТРВЗ – теорія розвитку творчої особистості. 
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ТРВЗ є точною наукою, тому має свою галузь дослідження і відповідний 

інструментарій. Крім технічних дисциплін, її ідеї та механізми використовують 

при розв’язанні нетехнічних творчих завдань у соціальних, наукових, художніх 

системах, тобто в галузі психології, педагогіки, культури та ін. ТРВЗ є цілісною, 

самодостатньою технологією, послуговуючись якою можна розв’язувати 

проблеми будь-якої складності і розвивати творчі здібності. 

Метою освітнього процесу є виховання творчої особистості, здатної 

переосмислювати, аналізувати інформацію, адаптуючись до змінних умов. Для 

цього ще в юному віці за допомогою вчителя вона має пізнати себе, навчитися 

використовувати власні творчі задатки. 

Технологія розвитку творчої особистості – змістова техніка формування 

системного творчого мислення, уяви, винахідницької кмітливості на основі 

використання законів розвитку технічних систем. 

Основне завдання технології – навчати дитину розв’язувати проблеми 

різного рівня складності з використанням винахідницьких завдань. Основна ідея 

технології полягає у тому, щоб переводити завдання з нижчого рівня складності 

на вищий. Для її успішної реалізації потрібно навчити дитину виявляти 

проблеми, з’ясовувати, чому легкі завдання розв’язуються просто, а важкі – 

складно. У роботі з дітьми дошкільного віку використовують колективні ігри, 

ігри-заняття, під час яких діти вчаться спостерігати навколишню дійсність, 

виявляти суперечливі властивості предметів, явищ, шукати відповіді на 

поставлені питання. Педагог орієнтується на вільний та самостійний вибір 

дитини – предмета, матеріалу, виду діяльності. 

Отже, творчі здібності та творча обдарованість є характерною ознакою 

творчої особистості, спроможної реалізовувати свій творчий потенціал за 

власною ініціативою і вибором відповідних засобів. Її можна розглядати і як 

передумову для будь-якої творчої діяльності, змотивованої прагненням 

індивідуума до самовираження та самоствердження. 
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Теорія Г. Альтшуллера ґрунтується на законах розвитку технічних систем, 

удосконалення яких відбувається в процесі реалізації винахідницьких завдань із 

дотриманням певних стандартів. Значну роль при цьому відіграє 

систематизований, постійно збагачуваний інформаційний фонд. 

Встановлено, що застосування педагогам універсальних методів розвитку 

творчості й нестандартного мислення дітей дає змогу підвищити ефективність 

навчально-виховного процесу. 

Отже, теорію розв’язання винахідницьких завдань використовують і в 

організації дозвілля дітей. Як відомо, у процесі організації свята, розваги 

реалізується природна потреба дитини у фізичній, психічній та емоційній 

розрядці, накопиченні позитивного емоційного досвіду, значною мірою 

розв’язуються й інші навчально-виховні завдання. 

Література: 

1. Альтшуллер Г. С., Шапіро Р.Б. Про психології винахідницької творчості // 

Питання психології.  - 1956. - № 6. 

2. Альтшуллер Г. С. Алгоритм винаходу.  - М.: Московський робочий.  - тисяча 

дев'ятсот шістьдесят дев'ять (1-е изд.);  1973 (2-е изд.). 

3. Альтшуллер Г. С. Творчість як точна наука.  - М.: Советское радио, 1979. 

4.Веретенко Т. Г. Загальна педагогіка // Т. Г. Веретено. – К., 2004. – 316 с. 

5.Сухомлинський В. О. Основні проблеми творчої праці педагога / В. 

Сухомлинський // Вибрані твори в 5-ти т. – К. : Радянська школа, 1977. – Т.4. – 

636 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Веретельник К.С., 

здобувач вищої освіти  

другого (магістерського) рівня, VІ-го курсу,  

факультету педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

Науковий керівник – Лозинська С.В., 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

 

ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНО 

ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

Орієнтація системи дошкільної освіти на розвиток особистості дитини 

передбачає нову педагогічну позицію, центром якої є вихованець 

з індивідуальними, психічними та фізичними особливостями. Тому 

до особистості вихователя закладу дошкільної освіти висуваються особливі 

вимоги. Виходячи з цього, пріоритетним завданням закладу вищої освіти є 

формування у майбутнього спеціаліста таких професійно значущих якостей, які 

забезпечують розуміння особистості та орієнтацію на розвиток і саморозвиток 

індивідуальності вихованця. 

Для успішного виконання професійної діяльності людина повинна 

володіти низкою характеристик. У науці вони одержали назву – професійно 

значущі якості особистості. Важливим підсумком сучасних досліджень є 

встановлення того, що будь-яка професійна діяльність реалізується на базі 

системи професійних якостей. Професійні якості є одним із найважливіших 

чинників професійної придатності, вони не тільки характеризують певні 

здібності, але й органічно входять до їх структури, розвиваючись у процесі 

навчання й практичної діяльності [2]. 

Професійно значущі якості особистості педагога – це стійкі загальні та 

специфічні риси, що забезпечують повноцінне виконання ним своїх професійних 

функцій та обов’язків. Це інтегроване комплексне утворення, яке формується 
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шляхом синтезу професійних і особистісних якостей. Воно виникає внаслідок 

професіоналізації особистісних якостей і трансформації їх в особистісно цінні [4, 

305]. 

Професійні якості фахівця ґрунтуються на знаннях фундаментальних, 

професійно орієнтованих і гуманітарних наук, уміннях і навичках виконувати 

професійні обов’язки. Крім цього, фахівець повинен на високому рівні володіти 

власне професійною діяльністю в обраній галузі; вміти проектувати свій 

подальший професійний розвиток; володіти навичками морально-правової 

відповідальності за якість і результати своєї праці.  

Професійні якості – це окремі динамічні риси особистості, окремі психічні і 

психомоторні властивості (виражені рівнем розвитку відповідних психічних і 

психомоторних процесів), а також фізичні якості, які відповідають вимогам певної 

професії й сприяють успішному оволодінню цією професією [4, с. 312]. 

Аналіз світових тенденцій у галузі професійно-педагогічної освіти 

засвідчує зростання вимог до професійних і особистісних якостей педагога. 

Сукупність професійно значущих якостей педагога визначається як професійна 

готовність до педагогічної діяльності.  

Тривалий час вважалося, що виховання особистості майбутнього педагога 

в процесі його професійного навчання забезпечується засвоєнням системи 

педагогічних знань. І чим більшою була інформаційна насиченість такого 

навчання, тим кращою здавалася підготовка педагога. Але практика засвідчила 

хибність такого підходу. Реальне життя ставить у такі ситуації, коли самих 

теоретичних знань замало, потрібні практичні вміння й навички. Крім того, 

молодий педагог починає усвідомлювати, що саме він, його особистість, є 

своєрідним «інструментом» організації взаємодії з дітьми. Так виникає не 

передбачена попереднім досвідом навчання проблема вивчення і вдосконалення 

власної психотехніки, мовлення, невербальної поведінки [1]. 

Виховання і самовиховання – дві сторони формування особистості. 

Навчити професії педагога неможливо, але навчитися їй можна. Стане педагог 
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майстром, чи ні, залежить не лише від системи навчання, а насамперед від зусиль 

тих, хто вчиться. Потрібно усвідомити орієнтири самовдосконалення та шляхи 

його здійснення. Професійне становлення майбутнього педагога починається з 

першого року навчання і зорієнтоване воно на його особистісний розвиток. 

Вважаємо, що професійне становлення є не короткочасним процесом, який 

охоплює тільки період навчання в закладі вищої освіти. Це багаторівневий 

процес, що складається з чотирьох основних стадій. Перехід до кожної наступної 

стадії закладається під час попередньої і супроводжується виникненням ряду 

протиріч і нерідко навіть кризових явищ [3, с. 19].  

Представлена схема етапів професіонального становлення особистості 

майбутнього педагога [3, с. 20]. 

 

Проаналізуємо характеристики і психологічні критерії, які властиві 

кожному з чотирьох етапів професійного становлення особистості педагога. 

Перший етап охоплює виникнення і формування професійних намірів під 

впливом загального розвитку, початкової орієнтації і залучення до різних сфер 

праці. Формування професійних намірів необхідно розглядати як 

найважливіший спосіб розвитку. Критерієм цього етапу є соціально і 

психологічно обґрунтований вибір професії.  

Другий етап – це власне професіональне навчання, тобто етап 

цілеспрямованої підготовки до обраної професійної діяльності в процесі 

продуктивної інтелектуальної і практичної діяльності. Психологічним критерієм 

цього етапу є професійне самовизначення, тобто ставлення майбутнього фахівця 

до себе як до суб'єкта професійної діяльності.  

Третій етап – це процес входження в професію, характеризується активним 

володінням професією і знаходженням свого особливого місця в системі 

виробничого колективу. Критерій цієї стадії – достатньо високі виробничі 
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показники діяльності, певний рівень розвитку професійно значущих якостей і 

психологічний комфорт.  

Четвертий етап – це повна реалізація особистості в самостійній 

професійній праці. Процес забезпечення професійного оновлення особи повинен 

включати оптимум в поєднанні змістовних мотивів (цікавість до змістовної 

сторони діяльності) і адаптаційних (престиж професії, зарплата та ін.) [3, с. 22].  

Підкреслимо, що ставлення до професії є необхідною передумовою для 

розвитку професійної мотивації. Процес розвитку професійних мотивів 

відбувається безпосередньо в навчальний діяльності, але не можна 

недооцінювати значення цієї передумови.  

Таким чином, слід зазначити, що проблема професійного становлення 

сучасного педагога може бути розв'язана шляхом формування та посилення ще 

в закладах вищої освіти освітньої мотивації студентів – майбутніх педагогів. А 

це буде можливим лише тоді, коли і студент, і викладач перейдуть в систему 

суб'єктно-суб'єктних відносин. Саме така система відносин між учасниками 

процесу вищої освіти дозволить студентам і викладачам бути рівноправними 

учасниками освітнього процесу. 
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ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МИСТЕЦТВА 

Особливе місце у формуванні естетичних почуттів належить творам 

мистецтва, які своєю емоційно-образною формою вираження думок, 

різнобарвних емоцій найбільше сприяють творчому становленню особистості, 

розвитку її здібностей, індивідуальності. У процесі взаємодії з різними видами 

мистецтва формується ієрархія духовних та естетичних цінностей особистості, 

уявлення неповторності краси природи та людини, накопичується досвід 

емоційно-естетичних переживань, формуються естетичні смаки та ідеали. 

Важливість такого підходу полягає в тому, що в мистецтві, художньому 

образі сконцентровані всі аспекти людських стосунків і переживань. Мистецтво 

впливає на формування світогляду, вибір системи ціннісних орієнтацій, ідеалів, 

на перетворення внутрішнього світу людини, сприяє гуманізації її соціальної 

поведінки. До того ж мистецтво допомагає осягнути різноманіття людського 

буття і розкрити цілісну картину світу.  

Вже з найдавніших часів на зорі цивілізації мистецтво використовувалося 

не просто як факт спілкування між людьми, спосіб передачі інформації або як 

засіб насолоди, воно розглядалося як форма людського пізнання світу 1. 

Під впливом різноманітної трудової діяльності зароджувалися духовні 

потреби й естетичні почуття. Створений людиною предмет, у якому гармонійно 

сполучалися всі елементи форми та змісту, не тільки краще виконував своє 
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практичне призначення, але і набував нової суспільної властивості – задовольняв 

духовні потреби. 

Співпадіння сприйняття створеного предмета з уявленнями про його 

досконалість породжувало у людини особливе естетичне переживання, духовне 

задоволення і насолоду красою, а єдність естетичного сприйняття і переживання, 

як  вже визначалося, є основою естетичного почуття. 

Питання естетичної сутності мистецтва розроблялися відомими 

українськими філософами-естетиками: В.Мазепою, В.Михальовим, 

В.Федоруком, Н.Яранцевою, О.Лановенко, І.Лисим, які визначали пізнавальну 

функцію мистецтва, його роль у духовному збагаченні особистості, розробляли 

проблеми сприйняття художнього образу, специфіки і синтезу різних видів 

мистецтва, їх вплив на естетичний та духовний розвиток людини [4, с.23]. 

На виховну функцію мистецтва у процесі освітньої діяльності вказував 

С.Мельничук. Він також наголошував на тому, що мистецтво «ефективно 

впливає на почуття, емоції, актуалізує навчальну діяльність; йому також 

належить важлива культурно-соціальна функція, яка тісно пов’язана з 

проблемою вільного часу студентів: заповнюючи вільний час молодих людей, 

мистецтво насичує його естетично цінним змістом» 2, с. 5. 

Мистецтво також володіє значними комунікативними можливостями. 

Необов’язково переводити його на рідну для людини мову, адже художник 

ділиться образами, пропущеними через призму його внутрішнього світу, 

почуттями, думками, переживаннями, які доступні розумінню інших людей і 

приносять їм насолоду. 

Твори мистецтва у повній мірі розкривають свою сутність лише у процесі 

його безпосереднього сприйняття. Але сприйняття мистецтва вимагає певної 

попередньої підготовки і ступеня розвиненості психічних процесів: розумової 

діяльності, емоційної налаштованості, розвиненої уяви, уміння співвідносити 

зміст художнього твору як з проявами навколишньої дійсності, так і з власним 

внутрішнім світом; здатності осягнення твору в цілому. Все це необхідно 
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враховувати при організації освітньої роботи з можливістю залучення студентів 

до світу мистецтва, при розвиткові внутрішніх якостей у процесі їхнього 

особистісного становлення. 

Емоційна сила мистецтва виникає не спонтанно і не самовільно. Це 

результат глибокого взаємопроникнення почуттів і думок, адже, створюючи свій 

твір, художник враховує, як усе описане ним буде впливати на людей. Тому при 

виборі художніх творів необхідно брати до уваги особистісний характер 

сприйняття мистецтва. Лише у тому випадку, коли світ мистецтва стає 

особистісно значущим і поєднується з внутрішнім світом людини, воно входить 

до її свідомості як засіб пізнання світу і самої себе, стає джерелом формування 

ціннісних критеріїв 2. 

При сприйнятті мистецтва завжди наявні елементи емоційного й 

інтелектуального начала. Взаємозв’язок почуттів з мисленням допомагає 

сприймати сутність явищ, які розкриваються художником, в образному світі його 

творів. Тому так важливо розвивати образне мислення як один із видів духовного 

освоєння світу людини. Однією із важливих ланок цього ланцюга є уміння уяви, 

що відтворює, сприяння асоціативному мисленню, співвідношенню художнього 

образу з реальністю, особистими спостереженнями, з власним внутрішнім 

світом. 

В. Мирошниченко підтверджує ідею постійного розвитку у людині 

інтелектуального й емоційного начала у їхньому взаємозв’язку. Через залучення 

до мистецтва у людини активізується творчий потенціал, і чим раніше закладені 

основи цього потенціалу, тим активніше буде його прояв у залученні до 

художніх цінностей світової культури, тим більш розвиненим буде її естетична 

свідомість, що безпосередньо позначиться на розширенні сфери прояву 

естетичних потреб 3. 

Ідея твору розкривається через його художню форму. З образів чуттєвого 

сприйняття виникають уявлення про епоху, її людей і події. С. Мельничук вважає 
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важливим допомогти людині знайти у них особистісний сенс і дати привід до 

роздумів [2]. 

Отже, аналіз філософсько-естетичних та психолого-педагогічних джерел з 

проблеми дослідження, програм і концепцій художньо-естетичного розвитку 

студентської молоді показує, що на сучасному етапі найбільше значення 

одержало питання формування духовної сфери особистості, розвитку її 

естетичної свідомості.  
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КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ ЯК СКЛАДОВА МОРАЛЬНОГО  

ВИХОВАННЯ  УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  

  Проблема формування культури поведінки здобувачів освіти є однією з 

головних на сучасному етапі розвитку людства. Зниження культурно-морального 

рівня суспільства загалом зумовлює необхідність створення нових підходів і 

способів формування культури поведінки особистості, особливо в контексті 

загальнолюдських цінностей і норм поведінки. Як відомо, фундамент культури 

https://pedagogy.lnu.edu.ua/department/kafedra-pochatkovoji-ta-doshkilnoji-osvity
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поведінки закладається в молодшому шкільному віці, що визначає подальший 

гармонійний розвиток особистості і суспільства загалом. Отже, в сучасних 

умовах важливим завданням виховання учнів молодшого шкільного віку 

відповідно до вікових особливостей є формування культури поведінки. 

  Актуальність проблеми також засвідчують державні документи про освіту 

(Закон України «Про освіту», Національна доктрина розвитку освіти, Концепція 

національно-патріотичного виховання, Концепція позакласної виховної роботи в 

загальноосвітній школі), які орієнтують освітньо-виховний процес на здійснення 

підготовки людини до життя в суспільстві на засадах гуманізму й толерантності 

[7, с.1]. 

 У концепції НУШ зазначено, що виховний процес – невід’ємна складова 

всього освітнього процесу, що орієнтується на загальнолюдські цінності, зокрема 

морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, 

повага до себе та інших людей) та соціально-політичні (свобода, демократія, 

культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе 

ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність) [1, с.19]. 

 Проблему виховання культури поведінки особистості досліджували багато 

сучасних зарубіжних та вітчизняних вчених, а саме: С.Анісімов, М.Бердяєв, 

М.Вебер, В.Малахов, В.Соловйов, В.Франкл, І.Бех, А.Богуш, А.Бойко, 

О.Кононко, В.Кузь, О.Савченко, Ф.Алімов, Л.Артемова, В.Білоусова, 

О.Богданова, В.Горєва, А. Макаренко, Ш. Амонашвілі,  В. Мацулевич, В. 

Сухомлинський, С.Петеріна, Н.Хамська, А.Шемшуріна, М.Боришевський, 

М.Губрненко Л.Артемова, А.Гончаренко, В.Киричок, Н.Хіміч, О.Яницька, 

М.Волос, В.Дружинін, І.Зязюн, Л.Масол, Н.Миропольська, А.Федь та ін. 

На думку С. Петеріної, поняття «культура поведінки» можна визначити як 

сукупність корисних для суспільства постійних форм повсякденної поведінки у 

побуті, у спілкуванні, в різноманітних видах діяльності [5, с. 26]. 

Культура поведінки не зводиться до формального дотримання етикету: вона 

тісно пов’язана з моральними почуттями та своєю чергою підкріплює їх. У змісті 
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культури поведінки здобувачів освіти можна умовно виділити наступні 

компоненти: культура діяльності; культура спілкування; культурно-гігієнічні 

навички та звички. Завдання культури поведінки молодших школярів 

розглядається як складова частина морального виховання. Виховання культури 

поведінки передбачає формування в учнів системи моральних уявлень, розвиток 

моральних почуттів, вироблення правильних оцінок і ставлень, якими діти 

зможуть керуватися в житті [5, с.6].   

Моральне виховання (за М. Фіцулою) – це виховна діяльність школи, сім’ї, 

що має на меті формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, 

навичок і звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі, 

участь у практичній діяльності [6, с. 249]. 

Метою морального виховання є формування особистості, а саме: формування 

моральної свідомості, моральних почуттів і поведінки, таких найважливіших 

моральних якостей особистості, як патріотизм, колективізм, гуманізм, 

товариську взаємодопомогу, чесність і правдивість, відповідальне ставлення до 

праці і свідома дисципліна, простота і скромність у громадському й особистому 

житті, взаємна повагу в сім’ї тощо. Моральне виховання є складною 

психологічною властивістю особистості, яка характеризується глибиною 

моральних почуттів і переживань, єдністю слова і діла, дотриманням норм і 

принципів моралі. У ній інтегрується як внутрішня культура, так і зовнішня, або 

інакше – культура поведінки. 

Моральне виховання учнів (залежно від їх вікових особливостей) 

здійснюється шляхом поступового поглибленого розуміння змісту моральних 

норм і вимог та оволодіння більш складними формами поведінки.  

У початковій школі діти повинні засвоїти досить великий обсяг знань про 

основні правила культурного поведінки і привчитися усвідомлено виконувати їх 

[4, с.15]. 

 Культура поведінки в багатьох випадках тісно зв'язана і з нормами 

моральності. Так, в основі багатьох конкретних правил увічливості, уважності, 
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такту, точності лежить моральний принцип нашого суспільства: гуманізм, 

колективізм, дружба, товариство, відповідальність за свої вчинки і поведінки. 

Дитина поступово починає усвідомлювати й оцінювати необхідність виконання 

правил з погляду моральності. Єдність знання, навички і звички сприяє 

придбанню стійкої поведінки, формуванню визначених якостей особистості. 

Завжди бути ввічливим, обов'язковим, точним – значить придбати такі якості, як 

увічливість, точність, обов'язковість. Усвідомлення дитиною своєї поведінки 

відбувається поступово під керівництвом учителя, під впливом суспільної думки 

колективу, що складається [3, c. 6]. 

Сформованість основних рис культури поведінки особистості тісно пов’язана 

з внутрішньою культурою людини. Саме форми зовнішньої поведінки 

відображають її моральні цінності, естетичні потреби, ставлення до існуючих 

норм суспільства тощо. Моральною основою ставлення однієї людини до іншої 

є доброзичливість і повага її честі та гідності. Через призму цієї цінності 

особистість обирає правильні моральні орієнтири, виявляє необхідні якості.  

Внутрішні регулятори культури, система ставлення до навколишнього світу, 

моральні цінності у молодших школярів лише починають формуватися у цьому 

віці. Активно цей процес відбувається шляхом наслідування дорослих, 

отримання елементарних знань і навичок правильної поведінки [9, с. 52]. 

Мораль не тільки регулює взаємостосунки між людьми, але й бере участь 

у формуванні людської особистості, її самосвідомості. Моральні погляди на мету 

і значення життя, розуміння людиною своєї гідності та відповідальності перед 

суспільством виступають як складова частина світогляду особи, що, безумовно, 

є результатом морального виховання і саморегуляції. Моральний досвід людства 

створює історія моралі стародавніх народів, суть сучасних теорій, концепції 

моралі, оцінка їх, пошук особистого сенсу, що й становить надбання кожного 

нового покоління. 

Через виховну функцію здійснюється передача морального досвіду від 

покоління до покоління, формування певного типу особистості. Ця функція 
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моралі може реалізуватися тільки через цілісну систему виховання. У процесі 

виховання варто враховувати чуттєвий і теоретичний рівні моральної свідомості 

та вибирати у зв’язку з цим відповідні засоби виховання. Негативну роль у 

моральному вихованні дітей відіграють сучасні передачі в засобах масової 

інформації, які розбещують і пригноблюють незміцнілу психіку дітей і підлітків 

показом різного роду жорстокості, невиправдано привертають їх увагу до 

сексуальних проблем, свідомо відволікають від складних соціальних проблем, з 

якими вони стикаються [2, с. 801]. 

Завдання виховання культури поведінки можна визначити як складову 

частину морального виховання. Виховання культури поведінки молодших 

школярів буде успішно при доцільному поєднанні основних методів: методи 

формування моральної поведінки (привчання, сюжетно-рольові ігри, вправи); 

методи формування моральної свідомості (роз’яснення, навіювання, диспут, 

етичні бесіди); методи стимулювання почуттів та відношень дитини (приклад 

моральної поведінки, заохочення та покарання, доручення, змагання). На уроках 

«Я у світі» вчитель може формувати культуру поведінку учнів, використовуючи 

етичні бесіди на теми: «Добро в нашому житті», «З чого складається 

ввічливість?», «Ввічливих і лагідних шанують скрізь», «Яку людину можна 

назвати сердечною?», «Чому необхідно дотримуватись норм і правил культурної 

поведінки?», «Що означає вчитися сумлінно», «Як треба готувати домашні 

завдання», «Чому не можна запізнюватись на заняття», «Як я допомагаю мамі» 

тощо [9, с.53]. На уроках літературного читання можна використати  обговорення 

й читання таких  творів дитячої художньої літератури як «Лисичка і Журавель», 

«Горбатенька дівчинка», «Який слід повинна залишити людина на землі?», 

«Красиві слова і красиве діло», «Заєць і Їжак», «Фарбований Лис» тощо ,  

інсценування творів і постановка дитячих п'єс. Також використовують різні  

ігрові форми: «Що було б на землі, якби зникли всі рослини?», «Відвідування 

хорошого товариша», «Доброго дня!», «Сім’я столових приборів», «Охайна і 

неохайна», «Комплімент», «Корзина грецьких горіхів» тощо [8, с.52], перегляд 
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відповідних кіно фрагментів та діафільмів, правилами яких передбачено 

дотримання норм ввічливості. На матеріалах багатьох задач можна не тільки 

розвивати логічне мислення учнів, а й виховувати моральну поведінку. 

Наприклад: «У дівчинки було 10 к. Вона віддала братику 5 к. Скільки копійок 

залишилось?» (Богданович М.В. Математика для 1 кл., с.106). «Хлопчик зібрав 

букет квітів. 5 квіток він подарував мамі, і в нього залишилось 3 квітки. Скільки 

квіток було в букеті?» (Богданович М.В. Математика для 2 кл., с.29).  «Батько 

купив 15 кг картоплі в 5 однакових сітках. Син допоміг йому нести 2 сітки. 

Скільки кілограмів картоплі ніс син?» (Богданович М.В. Математика для 2 кл., 

с.37).  «Для молодших школярів придбали всього 200 квитків: 74 квитки – в театр, 

шосту частину решти – в музей, а всі інші – на балет. Скільки квитків придбали 

на балет?» (Богданович М.В. Математика для 4 кл., с.27). 

Отже, культури поведінки – одна з актуальних проблем морального 

виховання, яке в сучасних умовах набуває дедалі більшого соціального значення. 

Культура поведінки є виявом загальної культури людини у її діях, вчинках, 

ставленні до інших людей.  
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ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: СУТНІСТЬ 

ТА ЗАВДАННЯ 

 На сьогоднішній час істотно змінюються погляди на шкільну освіту. На 

зміну «предметоцентризму» прийшов «дитиницентризм». Головною в 

освітньому процесі є дитина з її особливостями, інтересами, потребами, а 

навчальні предмети повинні вже зосереджуватися навколо дитини, враховуючи 

її вікові та індивідуальні особливості. Перед сучасною школою постає завдання 

– формувати компетентну особистість, яка не лише володіє знаннями, певними 

моральними якостями, а й охоче вміє самостійно вчитися; сприймати 

інформацію; працювати з нею; розуміти, аналізувати; креативно діяти в 

різноманітних життєвих ситуаціях, засвоювати, творити, буди впевненою в собі 

і відповідальною, застосовуючи свої знання та досвід [1]. 

 Ефективною умовою виконання цих завдань є дотримання принципу 

співробітництва, який передбачає взаємовідносини між учителем і учнями й 

впроваджується через способи організації взаємодії педагога та школярів у 

навчально-виховному процесі початкової школи [1]. 

 Особливу роль у сучасному розвитку системи освіти набуває 

впровадження різноманітних інновацій у традиційне навчання, пошук нових 

форм організації навчання, до складу яких входить метод проектів [3]. 



36 

 

Метод проектів – не нова форма організації освітньої діяльності у 

педагогіці. Виник він досить давно в американській школі, застосовувався й у 

вітчизняній дидактиці. Зараз цей метод став доволі актуальним. Спочатку це був 

метод проблем, обґрунтований американським філософом і педагогом    Дж. 

Дьюї, який пов’язували з ідеями гуманістичного напряму. На думку вченого, 

навчання слід базувати на активній основі за допомогою цілеспрямованої 

діяльності учнів, враховуючи їхні інтереси [3]. 

Сьогодні «проектна діяльність» у педагогіці аналізується у двох площинах: 

1) як процес опрацювання педагогами навчально-виховних програм і 

методик застосування; 

2) як проектна діяльність учнів [3]. 

Проектна діяльність впливає на загальний розвиток учня, зокрема його 

аналітико-інтелектуальних та пізнавальних здібностей.  

Особливу роль для розвитку пізнавальних процесів відіграють зовнішні та 

внутрішні мотиви учня. Здебільшого розвиваються зовнішні мотиви. Вони 

проявляються в допитливості, активному сприйнятті всього нового, прагненні 

бути дорослими та спонукають учнів до розробки навчальних проектів. Менш 

задіяними, на жаль, залишаються внутрішні мотиви, такі як: почуття обов’язку, 

бажання вчитися, пізнавальні інтереси, самоосвіта, прагнення до успіху. Тому 

педагог повинен знайти такий підхід, щоб внутрішні мотиви стали рушійними у 

навчальній діяльності учнів [3]. 

«На думку вчених, молодший вік є сприятливим для формування мотивів 

учіння, розвитку стійких пізнавальних потреб та інтересів, навичок 

самоконтролю, самоорганізації, розкриття індивідуальних особливостей і 

здібностей, становлення адекватної самооцінки, розвитку навичок спілкування з 

однолітками, встановлення тісних дружніх стосунків» [3, с. 30]. 

 У ході здійснення проектної діяльності, як зазначають О. Онопрієнко та 

О. Кондратюк, у молодших школярів виробляються: 
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- пізнавальні нахили (планування проектної діяльності, пошук шляхів 

вирішення проблеми, вибір оптимальних способів і засобів діяльності); 

- креативне мислення; 

- дивергентне мислення (учень має представити якнайбільше ідей щодо 

вирішення проблеми в межах теми проекту); 

- активність і самостійність; 

- просторова увага (планування часу); 

- критичне мислення [3, c.30-31]. 

А також формуються: навички вербальної та невербальної комунікації; 

навички та прийоми  роботи в колективі (виконання різних ролей у 

груповій роботі, взаємодопомога та взаємопідтримка учасників проектної 

діяльності); навички емоційно-вольової сфери; навички спілкування в 

соціумі (на етапі збору інформації, під час презентації результату 

діяльності); вміння враховувати потреби оточуючих; вміння приймати 

оцінку інших [3, c.31]. 

 Проектна діяльність вважається найперспективнішим видом навчання, 

тому що вона створює умови для творчого пошуку себе в житті, самоактуалізації, 

підвищує мотивацію до навчання та рівень досягнень, сприяє розвитку навичок 

та умінь [4]. 

 Метою проектної діяльності є «створення умов, за яких учні самостійно й 

охоче отримують знання з різних джерел, вчаться користуватися ними для 

розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань; удосконалюють 

комунікативні вміння, працюючи в різних групах, розвивають дослідницькі 

вміння та аналітичне мислення. Виконання проекту передбачає зв’язок з 

реальним життям, незвичайність форми і самостійність виготовлення, створення 

матеріалів. Матеріал може подаватися в різних формах: дискусіях, обговорення, 

рольова гра, диспут, повідомлення, доповідь» [5, c.4]. 

 У процесі проектної діяльності учні та вчителі розв’язують безліч 

різнорівневих навчальних, виховних і розвивальних завдань, під час яких 
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розвиваються пізнавальні навички учнів, формуються вміння самостійно 

отримувати свої знання, працювати з інформацією, аналізувати, засвоювати» [5]. 

 Таким чином, «основними вимогами до використання проектної діяльності 

є: наявність значущої проблеми чи завдання, для вирішення якого потрібні 

інтегровані знання і дослідницький пошук; практична, теоретична, пізнавальна 

значущість передбачуваних результатів; самостійна (індивідуальна, групова) 

діяльність учнів; визначення кінцевої мети проектів; визначення базових знань 

із різних галузей, необхідних для роботи над проектом; структурування змістової 

частини проекту» [5, c.4]. 

 Проектна діяльність – процес складний, тривалий і творчий. Він потребує 

активності, самостійності, емоцій, захоплення, інтересів, самовідданої роботи 

вчителя та наполегливої праці учнів. Основне завдання – враховувати 

індивідуальні особливості кожної дитини, так щоб діти працювали наполегливо, 

з почуттям віри у свої можливості у самонавчанні й саморозвитку, 

відповідальності за свою власну діяльність, впевненості у свої сили. 
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НАРОДНА ГРА – АКТИВНА ФОРМА ПІЗНАННЯ ДІТЬМИ 

РІДНОГО КРАЮ 

Актуальність теми дослідження. Гра – це провідний вид діяльності 

дитини, важливий засіб виховання, який доступний кожному, має тісний зв‘язок 

із життям. Граючись, дитина пізнає світ, навчається спілкування з іншими, 

виконує побутові дії, фантазує. Для маленької дитини гра – це життя.  

З покоління в покоління український народ передає свій соціальний досвід, 

своє історичне надбання, створюючи тим самим свою, тільки йому притаманну 

культуру. Народ завжди піклувався й про своїх дітей, виховував їх, передавав 

життєвий досвід. Веселою школою життя, в якій закладена народна мудрість, є 

народні ігри. 

Мета дослідження  полягає у актуальності впровадження народних ігор в 

закладі дошкільної освіти. 

Гра – це не лише розвага і забава, що заповнює дозвілля школярів, але й 

один з найсерйозніших засобів педагогічного впливу на них. 

Високу оцінку грі давав Сухомлинський В.О. Він писав: «Гра – це 

величезне світле вікно, крізь яке в духовний світ дитини вливається життєдайний 

потік уявлень, понять про навколишній світ [2]. Артемова Л.В. свого часу також 

досліджувала проблему формування взаємовідносин, виховання поведінки дітей 

дошкільного віку в іграх з правилами, в тому числі і рухливих іграх [2]. 

Народні ігри – це ігри, які походять з давніх-давен, їх побудовано з 

урахуванням етнічних особливостей (хороводи, забави, ігри з народною 
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іграшкою тощо). Вони – невід’ємна складова життя дитини в сучасному 

дошкільному закладі, важливе джерело засвоєння загальнолюдських цінностей. 

Розвивальний потенціал забезпечується не тільки наявністю відповідних 

іграшок, а й особливою творчою аурою, яку має створювати дорослий [3]. 

Практика підкреслює, що у формуванні та становленні особистості вагоме 

значення мають народні ігри, в яких закладена велика мудра народна педагогіка. 

Народні ігри – дзеркало народу, в якому відображається життя багатьох 

поколінь. Вони – джерело розвитку самосвідомості, хрестоматія народної 

педагогіки [3]. 

Народна гра – природний супутник життя дитини, джерело радісних 

емоцій, криниця знань, естафета традицій поколінь, могутній засіб виховного 

впливу. У ній яскраво виражаються спосіб життя людей, їхній побут, праця, 

бажання оволодіти мудрістю, красою, бути сильним, спритним, вольовим, уміти 

досягати мети. Тож не випадково видатні педагоги закликали збирати й 

описувати народні ігри, щоб донести до майбутніх поколінь колорит звичаїв, 

оригінальність національного самовираження, своєрідність мови [3]. 

У народних іграх відображається життя людей, їхній побут, національні 

традиції, вони сприяють вихованню честі, сміливості, мужності тощо.  

Але ні для кого не секрет, що народні ігри майже зникають з життя 

сучасних дітлахів. Ті, в яких грали не тільки ми, а й старші від нас. Ігри вчили 

дітей знаходити спільну мову, допомагали вирішувати конфлікти, давали дітям 

можливість пізнати самих себе, випробовувати свої можливості, вчитися 

дотримуватися певних правил і просто приносили величезне задоволення        [6, 

с.15]. 

Народні ігри створені народом так само, як казки, приказки, загадки, вони 

передаються з покоління в покоління. У їх змісті відбито національну 

психологію кожного народу: у всіх народів існує чималий запас ігор, котрі 

якоюсь мірою відбивають побут народу. 
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Народні ігри спонукають дитину до активної дії, будять позитивні емоції, 

сприяють фізичному розвитку дитини, розвивають мову та інтелект, формують 

моральні цiнностi, привчають до охайності й дисципліни. 

Українські народні ігри відображають соціальне життя кожної епохи, 

виховують любов до рідного краю у дітей дошкільного віку. Вони збереглися і 

дійшли до наших днів із глибокої давнини, передаючись з покоління в покоління 

[3]. 

Народні ігри мають оздоровче, освітнє, виховне значення. 

Оздоровче: сприяють гармонійному росту організму дитини; формують 

правильну поставу; загартовують організм; підвищують працездатність; 

зміцнюють здоров’я. 

Дійсний оздоровчий ефект має проведення народних ігор на свіжому 

повітрі незалежно від пори року. Це зміцнює мускулатуру, покращує діяльність 

дихальної, серцево-судинної системи, збільшує рухливість суглобів, міцність 

зв’язок, стимулює обмінні процеси, позитивно впливає на нервову систему, 

підвищує опірність організму до простудних захворювань. 

Освітнє: формують рухові вміння та навички з бігу, стрибків, метання 

тощо; розвивають фізичні якості – швидкість, силу, спритність, гнучкість, 

витривалість; дають основи знань з фізичної культури і спорту, валеології, 

народознавства, історії рідного краю тощо. 

Виховне: виховують моральні та вольові якості дітей; любов до рідного 

краю, звичаїв і традицій українського народу; любов до щоденних і 

систематичних занять фізичними вправами [5]. 

Важливою умовою ефективного застосування гри в педагогічному процесі, 

на думку Бугастової І.А. , є дотримання балансу між вільною самостійною грою 

та іншими видами діяльності. Такий баланс є одним з основних умов розвитку 

ігрової діяльності дітей. Завдання педагога – викликати інтерес до певної події, 

яка захопила б дитину, вразила, вплинула на її уяву та почуття. Досить часто 

батьки чи вихователі, щоб не засмучувати дитину, намагаються не помічати 
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помилок або порушень правил гри. У такому випадку зникає головна педагогічна 

цінність гри: виховання волі, вміння долати труднощі, бажання грати до 

перемоги. Під час гри, як наголошує дослідниця, «необхідно слідкувати за 

дотриманням правил, точністю виконання завдання». За такої умови гра буде 

сприяти розвиткові малюка, допомагати готувати його до шкільного життя [1, 

с.17]. 

Софія Русова вважала за необхідне звернути увагу на народні ігри, 

опрацювати це багате джерело, організувати їх і створити з них могутній 

виховний засіб, вона  збирала й описувала народні ігри, щоб донести до 

майбутніх поколінь колорит звичаїв, оригінальність національного 

самовираження, своєрідність мови. 

Українська народна гра є незаперечним доказом педагогічного таланту 

народу, його високої педагогічної майстерності. За допомогою народних ігор 

діти у ранньому віці опановують перші елементи грамоти, розвивають слух, 

завчають мелодику прекрасної української мови, вірші, скоромовки, заклички, 

лічилки [4]. 

Своїм корінням українські народні ігри сягають доісторичних, ще 

язичницьких часів. Тоді наші предки жили в тісних зв’язках із природою і їх 

господарські заняття та світогляд єдналися з явищами природи. Вони щиро 

вірили, що є такі боги, які правлять світом, і особливо шанували тих, від кого 

сподівались добра та щастя. Прихід весни зустрічали «веснянками»(гаївками), в 

яких тісно поєднувались хороводні пісні з іграми та танцями. Поворот Сонця з 

літа на осінь знаменувало свято Івана Купала – день «великого очищення 

вогнем». Ігри присвячувались Матері-Землі, Богу, який посилає грім і блискавку 

– Перуну, Богу Сонця – Ярилі. Уславлення божеств піснями, танцями та іграми 

мало під собою практичну основу – задобрити оточуючу природу й забезпечити 

собі достаток і благополуччя. 

Надзвичайно важливим є педагогічний супровід українських народних 

ігор. Так, однією із характерних особливостей народних рухливих ігор є 
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прагнення результату, інтерес до нього (втекти, перемогти, догнати). У процесі 

гри дитина спрямовує свою увагу і зусилля на досягнення мети, а не на спосіб 

виконання руху чи правильне і точне  виконання елементів техніки руху. 

Основним змістом рухливих ігор є рухове завдання і правила, а не роль та ігрова 

ситуація, що лише є супроводом до гри. Кожна рухлива гра тримається на 

правилах, має бути чітке дотримання правил [4]. 

Наприклад, якщо знайомити дітей з давньою традицією святкування Івана 

Купала. Напередодні свята дерево прикрашали вінками, квітами, стрічками. 

Увечері біля обрядового дерева розкладали вогнище з дубових гілок, і хлопці у 

парі з дівчатами перестрибували через нього. Вважалося, що в такий спосіб 

відбувається очищення вогнем. Із давніх-давен люди вірили, що вогонь очищує 

душу від усього злого й наділяє силою та здоров’ям. Саме тому цей обряд 

проводили перед жнивами. Діти з цікавістю слухають про те, що стрибала через 

вогонь тільки доросла молодь, а дітлахи стрибали через кропиву, адже так 

безпечніше. А якщо кропива когось і жалила, то це було на користь [4]. 

Перед грою «Кривий танець» можна ознайомити дітей з історією гри. Ось 

одна з версій. Гра виникла в ті часи, коли на нашу країну напали татари. Тоді 

батьки вчили дітей остерігатися ворогів й у разі небезпеки заплутувати свої 

сліди, щоб чужинці по них не потрапили в село. У танку імітується саме такий 

рух –– по кривій. Діти водили «кривий хоровод» по обіді біля церкви на свято 

Благовіщення. Люди з особливою шаною ставилися до цього свята, коли «Бог 

благословляє всі рослини». Тому працювати в цей день вважалося за великий 

гріх. Існує повір’я, що на Благовіщення навіть птах не в’є собі гнізда [4]. 

Таку інформацію бажано добирати до кожної народної гри, а також 

підшукувати уривки оповідань, народних казок, влучні загадки та прислів’я, 

співати народні пісеньки. 

Дітям дуже подобається, коли їм розповідають про виготовлення атрибутів 

до народних ігор в давнину. Наприклад, м’яч колись робили з бичачої вовни, яку 

скачували між долонями, а щоб м’яч був пружнішим, його змочували водою. 
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Такий м’яч називався повстяним, і грались ним переважно старші діти або 

дорослі, бо він був надто важкий. А спеціально для малят вовну скачували в 

кульку й обшивали зверху шкірою. Такий м’яч був легкий і називався ремінним. 

Замість вовни використовували також пір’я, пух, волоски очерету. 

У давнину діти використовували для рухливих ігор майже все, що 

потрапляло під руку. Із малими формами фольклору можна знайомити дітей як 

перед початком ігор, так і розучуючи їх безпосередньо під час гри, оскільки вони 

досить ритмічні й легко запам’ятовуються. Прислів’я та приказки 

використовуються і для підбиття підсумку гри: «Дружній череді і вовк не 

страшний», «Зробили спішно, коли б воно не вийшло смішно», «Берись дружно – 

не буде сутужно» тощо [4]. 

Висновки. Народна гра – це не тільки активний рух і весела розвага. Це 

змога для кожного малюка реалізувати власне «Я» і заразом відчути себе 

учасником спільних дій. Не виконавцем, а саме активним учасником! Тому 

педагог має бути особливо уважним до того, що саме цікавить дітей, які вони 

висловлюють зауваження та пропозиції. спіх проведення народних рухливих 

ігор залежить від творчості і майстерності вихователя, який у своїй практичній 

роботі з дітьми може творчо використовувати їх зміст, видозмінюючи та 

доповнюючи [4]. 

Українські народні рухливі ігри – це безцінний скарб народу у справі 

виховання, який століттями збагачується, і який необхідно широко 

використовувати у системі занять закладів дошкільної освіти, залучати в такий 

спосіб дітей до витоків національної культури та духовності. 
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Цікаву схему особистісно-орієнтованої організації педагогічної діяльності 

запропонував С. Подмазін [5, с.4-5]. Основний зміст учений вбачає у тому, що 

основну роль надано можливостям учня як суб’єкта діяльності вибирати для себе 

певні способи просування до поставленої мети. 

В умовах інтерактивного навчання  педагог виступає організатором 

взаємодії учнів із навчальною інформацією, якою є їх власний досвід «Як 

глибше, – підкреслює М. Кларін, – то йдеться не просто про включення 

емпіричних спостережень, життєвих вражень учнів як допоміжного 

ілюстративного доповнення. Досвід тих, хто навчається, виступає центральним 

джерелом навчального пізнання» [1, с.86]. 

Одна  з провідних цілей інтерактивного навчання полягає у створенні 

відповідних умов, за яких учень відчуває свою успішність, інтелектуальну 

самодосконалість. Це робить навчальний процес продуктивним, спрямованим на 

креактивний особистісний розвиток. 

Зазначені особистості інтелектуального навчання зумовлюють підвищені 

вимоги до особистості вчителя. У порівнянні з традиційним в інтерактивному 

навчанні змінюється позиція вчителя щодо організації та презентації власної 

діяльності. Він може виступати в ролі вчителя-експерта, вчителя-масовика та 

консультанта. Виділяють й систематизують головні компетенції, які лежать в 

основі діяльності вчителя залежно від виконуваних обов’язків.  

 Виділяють належні напрями підготовки педагога для посилення контролю 

за рухом навчання з використанням інтерактивних технологій: досконало 

вивчити й обміркувати матеріал, у тому числі додатковий, наприклад, 

різноманітні тексти, зразки документів, ситуації, завдання для груп, 

індивідуальні завдання тощо; детально спланувати й розробляти заняття: 

визначити хронометраж, ролі учасників, підготувати запитання й ключі- 

відповіді, визначити критерії оцінки ефективності заняття; мотивувати учнів до 

вивчення теми способом добору найцікавіших випадків, проблем (оголошувати 

очікувані результати заняття і критерії оцінки роботи учнів); передбачати 



47 

 

різноманітні методи привертання уваги учнів, налаштування їх на роботу, 

підтримання дисципліни, необхідної для нормальної роботи класу. Цьому 

можуть сприяти різноманітні вправи-розминки, письмовий розподіл ролей у 

групах, парах. 

Важливою є психологічна готовність педагога до роботи в умовах 

інтерактивного навчання. Окремим учителям складно розкривати себе перед 

учнями, висловлювати свій підхід до матеріалу, показувати некомпетентність із 

деяких питань. Безумовно, не всі вчителі «створені»  для інтерактивних 

технологій. Проте  вдосконалення їх сприяє фаховому зростанню, навчанню 

разом з дітьми. 

Для більш ефективного впровадження  інтерактивного навчання, зокрема 

для того, щоб об’єднати весь необхідний обсяг матеріалу й глибоко його вивчити 

(а не перетворити технології на безглузді «ігри задля ігор»), підкреслюють 

вимоги до планування роботи вчителя. Так педагог має: дати завдання учням для 

попередньої підготовки : прочитати, продумати, виконати самостійні завдання; 

відібрати для заняття такі інтерактивні завдання, які дали б учням «ключ» до 

засвоєння теми; під час самих інтерактивних вправ дозволити учням подумати 

над завданням, щоб вони виконували його впевнено, а не механічно або 

«граючись»; на одному занятті можна використовувати одну (максимум дві) 

інтерактивні вправи, а не цілий блок; дуже важливо провести покрокове 

обговорення за підсумками інтерактивної вправи, зокрема звертати увагу на 

іншому матеріалі теми, що безпосередньо не порушувався в інтерактивній 

вправі; проводити швидкі опитування, у вигляді міні-тестів, самостійні, домашні 

роботи з різноманітних матеріалів теми, що не були пов’язані з інтерактивними 

завданнями [3, с.28]. 

Щоб мотивувати вибір альтернативних методик і додержуватися їх, треба 

знати, коли вчителеві потрібно розпочати впроваджувати нові підходи в 

організацію навчального процесу. Більш того, за твердженням О. Пометун, їх 

треба застосовувати і в оцінюванні знань учнів. Щодо останнього, то 
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впроваджувати нові методики слід, коли для досягнення результатів необхідно 

розв’язати складні колективні завдання; вчитель спрямовує учня не лише до 

відтворення певної інформації, а й до висловлювання  власних думок та ідей;  

вчитель переходить від простої перевірки знань і вмінь до оцінки вмінь та 

застосувань, необхідних для створення демократичних інститутів суспільства;  

треба спонукати як вчителя, так і учня до роздумів над якістю навчання і тим, як 

її можна підвищити; треба надати учням змогу замислитися над власним 

способом навчання, зосередити увагу на емоціях і психологічному кліматі в 

колективі [4, с.19]. 

За твердженнями А. Мартинець, О. Пометун, Л. Пироженко, створення 

атмосфери комфортності навчання за методиками інтерактивної роботи сприяє 

розвиткові комунікативних знань і навичок, формуванню громадської позиції, 

допомагає  встановленню емоційних контактів на обох площинах взаємодії 

«вчитель-учень», «учень-учень», виконує виховну функцію, тобто привчає 

працювати в командах, зважаючи на думки тих, хто поруч [2, с.6]. 

Отже, теоретичний аналіз системи інтерактивного навчання, умов 

ефективності її впровадження в освітньому навчальному закладі дозволяє 

стверджувати, що вміле  застосування інтерактивних форм і методів знімає 

нервове навантаження, дає змогу зміцнювати форми діяльності, зосереджуватися 

на певних проблемах, які потребують повсякденної  уваги. Таких  позитивних 

результатів можна досягнути, використовуючи перевірені на власному досвіді 

методи і форми навчання у практичній діяльності у навчально-виховному 

процесі. 

Література: 

1.Кларін М.В. Методи інноваційного пошуку вчителя /М.В. Кларін //: 

Навчально-методичний посібник. – Суми, 1998. – С. 19-21. 

2.Мартинець А. Нові педагогічні технології / А. Мартинець//: Інтерактивне 

навчання // Відкритий урок,  2003. – № 7-8. – С.6-9. 

3.Мартинець А. Нові педагогічні технології / А. Мартинець//: Інтерактивне 

навчання // Відкритий урок,  2013. – № 7-8. – С. 28-31. 



49 

 

4.Павільоніс А. Особистість вчителя як умова формування особистості учня./ А. 

Павільоніс // Соціалізація особистості. Збірник наукових праць. Вип. 3. – К.: 

НПУ ім. М. Драгоманова, 1999. – С.19-20. 

5.Подмазін С. Особистісно-орієнтована освіта як особливий вид діяльності / С. 

Подмазін // Директор школи, 2002. – № 8(200). – С. 4-5. 

 

 

Довган М.Є., 

здобувач вищої освіти 

другого (магістерського) рівня, V-го курсу,  

факультету педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

Науковий керівник – Сірант Н.П., 

кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри початкової та дошкільної освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ  НА  ІНТЕГРОВАНИХ ЗАНЯТТЯХ У 

ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Проблема розвитку  креативності молодших здобувачів початкової освіти є 

надзвичайно актуальною у даний час.  Саме зараз, як ніколи, нашій країні 

необхідні люди, які зможуть приймати нестандартні рішення, які вміють творчо 

мислити. На  жаль, в даний час, навчання зводиться в основному лише до 

запам'ятовування і відтворення прийомів дій, поетапних способів розв'язування 

вправ. Однотонне, трафаретне повторення одних і тих самих дій відвертає 

бажання до навчання. 

 Так як для учнів початкової освіти шаблонні, стереотипні форми мислення 

та дії ще не стали домінантними, стає можливим інтенсивне засвоєння ними 

креативних способів діяльності, складних мисленнєвих операцій і форм 

поведінки, які вимагають творчої діяльності. 

Підкреслює М. Бабій, «що для педагога важливе практичне значення має 

розв’язання питання про креативність як загальної або спеціальної здатності. На 

його думку, найбільш продуктивна педагогічна дорога, відносно з яким 

обдарованість (у сенсі «висока креативність») на ранніх вікових етапах (старший 
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дошкільний і молодший шкільний вік) повинна розглядатися і розвиватися як 

якась загальна, універсальна здатність. З віком ця універсальна здатність все 

більше набуває специфічних рис і певної наочної спрямованості [1, с. 21]. 

Воробйова Т. визначає компонентний склад креативних здібностей дітей 

початкової освіти: продуктивна уява, креативне мислення (поєднання елементів 

творчого й критичного мислення), інформаційна грамотність [5, с. 5-6]. 

Для дитини початкової освіти характерна загострена сприйнятливість 

навколишнього світу, бажання розпізнати реальний світ у його зв'язках і 

взаємозалежностях. Вочевидь  пізнавальні потреби в цьому віці обмежені. Так як 

дитина не достатньо  володіє такими важливими мисленнєвими операціями, як 

осмислення побаченого, розпізнання суттєвого й несуттєвого, класифікація, 

підтвердження думки, судження тощо. У такій дії надзвичайно дорогими й 

продуктивними видаються спільні пошуки педагогічної науки й практики щодо 

розробки інтегрованих курсів і уроків. Інтегровані уроки більш різноманітні, 

взаємопов’язані з чисельними асоціаціями, наповнені різноманітними емоціями, 

що надзвичайно важливо в роботі із здобувачами [2, c.44]. Отже, інтегровані 

уроки в початковій освіті дають можливість направити учнів до усвідомленої і 

емоційно пережитої потреби мислити і висловлювати свої думки на 

запропоновану тему. Здобувачі застосовують  при цьому «багаж» своїх знань, 

життєвий досвід, зробити власні, нехай незначні, але дуже необхідні кожній 

дитині, умовиводи і пошукові відкриття. 

У своїх працях видатні педагоги Блонський П. та Каптеров П. заперечували 

багатопредметність у школі, розмежовуючи інтеграцію і міжпредметні зв'язки. 

Інтеграцію було покладено в основу комплексних програм освіти 20-х років. 

Збудовані на основі широкої міждисциплінарної інтеграції, вони, на жаль, 

виявилися непродуктивними для навчання й розвитку учнів, бо не давали 

синтетичних, ґрунтовних знань і вмінь. У 60-х роках В. Сухомлинський 

проводив «уроки мислення в природі». Це – один з найбільш вдалих прикладів 

інтеграції різних видів діяльності з однією метою. Він проводив уроки мислення 
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на природі, що включали об'єднані знання з рідної мови, розвитку мовлення, 

читання і природознавства. Сухомлинський В. наголошував, що «цілісне 

ознайомлення через сприйняття, уяву, мислення і мовлення, вважаючи, що 

розвиток мислення серед природи сприяє кращому засвоєнню рідного слова в 

усіх його барвах, виражальних засобах, а це збагачує пам'ять дитини, сприяє 

успішному розумовому розвиткові» [7, с.18].  

У  Концепції НУШ є інформація про те, що Б. Блум, колега Р. Тайлера, який 

продовжував впроваджувати свою знамениту Таксономію навчальних цілей, 

закликав до вплітання інтегративних ниток до навчального плану, щоб сприяти 

зв’язкам між предметними областями [3]. Такі теоретичні основи продовжували 

будувати й інші педагоги, зокрема С. Ковалік. Вона об’єднала відомі на той час 

відомості про роботу мозку та свій досвід у викладанні і створила модель High 

Effective Teaching (раніше відома як модель Інтегрованої науки в навчанні 

(Integrated Science of Learning model) та проект навчального плану [3]. 

У сучасній школі інтеграція здійснюється декількома напрямками: 1) 

створення інтегрованих курсів – навчальних предметів, які адаптують для 

вивчення та інтегрують знання декількох наук або видів мистецтв 2) розроблення 

нових форм уроків (урок з міжпредметними зв’язками, інтегрований урок); 3) 

впровадження навчальних проєктів; 4) організація тематичних днів та тижнів. 

Інтеграція навчального матеріалу з різних навчальних предметів відбувається, як 

зазвичай, чи навколо певного об’єкту чи явища довкілля, або для розв’язання 

проблеми міжпредметного характеру, або для створення творчого продукту. 

Аналіз науково-методичних досліджень свідчить, що інтеграція в дидактиці 

розглядається в двох аспектах: 1) як мета навчання, що передбачає створення 

цілісної уяви про навколишній світ як єдине ціле, у якому всі елементи 

взаємозв'язані; 2) інтеграція як засіб навчання, що орієнтований на зближення 

предметних знань, встановлення між ними взаємозв'язків. На сьогоднішній день 

ідея інтеграції змісту навчання приваблює багатьох учених і вчителів у нашій 

країні та за кордоном. 
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Отже, ми можемо зробити висновки, що в основі інтегрованого уроку 

лежить інтегрований зміст. Інтеграція початкової освіти може бути повною або 

частковою. Цікаво, що характерною рисою початкової освіти більшість 

закордонних країн стало навчання за інтегрованими курсами. Так,  літературне 

читання, українська мова, усне мовлення об'єднані в освітню галузь «Українська 

мова». Досвід проведення інтегрованих уроків констатує, що їх методика 

вимагає дуже високого професіоналізму та ерудиції педагогів. 
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КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК НАУКОВА КАТЕГОРІЯ 

Сучасні процеси глобалізації світу, запровадження технологічних 

процесів, інформатизації суспільного життя, а також інноваційні підходи до 

розвитку економіки, політики, соціокультурної сфери висувають нові вимоги до 

освітньої системи. В умовах оновлення структури й стандартів освіти, корінних 

змін її цілей, завдань і змісту суттєво посилюються й запити до особистісних та 

професійних якостей її фахівців. Сьогодні потрібні педагогічні працівники 

світоглядно зрілі, чуйні й гнучкі у відносинах, толерантні у взаємодії, позитивні 

в ставленні до себе та інших, креативні в підходах до комунікацій [2, c. 14]. 

Нові вимоги до виховання та навчання дітей, їх більш ефективної адаптації 

в швидкоплинному світі породжують нові вимоги до педагогічних кадрів. Вони 

не можуть обмежуватися знаннями, отриманими під час професійної підготовки, 

а повинні навчатися упродовж всього життя, щоб відповідати викликам часу. Для 

цього необхідно ставити інші освітні цілі, створювати більш ефективні освітні 

програми й платформи на якісно оновленій концептуальній основі, якою став 

компетентнісний підхід як нова парадигма сучасної освіти [3, c. 22]. 

За визначенням О. Лебедєва, компетентнісний підхід − це сукупність 

загальних принципів визначення цілей освіти, відбору змісту освіти, організації 

освітнього процесу та оцінки освітніх результатів [5, c. 32]. На думку Е. Зеєра, 

особливість компетентнісного підходу в тому, що в якості інструментальних 

засобів досягнення цих цілей (векторів освіти) виступають принципово нові 

метаосвітні конструкти: компетентності, компетенції та мета якості [4, c.25].  
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У поняття компетентнісного підходу, як зазначено вченим, закладена 

ідеологія інтерпретації змісту освіти, сформованого «від результату» («стандарт 

на виході»). Переваги компетентнісного підходу в тому, що він дозволяє 

здійснювати цільову підготовку тих якостей і властивостей дитини, які необхідні 

в майбутньому [6, c. 159]. Замовником, у такому випадку, може виступати сім'я, 

держава, бізнес. Суспільні інститути формують свої вимоги до освіти, які 

формулюються в необхідних компетенціях, а освітні установи мають 

формулювати свої цілі й програми з урахуванням цих вимог. За таких підходів 

буде здійснюватися безперервний зв'язок між навчанням і реалізацією людей у 

суспільстві, що позитивно позначиться як на якості життя людей, так і на 

добробуті держави [7, c. 138]. 

Отже, можна сказати, що компетентнісний підхід − це, дійсно, новий 

погляд на освіту з погляду включення освіти в глобальну систему суспільного 

устрою. Особливість компетентнісного підходу в тому, що він створює 

стандарти освіти, ґрунтуючись на її кінцевих цілях і результатах.  

Аналіз наукових джерел засвідчив, що існує декілька підходів до 

тлумачення термінів компетенція та компетентність. Під компетентністю 

розуміється: 1) поєднання знань, умінь, цінностей і ставлень, застосовані в 

діяльності; 2) спроможність, здатність людини щось робити; 3) правомірність 

діяльності, наявність кола повноважень та відповідальності; 4) інтегральна якість 

особистості, яка складається з диференційних якостей − компетенцій; 

5) мотивуючі здібності; 6) ступінь оволодіння компетенціями.  

За компетенцією визначаються переважно такі значення: 1) набір знань, 

вмінь і ставлень, що стосуються ситуації, 2) коло обов’язків, повноважень, які 

треба виконувати; 3) якості особистості, що дозволяють їй виконувати певні 

завдання; 4) вимоги, норми, опис поведінки, яку ми очікуємо; 5) опис робочих 

завдань або очікуваних результатів діяльності; 6) шаблони потрібної поведінки. 

Отже, проаналізовані наукові джерела дали змогу резюмувати, що одна 

група дослідників оперує більше поняттям «компетенції», а «компетентністю» 
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називають ступінь володіння ними. Варто зауважити, що частина з них визначає 

обидва феномени через знання, уміння та навички (ЗУНи), а інша – через 

здібності, здатності та спроможність. Цей підхід більше характерний для 

педагогів, серед них Г.Селевко, О. Пометун, М. Айзенбарт, Т. Пушкар. 

Друга група дослідників розглядає компетентність як інтегральну якість 

особистості, яка забезпечує здатність досягати поставлених цілей і складається з 

певних диференційних якостей − компетенцій, вважає їх складниками 

компетентності та визначає перші через певні шаблони необхідної поведінки. 

Таке розуміння домінує в представників психології менеджменту, зокрема 

Мак Клелланд, Л. Спенсер і С. Спенсер, І. Зимняя. 

На думку третьої групи дослідників, компетенції здебільшого 

характеризують діяльність, використовуючи при цьому їх критерії у формі опису 

потрібної поведінки, завдань або ЗУНів та відповідність суб’єкта цим критеріям. 

У свою чергу, компетентності характеризують психічні властивості особистості, 

що знаходять свій вираз через здатність, спроможність і готовність суб’єкта до 

певної діяльності. Цю групу дослідників презентують теоретики психолого-

педагогічної науки – В. Шадриков, О. Хуторськой, В. Луговий, Л. Калмикова. 

Отже, сучасна психолого-педагогічна наука має дати відповідь на виклики 

суспільства не тільки через осмислення й оцінку понять компетентнісного 

підходу, але й через розробку чітких методологій з вимірювання, формування та 

розвитку компетентностей, а також технологій, чітко спрямованих на системне 

впровадження компетентнісного підходу в усі ланки совіти України. 
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ВПЛИВ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ІНТЕРЕСИ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Початкова освіта займає провідне місце у системі загальної середньої 

освіти, оскільки саме у молодшій школі формуються основи якостей особистості. 

Важливе значення має вивчення англійської мови, оскільки воно є підґрунтям для 

осмисленого засвоєння первинних гуманітарних знань, формування умінь і 

навичок, а також і отримання освіти в цілому.  

Актуальність даної проблеми полягає у тому, що індивідуально-

психологічні особливості  учнів кожна по-своєму впливають на навчальну 

діяльність молодших школярів, а використання різноманітних  засобів, форм і 

методів навчання на уроках англійської мови слугує формуванню мотивації, 

зацікавлення, розвитку пізнавального інтересу та особистості учня. Тому саме  

підвищення успішності учнів у вивченні англійської мови є актуальним завжди, 
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а розвиток індивідуально-психологічних особливостей учнів та правильне 

застосування засобів, форм і методів навчання англійської мови особливо цьому 

сприяють.  

Даній проблемі приділяли свою увагу відомі педагоги, психологи, 

методисти та науковці, такі як: Т. Васецька, А. Васильченко, С. Гончарук,                 

І. Зайченко, В. Журова, Р. Поліщук, С. Роман та багато інших. 

Адже навчання передбачає не лише засвоєння основ наук, а й розвиток 

особистості школяра. Процес навчання англійської мови у початкових класах – 

це взаємодія між учителем  та учнем, це вияв його власної активності під час 

набуття знань і формування моральних якостей [2, c. 7].  

Під індивідуально-психологічними особливостями ми розуміємо 

структурні компоненти особистості, що визначають особливості психології 

кожної окремої людини, її поведінки та дій. Індивідуально-психологічні 

особливості особистості включають в себе: здібності, характер і темперамент, 

котрі певною мірою впливають на практичну та розумову діяльність школярів.  

До прикладу, вони можуть проявлятися у розмові, ході, манері спілкування та 

поведінки тощо [4, с. 10].  

Одне з провідних місць серед індивідуально-психологічних особливостей 

учня займає темперамент.  Від   його властивостей нерідко залежить успіх дитини 

у різних сферах діяльності, вміння будувати відносини зі старшими та 

однолітками, а також вміння знайти своє місце в житті. 

Для того щоб освітній процес на уроках англійської мови був ефективним, 

цікавим та пізнавальним вчителям варто враховувати індивідуально-психологічні 

особливості учнів та їх вплив на пізнавальні інтереси.  

Комплексне і ретельно продумане використання різноманітних засобів, 

форм і методів навчання на уроках англійської мови допомагає швидко і 

дохідливо пояснити новий матеріал, закріпити його і перевірити рівень засвоєння 

отриманих знань [3, c. 4]. 

Знання та розуміння індивідуально-психологічних особливостей  дітей 
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молодшого шкільного віку дозволяє краще зрозуміти деякі особливості їхньої 

поведінки та дає змогу правильно підібрати способи, методи, засоби та форми 

роботи на уроці.   

Для кращого сприйняття теми холериками і сангвініками  доцільніше 

використовувати  засоби навчання,  такі як: дидактичні  ігри, схеми, таблиці, 

ілюстрації аудіо- та відео-записи та багато інших. Головне правило у роботі з 

такими дітьми – це швидка і динамічна зміна завдань.  

На уроках англійської також мають враховуватися індивідуальні 

особливості флегматиків і меланхоліків, тому також слід використовувати: 

підручник і зошит з друкованою основою,  схеми, таблиці, малюнки, презентації 

тощо. Також варто не забувати детально і глибоко  пояснювати новий матеріал та 

використовувати роздатковий матеріал для опитування (індивідуальні картки зі 

завданнями) [1, c. 15]. 

Для підвищення ефективності вивчення англійської мови дуже важливо 

створити на уроці доброзичливу атмосферу, проводити навчання в різноманітних 

формах (найбільше молодшим школярам подобаються ігри), з використанням 

усіх можливих способів, прийомів та методів  навчання, залучати до колективної 

та групової діяльності, що допоможе учням подолати мовний бар’єр та 

покращити навички спілкування тощо [5, c. 56]. 

Отже, вплив темпераменту молодших школярів  на формування 

пізнавального інтересу учнів до англійської мови є дуже значним.  Вмілому 

педагогу слід враховувати індивідуальні особливості дітей, підбираючи для 

кожного типу найбільш ефективні засоби, способи, форми і методи навчання та 

виховання. Особливо це актуально при вивченні англійської мови у початковій 

школі, оскільки саме в цей період формується особистість школяра, його 

мотивація, інтерес і бажання пізнавати щось нове, а також певна система 

комунікативних вмінь і навичок, що дають основу подальшому вивченню 

англійської мови. Отож, вчитель повинен зробити урок цікавим для всіх учнів і 
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для кожного зокрема, а в цьому допоможуть різноманітні форми, способи та 

засоби навчання в поєднанні з цікавими методами їх застосування. 
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СТРАХ ТА ТРИВОЖНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ:  

ПРОЯВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

Події в Україні, пов’язані з війною на Сході, стрімкі соціально-економічні 

зміни, що відбуваються впродовж останніх років, на жаль, не сприяють 

становленню здорової особистості, породжують негативні емоції – тривогу, 

страх, розгубленість. У ситуації соціальної нестабільності сучасна дитина зазнає 

впливу несприятливих факторів, здатних не тільки  загальмувати розвиток її 

потенційних можливостей, але й деформувати процес особистісного зростання 

взагалі, емоційно-вольової сфери зокрема. 
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Тому невипадково, що проблемі дитячої тривожності, страху сучасними 

психологами, педагогами, медиками приділяється неабияка увага. Фахівці 

відзначають зростання кількості дітей з різноманітними страхами, підвищеною 

збудливістю, тривожністю. 

Серед людських переживань тривога − явище доcить поширене і має 

стільки різноманітних особливостей, що дуже важко визначити, з якого періоду 

розвитку індивіда слід розпочинати аналіз передумов її виникнення. 

Тривожність дітей − це типова проблема, з якою звертаються батьки до 

психолога чи психотерапевта. Особливу увагу ця проблема привертає тому, що 

комплексно знижує якість життєдіяльності дітей, формує складні вторинні 

симптоматичні утворення − заїкування, порушення сну, енурез тощо.  

У психологічній літературі тривожність розглядають як системну рису, яка 

проявляється на усіх рівнях активності людини. Найчастіше її прояви вирізняють 

на фізіологічному та психологічному рівнях [1, c. 109]. 

Фізіологічні прояви тривожності 

Рис. 1. Фізіологічний рівень прояву тривожних станів 

 

Cпектр фізіологічного прояву тривожності надзвичайно широкий. 

Складність полягає у тому, що її часто не діагностують, коли помічають 

психосоматичні прояви.  

Психофізичні стани: 

• посилене серцебиття; 

• прискорення, 

утруднення дихання; 

• збільшення хвилинного 

об’єму циркуляції крові; 

• відчуття напруження у 

м’язах; 

• спазми у горлі; 

• запаморочення; 

• почервоніння, блідість 

шкіри; 

• часте сечовипускання; 

• тремор, вологість 

кінцівок. 

 Психосоматичні порушення: 

• болі у шлунку та його 

розлад; 

• нудота та блювота; 

• головні болі; 

• серцево-судинні 

захворювання тощо. 

 Невротичні комплекси: 

• плаксивість; 

• гіперактивність; 

• поганий або 

непомірний апетит; 

• порушення сну 

(нетривалий сон, 

надмірна сонливість, 

сноходіння); 

• енурез, енкопрез; 

• заїкання тощо. 
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Психологічний рівень проявів тривожності має також свою специфіку. 

Психологічні прояви тривожності 

Рис. 2. Психологічний рівень прояву тривожних станів 

Тривожність іноді важко розпізнати. Трапляється так, що діти з високою 

тривожністю вважаються «слухняними», «безпроблемними» для батьків та 

вихователів, але все ж страждають на складні невротичні комплекси, які з часом 

набувають хронічного характеру. На противагу цьому, часто трапляються і діти 

з «поганою поведінкою», «некеровані», «неуважні», «нахабні», яких дорослі 

довкола намагаються «привести до тями» [2, с. 7]. 

Прояви тривожності на психологічному рівні іноді важко діагностувати і 

легко сплутати з іншими психологічними феноменами. Нерідко діти з 

підвищеною тривожністю вважаються старанними, відповідальними, охайними 

тощо, натомість джерелом їхньої активності є надмірне напруження. Діти зі 

зниженим рівнем тривожності вважаються неорганізованими, неохайними, 

невихованими. Разом з тим ці риси – не просто ознака недисциплінованості, 

джерело їхніх неадекватних проявів є значно глибшим. 

Інтенсивність, стійкість емоційних переживань пов’язують з процесами 

збудження і гальмування у корі головного мозку у відповідь на стресовий 

Емоційний компонент: 

• напруження; 

• хвилювання; 

• занепокоєння; 

• тривога; 

• страх; 

• розгубленість; 

• безпорадність; 

• роздратованість тощо. 

 Поведінковий компонент:  

• пригніченість нервових 

імпульсів – важко 

зосередитись, пасивність, 

несамостійність, 

мрійливість, безсилля перед 

труднощами; 

• збудження нервових 

імпульсів – агресивність, 

нездатність переносити 

ситуацію очікування, 

раптова бурхлива 

діяльність, компульсивні 

дії, різка манера поведінки, 

пошук небезпечних 

ситуацій. 

 Когнітивний компонент: 

• мотиваційна сфера – 

порушуються процеси 

ціле покладання, 

самоорганізації, 

саморегуляції; 

• рівень домагань – 

надмірно високий або 

надмірно занижений; 

• самооцінка неадекватна 

– занижена або завищена; 

• самоусвідомлення – 

формується ірраціональні 

компоненти у сприйманні 

«Образу Я»; 

• вербальні прояви – 

порушується темпоритм 

мовлення, формуються 

специфічні словесні 

установки тощо. 
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подразник, а також з рівнем інтенсивності сформованої тривожності. 

Інтенсивність тривожних станів може бути неоднорідною в одних і тих самих 

індивідуумів у різних соціальних ситуаціях та комбінуватись у довільному 

порядку. Дитина може мати цілком сприятливий емоційний стан у ситуаціях, які 

виникають у її повсякденному житті − взаємодія з іншими дітьми (молодшими, 

старшими, однолітками), взаємодія з батькам, перебування на самоті (самостійні 

ігри, підготовка до сну, приймання їжі) тощо. Разом з тим, ця дитина може мати 

неадекватне підсилення чи знищення тривожних переживань у ситуаціях, 

пов’язаних зі спілкуванням, наприклад, вихователями, спілкуванні з 

ровесниками тощо. Така неоднорідність інтенсивності тривожних переживань 

дітей ускладнює діагностування у них дезадаптивної форми тривожності, 

оскільки її прояви можуть не фіксуватися постійно [4, c. 27]. 

Страх вважається нормальною адекватною реакцією на ситуацію 

зовнішньої небезпеки. Тривога ж є перебільшеною, тобто неадекватною, 

реакцією на ситуацію реальної зовнішньої небезпеки; надмірною реакцією на 

малозначущу ситуацію зовнішньої небезпеки; реакцією, схожою на страх, але за 

відсутності зовнішньої небезпеки перебільшеною, тобто неадекватною реакцією 

на ситуацію внутрішньої небезпеки. Більшість науковців одностайні, що страх і 

тривога невіддільні − вони іманентно пов’язані одне з одним, базова тривога 

необхідна для подальшого розвитку реакцій страху [3, c. 95]. 
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ГОТОВНІСТЬ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА ДО ВИКОРИСТАННЯ 

ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

Сучасне суспільство розвивається шаленими темпами. Цей процес 

стосується як розвитку науки, інформаційних технологій та науки в цілому, так і 

удосконалення систем освіти та процесу навчання.  

Нова українська школа є яскравим прикладом покращення умов, методів 

та технологій навчання. Дана концепція [8] орієнтована на інтеграцію школяра в 

освітнє середовище та соціум, всебічний розвиток особистості. Це стосується 

методів і форм навчання та виховання майбутнього покоління, способів 

взаємодії у колективі.  

Сучасний педагог повинен іти «в ногу» з часом, бути обізнаним у всіх 

сферах, особливо це стосується початкової освіти. Однією з умов успішності у 

професійній сфері є саме готовність учителя до інноваційної діяльності. На 

сьогодні інноваційна сфера діяльності педагога здійснюється відповідно до 

Закону України «Про освіту» [6] та «Про інноваційну діяльність» [5], а також 

Положенням про порядок здійснення інноваційної педагогічної діяльності [10]. 

Закон України «Про інноваційну діяльність» спрямований на підтримку 

розвитку економіки України інноваційним шляхом та встановлює форми 

стимулювання державою інноваційних процесів [5]. Положення про порядок 

здійснення інноваційної педагогічної діяльності визначає суб'єкти інноваційної  

діяльності та  порядок здійснення інноваційної діяльності у закладах освіти. 

Також даним Положенням встановлюється система розробки, використання та 

фінансування інноваційної діяльності педагога [10].  
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Інновація означає введення чогось нового або докорінну зміну чогось, вже 

наявного. Вона не виникає просто так, а розгортається в результаті аналізу праць 

видатних педагогів минулого чи сучасності.  

За трактуванням І. М. Дичківської інноваційна педагогічна технологія – це 

впровадження у педагогічну технологію авторських новаторських та 

оригінальних засобів, способів та прийомів навчання, які здійснюються 

систематично та послідовно і охоплюють увесь навчальний процес від мети до 

очікуваних результатів [3, с. 206]. 

Успішність інноваційних технологій полягає в усвідомленні їхньої 

значущості на професійному та особистісному рівні. Для цього необхідно 

враховувати готовність педагога до використання тієї чи іншої новаторської 

технології. 

Готовність до використання інновацій у сучасні літературі визначається як 

«стан особистості, який передбачає наявність у педагога мотивації до навчання, 

вдосконалення та самовдосконалення, наявність ефективних способів взаємодії 

з колективом, здатність то креативності та рефлексії» [4, с. 289]. Дослідженням 

цього питання займались такі педагоги: К.І. Бондарєва, М.А. Глазунова, 

І.М. Дичківська, І.А. Зязюн, О.Г. Козлова, Л.І. Шарагіна. До прикладу, 

К.І. Бондарєва здійснила детальний аналіз  інноваційної діяльності вчителя [2, 

с. 16], І.А. Зязюн описав значення нових освітніх технологій у підготовці 

майбутніх педагогічних кадрів [7, c. 26].  

Таким чином, педагог, який займається впровадженням або використанням 

інноваційних освітніх технологій повинен мати творчі напрацювання, бути 

гуманістично спрямованим і налаштованим на взаємодію з колективом педагогів 

та учнів. Готовність до інновацій певним чином означає готовність до змін.  

В. Сластьонін визначає певні критерії готовності педагога до інновацій: 

1) усвідомлення необхідності у впровадженні інновацій, готовність до 

творчості у процесі навчання; 

2) готовність до подолання творчих невдач; 
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3) упевненість у позитивних результатах; 

4) здатність до професійної рефлексії; 

5) узгодженість особистих цілей з інноваціями [11, с. 198]. 

Ці критерії мають виявлятися у поєднанні одна з одною. Адже бажання 

отримувати нові знання у різноманітних галузях активізується саме потребою 

новизни та змін; творча діяльність педагога допомагає по-новому підходити до 

вирішення проблем у навчанні чи вихованні, відстоювати та обґрунтовувати свої 

напрацювання.  

Водночас, різні інноваційні технології навчання вимагають від педагога 

різних умінь та знань. Наприклад, функцією педагога у проектному навчанні є 

дитиноцентризм, орієнтація на творчому сприйнятті здобувачами нових знань, 

відхід від традиційної форми навчання, де учень виступає лише «поглиначем» 

готового матеріалу, а не здобуває його самостійно [9, с. 17-19].  

При використанні «дослідницької технології» педагог повинен створювати 

умови для творчої діяльності, організовувати самостійну пошукову роботу.  

Технологія «Створення ситуації успіху» вимагає від педагога володіння силою 

навіювання. Він має сприймати дитину як уже сформовану особистість, з 

власною думкою та поглядами. Технологія навчання Марії Монтессорі трактує, 

що педагог не має нічого робити за дитину, а лиш допомагати їй досягти успіху 

у початій справі. «Вальдорфська педагогіка» закликає вчителя сприяти 

формуванню в учнів «їх душі і тіла», вчити дітей бути унікальними [12, с. 48-52]. 

Усі ці функції залежать від особливостей особистості, її характеру, 

сприйняття навколишнього світу та відносин з іншими людьми. Наприклад, не 

кожен педагог може бути на рівні зі своїми вихованцями, особливо коли він за 

характером спілкування авторитар.  

На сьогодні питання готовності педагога до інноваційної діяльності 

досліджується та вирішується. Також науковці займаються питаннями 

професійного розвитку особистості, розвитку творчого потенціалу та мотивації 

до здобуття нових знань. На думку педагогів, перешкодами у засвоєнні та 
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розробці нововведень є: недостатня поінформованість про інновації у системі 

освіти, брак вільного часу та недостатній розвиток (або й відсутність) 

дослідницьких умінь. Оскільки керівники сучасних освітніх закладів хочуть 

бачити людину готову до змін та навчання, готову до саморозвитку та творчості, 

яка постійно прагне чогось більшого та нового, то «пасивних» осіб потрібно 

примусово залучати до новаторської діяльності. Необхідно, насамперед, 

влаштовувати зустрічі з педагогами-новаторами, які займаються інноваційною 

діяльністю, заохочувати педагогів до використання інноваційних технологій та 

їх творчого вдосконалення [1, с. 3]. 

Отже, готовність сучасного педагога до інноваційної діяльності є 

необхідною складовою його професійного портрету. На сьогодні високими 

темпами розвиваються авторські школи та техніки викладання, які вимагають від 

працівників освіти креативного мислення, вільного ставлення до дітей та 

суспільства. Педагог, який використовує інноваційні технології вчить дитину 

мислити і розвиватись самостійно, співпрацювати із суспільством та окремим 

колективом; вчить бути творчими та не боятись своєї унікальності.  
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ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ 

ТЕАТРАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ  ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

Наше сьогодення характеризується  дуже стрімким розвитком 

інформаційних та комп`ютерних технологій, які складають невід`ємну частину 

повсякденного життя людини. У сучасному світі дитину практично з народження 

оточують різноманітні технічні ґаджети, які приваблюють її. Інформаційні 

технології є важливим фактором збагачення інтелектуального та емоційного 

розвитку дитини, каталізатором розвитку її творчих здібностей, проте в жодному 

випадку не мають замінювати спілкування дитини з дорослим. Зміст початкової 

освіти орієнтує педагогів на забезпечення різнобічного розвитку дитячої 

особистості відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, можливостей та 

потреб. Чим швидше  починається розвиток дитини, тим органічніше він 

проходить, тим краще діти підготовлені до вирішення різних життєвих завдань. 

Так як гра найбільш органічна діяльність в дітей шкільного віку, то саме гра в 

різних її проявах має стати для педагогів дієвим засобом формування 

особистісних якостей та творчих здібностей дітей. Саме різносторонній вплив 
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театралізованих ігор на дитячу особистість дає змогу застосовувати їх як 

ненав’язливий педагогічний засіб. Як засвідчує практика, без інформаційних 

технологій неможливо уявити сучасний освітній заклад.  

К. Станіславський писав,  що театральне мистецтво – не вічне,  проте воно 

надзвичайніше з усіх мистецтв для сучасника. Яка сила!  Його вплив створюється 

не однією людиною,  а водночас цілою групою осіб – акторів,  художників, 

режисерів, музикантів; не одним мистецтвом, а водночас багатьма, 

найрізноманітнішими. При цьому театральна вистава сприймається не однією 

людиною, а цілим натовпом людей від чого розвивається загальне масове 

відчуття, що загострює моменти сприйняття [4, c. 384-385]. 

На сучасному освітньому етапі, з кожним роком зростає використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у вирішенні освітніх завдань, вони 

стають невід’ємним засобом у процесі розвитку психічних та пізнавальних 

процесів.. Особливо зазначені можливості, які дають нові технології в розвитку 

художньо-мистецьких здібностей дітей. Проблема використання театралізованої 

діяльності як повноцінного та ефективного засобу педагогічного впливу на 

розвиток особистості дитини усвідомлюється педагогами та психологами 

минулого та сучасності, зокрема, Л. Артемова,  Р. Жуковська. 

Використання медіатехнологій з ціллю виховання та розвитку креативних 

здібностей дитини, формування її особистості, збагачення пізнавальної сфери 

дозволяють розширити педагогічні можливості педагогів, створюють базу для 

активізації дітей, що дозволяє дитині представити себе, ширше розкрити 

яскравий, творчий власний потенціал. Інформаційні технології розглядаються як 

комплекс навчально-методичних матеріалів, технічних інструментів, а також 

система наукових знань в навчальному процесі, формах і методах їх 

застосування для вдосконалення педагогічного процесу.  

Оскільки заняття в школі мають бути емоційними, яскравими, із 

використанням великої кількості наочності, саме тому в сучасному освітньо-

виховному процесі мають оптимально використовуватися медіа засоби, освітній 
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простір має бути забезпечений інтерактивним обладнанням. Діти із 

задоволенням працюють на таких заняттях, активно включаються в пізнавальну 

діяльність, так як технічні засоби впливають на пізнавальні процеси і звуком, і 

дією, і мультиплікацією, що підвищує інтерес, увагу та мотивацію дітей до нових 

знань. 

Перед педагогом стоїть завдання: робити заняття цікавими на інформацією, 

яка спонукала б дітей до активної пізнавальної діяльності. Матеріали та 

обладнання, які використовуються на занятті мають містити елементи 

надзвичайної, дивовижної, несподіваної інформації, що викликає у здобувачів 

інтерес до освітнього процесу і допомагає створити позитивну емоційну 

атмосферу навчання. Лише такий підхід до організації освітнього процесу 

сприятиме розвитку творчих здібностей дітей [1, с. 108-144]. Розвиток дітей за 

допомогою сучасних комп’ютерних засобів є унікальним.  

Оскільки театралізована діяльність тісно пов`язана з світом почуттів та 

переживань невід’ємною роботою з учнями є вправляння у відтворенні та 

балансуванні власних емоцій та почуттів літературних персонажів. Для 

створення яскравого казкового образу, поглиблення уявлень про засоби 

виразності розвитку естетичних і творчих здібностей, дітям пропонуються 

електроні ігрові завданнях на вправляння у пластичному обіграванні образів та 

емоційних станів. В основу даних ігор-занять покладено принцип активності та 

самовираження, позиція емоційного самоконтролю дитини; 

ціннісноорієнтований принцип, в якому емоція виступає як особистісна цінність; 

принцип симпатії та активності дитини [2, с. 211]. 

Стимулювати бажання дитини до сценічно-ігрових дій можна за допомогою 

спеціальних комп’ютерних ігор та завдань: «Азбука слів», «Кольоровий 

тиждень», «Відгадай емоцію», «Малюємо настрій», «Смішинка», «Справжній 

актор», «Граємося в театр». Робота в даному гуртку допоможе дитині 

сформувати правило доцільну поведінку та визначати позитивні та негативні 

емоційні стани. 
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Підсумовуючи, можемо стверджувати, що театральне мистецтво – це 

унікальний за своїм характером педагогічний чинник, однак, головна роль у 

процесі його використання відводиться учителю-режисеру, який має не 

маніпулювати, а толерантно-педагогічно обдумано керувати, вести, 

артистичними здібностями учнів. 
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АГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА ДОШКІЛЬНИКІВ 

Проблема агресії у дитячому віці є актуальною за сучасних умов. Дитяча 

агресивність зачіпає не тільки навколишніх людей – батьків, вихователів, 

учителів, однолітків, вона, насамперед створює труднощі і для самої дитину 

взаєминах з оточуючим. Агресивність не є чимось незначним, адже прояв 

дитиною агресії є наслідком наявності у неї якогось серйозного неблагополуччя 

у її розвитку. 

Агресивність визначає не тільки сьогоднішнє становище дитини у системі 

суспільних зв’язків та взаємин, її вплив на розвиток особистості носить більш 

довготривалий характер. Наукові дослідження доводять, що агресивність є 

http://dspu.edu.ua/hsci/wp-%20content%20/uploads%20/2017/12/003-15.pdf
http://dspu.edu.ua/hsci/wp-%20content%20/uploads%20/2017/12/003-15.pdf
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досить стабільною в часі, й велика ймовірність того, що агресія в дитинстві може 

перейти у стійку асоціальну чи антисоціальну поведінку у підлітків та юнаків. 

Зокрема, встановлено, що діти, які у 8-ми річному віці відрізняються високим 

рівнем агресивної поведінки і тенденцією уникати соціальних контактів, в 

подальшому відчувають труднощі у начальній  діяльності, мають слабкий успіх 

у школі та низький рівень інтелектуального розвитку, погано адаптовуються до 

соціуму. Труднощі, які відчувають такі особи, пояснюються характерним для 

них негативним само сприйняттям, перебільшенням можливих невдач, 

гальмуванням активності [4, c.17]. 

Агресивність у дитячому віці впливає не тільки на взаємини з оточуючою 

дійсністю, але й визначає загальний розвиток особистості, її різних сторін. 

Агресія виникає у тих випадках, коли виникає загроза, реальна чи уявна, 

для «Я» дитини. Застосовуючи агресію, вона намагається оволодіти тривогою, 

яку відчуває, з приводу очікування покарання від тих осіб, на яких спрямована 

агресія. Основним механізмом прояву агресивності, виступає ідентифікація з 

агресором, коли «дитина інтроектує деякі характеристики об’єкта і тим самим 

асимілює вже перенесене нею переживання тривоги. Втілюючи агресора, 

приймаючи його атрибути чи імітуючи його агресію, дитина перетворюється з 

того, кому погрожують, на того, хто погрожує. 

Ідея про те, що в основі дитячої агресії лежить страх, поділяється багатьма 

науковцями. У науковій літературі зустрічаємо найчастіше дві причини агресії, 

які найчастіше зустрічаються у дитячому віці: по перше, це страх бути 

травмованим, бути ображеним, піддітись нападу, отримати пошкодження. І чим 

сильніша агресія тим, ймовірно, сильніший страх за нею стоїть. Цей страх може 

корінитись у переживаннях, пов’язаних з минулими травмами, які при цьому 

можуть і не згадуватись. По друге, це пережита образа, або душевна травма [1, c. 

113]. 

Упродовж останніх десятиліть науковий інтерес до проблеми агресивності 

не спадає, а, навпаки, зростає. Науковці доводять, що агресія у дитячому віці є 
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набутою, соціально обумовленою поведінкою. Основними механізмами 

формування агресії виступають: 1) підкріплення агресивної поведінки з боку 

інших людей; 2) научіння через спостереження; 3) самопідкріплення. Моделями 

агресивної поведінки можуть виступати як живі приклади (батьки, інші люди, 

однолітки), так і символічні зразки, що надаються у засобах масової інформації 

(телебачення, реклама) [2, c. 87]. 

Найперші зразки поведінки дитині надають батьки, які можуть давати 

приклади як позитивної соціальної спрямованості, так і демонструвати 

неприйнятні з точки зору суспільних норм способи взаємодії з іншими людьми. 

Діти, які ставали свідками прояву агресії батьками, відтворюють побачене не 

тільки у своїх іграх, але й у стосунках з іншими людьми. При цьому зразки 

поведінки батьків мають більш тривалий вплив, призводячи до того, що діти, які 

постійно бачать насилля між батьками, будучи дорослими, схильні 

використовувати у своїй сім’ї та є способи взаємодії, що практикували їх батьки. 

Спостереження за агресією таких близьких дитині людей, як батьків, формує 

толерантне ставлення до агресивно поведінки, та починає розглядатись як цілком 

нормальний спосіб взаємодії з іншими людьми. Крім того, це не знімає внутрішні 

заборони на дану поведінку, так як приклад батьків показує, що агресія прийнята 

у взаєминах з оточуючими [3, c. 18]. 

Прояв агресивної поведінки обумовлений складною взаємодією 

біологічних (гормони, соматичний стан здоров’я), фізичних (атмосферний тиск, 

температура повітря, забрудненість навколишнього середовища), хімічних 

(тютюнопаління, викиди в атмосферу оксиду вуглецю двигунами внутрішнього 

згорання та промисловими підприємствами). Психологічних та соціальних 

детермінант, а також ситуативні фактори )виникнення надмірних звукових 

коливань, тіснява у приміщеннях тощо) [2, c. 65]. 

Формування агресивності у дитячому віці обумовлене багатьма 

факторами. На її виникнення впливають особливості взаємин у сім’ї, стилі 
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сімейного виховання, а також приклади агресивної поведінки, що демонструють 

дорослі, однолітки, телебачення. 

Найбільш повною класифікацією чинників агресивно поведінки є 

класифікація, яку пропонує Н. Алфімова. Автор виділяє такі фактори: 

1) соціально-економічна та політична організація суспільства, де переважає 

атмосфера конкурентної боротьби за пава та привілеї; 2) моральні норми 

поведінки, що задані соціальними умовами; 3) умови мікросередовища (сім’я, 

родичі, коло знайомих та однолітків); характер та система виховання, що 

сприяють тому, що агресивні дії стають значним засобом досягнення своїх цілей, 

задовольняючи потреби; 5) вікові та індивідуально-психологічні особливості 

особистості; 6) наявність соматичного неблагополуччя, послабленого здоров’я, 

психічних захворювань; 7) фізичні умови оточуючого середовища; 8) вплив 

алкоголю та наркотиків [1, c. 119].  

Отже, підвищена агресивність дітей є однією з проблем сьогодення. 

Агресивна поведінка трапляється у багатьох дітей дошкільного віку як 

відображення безпосередності та імпульсивності. Впродовж дошкільного 

дитинства на зміну агресивності приходять нові форми поведінки. Однак у 

значної категорії дітей агресія як стійка форма поведінки не лише зберігається, а 

й розвивається, трансформуючись у рису особистості. 
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ДОРОСЛИХ У ШВЕЦІЇ  

Постановка проблеми та актуальність дослідження. У зв’язку зі 

стрімким розвитком усіх сфер суспільного життя та процесами глобалізації у 

світі, змінюються освітні потреби суспільства. Для задоволення цих потреб 

необхідно розвивати систему освіти дорослих, яка дасть можливість особам, які 

вже завершили навчання, поновлювати і розширювати свої знання, та 

відповідати суспільним вимогам. Створення ефективної системи освіти 

дорослих є одним з актуальних питань для України. Зокрема,  у Законі України 

«Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII зазначається, що державна 

політика у сфері вищої освіти ґрунтується на принципі сприяння сталому 

розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного людського 

капіталу та створення умов для освіти протягом життя [4]. Пошук шляхів 

забезпечення неперервного розвитку дорослих відображено у змісті багатьох 

документів, прийнятих міжнародними організаціями та конгресами. З цією 

метою нам необхідно враховувати та аналізувати напрацьований досвід 

реформування освіти дорослих у високорозвинених країнах.  

Аналіз останніх досліджень. Освіта дорослих займає чільне місце в 

освітній політиці скандинавських країн, та спрямована на реалізацію концепції 

освіти впродовж життя. Досвід скандинавських країн щодо реалізації освіти 

дорослих десятиліттями розглядався іншими європейськими країнами як 

зразковий і гідний наслідування. Зокрема дослідженнями питань освіти дорослих 

у скандинавських країнах займалися зарубіжні дослідники Сильвія С. Беглі, Валь 
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Д. Руст, Е. Будар, Е. П. Сіміну, І. Лойб, Т. Малішевський, А. Феес, М. Ослон та 

інші. Окремі аспекти освіти дорослих у скандинавських країнах вивчали 

українські дослідники В. Давидова, Л. Сігаєва, О. Шапочкіна, О. Огієнко, Л. 

Лук’янова, В. Богачова та інші. Проте цілісного дослідження структури системи 

освіти дорослих у Швеції, вивчення історії її зародження та розвитку не було 

здійснено. 

Метою статті є дослідити історичні етапи зародження та розвитку освіти 

дорослих у Швеції.  

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукової літератури показав, що 

Швеція займає чільне місце серед європейських країн за рівнем участі громадян 

в освіті дорослих, як формальній, так і неформальній. Становлення освіти 

дорослих у Швеції пов’язують саме із розвитком неформальної освіти – появою 

перших народних вищих шкіл (Folk High Schools) і, так званого, фолькбілднінгу 

(folkbildning) [1, 2, 10]. Народні вищі школи є найстарішими навчальними 

закладами для дорослих у скандинавських країнах. Це установи, які описують 

широким терміном «народна освіта», що історично сформувалися як «вільні і 

добровільні», з великою автономією у формуванні власної навчальної програми 

та методів навчання [8, с. 3]. Як стверджує дослідниця В. Богачова, головною 

метою народних шкіл є  допомогти студентам навчитися жити і знайти відповіді 

на фундаментальні питання, що стоять перед людиною, і перед усім 

суспільством в цілому  [1]. 

Шведське слово «фолькбілднінг» використовується для позначення 

ліберальної, неформальної, добровільної освіти дорослих. Як зазначається на 

англомовній веб-сторінці Ради народних шкіл Швеції: «філософія фолькбілднінг 

передбачає, що всі громадяни є вільними та незалежними людьми з правом брати 

участь у всіх аспектах демократичного суспільства. Освіта повинна 

забезпечувати комплексний підхід, стимулювати допитливість та критичне 

мислення; а також бути частиною найважливішого процесу навчання протягом 

усього життя» [10, с. 290]. Фолькбілднінг, відповідно, створює умови, необхідні 
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людям для вільного пошуку знань, і сприяє наданню їм можливості змінити своє 

життя.  

В. Давидова дослідила, що становлення освіти дорослих у Швеції 

відбувалося більш, ніж сто років: від просвітницьких читацьких гуртків, 

громадських бібліотек до народних вищих шкіл і навчальних асоціацій. 

Дослідниця виокремлює чотири етапи процесу розвитку освіти дорослих у 

Швеції, перший з яких (поч. XIX ст. – кін. XIX ст.) можна умовно назвати 

просвітницько-благодійним, оскільки в цей період відбувається зародження та 

становлення фолкбілдінгу через просвітництво, а при школах почали 

створюватися перші бібліотеки, читальні зали та гуртки [2, с. 8-9]. 

Ідея народної вищої школи вперше виникла у професора Крістіана Флора, 

директора та засновника данської народної вищої школи у місті Реддінге 

(1844 р.). За данським зразком було відкрито першу народну школу у Швеції 

1868 року у м. Скане [8, 2, 10]. Головною місією цієї школи було навчати дітей 

фермерів фермерському ремеслу. Схожі школи виникли і в інших містечках та 

функціонували здебільшого лише взимку, оскільки саме тоді фермери не мали 

багато роботи. Фермери та селяни збиралися разом і обмінювалися досвідом 

ведення господарства. З часом ці школи стали просвітницькими освітніми 

установами, де лідери соціальних рухів навчали своїх членів (напр. рух 

робітників, рух за тверезість, жіночий рух, рух Вільної Церкви тощо) [8, с. 3]. 

Другий етап становлення і розвитку освіти дорослих у Швеції (кін. XIX ст. 

– 1939 р.) В. Давидова називає громадсько-гуртковим, оскільки він 

характеризується створенням навчальних гуртків при громадських організаціях 

[2, с. 9]. Навчальні гуртки стають провідною формою освіти дорослих у Швеції і 

є основою народної освіти. Перший такий гурток було створено у 1902 році [7, 

с. 125].  Ці гуртки були середовищем для спільного та планового проведення 

занять. Членів гуртка називали учасниками, оскільки особливістю гурткових 

занять була активність та співпраця в навчальному процесі. У дослідженні 

«Перший навчальний гурток» (1942 р.) Оскар Ульссон підкреслює: «Новим та 
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характерним у народних навчальних гуртках є те, що набуті знання, дійсно, 

мають відношення до того, хто їх набуває, ...що вони будуть використані та 

негайно застосовані практично у повсякденному житті і праці: особистій та 

суспільній. Лекції та заняття зменшуються до мінімуму за рахунок активного 

самонавчання, читання книжок, бесід та дискусій. Засвоєння знань стає, таким 

чином, особистим та активним пошуком на відміну від пасивного сприйняття 

готових роз’яснень фактів та точок зору» [3, с. 161]. Таким чином, можна 

стверджувати, що важливими компонентами освіти дорослих у Швеції на той час 

були самоосвіта та активність. Без цих складових реалізація концепції освіти 

дорослих та освіти впродовж життя є неможливою і сьогодні. 

Третій етап розвитку освіти дорослих (1939–1991pp.) вважають 

централізовано-масовим [2, с. 9]. Саме цей період став визначальним для 

становлення формальної (або муніципальної) освіти дорослих та її 

законодавчого підтвердження. Подальшого розвитку набули народні вищі школи 

та навчальні асоціації, збільшилася кількість навчальних гуртків, спостерігалося 

широке залучення дорослого населення до навчання [6, с. 164-165]. Політичні 

партії, профспілки і народні рухи стають ініціаторами створення навчальних 

асоціацій, які займають важливе місце у забезпеченні освіти дорослому 

населенню і сьогодні. Низка асоціацій з освіти дорослих започаткували 

спеціальні вечірні курси, які передбачали інтенсивне навчання. Також, було 

створено перші дві державні школи для дорослих в Норчепінгу (1956 р). та в 

Гарносанді (1962 р.) з метою забезпечення дорослих необхідними знаннями, які 

уможливлять подальше навчання, переважно за допомогою заочної форми [11]. 

У період з 1967 до 1975 роки шведський уряд прийняв декілька важливих 

законопроектів, у яких було вперше сформульовано та окреслено чотири головні 

цілі освіти дорослих: рівність, демократія, економічне зростання та задоволення 

індивідуальних уподобань і потреб [9, с. 468]. 

Четвертий етап (1991р. – поч. XXI ст.) вважають демократично-

децентралізований [2, с. 9-10]. Для цього періоду характерним є прийняття у 
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1991 році «Декрету про урядові субсидії освіти дорослих», а також заснування 

недержавної організації Всешведської Ради неформальної освіти дорослих.  

Оскільки практично вся система освіти Швеції утримується державними 

коштами, у 1991 р. було прийнято Закон «Про державні субсидії для вільної 

освіти дорослих»,  внаслідок чого було створено Шведську національну раду з 

освіти дорослих, завданням якої є реалізувати освітню політику у цій галузі. З 

1992 року муніципальні школи для дорослих почали надавати неповну середню, 

повну середню і додаткову спеціальну освіту. У 2002 році у дію вступила 

державна постанова, яка відкрила можливість надання фінансової допомоги для 

розвитку освіти дорослих для людей з особливими потребами. 1 липня 2011 року 

у Швеції набула чинності нова редакція Закону про освіту, яка унормовує базову 

освіту дорослих [5, с. 70-72].   

Висновки. Освіта дорослих у Швеції, яка зародилася ще у ХІХ столітті, 

коли з’явився перший  навчальний гурток, пройшла значний процес розвитку. Її 

значущість для людей і країни засвідчують законодавча й фінансова підтримка 

уряду та високий рівень участі. Становлення освіти дорослих Швеції у формі 

добровільних навчальних гуртків та народних шкіл, коли люди збиралися, щоб 

розширити свої знання, а керівними принципами були толерантність до інших, 

солідарність та повага, сприяло добробуту та розбудові демократичного 

суспільства у країні. Однак і сьогодні неформальна освіта дорослих та 

громадські організації, які її забезпечують, залишаються фундаментальною 

демократичною силою Швеції.  
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НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ К.А. МАЛИНОВСЬКОГО  

(до 100-річчя від дня народження) 

Малиновський К.А. належить до тих непересічних науковців, які залишили 

глибокий слід в історії науки загалом і в житті наукової установи, в якій сумлінно 

трудилися, зокрема. Майбутній дослідник народився 6 січня 1919 р. у м. Умані 

Черкаської області. У 1937 році закінчив середню школу і вступив до 

Уманського сільськогосподарського інституту. Через другу світову війну 

змушений був перервати навчання в інституті. Окрім того, брав участь у бойових 

діях, відтак нагороджений орденами та медалями СРСР та Чехословаччини. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/ed20140701
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Згодом, у 1947 році, закінчив Львівський лісотехнічний інститут та отримав 

кваліфікацію інженера лісового господарства. 

Об’єктом наукових студій проф. Малиновського К.А. були флора, історія 

флористичних досліджень, таксономія, географічний аналіз флори, 

фітоценологія, проблеми класифікації рослинності, біологічна продуктивність 

тощо.  

Локаціями наукових досліджень ученого були околиці Львова, масиви 

Карпат, Поділля, Волині, Криму, Кавказу, Середньої Азії (Зеравшанський та 

Туркестанський хребти), Паміру, Тянь-Шаню. Науковець зібрав колекцію 

рослин, яка містить понад 10 тис. гербарних аркушів, і становить значну й цінну 

частину гербарію Державного природознавчого музею НАН України у Львові. 

Я зазначають Стойко С., Третяк П., «працюючи в тяжких умовах гірського 

краю, Малиновський К. А. розумів, яке важливе значення для наукових 

досліджень на його теренах мають біологічні стаціонари. Разом зі своїми 

колегами Татариновим К., Мельничуком В., Коліщуком В. відновили у 1958 році 

на полонині Пожижевській біостаціонар, що існував тут ще за часів Польщі» [5]. 

Також завдяки старанням та клопотанням Малиновського К.А. побудовано 

наукові стаціонари в Карпатах: на Боржаві (1953), Квасівському Менчулі (1956).  

За свідченням колег-науковців, «важливим внеском у ботанічну науку є 

розроблені Малиновським К.А. класифікації рослинності за методами 

домінантної (вітчизняної) та еколого-флористичної (європейської) школи Браун-

Бланке, викладені в монографіях «Рослинність високогір’я Українських Карпат» 

(1980) [4] та «Високогірна рослинність» (2000) [1]. У цих роботах критично 

переглянуті, осмислені й узагальнені численні праці ботаніків, які вивчали 

рослинність Карпат (таксономічний, екологічний і географічний аналізи флори, 

життєві форми, типи фітоценозів, їх поліпшення й використання)» [3]. 

Проф. Малиновський К.А. є засновником львівської наукової школи 

популяційної екології. За визначні заслуги у галузі ботаніки на його честь 
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названо два види рослин – Ranunculus malinovskii Jelen. et Derv.-Sok. і 

Cirriphyllum malynovskyi Lazar. [2].  

Важливою віхою наукового і свідомого громадського життя 

проф. Малиновського К.А. є його участь у низці громадських організацій, серед 

яких: Львівська Мала академія наук (очолював пост віце-президента), Ботанічне 

товариство, НТШ та ін. 

Результати тривалих наукових досліджень вченого відображені у вагомому 

науковому доробку вченого, який зібраний у більш, ніж 270 наукових працях, 

серед яких 12 монографій та збірників праць  під загальним керівництвом 

професора Малиновського К.А. Під його керівництвом захищено понад 30 

кандидатських і докторських дисертацій. 

Наукові погляди і діяльність проф. Малиновського К.А. є актуальними і на 

сьогодні. Його справу життя активно продовжують і популяризують учні та 

послідовники вченого, авторські відкриття та концепції вивчають студенти, 

оскільки напрацювання вченого лягли в основу змісту навчальних дисциплін. 
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ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ГОТОВНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ЗДО ДО 

РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день, на жаль, зростає кількість 

дітей з психофізичними порушеннями. Аналізуючи їх право на здобуття освіти, 

незважаючи на їх особливості, інклюзивна форма навчання таких дітей є одним 

із реальних можливостей дитини не лише скорегувати свій розвиток, але й 

соціалізуватися серед своїх здорових однолітків. Попри тривалий час існування 

інклюзії в нашій країні, залишаються певні проблеми її адекватної організації, 

зокрема готовність працівників закладу освіти до роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами (далі з ООП). Особливої уваги заслуговують саме заклади 

дошкільної освіти, які відіграють вирішальну роль в забезпеченні успішного 

майбутнього дитини в контексті ефективності раннього втручання. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значну зацікавленість 

питаннями організації та реалізації завдань інклюзивної освіти виявили 

О. Антонова, Н. Бокувцова, К. Волкова, О. Воробйова, О. Мартинчук та інші. 

Проте, вважаємо, що ними не було достатньо докладно розглянуто питання 

психологічної готовності та стійкості вихователів у роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами. Окреслене визначило актуальність постановки такої 

науково-прикладної проблеми як підготовка вихователів до роботи з дітьми з 

ООП.  

Метою публікації стало виокремлення основних критеріїв готовності 

вихователя до ефективної роботи з дітьми з ООП. Для реалізації поставленого 
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завдання було використано такі методи як метод теоретичної інтерпретації, 

аналізу та синтезу, індукції та дедукції, конкретизації, проектування. 

Виклад основного матеріалу. Організація інклюзивного навчання у 

закладах дошкільної освіти стикається із певними труднощами, зокрема: 

непідготовленість кадрів, відсутність спеціалістів, упереджене ставлення батьків 

здорових дітей до дітей з ООП, зрештою неготовність педагогів до роботи з 

такими дітьми [3, с. 151]. Як зазначає А. Аніщук, поява відповідних дисциплін у 

вищих навчальних закладах, зокрема: «Інклюзивна освіта», «Основи 

дефектології та логопедії», «Основи корекційної педагогіки» [1, с. 215] 

покликана певним чином вирішити наявні труднощі та сформувати у вихователів 

відповідний рівень інклюзивної компетентності. 

Як зазначає Г. Косарєва, кожен вихователь повинен володіти інклюзивною 

компетентністю, сутність якої полягає у «здійсненні педагогічно-професійної 

функції в процесі інклюзивного навчання, враховуючи різні освітні потреби 

дітей і забезпечує включення дитини з ООП в середовище загальноосвітнього 

закладу та створення умов для її розвитку та саморозвитку» [2, с. 331]. Отже, як 

бачимо, його діяльність спрямована на максимальне залучення дитини до 

освітнього процесу та її соціалізація. Крім того, авторка, аналізуючи вимоги до 

вихователя дошкільного закладу інклюзивної групи, також наголошує на 

базовому та спеціальному компонентах професійної кваліфікації [2, с. 332]. 

Однак, вони містять лише певний рівень знань та вмінь щодо організації 

інклюзивного освітнього процесу, тому повну картину готовності вихователя до 

роботи в інклюзивній групі уявити доволі важко.  

Однак, окрім відповідного рівня знань, умінь та навичок, вихователь 

повинен володіти певними особистими якостями. Так, А. Аніщук, виокремлює 

основні напрямки професійно-педагогічної підготовки майбутніх вихователів до 

роботи в інклюзивних групах, які забезпечують формування: професійно-

особистісних якостей: співчуття, емпатію, толерантність, педагогічний 

оптимізм та високий рівень самоконтролю та саморегуляції; професійно-
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ціннісних орієнтацій: визнання цінності особистості дитини не залежно від 

діагнозу, спрямованість своєї діяльності на розвиток особистості загалом, а не 

лише засвоєння певного рівня знань; професійно-особистісних умінь: 

креативність, творчий підхід у роботі, вміння дотримуватися конфіденційності 

особистих таємниць вихованців; інклюзивної компетентності: моніторинг 

ефективності педагогічної діяльності [1, с. 216]. 

Особливої уваги заслуговує напрямок аналізу професійно-особистісних 

якостей, адже на їх основі й формуються дружні взаємини з дітьми. Однак на 

практиці, опинившись з дітьми з ООП віч-на-віч, вихователі стикаються із 

швидким професійним вигоранням, жалістю до таких дітей, а відповідно – не 

можливістю надавати якісну педагогічну допомогу. Таким чином, окрім 

достатнього рівня знань, вмінь та навичок ефективного навчання, виховання та 

розвитку дітей з ООП, важливим є питання психологічної стійкості 

педагогічного працівника у роботі з такими вихованцями. 

Висновки. Підсумовуючи, наголошуємо на таких основних критеріях 

професійної готовності вихователя до роботи в інклюзивній групі як: 

відповідний рівень знань, умінь та навичок щодо особливостей організації 

навчального інклюзивного процесу; сформованість інклюзивної компетентності, 

професійно-особистісні якості; професійно-особистісні вміння; професійно-

особистісні орієнтації; а також володіння знаннями щодо профілактики 

виникнення професійного вигорання. Дотримання цих вимог не лише зробить 

інклюзивне навчання ефективним для дітей з ООП, але й забезпечить 

вихователю здатність адекватно будувати освітній процес та враховувати 

чинники власного особистісно-професійного зростання, попереджати 

виникнення професійного вигорання. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ  

В ДИТЯЧИХ ТАБОРАХ ВІДПОЧИНКУ 

 Значну роль у розвитку дітей має якісний відпочинок під час навчального 

року і в канікулярний час. Такий відпочинок може бути забезпечений 

спеціальними закладами дитячого відпочинку, а відтак і оздоровлення. З 

досліджень науковців про історію виникнення, зростання і поширення дитячих 

таборів відпочинку видно, що з ХІХ ст. (перша згадка) призначення перших 

дитячих таборів полягало в оздоровленні, спортивному, духовному і трудовому 

вихованні дітей [2]. З огляду на це можна стверджувати, що дитячі табори 

відпочинку від початку заснування є складником освітнього простору і 

виконують функцію компенсації щодо школи. 

 Актуальність проблеми висвітлено в низці психолого-педагогічних 

досліджень: проблеми організації освітнього простору висвітлено у працях          

О. Бартків, О. Биковської, В. Васильєва, В. Горобинко, В. Грановського, С. Диби, 

А. Дурманенко, Ю. Ждановича, Н. Заіченко, А. Калініченка, Б. Ломова,                             

О. Філоненко та ін.; особливості виховного процесу в дитячих оздоровчих 

закладах – Є. Коваленко, А. Конончук, І. Пінчук, В. Солова та ін.; умови 
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організації літніх оздоровчих таборів – Л. Тихенко, В. Бабич, Т. Доценко; 

організацію освітньо-виховного середовища в умовах оздоровчого табору –        

І. Галимзянова, Є. Лисецької, Г. Зялик, С. Герасимова та ін. 

 Останнім часом табори відпочинку для дітей набирають особливої 

популярності і, одночасно, потребують модернізації системи організації 

відповідно до основних тенденцій сьогодення. 

 Мета статті – визначити та розглянути педагогічні умови організації 

освітнього простору в дитячих таборах відпочинку. 

 Дитячий  заклад оздоровлення та відпочинку – це постійно або тимчасово 

діючий,  спеціально організований заклад, призначений для оздоровлення, 

відпочинку,  розвитку дітей,  що має визначене місце розташування, матеріально-

технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з 

оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державних соціальних  

стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку [5].  Мета і завдання 

таборів оздоровлення  і відпочинку з часом змінювалася – від фізичного розвитку, 

трудової діяльності до розвитку пізнавальних інтересів дітей, їхнього навчання 

[1]. 

 Освітній простір – це форма соціальної єдності, яка створюється в 

результаті їхньої спільної освітньої діяльності, цілі якої визначаються потребами 

суб’єктів освіти; сфера суспільної діяльності, де здійснюється цілеспрямоване 

соціокультурне відтворення людини, формування і розвиток особистості [3, с. 

108]. 

 Освітній простір вибудовується навколо особистості, вимагає створення 

необхідних умов навчання і дозвілля, які сприяють її гармонійному всебічному 

розвиткові.  

 В. Рютін поділяє думку М. Євтуха та О. Сердюка про те, що в педагогічній 

теорії виховання недостатньо зосереджено уваги на проблемі організації  

відпочинку дітей. На жаль, не всі табори літнього відпочинку успішно 

здійснюють свої педагогічні функції, тому й діти не завжди задоволені 



87 

 

перебуванням у них [3]. Таким чином, виникає проблема наукового пошуку 

нових педагогічних умов організації  освітнього простору в таборах відпочинку. 

 Науковці під педагогічними умовами розуміють такі, що спеціально 

створюються в освітньому процесі з метою підвищення його ефективності або 

реалізації певних інновацій [4, с. 44]. 

 Визначимо і розглянемо педагогічні умови організації освітнього простору 

в дитячих таборах відпочинку. 

 1. Підготовка фахівців до організації освітнього простору в таборах 

відпочинку. За словами А. Шерудило [6], практика свідчить, що в педагогічних 

закладах вищої освіти недостатньо приділено уваги підготовці вихователів і 

вчителів до організації дозвілля дітей. 

 У закладах вищої освіти майбутніх педагогів готують до здійснення 

освітнього процесу в межах загальноосвітнього закладу більшою мірою до 

функції викладання, ніж виховання. Організація освітнього простору в таборах 

відпочинку відрізняється від організації в інших закладах освіти, що зумовлено 

їхньою метою – відпочинок у поєднанні з пізнавальною діяльністю дітей. 

 Як свідчить практика, вихователями в таборах переважно є студенти 

педагогічних спеціальностей або колишні вихованці таких таборів. З огляду на 

це організація освітнього простору набуває характеру перенесення набутих 

знань, умінь і навичок з методик навчання в загальноосвітніх закладах або 

перенесення моделі діяльності вихователя з особистого досвіду перебування в 

такому таборі відпочинку. 

 Оскільки ефективність освітнього простору закономірно залежить від умов 

його організації, то підготовка майбутніх вихователів, педагогів до організації 

освітнього простору в таборах відпочинку має здійснюватися в педагогічних 

закладах вищої освіти. 

 2.  Використання сучасних підходів, методів, технологій. Сучасний світ 

стрімко розвивається, що зумовлено швидкими змінами у всіх галузях. 

Відповідно відбуваються зміни і в освітній сфері, реалізуються реформи Нової 
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української школи, які мають мати вплив і на організацію освітнього простору в 

таборах відпочинку. Таким чином, у плануванні роботи з дітьми вихователь у 

сучасному таборі відпочинку має послуговуватися реалізацією особистісно 

орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного, комунікативного підходів, 

вибору сучасних методів і технологій як для пізнавального процесу, так і 

виховного впливу.  

 На ефективність реалізації зазначених вище підходів і застосування 

відповідних методів і технологій значною мірою впливає наповнюваність загону 

(25-30 дітей, а інколи і значно більше), яким опікуються два постійні вихователі. 

Таким чином, вихователі спільно планують й організовують освітній простір. 

 3. Робота з батьками (підтримка зв’язку). Перебування дітей в таборі 

відпочинку має свої особливості як тимчасового колективу. Відповідно більшість 

дітей не є знайомі один з одним, вихователь за досить короткий час має 

зорієнтуватися в індивідуальних особливостях дітей та побудувати з ними 

педагогічну взаємодію. Відповідно, важливою умовою є підтримка комунікації 

(зв’язку) вихователя з батьками дітей. 

 4. Визначення і дотримання розпорядку дня. За режимом роботи табори 

бувають із цілодобовим або денним перебуванням. Однією з умов ефективної 

діяльності табору відпочинку є чіткість розпорядку дня, від якої певною мірою 

залежить і якість відпочинку з поєднанням пізнавальної діяльності.  

 Таким чином, вихователі мають раціонально розподілити час протягом дня 

для відпочинку і пізнавальної діяльності, обрати ті форми і види роботи, які 

фізично, інтелектуально, емоційно  неперевантажуватимуть дітей.  

 У таборі має бути дотримано один час підйому дітей. Рекомендовано після 

підйому проведення ранкової зарядки і загальний збір. Від загального збору 

значною мірою залежить ефективність діяльності дітей протягом усього дня, 

оскільки вихователі мають доступно повідомити дітям розпорядок дня, 

зацікавити запланованими формами і видами роботи. Час від сніданку до обіду 

слід використовувати для організації освітнього простору в поєднанні з 



89 

 

відпочинком. Це різноманітні екскурсії, проведення майстер-класів, 

хореографічні, мистецькі майстерки тощо.  

 Важливе місце в режимі дня відводиться на тихий час, тривалість якого 

визначається від віку дітей (від однієї до двох годин). Це сприяє збалансуванню 

емоційного навантаження, відпочинку нервової системи дитячого організму. 

 У таборі відпочинку повинен бути відведений спеціально час на 

самодіяльність дітей, до якої вихователі мають спонукати, але в жодному випадку 

не заставляти дітей. Для цього в таборі мають діяти відповідні гуртки. Якщо 

таких гуртків не передбачено, то вихователі мають підготувати різноманітні 

заходи, проекти, завдання тощо, щоб діти могли проявити свої зацікавлення. 

Після вечері, перед сном, варто проводити коротку підсумкову зустріч 

проведеного дня.  

 Загальновизнаним фактом є те, що на якість здійснення будь-якої 

діяльності впливають соціально-побутові умови. Таким чином, розташування 

табору відпочинку, його простір, побутові умови мають вплив і на процес 

організації освітнього простору, і на якість відпочинку дітей. 

 Отже, з представленого вище аналізу науково-педагогічної літератури та 

досвіду роботи в дитячих таборах відпочинку можемо стверджувати про 

різнобічність і складність організації освітнього простору вихователями загону, 

потребу в його модернізації у відповідності до забезпечення окреслених 

педагогічних умов. 
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ТИПОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ:  

ПОГЛЯД СОЦІОЛОГІВ І ПЕДАГОГІВ 

Важливим у теоретичному плані є питання типології соціальних 

конфліктів. Як зазначає О. Даниленко, наразі ще відсутня єдина система 

класифікації соціальних конфліктів,  є декілька відмінних класифікацій за 

різними критеріями [1, с. 18-21]. Зокрема, К. Боулдінг виділяє вісім типів 

соціального конфлікту: міжособистісний, маргінальний груповий, екологічний 

груповий, гомогенний організаційний, гетерогенний організаційний, між 

особистістю і групою, між особистістю і організацією, між групою і 

організацією. Він також додає ще чотири типи емпіричних конфліктів – 

економічний, міжнародний, ідеологічний і етичний.  

Й. Галтунг виокремлює внутрішньоособистісний, міжособистісний, 

внутрішньонаціональний та інтернаціональний типи конфліктів. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж15641
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2013_4_5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/656-2018-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/656-2018-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422-2009-п
https://www.researchgate.net/profile/Andrij_Serudilo/publication/330041362_HARAKTERISTIKA_STRUKTURI_PEDAGOGICNIH_UMOV_FORMUVANNA_GOTOVNOSTI_STUDENTIV_PEDAGOGICNIH_VISIV_DO_ZASTOSUVANNA_INNOVACIJNIH_TEHNOLOGIJ_U_DITACIH_OZDOROVCIH_TABORAH/links/5c2b637d299bf12be3a63a90/HARAKTERISTIKA-STRUKTURI-PEDAGOGICNIH-UMOV-FORMUVANNA-GOTOVNOSTI-STUDENTIV-PEDAGOGICNIH-VISIV-DO-ZASTOSUVANNA-INNOVACIJNIH-TEHNOLOGIJ-U-DITACIH-OZDOROVCIH-TABORAH.pdf
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Р. Дарендорф виділяє шість основних типів: рольові конфлікти, 

конкуренція, пропорційна боротьба, класові конфлікти, конфлікти меншин і 

міжнародні конфлікти. Схожу типологію запропонував М. Дойч: внутрішньо- і 

міжособистісний конфлікт (індивідуально-психологічний рівень); внутрішньо- і 

груповий конфлікт (соціально-психологічний рівень); внутрішньонаціональний 

і міжнародний типи конфліктів (соціальний рівень). 

У зарубіжній соціології розроблені типології конфліктів, основані 

здебільшого на категоризації рівнів аналізу конфліктних явищ і структурності 

норм та правил соціальних взаємодій. Прикладами таких підходів є розробки 

Дж. Бернард, А. Рапопорта і Ф. Брікмана. Зокрема, Дж. Бернард виділила три 

рівні аналізу всіх конфліктних явищ: соціально-психологічний, соціальний і 

семантичний. А. Рапопорт виокремив три категорії: різні види боротьби 

(сутичок), ігри та дебати. Він вважає, що конфліктні ситуації на рівні «сутичок» 

постають через взаємний страх або ворожість. Конфліктні відносини на рівні 

«ігор» виникають від усвідомлення суперечливості інтересів учасників. А 

конфліктні ситуації на рівні «дебатів» виникають через розбіжності щодо фактів 

або цінностей, тобто переконань або поглядів. 

Ф. Брікман розділив соціальні конфлікти на чотири фундаментальні типи: 

повністю неструктуровані (анонімні, анархічні), частково структуровані 

(встановлені внаслідок згоди), повністю структуровані (нормативні) і 

революційні конфлікти. Зокрема, в неструктурованих конфліктах для учасників 

немає жодних соціальних обмежень у виборі засобів. Найчастіше 

використовують засоби примусу. У частково структурованих конфліктах на 

поведінку учасників накладаються певні правила, соціальні обмеження. У 

повністю структурованих конфліктах взаємодія повністю зумовлена  

соціальними нормами. Тут визначені не тільки ресурси, але і їхній розподіл. 

Революційні конфлікти – це конфлікти щодо структури правил і норм, що 

регулюють конфлікти вищенаведених типів [3]. 
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Різноманітні конфліктні ситуації відповідно до характеру взаємодії  

Н. Волкова поділяє на міжособистісні, міжгрупові, міжнаціональні, 

міждержавні, міжстатеві, внутріособистісні, а за ознаками прояву – на відкриті 

(легко визначаються завдяки зовнішнім ознакам) і приховані (визначаються 

лише за непрямими ознаками). На її думку, за типом розв’язання можна 

виокремити прості (виникають внаслідок зіткнення приблизно рівних за силою, 

але протилежно спрямованих інтересів і потреб однієї людини, вирішуються без 

труднощів) і складні (вирішуються упродовж тривалого часу), а  за змістом – 

реальні (виникають внаслідок існуючого підгрунтя) і  нереальні (здебільшого 

виникають на основі емоційних проявів, не мають об’єктивного підґрунтя для 

виникнення) конфлікти. Також вона поділяє конфлікти за результатом 

(продуктивні, які спрямовані на розв’язання суперечки, і непродуктивні, які не 

забезпечують позитивного результату, є шкідливими) і характером впливу 

(конструктивні, стабілізуючі та деструктивні) [4, с. 26-27]. Зазначимо, що якщо 

деструктивний конфлікт відводить від важливіших проблем, то конструктивний 

відкриває  гостру проблему, яка потребує вирішення. 

Заслуговують на увагу запропоновані Є. Степановим принципи 

розмежування конфліктів, що «містять передумови для інтеграції різних підходів 

до класифікації» [1, с. 18-21]. Є. Степанов виділяє чотири основні типи 

соціальних конфліктів: національно-етнічні, соціально-економічні, політико-

правові та духовно-ідеологічні. Також виокремлює внутрішньоособистісні 

конфлікти,  міжособистісні конфлікти, конфлікти між особистістю і групою, 

міжгрупові конфлікти [3]. 

На підставі вищенаведеного можемо узагальнено подати типологію 

соціальних конфліктів (за автором і типами конфліктів). 
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Типологія соціальних конфліктів 

Автор Типи конфліктів 

К. Боулдінг – міжособистісний,  

– маргінальний груповий,  

– екологічний груповий,  

– гомогенний організаційний,  

– гетерогенний організаційний,  

– між особистістю і групою,  

– між особистістю і організацією,  

– між групою і організацією 

Й. Галтунг  – внутрішньоособистісний,  

– міжособистісний,  

– внутрішньо національний, 

– інтернаціональний 

Р. Дарендорф  – рольові конфлікти,  

– конкуренція,  

– пропорційна боротьба,  

– класові конфлікти,  

– конфлікти меншин, 

– міжнародні конфлікти 

М. Дойч  – внутрішньо- і міжособистісний (індивідуально-

психологічний рівень),  

– внутрішньо- і груповий (соціально-психологічний 

рівень),  

– внутрішньонаціональний і міжнародний (соціальний 

рівень) 

А. Рапопорт   – різні види боротьби (сутичок), 

– ігри, 

– дебати 

Ф. Брікман  – повністю неструктуровані (анонімні, анархічні),  

– частково структуровані (в результаті згоди),  

– повністю структуровані (нормативні), 

– революційні конфлікти 

Н. Волкова – міжособистісні,  

– міжгрупові,  

– міжнаціональні,  

– міждержавні,  

– міжстатеві,  

– внутріособистісні 
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Є. Степанов – національно-етнічні,  

– соціально-економічні,  

– політико-правові, 

– духовно-ідеологічні 

 

На нашу думку, виокремлені Є. Степановим [3] чотири основні типи 

соціальних конфліктів (національно-етнічні, соціально-економічні, політико-

правові та духовно-ідеологічні) можна розглядати як синтезований світоглядний 

конфлікт, що є «системою поглядів на світ і місце людини, суспільства і людства 

в ньому, на ставлення людини до світу» [2]. 

Схематично це можна зобразити так: 

 

Соціальні конфлікти 

 національно-етнічні  

 соціально-економічні  

політико-правові 

духовно-ідеологічні 

 

Синтезований 

світоглядний конфлікт 

 

 

Отже, як можемо зауважити, кожна типологія висвітлює різні аспекти 

такого складного соціального феномена, яким є соціальний конфлікт. 

Різноманіття типологій конфліктних явищ, якщо брати до уваги природу об'єкта 

дослідження, дає змогу аналізувати конкретні конфлікти, з'ясовувати причини 

виникнення, визначати динаміку розвитку і можливі варіанти їх закінчення. 

Особливо це важливо в системі складної взаємодії суб’єктів освітнього процесу.  
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ДО ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНЦЕПТУ  

«ТЕАТРАЛЬНА ПЕДАГОГІКА» 

Визначення явища «театральна педагогіка» і суміжних до нього понять – 

питання доволі популярне (досить назвати імена таких українських та 

зарубіжних дослідників – В.Абрамян, Ж.Ваганова, В.Вартанова, Ю.Єлісовенко, 

І.Зязюн, Т.Коляда, Л.Калініна, Г.Крісті, Ю.Львова, О.Мігунова, В.Моргун, 

Г.Переухенко, C.Сафарян, В.Cоколова, Н. Тарасевич та ін). Спробуємо 

актуалізувати кілька рис цього концепту, важливого, на нашу думку, насамперед 

міждисциплінарною цілеспрямованою спробою виокремитися у окрему наукову 

категорію досліджень. Так, наприклад, театральну педагогіку як «самостійну 

галузь педагогічної науки, яка спирається на методологічні й теоретичні 

положення загальної педагогіки, має свій об'єкт, предмет і методи дослідження, 

поняттєво-категорійний апарат і вивчає процес духовного та естетичного 

розвитку театральних фахівців в умовах їхнього навчання і виховання», 

розглядає В. Абрамян [1, с. 7]. Часто досягнення в театральній педагогіці 

пов’язують з іменем російського педагога, режисера і актора К.Станіславського, 

який присвятив своє життя створенню «розумного, морального, 

загальнодоступного театру» [5, с. 91].  

Вчені виокремлюють у досліджуваному явищі окремі риси і це дає, на їх 

думку, підстави вважати «шкільну театральну педагогіку» окремим напрямом 

(«це міждисциплінарний напрям, поява якого зумовлена низкою 

соціокультурних та освітніх факторів. Саме в шкільній «атмосфері» формується 
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особистісне становлення самосвідомості, формується культура почуттів, 

здатність до спілкування, оволодіння своїм тілом, голосом, пластичною 

виразністю рухів, виховується почуття міри і смак, які необхідні людині для 

перспективного успіху в будь-якій сфері діяльності. Найуніверсальнішим 

засобом розвитку особистості, особистісних здібностей людини є театрально-

естетична діяльність, яка органічно включається в освітній процес» [2, с. 40].  

І.Швець вказує на те, що шкільна театральна педагогіка є тільки частиною 

театральної педагогіки та хоч існує «за її законами, шкільна театральна 

педагогіка переслідує інші цілі і завдання, серед яких провідною не є професійна 

підготовка акторів і режисерів. Шкільна театральна педагогіка виховує 

особистість учня засобами театрального мистецтва. Шкільний театр постає як 

форма художньо-естетичної діяльності, що відтворює життєвий світ, в якому 

формується особистість дитини». [6, с. 34]. Таким чином, постає цілий масив 

мистецько-педагогічного явища, яке має свою мету і завдання, до того ж 

локалізує їх відповідно до місця застосування (інституційно - школи). 

Концепт має ще один вимір – це актуалізація його в предметно іншому 

узагальненні – йде мова про цілий феномен, який так означає Т.Ситник: 

«Педагогічний артистизм – це феномен, функціонувальний у тій або іншій мірі 

активності на всіх стадіях педагогічного процесу, це сплав духовних і фізичних 

якостей, які сприяють встановленню контакту з учнями, сприяють отриманню 

довіри від них і здійснення на цій основі педагогічної діяльності» [4, с. 253].  

Дослідниця при цьому пропонує перелік елементів, властивих для «артистичного 

педагога» ( йде мова про – фантазування – здатність викладача до творчої уяви; 

– гіпертимність – часто піднесений настрій і жадоба діяльності; – емотивність, 

або сенситивність – підвищена чуттєвість, багатство почуттів і емоцій, 

імпровізація; – вміння учителя, за допомогою інтуїтивного пошуку, надати уроку 

характеру безпосереднього розвитку; – оживлення уроку свіжими “фарбами”, які 

надають мові, жестам, поведінці викладача ефективності, колоритності, 

виразності, експресії») [4, с. 254]. 
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Підтвердженням реалізації цього концепта є його пряма функціональна 

присутність у дидактичних виданнях [3]. Природньо і логічно автори 

покликаються у своїх настановах на поради К.Станіславського щодо дій актора 

на сцені [5, с. 235], сценічного мовлення [5, с. 238], дикції [5, с. 240]; окрім того, 

пропонують цілий розділ «Елементи акторської майстерності в педагогічній 

діяльності» [5, с. 245]. 

Отже, можна зробити висновок щодо активного функціонування концепту 

«театральна педагогіка» і в науковому, і в практичному педагогічному 

середовищі. Велике число публікацій, значний жвавий інтерес до застосування і 

різноманітність підходів (функціонування на рівні поняття, на рівні терміна, 

феномена, на рівні навчальної дисципліни, як предмет наукових досліджень) 

відкривають перспективи для нових досліджень і нових цікавих застосувань 

цього концепта.  
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ВИКОРИСТАННЯ І ВПЛИВ НАОЧНОСТІ НА 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

На сьогоднішній день перед початковою освітою  стоїть завдання не лише 

домогтися, щоб здобувачі засвоїли різноманітні знання, а й могли вільно 

оперувати ними, застосовувати ці знання для вирішення навчальних та життєвих 

ситуацій і проблем, для розширення та поглиблення свого пізнавального досвіду.  

В освітньому процесі початкової освіти важливо розвивати у школярів цікавість 

до навчання, опиратися на чуттєве сприйняття навчальної, пізнавальної 

інформації, залучати всі органи чуття при сприйнятті навколишнього світу. Чим 

різноманітніше чуттєве сприйняття навчального матеріалу, тим швидше він 

засвоюється. Це досягається за допомогою широкого застосування наочних 

засобів на усіх етапах навчання. Сучасний вчитель початкових класів повинен 

зрозуміти зміст поняття «наочність», знати і використовувати  у своїй 

педагогічній діяльності різні види наочності, залежно від навчальної мети, 

обирати найефективніші засоби наочності. 

Наочність – це особливість образу, створеного у свідомості суб’єкта. 

Наочність є показником того психічного образу, який створений суб’єктом у 

результаті процесів відчуття і сприймання. Наочний засіб – це модель реальних 

процесів або видозмінений предмет чи умови його буття, які використовуються 

для розв’язування учбових завдань в якості засобу, а не мети пізнання. Важливим 

є те, що наочні посібники на основі сприймань і відчуттів формують чуттєві 

образи, на основі яких робляться висновки. 
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Успіх навчання дітей залежить від уміння педагога використовувати наочне 

обладнання. Яскрава різноманітна наочність викликає у здобувачів початкової 

освіти позитивні емоції, пізнавальний інтерес, зосереджує і довше утримує їхню 

увагу на об’єкті, який вивчається. 

Необхідність використання наочності в процесі навчання було 

обґрунтовано чеським педагогом Я. Коменським. «Все, що учні повинні вивчити, 

потрібно викладати їм так доступно, ніби вони мають перед собою свої  п’ять 

пальців. А для того, щоб все сприймалося легше, потрібно, наскільки це 

можливо, залучати до сприймання зовнішні чуття» [1, с. 349]. Він зазначав, що 

основою навчання має бути чуттєве пізнання, чуттєвий досвід суб’єкта навчання, 

а діяльність зовнішніх органів чуттів всеохоплюючою. При цьому процес 

пізнання предметів, є не чим іншим, як внутрішнім спогляданням їх, а тому 

потрібний як відповідний метод, щоб бачити предмети такими, якими вони є, так 

і потрібний метод, за допомогою якого так представити предмети для розуму, 

щоб він сприймав і осягав їх правильно і легко [1, с. 383]. Таким методом і стало 

сформульоване педагогом «золоте правило». Замість терміну «наочність» він  

застосовує його синонім – «спостереження». Тобто, «золотим правилом» 

навчання є організоване, цілеспрямоване спостереження, яке здійснюється всіма 

нашими органами чуття. 

Використання комп’ютерних технологій в навчальному процесі дозволяє 

моделювати різні наочні абстракції. За допомогою комп’ютерних технологій 

створюються і застосовуються віртуальні наочні матеріали, тому можна 

виділити такий вид наочності, як комп’ютерна або віртуальна наочність. 

Віртуальна наочність дозволяє імітувати реально діючі процеси.  

У багатьох дослідженнях поділ наочності на види здійснювався за однією 

суттєвою ознакою, яка й виступала основою класифікації. Але оскільки у 

кожному випадку ці ознаки різні, то це стало причиною великої кількості 

класифікацій. У підручниках та наукових статтях зустрічаються класифікації 
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наочності за дидактичним значенням, за зростанням абстрактності, за ха-

рактером відображення, за певним видом діяльності та ін. 

Таким чином, наочність у навчанні сприяє формуванню уявлень, що 

правильно відображають об’єктивну реальність. Застосування наочних засобів 

формує в учнів образні уявлення, а також поняття, для розуміння зв’язків і 

залежностей, що є одним із найважливіших положень дидактики.  Використання 

різних видів наочності активізує пізнавальну діяльність учнів, але тільки 

комплексне їх застосування дає позитивні результати під час навчання. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ІГОР ТА ВИМОГИ ДО ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ 

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

Основною формою організації освітньої діяльності здобувачів початкової 

освіти традиційно залишається урок.  

Кожен педагог хоче, щоб його уроки були цікавими, захопливими і такими, 

що запам’ятовуються. Часто здається, що для цього достатньо добре знати 

предмет і вміти цікаво розповідати. Однак, працюючи в Новій українській школі, 

яка не залишається осторонь від змін, що відбуваються у світі, актуальним 

завданням вчителя стає надання здобувачам початкової освіти можливостей для 
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активного оволодіння знаннями, розвитку навичок самостійного добору й оцінки 

одержуваної інформації. Однієї з форм навчання, що може розвити подібні 

навички, є навчальна гра. 

Аналіз спеціальної літератури засвідчив, що у вітчизняній та зарубіжній 

науці відсутні усталені погляди на класифікацію ігор. Наприклад,  В. Бурков, 

О. Вербицький, Д. Гвішіані, В. Комаров відносять ігри до методів навчання, 

А. Балаєв, З. Істоміна – до прийомів навчання, А. Бондаренко, А. Венгер – до 

форм навчання,  Т. Олійник, В. Чистяков – до видів навчальної діяльності 

Серед усього різноманіття видів ігор, саме навчальні (дидактичні) 

найтісніше пов’язані з освітнім процесом. Дійсно, ігри, які застосовуються в 

освітній діяльності, характеризуються чітко визначеною дидактичною метою, 

ціннісною і цільовою спрямованістю завдань, реалізація яких дозволяє 

підвищити рівень мотивації учнів до навчання.  

Н. Слань визначає, що дидактична гра – це форма організації навчання, 

виховання і розвитку особистості, яка здійснюється педагогом на основі 

цілеспрямовано організованої діяльності учнів за спеціально розробленим 

ігровим сценарієм, спираючись на максимальну самоорганізацію учнів при 

моделюванні досвіду людської реальності [3].  

Дидактичні ігри класифікують за навчальним змістом, ігровими діями і 

правилами, організацією учнів, роллю вчителя тощо. Педагогам, які працюють 

у закладах загальної середньої освіти варто врахувати такі психолого-

педагогічні вимоги до проведення дидактичних ігор:  

–  під час гри у групі гравців потрібно створити атмосферу довіри, 

впевненості учнів у власних силах, яку можна налагодити тільки завдяки 

доброзичливості і тактовності вчителя, схваленню дій учнів тощо;  

–  кожну гру слід належно спланувати і підготувати;  

–  учитель має заздалегідь визначати ступінь підготовленості дітей до гри та 

за необхідності спрямовувати їхню діяльність, допомагати, інструктувати тощо;  
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–  при виборі складу ігрової групи необхідно до кожної з них залучити 

школярів різного рівня підготовки, а на чолі команди поставити лідера [3].  

Дидактичні ігри спираються на усвідомлену здобувачами освіти  потребу в 

засвоєнні знань і умінь, на сформовані на їх основі ставлення, що у наслідку 

впливає на загальну результативність практичної діяльності. 

Організовуючи і проводячи навчальні ігри, не слід забувати, що головне 

призначення їх не в тому, щоб розважитися, а сприяти реалізації певних 

виховних та освітніх завдань, тому ігри ведуться за певними правилами:  

1. Чітко ставиться мета навчання;  

2. До гри залучаються усі учні класу;  

3. Учитель – керівник ходу гри;  

4. Оцінювання учнів є обов’язковим (можна теж провести у формі гри) [4, с. 

32].  

Дидактична гра має певну структуру, що характеризує її як форму навчання 

й ігрову діяльність одночасно. Структурними складовими дидактичної гри є:  

– дидактичне завдання, що визначається метою навчального й виховного 

впливу, формулюється педагогом і відтворює його навчальну діяльність;  

– ігрове завдання, через яке в дидактичній грі реалізується дидактична 

задача, яка у грі зумисне прихована й постає у вигляді ігрового задуму;  

– ігрові дії, які визначає ігрова задача. Ігрові дії – основа гри. Різноманітність 

ігрових дій – запорука успіху у вирішенні ігрових завдань. У різних іграх ігрові 

дії різняться за своїм спрямуванням по відношенню до тих, хто грає, але вони 

пов’язані з ігровим задумом засобами його реалізації та включають дії, 

спрямовані на виконання дидактичної задачі;  

– правила гри, зміст і спрямованість яких зумовлені загальними завданнями 

формування особистості студента, пізнавальним змістом, ігровими завданнями й 

ігровими діями. Правила гри містять моральні вимоги до взаємовідношень між 

членами учнівського колективу, до виконання ними норм поведінки. Правила у 

грі є заданими. За допомогою них відбувається управління грою. Правила 
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впливають і на вирішення дидактичної задачі, спрямовуючи увагу учнів на 

виконання конкретного завдання навчального предмета; 

– результат гри. Підведення підсумків проводиться відразу по закінченню 

гри. Це може бути підрахунок балів, визначення тих, хто краще виконав ігрове 

завдання, визначення команди-переможниці тощо, підкреслюючи при цьому 

досягнення, успіхи кожного [5]. 

Успіх проведення дидактичної гри залежить від дотримання таких вимог:  

1. Ігри мають відповідати навчальній програмі.  

2. Ігрові завдання мають бути не надто легкими: проте й не дуже складними. 

3. Відповідність гри віковим особливостям учнів.  

4. Різноманітність ігор. 

5. Залучення до гри учнів усього класу [2, с. 26].  

В. Букатов висловлює такі поради до проведення дидактичних ігор: [1, с. 44]  

–  не поспішати з виголошенням дидактичної мети або з постановкою 

навчальної мети перед початком ігрового завдання;  

–  продумати діяльність учнів так, щоб складність була замаскована 

виконанням дій, для них досить легких;  

–  продумати й підготуватися до зміни мізансцен; 

–  продумати, як рятуватися від штампів – парної педагогіки, замінюючи її 

педагогічною організацією мимовільної уваги учнів до думки, умінь, дій, мети 

одне одного;  

–  завдання педагога не буде ігровим, якщо не відчути особистої грайливості 

між педагогом і учнями;  

–  під час повторення ігрового завдання має бути новизна, несподіванка й 

незрозумілість; 

–  скласти список ігор і з’ясувати, як ці ігри (або їхні елементи) можна 

використовувати на уроці; пам’ятати, що жвавість дидактичної гри найбільше 

залежить від поведінки вчителя. 
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Отже, використання ігор в Новій українській школі сприяє кращому 

засвоєнню навчального матеріалу здобувачами освіти Зацікавившись, діти не 

звертають уваги на те, що вчаться, навіть самі пасивні з дітей включаються в гру 

з великим бажанням. Серед вчених чіткої класифікації навчальної гри немає, 

тому більшість користуються традиційною, виділяючи за методикою 

проведення: ігри-змагання, сюжетно-рольові, ділові, імітаційні, ігри-

драматизації, а за дидактичною метою актуалізуючі, формуючі, узагальнюючі, 

контрольно-корекційні. Застосування ігор на уроках у початкових класах 

дозволяє конкретизувати знання учнів з предмету. Ігрові ситуації активізують 

пізнавальну діяльність учнів, роблять її більш емоційною та творчою. 
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ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ  

МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

 

Проблема обрання правильного, а головне ефективного методу навчання 

була і завжди  залишається чи не найбільш актуальною для кожного педагога. Це 

зумовлено тим, що кожне молоде покоління – відрізняється від попереднього. Як 

результат: однакові за віком діти мають свої, абсолютно відмінні одні від одного, 

особливості сприймання, мислення, пам’яті. Попри це, досконале володіння 

рідною мовою є одним із головних завдань кожного громадянина.  

Методика викладання української мови в початкових класах визначає 

теоретичні аспекти навчання мови учнів 1–4 класів і рекомендує ефективні 

методи і прийоми вдосконалення мовленнєвого розвитку учнів початкової 

школи, формування в них засобами мови і літератури наукового уявлення про 

мову як знакову систему [3]. Ця наука «озброює» вчителя системою науково-

педагогічних ідей, керуючись якими, він зможе передбачити результати 

навчання мови, використовуючи різноманітні методи, засоби та прийоми.  

Методика навчання української мови має власну історію розвитку, яку не 

завадило б знати кожному майбутньому та діючому вчителю. Адже, замало лише 

досконало знати дисципліну, яку викладаєш, потрібно вміти зацікавити нею 

учнів. Для цього педагог вдається до найрізноманітніших методів та прийомів. 

Чим більше вчитель  знає методів, тим більші шанси заручитися увагою та 

розумінням учнів. Безумовно, завдяки роботі з різними здобутками світової 

педагогічної науки та її діячами ми маємо змогу дізнатися більше про розвиток 
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найрізноманітніших методів, засобів та форм навчання рідної мови, порівняти їх 

ефективність, доступність та особливість. 

 Історія розвитку методики навчання української мови розпочинається, як 

відомо, з Київської Русі. Вже після офіційного запровадження християнства, з 

кінця Х ст., у школах розпочали «навчати грамоти». Це була елементарна 

початкова освіта. Згодом упродовж багатьох століть методи вдосконалення 

навчання української мови досліджували безліч відомих науковців: 

І.Вишенський, Ф.Прокопович, Я.-А.Коменський, Г.Сковорода, К.Ушинський, 

В.Сухомлинський, М.Вашуленко та інші. Ідеї І.Вишенського про свідоме та 

систематичне засвоєння матеріалу, отримавши розвиток у педагогічній практиці 

братських шкіл, залишили відбиток на формуванні дидактичних принципів. На 

противагу йому  Г.Сковорода твердив, що в учня слід розвивати творче 

мислення, інтерес до навчання, прагнення вчитися, самостійно здобувати знання, 

формувати особисту активність, ініціативність [4]. Звичайно, кожен із 

дослідників мав власну думку щодо того, як правильно захопити учнів своєю 

наукою, проте були в них і спільні ідеї. 

Гострота мовного питання в Україні зумовлене не сучасною політикою 

Української держави, а трагічною історією цього питання в минулому. 

Лінгвоцид української мови, що почався з 1690 року забороною «киевских новых 

книг» Петра Могили, Кирила Ставровецького та інших і закінчився власне тільки 

з проголошенням незалежної Української держави в 1991 році [2]. Проблема 

підвищення грамотності особливо загострилася у 30-х–40-х роках минулого 

століття. Причиною цього, як зазначали вчителі-практики та методисти, стали 

недосконала структура уроку, одноманітність методів, а також недостатня увага 

до повторення і закріплення вивченого матеріалу. Відомий український педагог 

В. Сухомлинський наголошував на тому, що не можна пристосовувати заняття з 

мови до низького рівня з метою доступності матеріалу для окремих учнів, а 

навпаки, слід зробити все для того, щоб підняти учнів до свого рівня.  
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Зі здобуттям українською мовою статусу державної О. М. Біляєв та 

Л. М. Симоненко переглянули мету, зміст та організацію навчання мови, і у  1996 

році було створено «Концепцію навчання державною мовою в школах України». 

Це дало поштовх на створення навчальних програм, нових посібників 

та підручників, які відповідали тогочасним вимогам. 

У наші ж дні створюються умови для того, щоб вчитель міг обрати 

найбільш ефективні, на його погляд,  методи навчання, адже лише педагог 

найкраще знає своїх учнів, що їх зацікавить, уміє активізувати на уроці. Тому 

діти чекають від педагога прояву креативності, оригінальності та 

професіоналізму. Як показує практика, сучасним учням не цікаві старі методи 

роботи, адже вони від самого народження прагнуть проявити власну 

неординарність та відкритість до суспільства. Відповідно підібраними мають 

бути методи навчання. Коли дитина за допомогою мовлення починає 

оволодівати ситуацією, попередньо оволодіваючи власною поведінкою, 

з’являється суттєво нова організація поведінки, а також нові відношення із 

середовищем [1]. 

Отже, на сучасному етапі розвиток державності вимагає зростання рівня 

соціально активної, культурної та духовно багатої особистості. Тому учні 

повинні набути досконалих умінь та навичок вільного та грамотного володіння 

рідною мовою через досконалий розвиток методики навчання української мови. 

Завдання школи та педагогів ⎯ допомогти школярам змістовно, стилістично та 

граматично правильно висловлювати думки.  
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ІГРОВІ ФОРМИ РОБОТИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК 

ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ШКОЛЯРІВ 

Діти молодшого шкільного віку живуть у своєму світі, наповненому 

безліччю казкових і «мультяшних» персонажів, іграшок, фантазій.  У світі, де 

будь-який предмет може мати супер-сили, здібності, виконувати ті функції, які 

диктує їм їхня уява, а звичайний навчальний процес не викликає в них великого 

захоплення та цікавості. Тому, щоб зробити перехід до навчальної діяльності 

якомога комфортнішим, варто застосовувати такі методи та засоби, які не 

дозволять втратити інтерес до самого навчання. Найкращим засобом для цього є 

гра. Оскільки вона є провідним видом діяльності дитини, засобом всебічного 

розвитку та виховання починаючи від народження. Гра здатна підвищити 

ефективність навчального процесу, особливо, коли це стосується вивчення 

іноземної мови [1, c. 14]. 

Актуальність даної теми зумовлена тим, що формування комунікативних 

навичок є однією з найважливіших складових опанування іноземної мови. 

Дитині, як і майже кожному дорослому, важко досягнути високих навичок у 

спілкуванні іноземною мовою в немовному середовищі. Але одним із способів, 

який значно полегшить навчання і зробить його цікавішим, є використання на 

уроці дидактичної гри. Бо саме у грі дитина розслабляється, вільно висловлює 

свої думки та імпровізує,  виступаючи у ролі співрозмовника і покращуючи свої 

комунікативні навички. Гра створює зовсім іншу, невимушену обстановку, в якій 
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дитина почувається впевненіше, комфортніше і не боїться висловити свою 

власну думку. Проте слід обов’язково пам’ятати, що будь-яка гра має певні цілі 

і завдання, і лише правильне її застосування допоможе правильно вплинути на 

розвиток школяра. 

Дослідженням гри як ефективного засобу формування комунікативної 

компетентності займалися у своїх працях Карл Грос, Фрідріх Шіллер, Скалкіна, 

а також сучасні українські науковці Л. Артемова, Г. Григоренко, та 

К. Щербакова. Це свідчить про те, що тема гри в освітньому процесі була і 

залишається актуальною.  

Гра – це переважно колективна  чи групова форма роботи із розважальною 

чи навчальною метою. Під час гри розвивається творче мислення, уява та увага. 

Учні потрапляють у ситуації, з яких самостійно мають знайти вихід, вчаться 

приймати правильні рішення та відповідати за свої вчинки. Ігрова діяльність 

допомагає зробити начальний процес цікавішим та ефективнішим. А також  

позитивно впливає на формуванню пізнавальних інтересів учнів, підвищенню 

мотивації вивчення англійської мови та свідомому засвоєнню нового матеріалу. 

Є безліч ігор, які мають свої особливості, ознаки та функції. І в процесі вивчення 

англійської мови в початковій школі важливо змінювати не кількість ігрових 

методів, а їх види та форми проведення. Оскільки, наприклад, першокласникам 

подобаються ігри-подорожі, казки, а старшим учням – змагання, ділові ігри. 

Варто зауважити, що вибираючи гру, слід врахувати і характери учнів. У всіх 

дітей різні вподобання, тож сама організація вимагає докладання великих зусиль. 

Але основним є те, що таке навчання допомагає реалізувати основний принцип 

– комунікативної спрямованості англомовного навчання [3, c. 303].    

На уроках англійської мови доцільно проводити ігри, що дають учням 

змогу ознайомитись з новим матеріалом, а також закріпити мовні і мовленнєві 

навички дітей. Залежно від мети, завдань та способів проведення виділяють різні 

види ігор, проте, найцікавішою і найефективнішою саме для покращення 

комунікативних навичок школярів, на мою думку,  є рольова гра. Це гра 
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розважального характеру, в якій кожен з учасників отримує певну роль, і 

протягом ходу гри, втілює її в реальність. Якщо говорити про її роль, то вона, на 

мою думку, є неоціненною, оскільки в такому виді діяльності учні мають 

можливість проявити всі свої знання, удосконалюватися, показувати свої 

приховані емоції та таланти, розвивати свою увагу, уяву та мислення. Під час 

проведення гри, створюється сприятлива ненав’язлива атмосфера, де зникає 

бар’єр між вчителем та учнем, в якій кожна дитина має змогу реалізувати себе. 

Щодо ефективності рольової гри, то саме вона мотивує мовну діяльність учнів, 

оскільки учасники опиняються в ситуації, де виникає потреба щось сказати, 

довести, викласти. Таким чином розвиваються комунікативні навички школярів, 

вміння правильно спілкуватися та висловити свою думку, вести діалог. 

Кожен вид гри має свої певні особливості та виконує відповідні функції. 

Деякі ігри виконуються на основі зразків, інші на основі завдань. Бувають і такі, 

де учні самі обирають лексику, форму спілкування, розподіляють ролі, вчитель 

тільки називає тему і коротко описує ситуацію. Тривалість рольової гри на уроці 

може варіюватися від невеликого епізоду до цілого уроку. Це залежить від мети 

і завдань уроку, а також від методики самого вчителя [2, c. 3]. 

Отже, гра є ефективним комунікативним прийомом вивчення будь-якої 

іноземної мови. Оскільки формує в дітей здатність до спілкування та вираження 

власної думки, а також легшій адаптації молодших школярів до самого 

навчального процесу. Ігрова діяльність допомагає розвивати та удосконалювати 

правильність мовлення, емоційність, наповненість,  розширює словниковий 

запас та розвиває комунікативні навички. Оскільки  гра допомагає зробити  

навчання цікавішим, то учні із задоволенням входять в процес і виконують свої 

ролі. Така форма навчання дозволяє дітям, в яких виникають проблеми у 

спілкуванні іноземною мовою, виконувати завдання, яке їм важко даються у 

реальному житті. Бо саме в грі існує умовність і немає як такого оцінювання, 

тому школяр відчуває рівність і впевненість у своїх силах. І найважливішим є те, 

що все це відбувається у формі комунікування. 
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СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ 

На початку третього тисячоліття суспільство зазнає швидких та 

фундаментальних змін у структурі й галузях діяльності. Корінь багатьох змін 

криється в нових способах створення, збереження, передачі та використання 

інформації. Ми перебуваємо в стані переходу від індустріальної епохи до 

інформаційної. 

Модернізація шкільної освіти на засадах гуманістично-інноваційної 

парадигми об’єднує в інноваційний рух оновлення традицій, здобутки 

державних реформ, інноваційні ідеї та досвід педагогів-практиків. Головною 

метою сучасної освіти є створення умов для розвитку і самореалізації кожної 

особистості як громадянина України. Розробка, застосування інноваційних 

технологій є однією з найбільш актуальних проблем сьогодення в системі 

загальної середньої освіти, оскільки тісно пов’язана із формуванням вучнів 

мотивації до навчання, яка впливає на якість засвоєних ними знань та розвиток 

умінь і навичок, їх життєву компетентність.  
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Над вирішенням цієї проблеми працює багато сучасних науковців. Пошук 

шляхів оновлення освітнього процесу відбувається в декількох напрямах: 

використання інноваційних технологій (А.М. Алексюк, В.І. Бондар, 

В.І. Євдокимов, В.І. Лозова, І.В. Малафіїк, І.П. Підласий, І.Ф. Прокопенко та ін.); 

розробка технології модульного навчання (В.П. Беспалько, А.В. Фурман, Л.М. 

Романишина); розробка теоретичних проблем контролю і оцінювання ЗУН 

(знань, умінь, навичок) (Ю.К. Бабанський, В.А. Козаков, С.В. Майборода, О.М. 

Матюшкін, Н.Ф. Тализіна та ін.) тощо.  

Актуальність даної теми полягає в необхідності оновлення системи освіти 

на всіх її етапах шляхом впровадження форм та методів навчання і виховання, 

що забезпечать розвиток особистості кожного школяра. Розв’язанню цієї 

проблеми сприяє впровадження інноваційних технологій навчання. Саме вони 

сприяють ефективному інтелектуальному, соціальному й духовному розвитку 

школяра, готовності жити й працювати в гуманному, демократичному 

суспільстві. 

Педагогічна технологія, на думку учених, – це системний метод створення, 

застосування і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з 

урахуванням технічних і людськихресурсівта їх взаємодії, що має на меті 

оптимізацію форм освіти (ЮНЕСКО) [1].  

Щоб розкрити сутність поняття «інноваційна педагогічна технологія», 

вдамося до аналізу поняття «інновація».  

Термін «інновація» походить із латинської мови («novatio»), що в 

перекладі означає оновлення (або зміну), і префікс «in», який перекладається з 

латинської «у напрямку». Якщо робити дослівний переклад, «іnnovatio» – у 

напрямку змін, оновлення. В італійській мові значення дуже схоже, іnnovatione – 

це новизна, нововведення. У цілісному розумінні поняття «innovation» вперше 

з’явилося в науково-дослідницьких працях різних вчених ХІХ століття. У ХХ 

столітті остаточно був введений даний термін в економічну науку. У результаті 
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аналізу «інноваційних комбінацій», змін у розвитку економічних систем, саме 

Й. Шумпетер ввів даний термін в науку [2]. 

Якщо інтерпретувати термін «інновація» в педагогічній науці, то його 

значення дещо змінюється. Інновація в педагогічній науці – це нововведення, яке 

сприяє покращенню перебігу і результату освітнього процесу в навчальному 

закладі. І. Дичківська дала таке визначення інноваційної педагогічної технології: 

«цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в практику 

оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що 

охоплюють цілісний навчальний процес від визначення його мети до очікуваних 

результатів» [3, с. 39]. 

Отже, інноваційна педагогічна технологія – це дидактичний, методично 

оброблений прийом подачі нової інформації та знань, який є зручним для 

використання в діяльності вчителя, і доступно та результативно дає можливість 

пояснювати учням необхідний для засвоєння матеріал. 

Увага сучасних вчителів сконцентровується на особистості учня, повазі до 

його думки та розумінні і баченні, як окремої самодостатньої особистості. 

Вчителі спонукають дітей до творчих здобутків, заохочують до нових досягнень. 

Взаємозв’язок між учнями і вчителями має позитивний результат у ході 

впровадження інноваційних технологій навчання. 

Застосування сучасних інноваційних педагогічних технологій на практиці 

має відповідати вимогам і характеристикам, які відокремлюють педагогічну 

технологію від методики навчання. Багато дослідників вважають, що кожна 

педагогічна технологія має наслідувати основні методологічні вимоги (критерії 

технологічності). Проте ці вимоги недопрацьовані в плані систематизації та 

узагальнення, тому обрати якийсь один дуже складно. Загальноприйнятою в 

педагогіці є схема критеріїв технологічності, досліджена В. Кукушкіним [4]. 

Вона включає в себе: 
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• Концептуальність. Будь-яка педагогічна технологія повинна спиратися на 

деяку наукову концепцію, яка містить філософське, соціальне, психологічне, 

дидактичне міркування щодо досягнення освітніх цілей;  

• Системність. Для педагогічної технології повинна бути притаманна логіка 

освітнього процесу, взаємозв’язок його частин, цілісність;  

• Можливість управління. Педагогічна технологія має чітко визначені цілі та 

повністю покладається на них; вимагає від себе планування, проектування 

освітнього процесу, варіантні пропозиції засобів і методів з метою корекції 

результату.  

• Ефективність. Інноваційні педагогічні технології повинні гарантувати 

досягнення освітнього стандарту, мають бути ефективними за результатом і 

сприятливими за витратами. 

• Відтворюваність. Педагогічна технологія створюється з метою отримання 

нових освітніх показників, вищого рівня знань. Якщо вона дійсно ввійшла в 

статус педагогічної технології, то повинна набути широкого розповсюдження в 

інших подібних закладах освіти.  

• Візуалізація. Вона характерна лише для окремих технологій і передбачає 

використання аудіо-, відео- та електронно-обчислювальної техніки [5, с. 48].  

Вирішити проблеми чи розв’язати комунікативні або інші задачі часто 

допомагають інтерактивні технології: групові, фронтальні види робіт, 

особливість яких проявляється у взаємодії між учнями.  

Застосування інтерактивних технологій навчання дозволяє розкрити зміст 

освітніх завдань. Використання таких технологій навчання сприяє різнобічному, 

цілісному розвитку учня. Кожна нова технологія – це основа для успішного 

розвитку майбутнього покоління. 
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ВЗАЄМОДІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА СІМ'Ї ЩОДО 

ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ 

Від початку свого життя дитина вбирає інформацію про навколишній світ 

від батьків та найближчих людей. Опанування дитиною соціального досвіду є 

важливим етапом її соціалізації. З часом сфера взаємодії дитини з світом 

розширюється, урізноманітнюється, доповнюючись новими соціальними 

інститутами, зокрема, дошкільними закладами, а згодом і школою. Оскільки і 

сім’я, і система закладів дошкільної освіти несуть величезну суспільну 

відповідальність за формування гармонійної та всебічно розвиненої особистості 

дитини, то лише у їх взаємодії можна досягти найкращих для дитини результатів 

[4]. Педагогічна культура батьків є важливим чинником розвитку сучасного 

суспільства. Адже лише у процесі активної комплексної взаємодії та 

взаємодопомоги педагогів й батьків повною мірою можуть бути виконані 

функції обох.  
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Підвищення педагогічної культури батьків є вагомою умовою реалізації 

педагогіки партнерства в умовах реформи національної системи освіти. При 

чому не лише дитина потребує педагогічно грамотних батьків, але й суспільство 

в цілому. Підвищення рівня педагогічної культури батьків у взаємодії з 

дошкільними закладами покликані, передусім, суттєво зменшити такі негативні 

соціальні проблеми як алкоголізм, наркоманія, злочинність, які фактично є 

наслідками негативної сімейної атмосфери й деструктивного сімейного 

виховання [3, c. 14].   

Отже, проблема формування педагогічної культури батьків набуває 

особливої актуальності як важлива умова ефективності та якості партнерської 

взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема формування 

педагогічної культури батьків знайшла своє відображення у працях багатьох 

науковців і не є новою. Організаційно-методичні засади педагогічної просвіти та 

самоосвіти батьків розкрито в роботах Н. Гавриш, О. Кононко, Т. Поніманської 

та ін. Питання сімейного виховання в педагогічній спадщині В. Сухомлинського, 

М. Стельмаховича та ін. Провідною думкою в дослідженнях зазначених 

науковців є положення про важливість формування педагогічної культури 

батьків як основи ефективності та результативності сімейного виховання. 

Мета статті – представити результати проведеного аналізу теоретичної 

літератури щодо важливості взаємодії закладу дошкільної освіти та сім'ї у 

процесі формування педагогічної культури батьків.  

Сім'я виступає найважливішим інститутом соціалізації дитини. На думку 

Мудрика А.В. [7, с. 39], сім'я – це персональне середовище життя і розвитку 

дітей, якість котрого визначається рядом параметрів: 

• соціально-культурний параметр – залежить від освітнього рівня батьків і 

їх участі в житті суспільства;  

• соціально-економічний – визначається майновими характеристиками і 

зайнятістю батьків на роботі;  
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• техніко-гігієнічний – залежить від умов проживання, обладнання житла, 

особливостей способу життя;  

• демографічний – визначається структурою сім'ї. 

Сім'я, будучи малою соціально-психологічною групою, члени якої 

пов'язані окрім шлюбних та родинних стосунків, ще й спільним побутом та 

взаємною моральною відповідальністю, забезпечує потребу суспільства у 

фізичному і духовному відтворенні населення [5, c. 13].  

У дошкільні роки дитина повністю ототожнює себе зі своєю сім'єю, 

передусім із батьками; її емоційний світ майже цілком залежить від атмосфери в 

сім'ї. Саме тут вона пізнає й опановує моделі моральної поведінки, взаємодії з 

іншими людьми, природою тощо. Відтак, саме на цьому етапі розвитку дитини 

вкрай важливе залучення професійних педагогів, які разом з батьками – 

провідниками дитини в зовнішній світ – зможуть вчасно скоригувати 

несприятливі моменти в процесі особистісного розвитку дитини та попередити 

виникнення подальших негативних аспектів її розвитку.  

Важливість взаємодії педагогів закладів дошкільної освіти та батьків не є 

новою ідеєю, однак попри її, здавалося б, очевидну необхідність в сучасному 

суспільстві ця практика все ще не дуже поширена.  

Сьогодні педагогічну культуру батьків розглядають як компонент 

загальної культури людини, який відображає накопичений попередніми 

поколіннями досвід виховання дітей у сім’ї та безперервно збагачується 

(Т. Куликова) [2, c. 35].  
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Педагогічна культура батьків – це складна і динамічна система, яка 

складається з декількох компонентів (рис.1): 

 

Рис.1. Структура педагогічної культури батьків  

Формування педагогічної культури батьків передбачає оволодіння ними 

сучасними методами і прийомами виховання дитини, знаннями закономірностей 

і особливостей її психічного розвитку, формування здатності розуміти мотиви 

поведінки, прогнозувати і проектувати різні варіанти особистісного розвитку 

дошкільника. Виявляється вона в розумінні та усвідомленні батьками своєї 

відповідальності за виховання дітей, у ставленні до них, в оцінюванні їхньої 

поведінки, у реальній діяльності та спілкуванні з ними, а також у здійсненні 

продуктивних зв'язків з іншими виховними інститутами (закладами дошкільної 

освіти, школою, позашкільними освітніми закладами). Для цьогодорослімають 

бути не лише належно вихованими, а й педагогічно освіченими [6, c. 230].  

Висновки. Процес формування педагогічної культури батьків дітей 

раннього віку є тривалим та непростим, однак його важливість суспільство 

усвідомило ще в середині минулого століття. Відтоді разом з необхідністю та 

потребою суспільства зростає і потреба в психолого-педагогічних 

напрацюваннях, інформаційно-просвітницькою роботою з означеного питання. 

Попри існуючий інтерес науковців до висвітлення важливості взаємодії закладів 
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дошкільної освіти та батьків у процесі формування педагогічної культури 

останніх, все ж рівень залучення сім’ї у педагогічний процес є невисоким. Відтак 

проблема формування педагогічної культури батьків як важлива умова 

ефективності та якості партнерської взаємодії закладу дошкільної освіти з 

батьками вихованців не втрачає своєї актуальності і донині, а її донесення до 

свідомості людей потребує посиленої уваги педагогів усіх рівнів.  
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СОФІЯ РУСОВА - БЕРЕГИНЯ УКРАЇНСЬКОЇ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Русова Софія Федорівна народилася 18 лютого 1856 року в селі Олешня 

(сучасна територія Чернігівської області), померла 5 лютого 1940 року в Празі. 

Український педагог, літератор, літературознавець, громадський діяч, одна з 

першопрохідців жіночого руху і піонерів шкільної освіти в Україні. 

Софію Русову можна з упевненістю віднести до плеяди видатних 

українців, які беззавітно присвятили все своє життя служінню науці та освіті в 

ім'я України. Заради духовного утвердження нації великий педагог Русова 

знаходила нові способи пробуджувати любов до батьківщини в серцях 

найменших українців. Методика виховання, розроблена Русової, у багатьох 

моментах схожа на прийоми знаменитої Марії Монтессорі.   

Як жінка-борець, Русова стала на захист нації, яку гнобила імперська 

машина. Вона брала активну участь в діяльності демократичних політсил та 

громадських організацій. Важко переоцінити внесок Русової в задачу створення 

національної педагогіки, яка відповідає не тільки вимогам сучасності, а й 

кращим традиціям європейської освіти. Протягом понад півстоліття праці 

Русової були надійно заховані від громадськості створеною інформаційною 

завісою. Клеймо української націоналістки стало причиною того, що тривалий 

час її праці з педагогіки не тільки не визнавалися радянською владою, а й всіляко 

дискредитувалися. Праці Русової становлять не стільки частину історії 

педагогіки і психології, скільки актуальний погляд на проблематику школи і 
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освіти в цілому, визначення її цілей і принципів, методів організації навчального 

процесу. 

Дослідники вважають, що за обсягом і загальним рівнем роботи в освіті 

Русову можна сміливо ставити в один ряд з Оленою Пчілкою і Христиною 

Алчевською. У той же час за силою і пристрасністю слів, що звучали від Русової 

на захист української мови, духовності і культури, педагога і літератора можна 

порівняти тільки з Лесею Українкою. Все своє життя дочка шведа і француженки 

Русова віддала Україні, яка стала її рідною і нескінченно улюбленою країною. 

Заслуги Софії Русової перед Україною та народом 

Життя Софії Русової було довгим і по-справжньому насиченим подіями в 

рамках боротьби за сильну українську націю. В активну діяльність Русова 

залучилася ще у 15-річному віці, коли разом з сестрою заснувала перший 

дитсадок. Після початку роботи в юному віці, різною діяльністю на благо рідної 

країни, яка перебувала під постійним тиском імперських гнобителів, педагог 

займалася протягом 69 років. 

Частиною української історії Русова стала як видатний педагог, автор 

концепції національного виховання. Проте протягом багатьох років її твори з 

педагогіки, а також мемуари та щоденникові записи були приховані від 

громадськості. Загальнодоступними напрацювання вченого стали порівняно 

недавно. З цілком зрозумілих причин розвиток освіти з національним акцентом 

радянську владу не влаштовував. 

Перший в Україні дитячий садок був відкритий у 1871 році з ініціативи 

педагога. Вихователями працювали в ньому Софія Русова (на той час ще з 

прізвищем Ліндфорс) зі своєю старшою сестрою Марією. Спочатку дитсадок був 

розрахований тільки на 20 дітей, відвідували його переважно діти інтелігенції 

того часу, спадкоємці дворянських родів. У мемуарах Русова писала, що на 

момент початку роботи першого дитячого садка на величезному просторі імперії 

був відомий тільки один заклад подібного типу - дитсадок Дараган у Петербурзі. 

Тим часом відкриття дитячого садка в Києві на початковому етапі зіткнулося з 
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труднощами. Опікуни шкільної округи неохоче видали дозвіл на відкриття 

подібного закладу, оскільки прохачці Софії Русовій на момент початку роботи 

вихователем було всього 15 років. 

У числі перших вихованців дитсадка були двоє дітей з роду Старицьких. 

Малюки знаходилися в закладі приблизно до першої години дня. Готуючись до 

занять, сестри не шкодували свого часу, але паралельно займалися і реалізацією 

інших цікавих ідей. Через сім'ю Старицьких сестри Ліндфорс познайомилися з 

Миколою Лисенком, вже у 1872 році вони стають повноправними членами 

українського товариства, названого потім «Старою Громадою».              

Згодом дитячий сад сестер Ліндфорс перетворився на один з центрів 

розвитку української національної культури. Нерідко вечорами в приміщенні 

дитячого садка відбувалися заняття народного драматичного гуртка. Іноді 

постановки для акторів-аматорів робили Михайло Старицький і Павло 

Чубинський. Займалася Русова не лише педагогічною працею. Вагомими є 

здобутки наукового діяча в напрямку громадської роботи. Українську 

національну жіночу раду можна назвати першим справді масштабним 

об'єднанням українок з активною громадянською позицією. 

У 18-річному віці Русова їде до Санкт-Петербурга, де бере участь в роботі 

українського земляцтва. Вона допомагає чоловікові в підготовці до видання 

«Кобзаря» Тараса Шевченка, яке побачило світ у Празі у 1876 року, після чого 

було нелегально переправлено в Україну. Видання книги, саме існування якої 

суперечило знаменитому Валуєвському циркуляру, було протестом української 

інтелігенції. Особливістю цього видання була повна відсутність цензури, на 

сторінках двотомника опубліковані твори, раніше громадськості невідомі.    Усім 

своїм життям Русова показала дивовижний приклад безоглядного служіння 

народу і батьківщині. Особливо важливо, що «своїм» український народ став для 

жінки свідомо. Вибір жінка зробила з повним усвідомленням майбутніх 

наслідків і труднощів на обраному шляху. Діяльність Русової демонструє, що 
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справжній патріотизм  містяться у вчинках, а не в родовому дереві або словесних 

конструкціях. 

Вшановуючи внесок Русової у розвиток педагогічної науки та її роль у 

створенні національної системи освіти, 2005 року Міністерство освіти і науки 

України запровадило нагрудний знак «Софія Русова». 
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ТВОРЧІСТЬ –  ЯК ПОКАЗНИК ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ  

ВИХОВАТЕЛЯ 

 

 В умовах сьогодення відбувається переорієнтація особистості педагога на 

нові результати: висуваються якісно нові вимоги до рівня професіоналізму 

вихователя закладу дошкільної освіти. 

 О. Самсонова виокремлює такі професійні характеристики вихователя: 

- висока громадянська відповідальність та соціальна активність; 
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- поєднання любові до вихованців із професійними знаннями й захопленістю 

педагогічною справою; 

- потреба в постійній самоосвіті, саморозвитку й життєвому самоздійсненні; 

- володіння методологічною культурою мислення, що визначає готовність 

вихователя до аналізу, узагальнення і перетворення педагогічних ситуацій, до 

прийняття рішень про вибір, застосування і створення засобів педагогічного 

впливу; 

- підвищення рівня методичної компетентності й удосконалення 

організаційно-змістових основ викладання; 

- високий рівень професіоналізму, педагогічної майстерності,  нарешті, 

звеличення особистості вихователя [5, с. 37-38]. 

 М. Замелюк переконана, що сучасний вихователь має володіти творчим 

мисленням, креативними навичками, вмінням експериментувати, щоб 

працювати в нових умовах, які вимагають неабиякого винахідництва й 

раціоналізаторства [3, с. 13]. 

 Функціональною основою сучасної діяльності людини має стати творчість. 

Творчість, як стверджує Г. Данилова, це синтез різних форм діяльності з метою 

створення нових якостей матеріального і духовного буття. Для суб’єктів 

«великої» творчості характерними ознаками є: підвищений рівень активності 

духовного життя, значної сили енергії, волі, надзвичайна вимогливість до себе. 

Це закономірно, адже для реалізації творчих задумів (ідей, планів, проблем) 

необхідна незламна сила волі [3, с. 41]. 

 Творчість визначається І. Ніколаєску як процес діяльності, результатом 

якого є створення якісно нових моральних і духовних цінностей. В 

особистісному аспекті головне місце займають якості, здібності особистості як 

суб’єкта творчої діяльності, її потреби, мотиви, інтереси, знання, уміння, 

навички, характерологічні властивості, самосвідомість, емоції і почуття тощо. 

Аналіз тенденцій розвитку акмеологічних і психологічних досліджень творчості 

свідчить про те, що на передній план висувається категорія особистості, яка може 



125 

 

стати об’єднувальним центром при тлумаченні різноманітних даних про 

творчість. Найбільш продуктивний період життя людини в досягненні нею 

вершин саморозвитку в акмеології розуміють як творчу зрілість. Творча зрілість 

включає громадянську, фізичну, особистісно-духовну і професійну зрілість [4, с. 

19]. 

 Процеси самореалізації в професії характеризуються тим, що, на відміну 

від процесів виховання, навчання, пріоритетну роль починає відігравати 

самовиховання, самонавчання, самопізнання. Самовдосконалення завжди 

пов’язується з усвідомленням необхідності здійснювати успішну діяльність в 

інтересах суспільства. А останнє потребує вироблення проекту щодо розвитку 

творчого потенціалу, чіткого визначення і усвідомлення цілей 

самовдосконалення [6, с. 52-53].  

 Самовдосконалення людини розглядається вченими як одна з основ 

досягнення вершин творчого потенціалу. Цілями самовдосконалення 

І. Ніколаєску вважає:  

- прагнення до гармонії власних рис;  

- досягнення згоди із самим собою;  

- досягнення гармонії із навколишнім світом;  

- ліквідація поганих звичок;  

- контроль своїх потреб;  

- розвиток здібностей;  

- оволодіння логічним мисленням;  

- сходження до індивідуальності [4, с. 21]. 

 Особливістю творчості педагога є те, що він реалізує свої особистісні й 

професійні потенції засобами творення особистості вихованця. Без творчості 

немає натхненної педагогічної діяльності та активної взаємодії між педагогом і 

дитиною [3, с. 14]. 

 Т. Гусак розглядає педагогічну творчість як особистісно-орієнтовану 

розвивальну взаємодія педагога та дитини, яка зумовлюється певними 
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психолого-педагогічними умовами і забезпечує подальший творчий розвиток 

особистості й рівня творчої діяльності вихователя. Творчий педагог створює в 

групі атмосферу, що передбачає схвалення, підтримання пошукової активності 

дошкільника, ініціативи, оригінальності та самостійності у розв’язанні 

навчальних завдань, розроблення і конструювання нових форм навчальної 

взаємодії, широкого застосування інтерактивних технологій навчання, 

спрямованих на розвиток творчої особистості [1, с. 2]. 

 Великого значення проблемі педагогічної творчості надавав педагог-

гуманіст В. О. Сухомлинський. «Проблема творчості, – на думку 

В.О. Сухомлинського, – одна з ділянок цілини і, щоб розпочати її освоєння, 

потрібно створити книгу про педагогічний аспект творчості» [7, с. 565]. 

 Л. Тищук зазначає, що педагогічна творчість – процес оновлення, 

вдосконалення, сходження до ідеалів і цінностей у професійній діяльності.  

Особливість творчості вихователя дошкільного закладу полягає в тому, що він 

налагоджує стосунки з кожним малюком як з творчою особистістю в процесі 

їхніх спільних багатократних ігрових, пошукових дій і варіацій співтворчості в 

різних сферах діяльності [9, с. 15].   

 Творчість педагога є процесом, який може приводити до створення нового 

продукту, що є результатом реалізації його творчого потенціалу. Таким 

продуктом може стати конспект, зразок малюнку, новий дидактичний матеріал, 

казка, вірш, гра, пісня чи танок. Творчим процесом можуть бути 

взаємовідносини між педагогом і вихованцями, між педагогом і іншими 

учасниками навчально-виховного процесу. Тому творчість педагога 

дошкільного закладу виражається не стільки в продукті, скільки в самому 

процесі творчості [8, с. 20]. 

 Рушійною силою, відправною точкою і джерелом діяльності, спрямованої 

на забезпечення реалізації поставленого завдання, для педагогічного працівника 

закладу дошкільної освіти є усвідомлення потреби у власному професійному 

саморозвитку. Ця потреба базується на протиріччі між тим рівнем досягнутого 
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розвитку і новими усвідомленими професійно-особистісними цілями і задачами 

професійного саморозвитку [10, с. 5]. 

 Можемо зробити висновок, що в умовах сьогодення висуваються якісно 

нові вимоги до професіоналізму вихователя закладу дошкільної освіти. 

Функціональною основою педагогічної діяльності вихователя повинна стати 

творчість. 

 Дослідники визначають творчість як: 

- синтез різних форм діяльності з метою створення нових якостей морального і 

духовного буття; 

- діяльність, результатом якої є створення нових матеріальних цінностей; 

- важливий спосіб реалізації потенціалу людини та основний механізм 

становлення індивідуальності; 

- головний спосіб формування професіоналізму і майстерності. 

 Найбільш продуктивний період життя людини в досягненні нею вершин 

саморозвитку в акмеології розуміють як творчу зрілість.  Критеріями 

педагогічної творчості вихователя науковці вважають його прагнення й уміння 

створити сприятливі умови для творчої співпраці з дитиною. 
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ВПЛИВ  КАЗКИ НА МОВЛЕННЄВИЙ  РОЗВИТОК 

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Розбудова системи дошкільної освіти ставить нові вимоги до формування 

особистості дитини. Сучасний підхід до мовної освіти потребує всебічного 

розвитку компетентної особистості, що забезпечується особистісно-

орієнтованим підходом у навчанні і вихованні дитини дошкільного віку [5, с. 19]. 

Дошкільний вік визначається вченими як особливо сприятливий для 

розвитку творчості, у тому числі й мовленнєвої [2, с. 64]. 

У класичній і сучасній лінгводидактичній науці рівень мовлення 

вважається одним із основних показників розумового розвитку дитини. Дитина 

дошкільного віку оволодіває правильною звуковимовою в нерозривному зв’язку 
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зі своїм психічним розвитком, у єдності з розвитком предметно-практичної 

діяльності, мислення, спілкування. Одним із ефективних засобів розвитку 

мовленнєвої творчості дітей дошкільного віку виступає казка. Навчання дітей 

зв’язного мовлення має велике значення для їхнього всебічного розвитку і 

виховання. Розмови, розповіді, перекази художніх, ідейних за змістом творів 

впливають на моральне виховання дітей, виховують дисциплінованість, 

товариськість, стриманість тощо. Одночасно формуються творчі вміння дітей, 

розвиваються естетичні сприймання, виховується виразність мови. Все це має 

значення у зв’язку з підготовкою дітей до школи [7, с. 168]. 

Дошкільник повинен вміти не просто володіти рідною мовою, а 

користуватися нею у різноманітних життєвих ситуаціях, тобто будувати 

змістовне, та стилістично грамотне висловлювання залежно від ситуації 

спілкування [5, с.19].  

Дослідниця Т. Кудярська відзначає, що казки – невичерпне джерело 

розвитку мовленнєвої особистості дітей дошкільного віку. З казок дошкільник 

отримує перші уявлення про культуру, побут та мовлення свого народу. Казки 

активізують інтелектуальну, емоційно-вольову та фізичну сфери дитини, а 

читання або слухання фольклорних творів, промовляння їх разом із дорослими 

розвивають фонематичний слух, формують уміння усвідомлювати й 

відтворювати почуте. Саме казки та зразки народної спадщини спрощують та 

урізноманітнюють формування мовлення дітей у ранньому віці [4, с. 136].  

Казки – це епічні оповідання чарівно-фантастичного, побутового 

алегоричного і соціально-побутового характеру зі своєрідною системою 

героїзації художніх засобів, підпорядкованих героїзації позитивних, 

сатиричному відкриттю негативних образів, часто гротескному зображенню їх 

взаємодії [2, с. 64].  

Аналіз наукових праць дає змогу стверджувати, що класики вітчизняної 

педагогіки C. Русова, М. Стельмахович, В. Сухомлинський, Д. Ушинський та ін., 

сучасні вчені А. Богуш, В. Бойко, О. Губко, Л. Кілініченко, Г. Кошелєва, В. Кузь, 
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П. Лещенко, І. Проценко та ін. високо оцінювали значущість казки в розвитку та 

вихованні дітей дошкільного віку [8, с. 37].  

Автор Л. Іщенко відзначає, що казка, вводячи дошкільника у світ фантазії, 

пробуджує їх до активної співтворчості. Дитина через емоції і почуття, викликані 

казкою, сприймає колорит народності в передачі казкового образу, пізнає красу 

рідної мови. Бажання дошкільнят пізнати навколишнє життя, взяти в ньому 

активну участь, змінити його виявляється у їхньому фантазуванні. Саме тому 

діти дошкільного віку, люблять не тільки слухати, а й самостійно складати казки 

[1, с. 178].  

Казка є одним із вирішальних факторів, що визначають розвиток словесної 

творчості дошкільника. Саме до казки найбільше наближуються дитячі словесні 

твори. Казки дітей відображають теми та зміст народних казок, герої дітей діють 

у нових ситуаціях, але з типовими рисами народних казкових героїв, 

запозичуються специфічні казкові елементи побудови сюжету (зачин, кінцівки), 

мають місце класичний принцип потрійності та деякі стилістичні засоби [3, с. 

140].  

Почуття та свої переживання, викликані казковими образами, діти 

проявляють в іграх-драматизаціях. Вони допомагають дитині глибше сприймати 

зміст твору. У драматизації дитина безупинно обігрує різні ситуації: то вона 

повинна запитувати, то відповідати, то розповідати, говорячи від імені іншого. 

Таким чином діти поповнюють і збагачують свій словник за допомогою казки, 

яка практично сприяє засвоєнню потрібної форми мови [4, с. 138]. 

У закладі дошкільної освіти  пропонуються такі види занять з казкою: 

читання (авторських, віршованих) казок; розповідання народних казок; 

театралізація – розігрування та показ казки вихователем; драматизація-

розігрування в ролях знайомої дітям казки; відтворення характерних рис його 

героїв; інсценізація – точне й послідовне відтворення змісту казки дітьми з 

допомогою костюмів, різних атрибутів, декорацій; ігри за сюжетами знайомих 
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казок; показ казок через проекційні ліхтарі (діафільми); перегляд казок у 

телепередачах, кінофільмах; дидактичні ігри: «З якої казки герой?», «Добери 

картинку», «Подорож у дивовижний світ казок»”, переказування знайомих казок 

дітьми; бесіди на морально-етичні теми за змістом казок [1, с. 181]. 

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» надає 

простір вихователям для творчого використання казки. У нетрадиційній роботі з 

казкою дітям пропонують проблемні завдання, де не може бути одного 

правильного рішення. Наведемо приклади таких завдань:   

– переплутати сюжет і героїв, а дітям запропонувати «виплутатися» із 

ситуації, яка склалася;   

– змінити характер героя;   

– ввести нового героя в знайому казку. Що зміниться в сюжеті?;   

– скласти казку на новий лад;  

– придумати кінець казки;  – скласти казку за схемою.   

Всі ці завдання можуть бути реалізованими за допомогою таких тем:   

1. «В гостях у казки». Мета – вчити дітей розв’язувати мовні завдання, 

обирати відповідний стиль спілкування, доречно використовувати його засоби.  

2. «Казка заблукала». Мета – уміти самостійно розігрувати тексти 

казок, називати казки, визначати характери героїв, впізнавати героїв, 

порівнювати їх з назвою казки.  

3. «Стара казка на новий лад». Мета – розвивати бажання дітей 

придумувати свій варіант, не дублюючи розповіді товаришів. Дітям пропонують 

не тільки мовленнєві, а й художні завдання: «Намалюємо казку», «Створимо 

мультфільми». З допомогою нетрадиційних технологій озвучуються знайомі 

казки, ілюструються сюжети, створюються мультфільми, портрети казкових 

героїв [3, с. 142].  
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Ефективність використання казки в роботі з дітьми дошкільного віку в 

значній мірі залежить від підготовленості вихователя, його обізнаності з 

казковими сюжетами та вміння їх аналізувати. Тому, плануючи використання 

казки, педагогу слід визначити мораль казки, продумати завдання, які 

сприятимуть розвитку мовлення, мислення і уяви.  

Казки розширюють словниковий запас, допомагають правильно будувати 

діалоги, розвивають зв'язне мовлення, збагачують його образність, емоційність. 

Широко використовуються видові та родові узагальнюючі поняття (посуд, овочі, 

рослини, тварини), активізується словник дошкільників за допомогою іграшок, 

ілюстрацій; стимулюється вміння дітей вживати епітети, метафори, порівняння, 

синоніми, антоніми, образні вирази, приказки, прислів'я.  

Діти старшого дошкільного віку прагнуть самі придумати  казку. Тема 

казки має бути близькою дітям, пов'язаною з їхніми інтересами, захоплювати їх. 

Лише при цій умові активно працює творча думка дітей, вони пригадують різні 

події і ситуації з власного досвіду, комбінують їх, створюють нові. В процесі цієї 

роботи розвивається мова дітей [6, с. 86].  

Таким чином, казка – це один із вирішальних факторів, що визначає 

розвиток словесної творчості дошкільника. Казка, вводячи дошкільника у світ 

фантазії, пробуджує його до активної діяльності. Дитина через емоції і почуття, 

викликані казкою, сприймає колорит народності в передачі казкового образу, 

красу рідної мови.  
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     ПЕДАГОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ НАВЧАННЯ МУЗИКИ КАРЛА ОРФА 

Музичне мистецтво є надзвичайно важливим у житті кожної людини, і 

супроводжує її у більшій чи меншій мірі все свідоме життя. Формування 

естетичних почуттів, загальної культури, розвиток творчого потенціалу, 

можливість самовираження, – це все невелика частина того, що може дати 

музика. І оскільки сучасна педагогіка завжди шукає шляхи вдосконалення форм 

і методів навчання, ці зміни істотно стосуються і музичного виховання – на 

сьогодні існує безліч різноманітних систем музичної педагогіки, педагогічних 

концепцій різних авторів, що суттєво різняться між собою. Серед інших слід 

звернути увагу на підхід Карла Орфа, який поєднує в собі елементарне, доступне 
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музикування, розвиток креативності, інтеграцію різних видів діяльності та 

особистісно-орієнтований підхід. Ідеї Орф-педагогіки були теоретично 

обґрунтовані та мають велике практичне значення, тому їх слід впроваджувати у 

системі музичної освіти.  

Про необхідність дитячого музикування та використання в роботі 

музичних інструментів говорили М.Метлов, В.Рахманінов, інші педагоги. 

Велика кількість вчених з усього світу аналізували і вивчали саме ідеї Орф- 

педагогіки, її принципи та ідеї. Так, наприклад, Світлана Фір, Катерина Завалко 

із Тетяною Черноус, відвідавши стажування в Орф-Інституті у Зальзбурзі, 

вирішили створити «Орф Шульверк Асоціацію України», і у лютому 2018 ця 

ідея, зібравши багато однодумців, була успішно впроваджена. Зараз українська 

Орф Асоціація є частиною «Orff-Schulverk-international community», до якої 

входять 52 країни світу.  

У давньому світі ніколи не було окремого мистецтва співу, окремого 

мистецтва танцю чи гри на музичних інструментах. Вони завжди існували у 

цілісності, інтеграції, тому не можна остаточно сказати, що Карл Орф створив 

щось цілком нове, адже це питання у своїх педагогічних теоріях досліджували 

багато педагогів, проте саме Карл Орф став першим, хто досконало втілив цю 

ідею на практиці. У своєму задумі Орф-підхід спочатку був спрямований на 

роботу з маленькими дітьми, адже такий напрямок роботи був найбільш 

актуальний у той час. Основними принципами дидактики є навчання від 

практики до теорії; від цілого до деталей; від спонтанного до чітко окресленого. 

Дані вказівки часто різняться у різних підходах до вивчення музики загалом, а 

часом є повністю протилежними. 

Карл Орф відомий як німецький композитор та музикознавець, викладач 

музики у Вищій музичній школі в Мюнхені. У 5 років навчився грати на 

фортепіано, у 9 – створював свої власні твори. В 1954 році видав збірку із 5 томів 

«Музика для дітей», що стало основою його майбутньої педагогічної системи 

навчання музики, яка згодом отримала визнання у цілому світі. У 1961 році був 
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відкритий «Інститут музичного виховання при Вищій школі музики і сценічного 

мистецтва Моцартеум»; де композитор і втілював свої педагогічні ідеї. Карл Орф 

доводив, що знання основ музичної грамотності необхідне кожному, і розробив 

систему музичного виховання дітей, засновану на розвитку дитячої творчості. 

Корисна вона всім педагогам, які працюють у сфері музичного виховання, 

незалежно від віку. Одним із основних методів навчання музики у його праці 

«Шульверк» можна виділити музичну імпровізацію. Провідну роль відводив 

саме колективному музикуванню, а не індивідуальному. Загалом його ідеї 

музичного виховання є розраховані для дітей із середнім рівнем музичного 

розвитку та індивідуальних здібностей. Про це говорить і сама її назва – 

«елементарне музикування», в якій слово «елементарне» означає насамперед 

«просте і доступне», але в жодному разі не «примітивне». У праці «Шульверк» 

наявні певні твори для співу і танцю, які є з акомпанементом певних музичних 

інструментів. Кожна невелика п’єса розписана у простій партитурі, тому є 

доступною у виконанні не лише дорослим, які не мають музичної освіти, а навіть 

дітям дошкільного віку. Він не мав на меті навчити дітей окремих виконувати 

окремі, завчені композиції, як це часто можна помітити у сучасному музичному 

вихованні, а посіяти бажання вивчати та творити музику в майбутньому, і 

розвивати природні задатки кожної дитини, які наявні у даний момент. 

Карл Орф велику увагу надавав якості матеріалу, з яким діти 

ознайомляться вперше, тому будував основу творів на рідному фольклорі. А 

оскільки доводив, що музика кожного народу генетично та нероздільно 

пов’язана з його рідною мовою, а також певними діями, вся система навчання 

була побудована на поєднанні таких видів діяльності як спів, рух та гра на 

музичних інструментах. Одним із принципів його авторської концепції є те, що 

вони мають бути присутні не окремо, а в цілісності, як зауважував сам К.Орф: 

«Елементарна музика ніколи не є однією лише музикою, а завжди утворює 

єдність з рухом, танцями та мовленням. Це музика, що сама створює себе, і бере 

участь не як слухач, а як учасник». Отже, коли ми говоримо про музику, ми 
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завжди розуміємо поєднання співу, танцю та гри на інструментах – адже це рівні 

у важливості, взаємодоповнювані та пов'язані між собою форми її вираження.  

          Надзвичайно важливого значення у педагогіці Карла Орфа надано 

креативності, бо викладання музики загалом має бути процесом творчим. 

Творити має як педагог, так і дитина, і разом вони мають отримувати естетичне 

задоволення від свого творіння. Часто творчість визнається лише у видатних 

людей, композиторів та музикантів, які майстерно імпровізують, і визначається 

таке вміння як досконалість музиканта. Коли ж людина лише відтворює мелодії 

за заданими умовами, дане вміння нівелюється як «недостатня обдарованість». 

Орф у своїй практиці намагався піти навпаки, довівши, що створення музики 

повинно випливати з імпровізації. Ті, хто навчається музики, незалежно від віку 

повинні відчувати творчу діяльність з самого початку, навіть у власній 

імпровізації з трьома нотами на ксилофоні, у знаходженні послідовності кроків 

до заданої мелодії, в імпровізації руху або створенні своїх простих мотивів, 

власних пісень.    

 Як і будь-яка інша діяльність, музикування неможливе без 

комунікативних процесів. Дуже важливо, щоб музичний розвиток відбувався 

лише в доброзичливій атмосфері, а емпатія, увага і толерантність були основою 

взаємин під час навчання. Проблемний підхід, імпровізація, колективне 

музикування забезпечує можливості кожному розкрити та проявити себе. 

Важливе місце у методиці Карла Орфа посідають музичні інструменти, робота з 

ними і створення оркестрів. Це можуть бути прості ударні інструменти – 

металофони чи ксилофони; духові інструменти, які доступні наймолодшим дітям 

– кларнети, гобої, блок-флейти; шумові – барабани, шейкери, тарілочки, 

маракаси, тріскачки, клавеси, дзвіночки; струнні - лютні, гусла, гітари, скрипки. 

У роботі можуть бути використані також різноманітні матеріали, предмети, або 

в якості музичного інструменту, або для додаткової організації руху (кулі, 

тканини, палички, стакани, мотузки, стрічки, саморобні музичні інструменти). 



137 

 

Цікавим є і поєднання співу, танцю та акомпанементу «звучних жестів», 

оскільки вони дозволяють організувати процес музикування в будь-яких умовах, 

навіть за відсутності можливості скористатися музичними інструментами. 

Використання таких вправ значно полегшує освоєння дітьми ритму, оскільки 

ритм краще усвідомлюється і освоюється саме в русі. Вправи та ігри із звучними 

жестами, які впроваджував Карл Орф, зараз активно використовується у так 

званій поширеній техніці «Body percussion».  Як діти, так і дорослі з її допомогою 

швидко освоюють відчуття ритму, покращують тембровий слух, розвиток 

координації. Як відомо, для дітей життєвою необхідністю є перебувати у русі – 

їх стомлює довге перебування у статичному положенні; у системі Карла Орфа 

рух також  є невід'ємною частиною елементарного музикування, органічно 

пов'язаною з музикою і мовою, а також способом внутрішнього розслаблення, 

заспокоєння, засобом природного творчого самовираження в просторі. Вченими 

доведено, що саме рух у поєднанні із музикою є одним із найкращих способом 

розвитку діяльності та мислення, тренування нервово-психічних процесів, а 

також джерелом позитивного світосприйняття дитиною навколишнього 

середовища.  Використання музики, співу і руху водночас надає різні можливості 

для невербального вираження емоцій.  

Написавши «Orff-Schulwek», Карл Орф створив власну педагогічну 

систему, яка постійно розвивається і успішно впроваджується до сьогодення. 

Досвідом доведено, що навчання музики за даною системою забезпечує 

повноцінний розвиток особистості, прилучення її до світу прекрасного. Такий 

підхід заохочує дітей досліджувати власну цікавість, пізнавати, 

вдосконалюватись одночасно активно займаючись музикою. Система навчання 

музики Карла Орфа – це спосіб вчити музику і вивчити її; любити і хотіти 

продовжувати її вивчення у майбутньому.  
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ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНІСТЬ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ ЯК 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН 

 

Сьoгoдні Інтeрнeт є нeвід’ємнoю складoвoю частинoю нашoгo життя, без 

якoї більшість людeйпрoстoнe уявляє свoгo існування. Спілкування з друзями, 

перегляд нoвин відбувається завдяки Інтeрнeту, який пропонує свoї правила та 

поради щoдo будь-якoї ситуації. Мeрeжа, як частина нашoгo життєвoгo прoстoру, 

призвoдить до свoєріднoгo «звикання», змушує радитися з нeю та прислухатися 

дo її порад щoдo кoжнoї дрібниці. Інтeрнeт пoчинає диктувати мoду на пeвні 

культурні, соціальні ціннoсті, фoрмує сприйняття, внаслідок чого виникає 

залежність від мережі. Саме тому дослідження інтернет-залежності є важливим 

науковим напрямком на сьогодні [1, с. 99]. 

Останнім часом серед багатьох турботливих батьків, котрі прагнуть 

створити найкращі умови для всебічного розвитку своєї дитини, з’явилася 

тенденція ледве не з народження занурювати дитину у віртуальний світ, 

захоплюючи телевізійними програмами, «навчаючи» комп’ютерними іграми, 

розважаючи ігровими приставками. При такому підході дитина переходить від 
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безпосереднього пізнання навколишнього світу до пізнання уявного, 

віртуального, вважаючи реальністю саме його. Через це потреба виходити на 

вулицю відходить у дітей на другий план. А значить, досвід того, як треба 

дружити, спілкуватися, не формується повною мірою. Виходить, що ми 

виховуємо своєрідних віртуальних дітей відрізаних від зовнішнього 

світу [8, с. 48]. 

Проблема впливу інтернет-залежності на формування особистості стали 

предметом наукових досліджень. Зокрема, вивчення небезпеки, які несе 

надмірне користування інтернетом вивчали Ю. Бабаєва, К. Боярова, А. Жичкіна, 

М. Іванов, Н. Чудова, K. Янг; інтернет-залежність як різновид адитивної 

поведінки вивчали Б. Браун, Н. Бугайова, В. Лоскутова,; типологію підлітків в 

Інтернеті з погляду їхньої діяльності досліджували О. Гостимської, К. Зотової, 

Г. Солдатової, А. Чекаліної; феномен інтернет-залежної поведінки серед 

українських фахівців досліджували Н. Бугайова, Г. Пілягина, О. Чабан, 

Л. Юр’єва, Х. Турецька та ін. 

Вперше термін «інтернет-залежність» був запропонований американським 

лікарем Голдбергом у 1995 році. Під цим поняттям він розумів непереборний 

потяг до Інтернету, що характеризується «згубною дією на побутову, навчальну, 

соціальну, робочу, сімейну, фінансову сфери діяльності» [4, с. 294]. 

Особливістю Інтернет-залежності є те, що це не хімічна залежність, тобто 

вона не приводить до руйнування організму. Якщо для формування традиційних 

видів залежності вимагаються роки, то для Інтернет-залежності цей термін 

короткий – від півроку до року. Завзятого комп’ютерника можна відрізнити 

відразу. Він звернений усередину себе, не помічає або ігнорує зовнішні події, 

погано адаптується до реального життя. Потяг до комп’ютерних вправлянь 

занурює у віртуальність. Цей стан називається інтернет-залежністю [5, с. 134]. 

Виникнення інтернет-залежності розглядається як наслідок зниження 

психологічної стійкості особистості. Як стверджують учені, однією з найбільш 
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вразливих категорій щодо інтернет-залежності є підлітки, які сприймають 

Інтернет як основний засіб отримання інформації та комунікації [3, с. 190]. 

Молодших підлітків насамперед цікавить пізнання власного внутрішнього 

світу, власного «Я», свого організму, особливостей його функціонування та 

розвитку. Для старших підлітків важливим є прийняття їх однолітками, визнання 

оточенням їхніх здібностей і вмінь. Саме тому спілкування з однолітками, робота 

над власною зовнішністю, стилем поведінки та звичками стають для підлітка 

домінантними в цьому віці [6, с. 328]. 

Характерною особливістю поведінки старшого підлітка є його прагнення 

до самостійності. Прагнення підлітка до самостійності позначається й на його 

Інтернет-діяльності. Уявлення про анонімність, вседозволеність, 

безконтрольність, безкарність вчинків в Інтернет-просторі стимулює його до 

більш активного вираження самостійності у віртуальному світі порівняно з 

реальним. Така активність може мати форму образливих висловлювань щодо 

інших Інтернет-користувачів, масових розсилань анонімних повідомлень, участі 

у протиправних діях в Інтернеті [6, с. 330]. 

Основну причину, яка спрямовує молоду людину у світ віртуальних подій, 

дослідники вбачають у комунікативній деривації, тобто дитина стає закритою в 

спілкуванні з однолітками, окрім того, вона втрачає емоційний контакт з 

родичами або педагогами, які на даному етапі мають відігравати головну роль у 

соціально-психологічному становленні особистості підлітка. У такому разі 

Інтернет стає замісником інтимно-особистісного спілкування в цьому віці. Він 

задовольняє багато свідомих і підсвідомих потреб користувачів. Інтернет містить 

все, чим може бути захоплений користувач [3, с. 190– 191]. 

Часто причиною виникнення комп’ютерної залежності у дітей і підлітків є 

невпевненість у собі та відсутність можливості самовираження. В таких 

випадках батьки повинні підтримати дитину і допомогти їй розібратися з 

проблемами, які виникли [7, с. 54]. 
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Основним засобом попередження виникнення у дітей залежності будь-

якого типу є правильне виховання дитини. При цьому важливо не обмежувати 

дітей в їх діях, а пояснити йому, чому те чи інше захоплення не бажане. Є 

абсолютно неправильним критикувати дитину, яка проводить занадто багато 

часу за комп’ютером. Це може лише загострити проблему і віддалити дитину від 

батьків. Якщо дитина має інтернет-залежність треба намагатися зрозуміти її і 

певною мірою розділити її інтерес. Це не лише зблизить дитину з батьками, але 

і збільшить довіру дитини до них, вона буде охочіше діяти згідно із батьківським 

порадами й ділитися з ними своїми проблемами. Критика сприймається дитиною 

як відмова батьками зрозуміти її інтерес і тому викликає замкнутість, а в деяких 

випадках агресію [7, с. 54]. 

Відзначаємо, що надмірна захопленість Інтернетом призводить до 

поглиблення і загострення неадаптивних характеристик особистості, руйнування 

соціальних зв’язків, які існували в людини, погіршення самопочуття внаслідок 

фізичного та психічного виснаження, що виникає через небажання навіть на 

короткий час відірватися від комп’ютера. Таке відсторонення особистості від 

реального світу може викликати емоційну й нервову перенапругу, 

астеноневротичні порушення та психоемоційні порушення; сприяти 

виникненню комунікативних проблем; викликати порушення соціальної 

адаптації [2, с. 142]. 

Отже, на нашу думку, інтернет-залежність є потягом до Інтернету на основі 

використання його як засобу задоволення людиною певних власних потреб, які 

не можна задовольнити в реальному житті, що згубною дією позначається на 

побутову, навчальну, соціальну, робочу, сімейну, фінансову сфери діяльності. 

Підлітковий вік належить до критичного періоду розвитку і тому є найбільш 

вразливими щодо інтернет-залежності, які сприймають Інтернет як основний 

засіб отримання інформації та комунікації. Залежним від Інтернету може стати 

будь-яка людина, але шанси на залежність зменшуються, якщо в сім’ї панує 

атмосфера довіри, спокою, комфорту та любові. Адже саме батьки у великій мірі 
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визначають самооцінку, самовідчуття, прийняття себе, внутрішній настрій, 

почуття ідентичності й ставлення дитини до людей і світу в цілому. 
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ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА-ТЕХНОЛОГІЙ 

НА УРОКАХ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Інформаційна революція та глобалізація світу зробили наше сприйняття 

дійсності в значній мірі залежними від того, як його подають медіа, тому в епоху 

становлення цифрових та інтерактивних технологій комунікації актуальним для 

розвитку підростаючого покоління є набуття системи знань і практичних умінь 

для орієнтації в надмірних інформаційних потоках сьогодення: пошуку, 

засвоєння, застосування необхідної інформації, зокрема, медіаінформації; 

адекватного сприймання, критичного осмислення, звільнення від непотрібних 

впливів, творчого інтерпретування різноформатної медіапродукції.  

Медіа технології можуть служити гарним засобом розширення знань, 

накопичення цінностей, розвитку критичного мислення, а головне – формування 

медіаграмотності. Під медіаграмотністю розуміємо вміння аналізувати і 

синтезувати просторово-часову реальність, вміння «читати» медіатекст, 

здатність використовувати, оцінювати і передавати повідомлення в різних 

формах [2].  

В сучасному суспільстві саме предметам початкової школи належить 

особлива роль, оскільки в процесі їх вивчення відбувається формування основ 

світогляду, особистості школяра, становлення моральної соціально-політичної 

культури, підготовка до життя в нестабільному світі, навчання сучасним формам 

спілкування, розвиток здатності до правильного сприйняття інформації та 

прийняття зважених рішень. 
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В Україні з 2010 року діє «Концепція впровадження медіаосвіти Україні» 

(оновлена версія концепції з’явилася у 2016-му році). Концепція спрямована на 

підготовку і проведення широкомасштабного поетапного експериментального і 

подальшого інтенсивного масового впровадження  медіаосвіти в педагогічну 

практику на всіх рівнях [3]. 

У різні роки проблемі медіаосвіти були присвячені дослідження 

О.А.Баранова, І.В. Вайсфельдера, С.І. Гуділіна, Л.С. Зазнобіної, І.С. Левшина, 

С.М. Пензіна, Г.А. Полічко, А.В. Спічкіна, Ю.Н. Усова, А.В. Федорова, 

А.В. Шарикова та ін. 

«Медіа» – (грец. – це середина або посередник). Сучасне значення «медіа» 

– це засіб, через який опосередковано здійснюється комунікація між людьми. 

Фотографія та кінематограф, радіо та телебачення, мобільний зв'язок, 

комп’ютер, друк, Інтернет тощо – все це медіазасоби [4]. 

Впровадження медіаосвіти в освітній процес школи має на меті:  

− сформувати медіаімунітет особистості;  

− сприяти формуванню критичного мислення, яке забезпечить свідоме 

споживання медіапродукції на основі ефективного орієнтування в 

медіапросторі та осмислення власних медіапотреб;  

− розвивати медіатворчість особистості спеціалізованими засобами 

медіакультури [5, с. 6]. 

У педагогічній практиці початкової школи мультимедійні програми 

використовують у різних видах навчальної діяльності учнів:  

− під час подання нового матеріалу, його повторення, узагальнення та 

систематизації;  

− як засіб впровадження самостійної роботи учнів (цінність полягає саме в 

тому, що учні сприймають не «готові» знання, а виконують пошукову 

роботу);  
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− як інструктивний та ілюстративний матеріал (ілюстрації, доповнюють 

навчальний матеріал; це додаткове джерело навчальної інформації, за 

допомогою якого має вивчатися художній твір); 

− мультимедіа у поєднанні з іншими засобами навчання [5, с. 37]. 

Використання мультимедійних засобів навчання робить уроки 

динамічними, яскравими, набагато результативнішими, різноманітними за 

жанрами. Це медіауроки, самодиктанти, віртуальні дошки, карти пам'яті, тестові 

завдання, медіапроекти, творчі презентації, віртуальні екскурсії, медіаекспресії, 

динамічні та статичні таблиці. 

Використання мультимедійних та комп’ютерних технологій у 

взаємозв’язку з іншими методами дозволяє не тільки заощадити час на уроці, але 

і збільшити яскравість сприйняття матеріалу, внести елементи цікавості, 

пожвавити навчальний процес. Сьогодні ні у кого не викликає сумніву той факт, 

що електронні навчальні посібники (уроки) дозволяють збагатити курс навчання, 

доповнюючи його різноманітними можливостями комп'ютерних технологій, і 

роблять його, таким чином, більш цікавим і привабливим для учнів. 

Навчання медіаграмотності учнів початкової школи має стати 

пріоритетним напрямком в освітній політиці нашої держави, адже саме від 

медіаграмотності сучасних дітей багато в чому буде залежати майбутнє нашої 

нації [1, с. 73]. 
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 ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Володіння нормами усного та писемного мовлення, глибоке знання всіх 

розділів лінгвістики становить зміст лінгвістичної компетенції, яка є невід'ємним 

компонентом комунікативної компетентності школярів. Висока значимість 

лінгвістичної компетенції для розвитку пізнавальної, комунікативної і соціальної 

сфер особистості дитини зумовлює необхідність пошуку оптимальних методів і 

засобів її формування і розвитку. 

Проаналізувавши інтерпретацію мовної компетенції зарубіжними і 

вітчизняними дослідниками, можна зробити наступні висновки: 1) мовна 

компетенція визнається базовим компонентом комунікативної компетенції; 2) 

більшість вчених розглядає мовну компетенцію як знання мовної системи, що 

вивчається на всіх рівнях:фонологічному, лексичному, граматичному. 

Проблема дослідження впливу дидактичної гри на формування 

лінгвістичної компетенції у молодших школярів на уроках української мови 

актуальна, так як однотипність і шаблонність уроків знижують інтерес до 

навчання, роблять навчальний процес нудним [3]. Необхідно ще в початковій 

школі розвинути в учнів інтерес до рідної мови, зробити його якомога цікавішим 

http://www.osvita-verh.dp.ua/files/2016/Media.pdf
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та захоплюючим. У цьому і можуть допомогти дидактичні ігри, їх систематичне 

використання на уроках. Тут необхідно звернути увагу ще й на те, що учні 

роблять перехід від ігрової діяльності до навчальної. У молодшому шкільному 

віці навчальна діяльність стає провідною, але і гра в цьому віці має місце бути. 

Саме через дидактичні ігри можна привернути увагу дітей до предмету, 

розвинути у них зацікавленість в отриманні знань. У грі досліджуваний матеріал 

засвоюється і запам'ятовується краще, ніж на звичайних уроках. Застосування 

дидактичних ігор сприяє не тільки підвищенню інтересу до навчання, а й 

підвищує якість самого навчання і міцність отриманих знань. 

Дидактичні ігри надають можливість розвивати в учнів довільність таких 

процесів, як увага і пам'ять. Ігрові завдання позитивно впливають на розвиток 

кмітливості, винахідливості [1]. Багато ігор вимагають не тільки розумових, але 

і вольових зусиль: організованості, витримки, вміння дотримуватися правил гри. 

Зауважимо, що в грі учні охоче долають труднощі, розвивають вміння 

аналізувати свою діяльність, оцінювати свої вчинки і можливості. 

Дидактичні ігри, з одного боку, сприяють формуванню навчальних 

навичок і умінь, вивчення нового матеріалу або повторення і закріплення 

пройденого, тобто вирішують певні дидактичні завдання. З іншого боку, вони 

сприяють розвитку мислення, пам'яті, уваги, спостережливості. В процесі гри у 

дітей виробляється звичка мислити самостійно, зосереджуватися, проявляти 

ініціативу. Гра ставить учня в умови пошуку, пробуджує інтерес до перемоги, а 

звідси – прагнення бути швидким, зібраним, спритним, вміти чітко виконувати 

завдання, дотримуватися правил гри. В іграх, особливо колективних, 

формуються і моральні якості особистості. Діти вчаться надавати допомогу 

товаришам, зважати на інтереси інших, стримувати свої бажання. У них 

розвивається почуття відповідальності, колективізму, виховується дисципліна, 

воля, характер. Ці аргументи можна вважати серйозною підставою для більш 

широкого використання гри в процесі навчання. 
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 Головними завданнями початкового етапу навчання української мови є: 

вироблення в учнів мотивації навчання рідної мови; формування комунікативних 

умінь; гармонійний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності слухання, 

говоріння, читання і письма; ознайомлення з найважливішими функціональними 

складовими мовної системи за принципом «від загального до часткового», 

загальний розвиток особистості – інтелектуальний, моральний вольовий [4].  

Питання активізації діяльності учнів в процесі вивчення української мови 

являє складну проблему, яка повинна хвилювати і вчених-дослідників, і 

методистів, і вчителів-практиків.  Діяльність учнів на цих уроках часто має 

одноманітний відтворювальний характер, значна частина часу витрачається на 

виконання тренувальних вправ [5]. Небажання займатися вправлятися в нормах 

української літературної мови породжує неграмотність. Але пробудити у дітей 

інтерес і прагнення до вивчення мови все-таки можна, якщо систематично 

накопичувати і вдумливо відбирати захоплюючий дидактичний матеріал, 

здатний привернути увагу кожного учня.  

 Дидактична система підручників орієнтована на посилення загального, 

власне, лінгвістичного розвиваючого ефекту навчання. Підручники української 

мови для початкової школи містять мовний матеріал, який орієнтований таким 

чином, щоб всебічно використовувати і розвивати пізнавальні можливості і 

лінгвістичні здібності молодших школярів. Методична система орієнтована на 

здійснення взаємозв'язку між граматикою, орфографією та мовним досвідом 

дитини, на забезпечення постійного поглиблення і розширення знань і вмінь 

учнів в області рідної мови без перенавчання. Формування завдань передбачає 

діалог вчителя і учнів, учнів один з одним і підручником, створює умови для 

організації підготовчої діяльності дітей на різних рівнях самостійності і 

складності. 

Цінність цікавих дидактичних ігор полягає в тому, що вони сприяють 

зняттю напруги і страху і створення позитивного емоційного настрою під час 

уроку. З цього можна зробити висновок про те, що ігри необхідні для початкової 
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школи і використовувати їх треба в системі, на різних етапах уроку, включати в 

них різні види діяльності школярів, застосовувати гри при вивченні складного, 

важкого для розуміння матеріалу. Необхідно розробляти цілі комплекси ігор з 

певних тем для більш систематизованого їх використання. Гра  це незамінний 

інструмент у розвитку особистості молодшого школяра, за допомогою якого 

можна підвищити інтерес до рідної мови і зробити цей предмет більш «живим» і 

цікавим. 

Отже, у системі сучасного навчання ігрові технології посідають одне з 

головних місць. Формування комунікативної компетентності безпосередньо 

залежить від доцільності добору і використання різноманітних, найбільш 

адекватних навчальній темі методів навчання, а також від активізації всього 

навчального процесу. Досягти цього можна використовуючи різні технології і 

саме ігрові технології займають одне з головних місць у формуванні 

комунікативності в молодших школярів. Вони дають змогу повністю 

враховувати вікові особливості дітей, розвивати ініціативу, створювати 

атмосферу розкутості, самостійності, творчості та створюють умови для 

саморозвитку. З метою активізації та стимулювання навчального процесу, можна 

застосовувати ігрові методи навчання як на уроці так і в позаурочний час. 

Використання ігрових моментів на уроці сприяє: розширенню кругозору учнів; 

активізації пізнавальної активність учнів; використанню знань та вмінь на 

практиці; розвитку пам’яті, мислення, уяви, фантазії, творчих здібностей тощо. 

Систематичне використання ігор підвищує ефективність навчання. 
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ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕТНОСТІ ЯК ВАЖЛИВОЇ 

СКЛАДОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

Постановка проблеми та актуальність дослідження. Початок XXI 

століття характеризується непростим пошуком нового світорозуміння, 

педагогічного світовідчуття, яке може заглянути в майбутнє. Відповідно – 

важливе значення у процесі професійної підготовки майбутнього педагога має 

формування управлінської компетентності, оскільки вирішення стратегічних 

освітніх завдань, у першу чергу, залежить від якісного управління,  

компетентності педагогів, а також від оволодіння ними змістом, методами і 

формами ефективного управління навчальним процесом. Однак, існують 

суперечності між вимогами,  що  висуваються  до  випускника  педагогічних 

закладів  як  менеджера  освітнього  процесу і реальним  рівнем  його  підготовки, 

як у теоретичному, так і практичному аспектах. 
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Аналіз останніх досліджень. Проблему формування лідерської 

компетентності, управлінські  аспекти  професійної  діяльності вчителя та основи 

педагогічного менеджменту розглядали такі відомі педагоги і психологи, як І.Д. 

Бех, І.П. Іванов, Н.Л. Коломинський, А.Н. Лутошкін, А.С. Макаренко, 

С.М. Мудрик, Л.І. Новикова, І.П. Підласий, В.О. Сухомлинський, 

О.Я. Савченко, Г.С. Сухобська, Н.Ф.Тализіна  та інші. Однак, незважаючи на 

значний інтерес науковців до питань розвитку професійної компетентності 

працівників закладів освіти різних типів, проблема реалізації і забезпечення 

управлінської компетентності в системі підготовки майбутніх педагогів, є 

малодослідженою. 

Отже, мета дослідження – обґрунтувати важливість формування 

управлінської компетентності як необхідної складової професійної підготовки 

майбутнього педагога. 

Сучасна система управління освітою тісно пов’язана з рефлексією тих 

соціально-цивілізаційних змін, що відбуваються і трактуються як 

постіндустріальне суспільство, інформаційна цивілізація, глобалізація, 

громадянське суспільство тощо [2, с. 51-55]. Результат діяльності освітнього 

закладу – людина, яка володіє базовими якостями особистості (ключовими 

компетентностями), необхідними в сучасному суспільстві, серед яких особливе 

значення мають компетентності самонавчання і самоорганізації. Це забезпечує 

особистості можливість навчатися упродовж життя. Отже, головна функція 

педагога, полягає в управлінні процесами навчання, виховання та розвитку 

вихованців, а тому однією із складових підготовки має стати управлінська 

компетентність. 

У Законі «Про освіту» 2016 року зазначається: «Компетентність / 

компетентності – динамічна комбінація знань, розумінь, поглядів, цінностей, 

умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та/або подальшу навчальну діяльність і є навчальним 

результатом на певному рівні освіти» [4]. Загалом компетентність трактується як 
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здатність успішно задовольняти індивідуальні та соціальні потреби, діяти й 

виконувати поставлені завдання. Кожна компетентність побудована на 

поєднанні взаємовідповідних знань, умінь і практичних навичок, ставлень і 

цінностей, поведінкових компонентів, усього того, що особистість може 

мобілізувати для активної дії [1, с. 271]. Отже, компетентність – це особиста 

якість працівника, яка проявляється у здатності до виконання певних функцій, 

визначених професійною діяльністю чи вимогами посади. Це комплексна 

характеристика особистості, що проявляється у визначеній  діяльності та 

охоплює знання, вміння, навички й досвід з урахуванням здібностей, мотивації 

та особистісних особливостей. Відповідно управлінська компетентність педагога 

визначається як здатність і готовність цілісно і ґрунтовно визначати, аналізувати, 

точно формулювати проблеми функціонування навчального процесу та обирати 

з-поміж альтернативних підходів їх вирішення найбільш доцільний і ефективний 

щодо конкретної ситуації. 

   На думку  Ягоднікової В.В., сформована управлінська компетентність 

передбачає вміння використовувати на практиці сучасні організаційно-

управлінські принципи і методи; застосовувати власні повноваження  у 

вирішенні питань, приймати відповідальність за виконання рішень; уміння чітко 

поставити ціль і завдання; здібність об’єктивно аналізувати і оцінювати 

результати; вміння здійснювати контроль; вміння орієнтуватися в 

інформаційному просторі, критично осмислювати й використовувати 

різноманітну інформацію; творчий підхід до справи, наявність певних 

лідерських якостей, таких як: відповідальність, обов’язковість, 

цілеспрямованість, ініціативність, самостійність, дисциплінованість, здібність 

приймати правильні рішення в умовах невизначеності, вміння підтримувати свій 

авторитет. Розглядаючи компоненти формування лідерських якостей, 

аналізуючи зовнішні та внутрішні чинники, автор передбачає наявність певних 

педагогічних умов та пропонує засоби реалізації, чим надає певну допомогу тим, 
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хто займається вирішенням питання формування лідерських якостей учнів.  [5, с. 

328-330].  

   Сучасний педагог повинен оволодіти методологією управління, а це в 

свою чергу, означає розуміти основні категорії управління. До цього належить, 

формування знань про основні закони та закономірності управління; готовність 

ставити та вирішувати проблеми, розробляючи відповідні методи; здатність 

аналізувати, планувати, організовувати, конкурувати, координувати та 

контролювати, приймати рішення в критичних ситуаціях. 

Дослідниця Дарманська І.М. вважає, що складовими управлінської 

компетентності є етична, комунікативна, конфліктологічна, психологічна, 

загальногалузева, економічна, правова, предметнометодична, діагностична, 

навчальна, інформаційна, технічна, компетентності саморозвитку та 

продуктивної діяльності [3, с. 13-17]. 

Основними шляхами формування управлінської компетентності майбутніх 

педагогів, на думку дослідників, є активне, практико-орієнтоване, модульне, 

проблемне, розвивальне навчання та андрагогічний підхід [2; 3]. Окреслені типи 

навчання передбачають використання дидактичних засобів, що 

забезпечуватимуть всебічну активізацію навчально–пізнавальної діяльності 

студента та формування управлінської компетентності шляхом практичних дій 

та методів. Комплекс інтерактивних навчальних матеріалів, що входять у 

комплекс навчальних дисциплін (напр. «Організація, управління та менеджмент 

в освіті», «Конфлікти в педагогічній діяльності», «Організація освітнього 

простору» тощо) забезпечить систематизацію та переоцінку власного 

практичного досвіду, самоперевірку та усвідомлення взаємозв’язків між різними 

елементами курсу і об’єднання їх в одне ціле. Модульне навчання, яке 

характеризується цілісністю, відносною незалежністю і логічним завершенням 

змісту, гнучкістю структури, оперативністю контролю та оцінки результатів дає 

змогу визначити конкретні цілі та оптимальні способи їхнього досягнення. 

Розвиток творчих здібностей сприяє вмінню приймати рішення в неординарних 
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умовах шляхом використання проблемних методів навчання. Це забезпечить 

формування професійної компетентності в єдності знань та умінь, розвиток 

універсальних здібностей і готовності до вирішення  різних завдань – від 

особистісних і соціальних до професійних на високому рівні, готовності до 

інновацій у власній професійній діяльності. Організована таким чином освітня 

діяльність сприятиме зростанню рівня управлінської компетентності майбутніх 

педагогів. 

  Висновки. Управлінська компетентність стає фундаментальною у сфері 

педагогічної діяльності, вона є складовою якості освіти, яка необхідна для 

вирішення кваліфікаційних фахових завдань. Сьогодення вимагає модерного 

педагога, який володіє новими якостями, забезпечує продуктивність професійної 

діяльності в системі освіти. Професійному зростанню педагога у підвищення 

рівня його професійної компетентності сприяють: оволодіння методологією 

управління, здатність до продуктивної професійної діяльності, самонавчання та 

контроль, аналіз, оцінка ситуацій. Педагог, який володіє свободою 

самовираження, вміє керувати своїм розвитком, може спрямувати свої сили на 

пошук нових шляхів вдосконалення якості освіти. Важливо пам’ятати, яким 

компетентним чи досвідченим не був педагог, він не дозволить собі зупинитися, 

оскільки розуміє, що це буде ознакою зниження конкурентоспроможності в час 

важливих змін у ставленні до роботи, освіти, технології, стилю життя, потреб і 

соціальних очікувань. Важливе значення у поліпшенні якості освіти, 

удосконаленні рівня управлінської компетентності відіграють сьогодні 

інформаційні технології, які дозволяють необмежено розширити доступ до 

інформації, урізноманітнюють засоби навчання та відкривають шлях до 

самоосвіти, що має дуже вагомий вплив на освітній процес в цілому. Освіта має 

потребу у висококваліфікованих спеціалістах, які можуть творчо підійти до 

організації навчального процесу та досягти високих якісних результатів. 
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ІНТЕРАКТИВНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗДО:  

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Інтерактивні освітні технології  – це нововведення в сучасному світі, 

зокрема в освітньому середовищі. Інтерактивні методи навчання активно 

залучають  дітей до навчального процесу. Суть технології полягає в залученні 

кожної дитини до роботи. Вихованці  повинні самі відзвітувати за виконану 

роботу або вони є частиною групки, і від них залежить результат.  Це може бути 

робота як індивідуальна, так і в парах чи групах. Так як традиційні форми 

навчання вже до певної міри застарілі, педагоги-практики запровадили таку 

інновацію для активізації пізнавальної діяльності дітей. Проте будь-яка 

педагогічна технологія буде мертвою, якщо не розглядати її як цілісну систему, 

отже, це повинно бути невід’ємною частиною освітнього процесу.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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Інтерактивне навчання – це постійна, активна взаємодія всіх учасників 

освітнього процесу. Це взаємонавчання, коли здобувач освіти і педагог є 

рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання. Педагог виступає в ролі 

організатора процесу навчання, лідера групи [1, с. 57]. Вихователь повинен стати 

другом для дитини, тобто діти повинні зрозуміти, що з вихователем можна і 

повчитися, і погратися, і поговорити.  Використовуючи інтерактивні технології, 

це можна реалізувати швидко та ефективно. 

Мовленнєва компетентність – це вміння адекватно й доречно 

користуватися мовою в конкретних ситуаціях (висловлювати свої думки, 

бажання, наміри, прохання тощо), використовувати для цього як мовні, так  

і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності [2].  

Найкращий спосіб  розвинути мовленнєву компетентність – це використати 

прийоми  інтерактивного навчання – моделювання життєвих ситуацій, рольових 

ігор, знаходження спільного виходу з різних ситуацій. Якщо діти будуть 

розуміти, як це можна використовувати в повсякденному житті, то ефективність 

проведеного заняття буде висока. 

Як відомо, кожна технологія має як сильні, так і слабкі сторони.  До 

«сильних сторін» інтерактивного навчання належать: 

• високий рівень засвоєння знань; 

• постійна взаємодія всіх учасників освітнього процесу; 

• педагог як організатор, консультант; 

• можливий контроль рівня засвоєних знань. 

• розширення пізнавальних можливостей дітей старшого дошкільного віку.  

«Слабкі  сторони» інтерактивного навчання: 

• чимала затрата навчального часу; 

• відсутній досвід викладання; 

• необхідні інші методи оцінювання та організації занять [3]. 
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Існує низка інтерактивних методів, спрямованих на формування навичок 

мовленнєвої  взаємодії. У закладі дошкільної освіти використовують деякі  

з них.  

Мікрофон  

Діти  разом  з  вихователем  утворюють  коло  та, передаючи одне одному  

імітований або іграшковий мікрофон, висловлюють  свої думки на  задану  тему 

– запропоновані до розгляду питання чи проблеми. Висловлювання не 

обговорюються. 

Дебати  

Діти  разом  з  вихователем  утворюють  коло  та, передаючи один одному 

імітований або іграшковий мікрофон, висловлюють  свої думки на  задану  тему 

–  запропоновані до обговорення питання чи проблеми. Висловлювання 

обговорюються: діти ставлять одне одному запитання, відповідають на них, 

шукаючи спосіб розв'язання проблеми. 

Снігова куля  

Діти  об'єднуються  у малі  групи  і  обговорюють проблемне питання, ситуацію 

або виконують спільне завдання, домовившись про чітку послідовність дій 

кожного члена групи. 

Асоціативна квітка    

Діти об'єднуються у кілька груп. На дошці закріплюють «середину» квітки  

з зображенням певного поняття. Кожна група добирає слова-асоціації, картинки-

асоціації до цього поняття. 

Характерними особливостями цих методів є: оптимальна активізація дітей; 

спільна діяльність вихователя та дітей у режимі рівноправного спілкування; 

створення умов для переживання успіху кожним учасником педагогічної 

взаємодії.  Такі вправи проводять не лише на заняттях, а й під час різних 

режимних процесів. Ігрова форма спонукає дітей до активності та мовленнєвої 

творчості, дає змогу створити умови, за яких старші дошкільники швидко 

набувають необхідного майбутнім школярам досвіду комунікувати. 
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Використовуючи  інтерактивні методи навчання, ми намагаємося створити  такі 

умови, щоб дитина мала змогу обговорювати проблеми з іншими, ставити 

запитання, активно діяти, шукати, досліджувати [4]. 

 Отже, використання інтерактивних технологій у дошкільному закладі 

освіти допомагають дітям швидше та краще адаптуватися до нових умов, в ході 

гри цікавіше проходить знайомство та сприймання нової інформації. Вони не 

завжди чітко усвідомлюють, що засвоюють для себе щось нове, і тим заняття 

ефективне. За умови вмілого впровадження інтерактивні методи навчання 

дозволяють залучити до роботи всіх дітей групи, сприяють виробленню 

соціально важливих навичок роботи в колективі тощо. 
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КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО 

МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Відповідно до пріоритетів концепції Нової української школи метою 

початкової освіти значною мірою є розвиток в учнів критичного мислення. 

Критичне мислення починається з постановки запитань, спрямоване на 

визначення проблеми, застосування знань й одержання результату, спирається 

на відоме знання, на пошук потрібної інформації, досвід, прагне до оцінювання 

ситуації, аналізу інформації, переконливої аргументації [6, с. 37]. Реалізація 

компетентнісного підходу в освіті спонукає до пошуку нових ідей, технологій, 

які б сприяли розвитку й самореалізації особистості школяра, який свідомо й 

критично освоюватиме дійсність, володітиме системою ключових та предметних 

компетенцій. Однією з таких перспективних педагогічних технологій є 

технологія розвитку критичного мислення. 

Технологія розвитку критичного мислення учнів упроваджується у 

багатьох країнах світу (М. Вайнстейн, А. Кроуфорд, М. Ліпман, С. Метьюз,  

Д. Макінстер, В. Саул, Ч. Темпл та інші), у тому числі й в Україні (К. Баханов, Т. 

Воропай, С. Мірошник, О. Пометун, Л. Терлецька, С. Терно, О. Тягло та ін.). 

Вченими доведено, що критичне мислення школярів характеризується 

усвідомленістю, логічністю, цілеспрямованістю і самостійністю.  

О. Бєлкіна стверджує, що здатність учня критично мислити ґрунтується на 

наявності у нього дослідницьких навичок: спостереження (бачити і помічати 
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властивості об'єкта); описування (зазначати як об'єкт виглядає); порівняння 

(встановлювати подібності й розбіжності між об'єктами); оцінювання чогось і 

порівняння з іншими речами; визначення (показувати або доводити існування 

об'єкта); розпізнавання об'єкта як конкретної речі; асоціювання (розумово 

встановлювати зв'язок між об'єктами); з'єднання об'єктів за принципом їхньої 

взаємодії; узагальнення (робити висновки на основі наявної інформації або 

фактів); прогнозування (передбачати, що відбудеться в майбутньому); 

застосовування (використовувати у відповідності); отримання практичної 

користі від чого-небудь [1, с. 7-38]. 

Технологія розвитку критичного мислення учнів початкових класів є 

однією з перспективних технологій. Оскільки критичне мислення розвивається 

шляхом розв'язування проблемних задач, робота над якими вимагає від учнів 

відповідального ставлення до ухвалення рішень (О. Тягло [6]), то «технологія 

розвитку критичного мислення ґрунтується на теорії проблемного навчання, 

зокрема, на підходах до формування в учнів дослідницьких навичок» [2, с. 54]. 

Технологія становить собою цілісну систему, що формує навички роботи з 

інформацією в процесі читання й письма. Вона спрямована на засвоєння базових 

навичок відкритого інформаційного простору, розвиток якостей громадянина 

відкритого суспільства, включеного в міжкультурну взаємодію [5, с. 48]. 

Технологія розвитку критичного мислення пропонує набір конкретних 

методичних прийомів, які потрібні для використання на різних рівнях освіти, у 

різних предметних галузях, видах та формах роботи. Технологія розрахована не 

на запам’ятовування, а на осмислений творчий процес пізнання світу, на 

постановку проблеми та її розв’язання. Суть технології полягає в наступному: 

добровільність, відсутність категоричності та авторитарності з боку вчителя, 

надання учневі можливості пізнати себе у процесі отримання знань [3, с. 65]. 

Реально навчатися новій ідеї людина може лише в боротьбі з проблемами, 

які ця ідея створює для неї, вибудовуючи нові ментальні моделі або переконання. 

Цей процес потребує від неї визнання того, що власні переконання є 
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помилковими і повільного трансформування старих переконань у нові. Проте 

«це можливо тільки в тому разі, якщо нову ідею людина обміркує і прийме сама» 

[2, с. 37]. Єдиним способом досягти такого результату є участь в обговоренні, 

висловлювання власних думок і слухання інших, які вже мають знання і погляди 

з цього приводу. Тому основна модель побудови навчання – поєднання 

індивідуальної роботи учнів з інтерактивною взаємодією. 

Сучасні учні дедалі ефективніші у самостійній роботі з інформацією. Вона 

їх оточує скрізь. Учнів потрібно вчити опрацьовувати інформацію, а не робити 

це за них. Намагання «згодувати» готові рецепти і правила, установки та рішення 

аж ніяк не сприяють розвитку критичного мислення. У вчителів є чудові 

інструменти: завдання для роботи з інформацією та запитання. Ці засоби 

допомагають перетворити навчання на процес дослідження [5, с. 63]. 

Запитувати частіше, ніж розповідати, – ще одна здатність учителів, які 

розвивають критичне мислення. Ставлення до запитання лише як до засобу 

контролю і перевірки є шкідливим стереотипом. Воно формує стійку відразу до 

запитань, бо «а якщо відповім неправильно!». І побоювання запитувати – «бо я 

ж не можу запитувати (тобто перевіряти) дорослого/начальника/ колегу» [1, с. 

49]. У розвитку критичного мислення запитання мають відігравати іншу роль, – 

роль запуску процесу мислення, початку пошуку рішення. Тому чим частіше 

вчителі будуть запитувати учнів про їхню думку, враження, ідеї, тим краще. 

Ще один важливий аспект – робота над запитаннями. Запитання, над якими 

учні думають (аналізують, оцінюють, порівнюють тощо), потребують часу на 

формулювання відповіді. Вимога негайної відповіді доречна лише тоді, коли 

перевіряється пам’ять. У всіх інших випадках мисленнєвий процес вимагає часу. 

І цей час у кожної дитини свій. Тож давати учневі можливість сформулювати 

відповідь, не квапити його, є завданням учителя. Діти різні, вони працюють у 

різному темпі. Критичне мислення є процесом самостійним і має індивідуальний 

характер [1, с. 37]. 
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Один із найпоширеніших стереотипів, від якого варто відмовитися, – щодо 

шкідливості різноманітних гаджетів для навчального процесу. Для сучасних 

дітей вони – як продовження рук, очей, вух. І це повністю змінює процес 

навчання. Мережа Інтернет, а не вчителі є авторитетним, зручним і найповнішим 

джерелом інформації для дітей сьогодні. І дітям потрібно навчитися справлятися 

з цим інформаційним потоком [3, с. 47]. У безпечному (інформаційно) 

середовищі класу це можливо. Але вчителям самим варто не бути осторонь 

технічних нововведень. 

Працюючи над розвитком критичного мислення учнів, вчителю варто 

звернути увагу на власні стереотипи щодо професійної діяльності. Одна з 

найголовніших ідей – правильних відповідей може бути багато. На жаль, досі 

вчителі міркують так: «Я знаю, як правильно, і вас цього навчу». І в підручнику 

написано, як правильно (вчиняти, діяти, думати). Тому подолання цього 

ставлення є необхідною умовою для розвитку критичного мислення. Насправді, 

у світі, який стрімко змінюється, претендувати на знання істини не варто. 

Приймати іншу думку як привід подумати над нею, замислитися: а може, вона є 

найкращим на сьогодні рішенням – це здатність корисна. Вчительська позиція не 

тільки не має заперечувати інших думок, а й стимулювати їхній пошук [4]. 

Дана методична система, впроваджена у навчальний процес, створює 

умови, які дають змогу вчителям керувати навчанням школярів. Вона дає 

можливість вчителю активізувати мислення, формувати цілі навчання, залучати 

учнів до плідного обговорення, мотивувати навчання в початкових класах, 

активно залучати до навчального процесу, стимулювати зміни, показати різні 

точки зору, допомогти учням ставити власні запитання, забезпечувати обробку 

інформації,  здобути навички критичного мислення. 

Отже, метою освітнього процесу навчального закладу має бути передусім 

розвиток критичного мислення школярів, що допоможе їм оволодіти основними 

компетентностями, необхідними для соціалізації особистості та формування її 

індивідуальності. Технологія розвитку критичного мислення сприяє не тільки 
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засвоєнню конкретних знань, а й соціалізації дитини, вихованню доброзичливого 

ставлення до людей. Під час навчання за цією технологією знання засвоюються 

значно краще завдяки тому, що вона розрахована не на запам’ятовування, а на 

творчий процес пізнання світу, постановку проблеми, пошук її вирішення. 
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У статті маємо на меті визначити рівень практичної підготовки майбутніх 

педагогів до роботи в закладах дошкільної освіти приватної форми власності. 

Дошкільне виховання є однією з важливих умов  для успішного розвитку дитини 

в майбутньому. Не менш важливе значення для розвитку дитини відіграють 



164 

 

педагогічні працівники, насамперед вихователі, які мають володіти, як 

теоретичними так і практичними знаннями для забезпечення гармонійного і 

всебічного розвитку дитини. Необхідно проаналізувати, чи достатньо студентам 

знань, які вони здобувають під час навчання у вищому навчальному закладі для 

успішної реалізації себе в майбутньому, як успішних педагогів, чи готові 

студенти до застосування теоретичних знань на практиці, під час безпосередньої 

роботи з дітьми.  

Мета статті є: визначити рівень готовності майбутніх педагогів 

виконувати завдання, які перед ними постають після працевлаштування в 

приватному закладі дошкільної освіти та психололого-педагогічні умови, в які 

потрапить студент. 

Виклад основного матеріалу. Дошкільна освіта є обов'язковою первинною 

складовою частиною системи безперервної освіти в Україні. Водночас, діти 

можуть здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або осіб, які їх 

замінюють у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і 

форми власності [1].   

Проблема забезпеченості закладів дошкільної освіти державної та 

комунальної форм власності кваліфікованими фахівцями є одною з найбільш 

гострих, незважаючи на значну кількість педагогічних навчальних закладів 

різних рівнів, які здійснюють підготовку кадрів для системи дошкільної освіти. 

Це викликано такими факторами як низький соціальний престиж педагогічної 

професії. Проте у закладах дошкільної освіти (ЗДО) приватної форми власності 

ситуація значно краща. Поява таких закладів спричинена  потребами насамперед 

батьків, недостатньою кількістю закладів державної форми власності, що 

спричиняє переповненість груп і як наслідок незадоволення батьків. У 

національній доповіді В. Кременя про стан і перспективи розвитку освіти в 

Україні (2016) наголошено, що ключовим перспективним розв’язанням питання 

дошкільної освіти може бути впровадження кращого зарубіжного досвіду 

функціонування мережі ЗДО різних типів та форм власності [3, с. 44]. 
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Рекомендації щодо шляхів розвитку ЗДО різних типів передбачають: сприяння 

приватним ініціативам із питань відкриття приватних закладів, створення груп з 

короткотривалим перебуванням у них дітей; відновлення діяльності ЗДО, що 

тривалий час використовувалась не за призначенням; відкриття на базі 

загальноосвітніх навчальних закладів навчально-виховних комплексів. 

Отже, потреба у функціонуванні закладів дошкільної освіти приватної 

форми власності існує і для успішного функціонування цих закладів потрібні 

кваліфіковані фахівці, проте нас цікавить питання готовності майбутніх 

педагогів щодо успішної реалізації себе в майбутньому. 

 Під час підготовки до дослідження було розроблено питання для 

проведення інтерв’ю із директорами ЗДО щодо вимог до працівників закладів 

приватної форми власності, а також анкету для студентів, що стосується їх 

очікувань у даній сфері освіти.  

На основі питань для проведення інтерв’ю, ми провели глибинне інтерв’ю 

з керівниками приватних закладів дошкільної освіти, кожне тривалістю 45 

хвилин. При проведенні дослідження було опитано три методисти з різних ЗДО 

м. Львова. Ці заклади є різні за ціновою політикою, розмірами, цінностями, 

терміном роботи, але усі вони є закладами приватної  форми власності. Питання 

складалися таким чином, щоб якомога краще зрозуміти і дослідити середовище, 

в яке потрапить майбутній педагог після працевлаштування в даних закладах. 

Усі троє опитаних зауважили, що головним завданням їхнього закладу 

дошкільної освіти є всебічний розвиток дитини, особистісна орієнтація на 

дитину, співпраця з батьками. Приватні ЗДО є одним з варіантів для майбутнього 

працевлаштування студента педагогічної спеціальності. В усіх закладах створені 

відповідні умови для дітей, це – сучасний ремонт приміщення, закритий ігровий 

майданчик, забезпечення дітей усім необхідним матеріалом, як на заняттях, так і 

у ігровій діяльності, бажання адміністрації розвивати заклад, впроваджуючи нові 

та цікаві для дітей методи роботи.  
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Також під час інтерв’ю було порушено тему готовності майбутніх 

педагогів до роботи у закладах дошкільної освіти. Поняття «готовність» є 

предметом дослідження як психологів, так і педагогів. Психологи розглядають 

готовність до діяльності як передумову цілеспрямованої діяльності, її регуляції, 

стійкості та ефективності. Це «...цілеспрямоване вираження особистості, що 

включає її переконання, погляди, відношення, мотиви, почуття, вольові та 

інтелектуальні якості, знання, навички, вміння, установки» [2, с. 69].  

Керівники закладів дошкільної освіти приватної форми власності 

наголосили на важливості методичної роботи у їхніх закладах. Методична 

робота в дошкільному закладі – це систематична колективна й індивідуальна 

діяльність педагогічних кадрів, спрямована на підвищення їхнього науково-

теоретичного, загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки і 

професійної майстерності [4, с. 10]. 

Для майбутнього педагога це насамперед цікавий досвід, нові знання та 

вміння, можливість розвиватися в обраній професії. 

Для того, щоб визначити чи готові студенти педагогічної спеціальності, 

після завершення навчання, працювати в закладах дошкільної освіти, було 

опитано 35 респондентів, з них 9 студентів, які працюють в державному закладі 

дошкільної освіти, 8 – в приватному і 18 студентів без досвіду роботи. Анкета 

складається з 6 розділів, кожен розділ включав певну кількість питань, 

об’єднаних темою. Для визначення, яких саме практичних вмінь не вистачає 

студентам, в анкету було включено запитання про важливість проведення занять 

з різних методик, та про те наскільки важко чи легко студентам проводити дані 

заняття. Ми отримали результати про те, що студенти не зовсім готові працювати 

в закладах дошкільної освіти приватної форми власності. Труднощі, які 

найбільше турбують студентів це недостатність практичних навичок під час 

навчання у закладі вищої освіти, недостатня віра у свої можливості, майбутні 

педагоги також зауважили, що бояться пробувати щось нове через ризик невдачі. 
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Наше дослідження потребує подальшої праці, про що ми вже будемо говорити в 

наших наступних доробках.  

Висновки. Отже, рівень готовності майбутніх педагогів, повинен бути на 

високому рівні, під яким розуміємо теоретичну, практичну та психологічну 

готовність. Сформовану систему методів і цілей, усвідомлення високої ролі 

соціальної відповідальності, наявність професійних знань і вмінь, безпосереднє 

включення майбутнього педагога  в педагогічну діяльність, у процесі якої 

найбільш активно формуються інтереси і мотиви для плідної праці з дітьми, щоб 

вони могли гідно виконувати завдання, які перед ними постають після 

працевлаштування у закладах дошкільної освіти і  у майбутньому могли 

створити здорову конкуренцію іншим закладам дошкільної освіти приватної 

форми власності,  
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АНІМАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЕДЬЮТЕЙНМЕНТУ 

Любов і незгасний інтерес дошкільнят до мультфільмів – факт 

незаперечний. Яскрава динамічна картинка захоплює їхню увагу, швидка зміна 

дій на екрані не дає можливості відволікатися, а звуковий супровід створює 

враження реальності подій. Таким чином, активізуючи зорові й слухові 

аналізатори дитини, мультиплікація діє на її свідомість, стаючи могутнім 

засобом впливу на формування особистості. 

Якщо не контролювати потік мультиплікаційної продукції, що 

пропонується дітям телебаченням та мережею Інтернет, завдамо дитячій психіці 

непоправної шкоди, про що не раз ішлося, зокрема і на сторінках журналу 

«Дошкільного виховання». Водночас, якщо цей засіб буде у руках мудрого 

педагога, який зможе обернути його тільки на користь, то улюблені дитячі 

мультфільми значно допоможуть у процесі розвитку, виховання і навчання 

малечі. 

Психолого-педагогічні дослідження доводять наявність у дошкільника 

потреби в емоційному контакті з персонажами мультиплікаційних фільмів, в 

ототожненні себе з ними, наслідуванні стереотипів поведінки і розв’язання 

різних ситуацій. Важливо прискіпливо відбирати мультфільми для перегляду 

дітьми. І обов’язково при перегляді поруч з дитиною має бути дорослий, який 

коментуватиме те, що відбувається на екрані. 

Доцільно обговорювати поведінку персонажів, розповідати малюку, як ви 

вчинили б у такій ситуації, запитувати про його враження, просити переказати 

побачене своїми словами. Крім перегляду з бесідою, є інші прийоми, роботи з 
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мультфільмом, спрямовані на різнобічний розвиток малечі. Практикуюча 

дослідниця Іванна Малай пропонує такі прийоми роботи з мультфільмамами. 

• Розігрування мультфільму. Дітям можна запропонувати розіграти в 

ролях мультфільм і передати образ і характер героїв. 

• Озвучування мультфільма. Вихователь пропонує вихованцям обрати 

собі роль до душі і вмикає мультфільм без звуку. Діти по черзі промовляють 

слова партії, тут  не обов’язково стежити за тим, щоб їхні репліки були 

близькими до оригіналу, можна дати волю дитячій фантазії. 

• Живий мультфільм. Цей прийом ідеально підходить до проведення 

веселої фізкультхвилинки. Вихователь розподіляє ролі, розповідає казку, діти 

уважно слухають і присідають, коли називають їхнього персонажа. 

• Показ мультфільму у зворотньому порядку. Діти за допомогою 

невербальних засобів відтворюють сюжет мультфільму у зворотньому порядку, 

за потреби користуються картками з ілюстраціями. У такий спосіб розвиваємо 

нестандартне мислення, пам’ять, увагу, пізнавальну активність. 

• Складання власного мультфільму із запропонованих кадрів. Цей 

прийом сприяє розвитку творчого мислення, зв’язного мовлення, фантазії. 

• Стоп-кадр. Використання прийому допомагає дітям краще зрозуміти 

сюжет, характери персонажів, розвиває уяву і спостережливість, зв’язне 

мовлення. 

• Пришвидшена зйомка. Цей прийом застосовується для дослідження 

процесів, що повільно протікають. Вихователь пришвидшує розгортання 

сюжету, застосовуючи монтаж мультику. 

У своїй практичній діяльності ми прилучали свої вихованців до мистецтва  

мультиплікації, використовуючи прийоми едьютейнменту. 

Вперше це була підготовка юних мультиплікаторів. Перш, ніж братися до 

створення мультфільмів, варто дізнатися про світ анімації, різновиди 

мультфільмів, техніки створення та спеціалістів, які беруть участь у цьому 

процесі. Тому і програма дитячої анімаційної студії побудована таким чином, 



170 

 

щоб діти, отримавши певні теоретичні знання, у майбутньому успішно втілили 

їх  на практиці. Протягом певного часу діти ознайомлюються  з особливостями 

пісочної анімації, пластилінових, лялькових, тіньових, сучасних 3D- 

мультфільмів, а також дізнаються як створювати слайд-шоу і презентації. 

На першому занятті «Подорож до мультиплікаційного світу, або як 

Народжується мультики» малята переглянули фрагменти перших мультфільмів 

і отримали завдання обрати серед запропонованих малюнків кадр з того  

мультфільму,  який їм найбільше сподобався, викласти на робочій поверхні 

перед собою. 

У ході практичних занять малята радо розв’язували завдання, спрямовані  

на розвиток логічного мислення, як от «Стоп-кадр». Так після перегляду 

мультфільму  вихователь пропонувала розташовувати кадри у правильній 

послідовності,  вибрати з них найголовніші для розуміння сюжету і викласти їх 

на парті перед  собою. 

Під час  ознайомлення з технікою аплікаційної та мальованої анімації  діти 

мали змогу відчути себе художниками-мультиплікаторами, допомагаючи  

самотньому  Колобку  знайти нових друзів  і  подружитись з ними.  Діти  

створили настільний театр  героїв казки «Колобок».  Увесь процес ми 

фотографували,  після чого переглядали на комп’ютері у пришвидшеному темпі, 

що створило «ефект  мультфільму». 

Роботу над створенням мультфільму розпочали з обирання сценарію (його 

можна скласти самотужки на вільну тематику). На цьому етапі  педагогові 

важливо задати образ головного персонажа і початок казки, а потім дати 

можливість дітям фантазувати. Головне почути кожну дитину і встигнути 

записати саме її оповідку  (для цього можна скористатись запасником і ручкою 

або диктофоном). Ми обрали сценарій казки «Колобок» на новий лад.             

Прослухавши казку, діти її переказували за допомогою настільного театру 

та малюнків. До наступного етапу – ліплення з пластиліну персонажів у певній 

позі – долучився вихователь. Діти з гордістю несли свої роботи до фотостудії, 
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показували та описували процес їх створення. Не менше задоволення подарувало 

дітям виготовлення декорацій казкового лісу. Та найбільше дошкільнят 

зацікавила технічна робота над мультфільмом – поетапна зйомка, озвучування та 

монтаж. 

Пропонуємо розроблений алгоритм створення мультфільму: 

1. Складання оповідки (сценарію). 

2. Створення (ліплення, малювання тощо) персонажів. 

3. Виготовлення декорацій. 

4. Поетапна зйомка розгортання подій (зі зміною персонажів та 

декорацій). 

5.      Озвучування мультфільму. 

6. Монтаж. 

7. Прем’єрний показ  мультфільму. 

Кожна дитина самотужки виготовила власного персонажа, сама знімала 

його рухи для мультфільму, а потім озвучувала. Це одночасно і велика 

відповідальність і безцінний досвід  для дошкільняти. Над створенням 

мультфільму діти працюють досить довго. Тому його прем’єра є знаковою 

подією для дошкільнят. Після створення фільму діти були нагородженні 

медалями за старанність. 

Анімація – це мистецтво, що руйнує всі стереотипи зображення  руху,  

створення образів, його межі  збігаються тільки з межами уяви. Вона надає великі 

можливості для розвитку творчих здібностей, поєднюючи теоретичні практичні  

заняття, результатом яких є реальний продукт  самостійної творчої праці дітей 

[2, с. 1]. 

Мультзаняттями можна урізноманітнити і тематичні тижні у дитячих 

садках. «Тиждень правових знань» : «Як левенятко та черепаха співали пісню» 

(право дитини на відпочинок); «Лунтік 1с.» (право дитини на ім’я); «Умка» 

(дитина має право на любов, турботу та сім’ю); «Вінні-пух» (дитина має право 

на харчування); «Троє із Простоквашино» (дитина має право на сім’ю); «Кіт 
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Леопольд» (ніхто не має права ображати та принижувати дитину); «Тиждень 

здоров’я»: «Королева Зубна Щітка» (правила гігієни); «Нехочуха» (харчування 

дитини); «Чуня» (правила гігієни); «Федорине горе» (про бруднулю); «Лунтік. 

Застуда»; «Лунтік.Щеплення». «Тиждень безпеки»: «Кицькин дім»; «Уроки 

тітоньки Сови», цикл серій «Абетка безпеки», що включає серії: «Правила 

дорожнього руху», «Безпека влітку», «Безпека взимку», «Правила поведінки в 

місті», «Надзвичайні ситуації» Мульттерапія стане в пригоді і в індивідуальній 

роботі з малятами (тема буде залежити від бачення педагога в корекційній роботі 

певної дитини і потреб маленької особистості ). Це можуть бути такі 

мультфільми, як: «Казка про лінь» (порушена тема працелюбності); «Двоє 

жадібних ведмежат» (тема жадібності та доброти); «Замок брехунів» (тема 

обману); «Ахи-страхи» (тема страху темряви та сміливості); «Жаба-

мандрівниця» (порушена тема хвалькуватості та скромності). Вагоме значення 

для результативного впровадження мульттерапії з дітьми дошкільного віку є 

співпраця з батьками.  

Отже, мультиплікація у ЗДО – це ефективний розвивальний засіб, який дає 

змогу розв’язувати різноманітні освітні завдання. 

Література: 

1.Закон України «Про дошкільну освіту» в редакції від 28.09.2017 року. 

2.Кисла Н. Юні мультиплікатори / Н. Кисла // Дошкільне виховання. – 2017. – 

№1. – С. 10-14. 
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СИНДРОМ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ЯК ОБ’ЄКТ  

НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ 

Інтенсифікація професійної діяльності педагогів, інформаційні, 

комунікативні, емоційні перевантаження, виснаження адаптивних ресурсів 

актуалізують проблему збереження їх фізичного та психічного здоров’я, 

забезпечення стійкості до професійнозумовлених захворювань і розладів, 

зокрема професійного вигорання. Цей феномен поширюється серед 

представників багатьох соціономічних професій, до яких належить і професія 

вихователя закладу дошкільної освіти. Передумовами формування професійного 

вигорання можуть виступати висока відповідальність, покладена за життя й 

здоров’я дітей, виховання і навчання дітей, психічні перевантаження, дисбаланс 

між затратами та винагородою тощо. Окрім того, професія вихователя – 

винятково «жіноча», тому вплив цих професійних передумов посилюють 

домашні обов’язки, дефіцит часу для родини, що вимагає компромісного 

балансування між роботою та сім’єю і призводить до зростання психоемоційної 

напруги, фізичного та психічного виснаження тощо [4, c. 65]. 

Актуальності дослідженню додають і негативні наслідки професійного 

вигорання вихователів закладу дошкільної освіти для дітей, з якими вони 

працюють: малюки перебувають у стривожено-напруженому стані, 

невротизуються, гальмується їх розумова та фізична активність тощо. 

На сьогодні феноменологію професійного вигорання, методи його 

психодіагностики, психопрофілактики, психокорекції досліджено у працях 
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вітчизняних дослідників: В. Бойка, Н. Водоп’янової, Т. Зайчикова, Л. 

Карамушка, В. Орла,  В. Павленка, Л. Китаєва-Смика, М. Скугаревської, Т. 

Форманюк, Д. Трунова. До зарубіжних вчених, які досліджували цей феномен 

ми можемо віднести: С. Майер, К. Маслач, Д. Спаньол, Р. Кепьюто, В. Шафуелі, 

М. Лейтер, С. Джексон та ін. 

З погляду концепції стресу, автором якої є Г. Сельє, професійне вигорання 

– це дистрес або третя стадія загального адаптаційного синдрому – стадія 

виснаження, що характеризується вираженим зниженням енергетичного тонусу 

і ослабленням нервової системи. Емоційний захист у формі вигорання, на думку 

автора, є невід’ємним атрибутом особистості [5, c. 101]. 

Дослідник поняття «синдром вигорання» Р. Кочюнас визначає його як 

складний психофізіологічний феномен, що супроводжується емоційним, 

розумовим та фізичним виснаженням через довготривале емоційне 

навантаження. На думку Н. Кузьминої, професійне вигорання – це несприятлива 

реакція особистості на стрес, який вона отримала у процесі здійснення 

професійної діяльності, що містить психофізіологічні та поведінкові компоненти 

[4, c. 88]. Феномен «емоційне вигорання» В. Бойко визначає як вироблений 

особистістю механізм психологічного захисту у формі повного або часткового 

виключення емоцій (зниження їх енергетики) у відповідь на психо-травмуючі 

впливи. Вигорання, на думку автора, – це набутий стереотип емоційної, 

найчастіше професійної, поведінки, зокрема функціональний стереотип, що 

дозволяє особистості дозувати та економно витрачати енергетичні ресурси [1, c. 

44]. 

Досліджуючи феномен емоційного вигорання, Є. Ільїн розглядає його як 

специфічний вид хронічного стану осіб, професія яких передбачає роботу з 

людьми, тобто професіоналів, які здійснюють спільну діяльність, в якій 

неможливо елімінувати емоційний вплив одного суб’єкта діяльності на інший. 

Цінними у контексті нашого дослідження виявилися погляди В. Орла, 

який, здійснивши аналіз та узагальнення наукових поглядів щодо трактування 
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поняття «вигорання» акцентуючи на індивідуальних та організаційних факторах 

виникнення даного явища, визначає його як стан фізичного, емоційного та 

розумового виснаження, що виявляється в професіях соціальної сфери [2, с. 11]. 

Аналіз визначень поняття «вигорання» дав змогу виявити, що більшість 

авторів під даним конструктом розуміють професійний феномен, що складається 

з комплексу негативних (деструктивних) симптомів і містить три компоненти: 

емоційне виснаження, деперсоналізацію і редукцію професійних досягнень. З 

урахуванням поглядів авторів та після узагальнення підходів щодо визначення 

сутності дефініції «професійне вигорання» нами було сформульовано власне 

розуміння досліджуваного явища. Професійне вигорання педагога – це 

деструктивні зміни особистості, що виникають, розвиваються та проявляються в 

процесі її професіоналізації як комплекс негативних симптомів, що мають 

стадіальний характер і виявляються в емоційному виснаженні, деперсоналізації 

і редукції професійних досягнень та призводять до зниження ефективності 

професійної діяльності й порушення суб’єкт-суб’єктної взаємодії.  
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МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО 

ПІДХОДУ 

 Формування мовленнєвого розвитку дитини, зокрема мовленнєвої 

компетентності – один з основних факторів становлення особистості 

в дошкільному закладі. У Базовому компоненті дошкільної освіти визначено, що 

«мовлення дитини передбачає засвоєння нею культури мовлення та спілкування, 

елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. 

Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського 

спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства» [1, с. 7].  

 Мовленнєва компетентність як складова мовленнєвої діяльності, 

забезпечує вміння дитини підтримувати мовленнєву взаємодію з іншими, 

вибудовувати логіку висловлювань, забезпечувати взаєморозуміння з дорослими 

та однолітками, формувати комунікативні здібності, мовленнєве самовираження, 

розвивати соціальне мовлення [3, c.27]. 

 Мовленнєва компетентність – це навички професійного користування 

рідною мовою: висловлювати свої думки, наміри, бажання, прохання. Вона 

передбачає сформованість фонематичної, лексичної, граматичної, діалогічної та 

монологічної компетенції. Формування мовлення в дошкільному дитинстві 

відбувається на всіх цих рівнях, оскільки дитина опановує всі основні одиниці 

мови: звук, слово, словоформи, словосполучення, речення і, нарешті, текст. 

Відтак результативність мовленнєвого розвитку забезпечує міцний 
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взаємозв’язок завдань виховання звукової культури мовлення, розвитку 

словника, формування граматично правильного мовлення та розвитку зв’язного 

діалогічного та монологічного мовлення. 

 Реалізація таких форм мовленнєвої компетенції можлива завдяки 

використанню особистісно-орієнтованого підходу, який передбачає 

індивідуальний розвиток дітей старшого віку в закладі дошкільної освіти.   

Педагоги і психологи досліджують проблему реалізації особистісного 

підходу в освітньому процесі як одного із принципів організації навчання 

і виховання дітей, що обґрунтовується сучасною психологією і педагогікою.  

Чиркова Т. І. вважає, що «компетентність поглинає в себе результати 

розвитку всіх базових характеристик особистості, що сформувалися в діяльності 

дитини – комунікативної, інтелектуальної, продуктивної та життєдіяльності в 

цілому» [7, c. 97]. На думку Богуш А. М., компетентність дошкільника можна 

визначити як комплексну характеристику особистості, що вбирає в себе 

результати попереднього психічного розвитку: знання, вміння, навички, 

креативність, ініціативність, самостійність, самооцінку, самоконтроль [2, c. 59]. 

 Формування мовленнєвої компетентності особистості дошкільника 

передбачає, крім суттєвого пізнання розвитку мовлення, процес формування 

внутрішнього суб’єктивного світу особистості з урахуванням індивідуальних 

психологічних особливостей кожної дитини. Мовленнєвий розвиток дітей 

дошкільного віку повинен дозволяти вільний вибір форми навчальної діяльності 

та індивідуалізації. За допомогою таких умов діти з самого початку навчання в 

закладі дошкільної освіти мають реальні шанси самореалізації особисто, а це є 

основна мета в організації процесу розвитку особистості взагалі. 

Відчуваючи себе вільно в закладі дошкільної освіти, діти чудово 

сприймають нові знання, а пізніше на високому рівні застосовують їх. В гурті 

однолітків вихованець старшого дошкільного віку почуває себе рівноправним 

серед інших, і вже це розсуває рамки для особистих проявів під час формування 

мовленнєвої компетенції. Дитині важливо відчувати себе індивідом: якщо її не 
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порівнюють з іншими вихованцями, приділяють увагу, підтримують добрим 

словом, вчасно надають підтримку – це все збільшує впевненість у власних 

силах, а отже, додає наснагу і примножує можливість сприймати нові знання 

і розвивати власне мовлення. Тож освітнє середовище дошкільного закладу має 

бути побудоване на засадах особистісно-орієнтованого підходу.  Щоб дитина 

прагнула до знань, слід відштовхуватись від її особистих інтересів, які мають для 

неї особливий сенс, тобто є значущими.   

 Переважна більшість сучасних дітей старшого дошкільного віку мають 

проблеми з мовленнєвим розвитком. Це стосується не тільки логопедичних 

питань, а загалом відсутності у дітей бажання розгорнуто й чітко 

висловлюватися. Розвиток комунікативної компетентності починається з 

набуття дитиною вміння встановлювати контакт із партнером у спілкуванні, 

дотримуючись усталених правил етикету. У повсякденному житті дитина 

спостерігає і наслідує приклади спілкування між собою дорослих, дітей тощо. 

Справжнім зразкам комунікативної поведінки має бути притаманна широка 

палітра емоційно-інтонаційного забарвлення. Старші дошкільнята особливо 

чутливі до мовлення, його граматичної будови й досить критично ставляться до 

чужих та власних висловлювань. Вони вже помічають мовні помилки 

й продовжують оволодівати тими граматичними формами, у застосуванні яких 

зазнають певних труднощів. З часом, шліфуючи звуковимову, розширюючи свій 

лексичний запас, удосконалюючи граматичні вміння, дошкільник засвоює 

засоби мовленнєво-комунікативної поведінки, яка створює його індивідуальне 

мовленнєве «обличчя». Так формується мовленнєва особистість [5, c.13]. 

 Наприкінці навчання в закладах дошкільної освіти у дитини формується 

пізнавальна функція мовлення, яка відповідає за практичні дії вихованців.  Від 

того, як у дитини розвинулася мовленнєва компетентність у дошкільні роки 

залежить можливість їй легко засвоювати програму навчання в школі. Різні 

сторони мовлення дитини вдосконалюються впродовж її шкільного навчання.  
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 Отже, формування мовленнєвої компетентності – один з важливих 

чинників становлення особистості в закладі дошкільної освіти. Старший 

дошкільний вік є періодом інтенсивного мовленнєвого розвитку дитини. 

Щоденний досвід, який вона здобуває при мовленнєвому спілкуванню, формує 

усвідомлення дитиною мовні явища у процесі її безпосередньої участі в різних 

видах діяльності. Не варто забувати про ефективність особистісно-орієнтованого 

підходу, який допомагає вихованцям краще формувати мовлення. Названий 

підхід під час розвитку мовлення дає змогу максимально враховувати рівень 

мовленнєвого розвитку та мовні здібності, наміри, бажання, індивідуальні 

особливості кожної дитини і стимулювати ці творчі прояви з індивідуальністю. 

За таких умов зникає традиційна «запрограмованість», адже під час планування 

роботи і підбору методики навчання вихователь «відштовхується» не від 

програми, а від індивідуальних можливостей кожної дитини. Програма 

залишається орієнтиром щодо базового рівня мовленнєвого розвитку дитини на 

певному віковому етапі. Вихователь отримує право вільно використовувати 

програмовий матеріал з розвитку мовлення у межах однієї програми чи з інших 

варіативних програм. 
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ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ЕТАП  

СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

У процесі трансформації суспільства відбувається становлення нового 

типу особистості, здатної до динамічної адаптації до швидких змін способу 

життя, який вже не збігається з тими зразками поведінки, що традиційно 

вважалися нормою суспільства. Передусім йдеться про впевненість, породжену 

довірою, позитивним ставленням до світу і себе, вміння швидко адаптуватися до 

незнайомої ситуації, знаходити порозуміння з оточуючими. Ці якості 

закладаються на етапі первинної соціалізації дитини, вони значною мірою 

зумовлюються характером соціального середовища, що створюється в родині та 

перших соціальних інститутах [4]. 

Сучасна освіта неможлива без звернення до особистості. Особистісно-

орієнтований підхід до навчання-виховання допомагає забезпечити повноцінний 

соціальний розвиток особистості, вміння швидко адаптуватися в новому 

оточенні, виявляти індивідуальні здатності, схильності, досвід, інтереси, а також 

дає можливість реалізувати себе в новому соціумі та різних видах діяльності. 

Учені одностайні в думці, що парадигма особистісно-орієнтованої освіти задає 
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нові смисли життєдіяльності дітей у ЗДО: на перший план постає особистісна 

сторона діяльності дитини, її соціальний досвід, переживання як засіб існування 

особистісного досвіду. Педагогічна взаємодія з дитиною в умовах особистісно-

зорієнтованої освіти потребує прийняття дитини як співучасника педагогічного 

процесу, як суб’єкта спілкування та діяльності. Ученими доведена нагальна 

потреба у співпраці, співтворчості дітей та вихователів, наданні дітям права 

вибору та можливості самостійно знаходити 

шляхи розв’язання завдань або проблемних [3, c. 18]. 

Заклад дошкільної освіти завжди був і сьогодні залишається суспільним 

середовищем розвитку і виховання дошкільника, агентом забезпечення дітей 

повноцінного дитинства, якісного соціально-особистісного розвитку, 

педагогічно виваженої соціалізації, накопичення і формування первинного 

соціального досвіду. Саме заклад дошкільної освіти є найефективнішою формою 

здобуття дошкільної освіти, в якій основи життєвої компетентності та 

первинного соціального досвіду формуються у дітей пролонговано, поступово. 

Саме у закладі дошкільної освіти на сьогодні максимально забезпечується 

системний підхід до реалізації завдань їхнього розвитку, виховання і навчання. 

Підтримуємо думку О. Кононко, яка називає сучасний заклад дошкільної 

освіти справжнім інститутом соціалізації, основне призначення якого – бути 

посередником між дитиною як мікрокосмом і широким світом як макрокосмом, 

у який їй належить гармонійно увійти, визначити в ньому своє домірне місце, 

налагодити продуктивні стосунки з новим колом людей, почуватися тут 

компетентною, життєво вправною, життєрадісною [6, с. 208]. 

Ці завдання ЗДО відображено в державному стандарті дошкільної освіти 

України − Базовому компоненті дошкільної освіти, зокрема, в положенні про 

задовольняння в умовах закладу дошкільної освіти двох важливих потреб її 

саморозвитку: потребу в самореалізації (виявлення та ствердження себе серед 

інших людей) та потребу вписатися в цю дійсність, знайти своє місце [2]. 
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Заклади дошкільної освіти є тими важливими інститутами соціалізації, 

потрапляючи до яких дитина знайомиться з суспільними нормами, навичками 

соціальної взаємодії. Фактично група однолітків, членом якої стає дитина, є 

макромоделлю «дорослого» суспільства. Адаптаційний процес у цьому разі 

передбачає «становлення певної динамічної рівноваги між потребами дитини та 

вимогами соціального середовища», до якого вона потрапила. 

Момент переходу дитини від умов родинного виховання до закладу 

дошкільної освіти пов’язаний для переважної більшості дітей зі складними 

емоційними переживаннями нової соціальної ситуації, руйнуванням 

стереотипів, що склалися в родинному колі, на що організм дитини може 

реагувати порушеннями порушенням сну, апетиту, загальним ослабленням 

організму, негативними емоціями, що передається цілою палітрою плачу від 

скиглення де ревіння. Окрім цього, порушується функціональний стан нервової 

системи − деякі діти кличуть маму, не можуть заснути тощо, інші – тривалий час 

перебувають у загальмованому стані, неохоче спілкуються із дорослими й 

однолітками, а іноді зовсім мовчать. Спостерігаються зрушення і в деяких 

вегетативних реакціях, а саме: втрачається вага, загострюються алергічні реакції, 

раптово підвищується температура тіла тощо. Досить часто у дітей порушуються 

вже набуті культурно-гігієнічні навички, знижується імунітет і, як наслідок, діти 

починають дуже часто хворіти [1]. 

Наявність таких фізіологічних та психічних реакцій негативно 

позначається на процесі адаптації дитини до нової соціальної ситуації. Означені 

прояви можуть пояснюватися специфікою якраз молодшого дошкільного віку, 

для якого характерний слабкий інтерес до соціального довкілля, невміння 

комунікувати, гратися разом і ділитися іграшками, дається в знаки 

сором’язливість, безініціативність, а також нерозвиненість активного мовлення, 

особлива вразливість фізичного і психічного здоров’я. 

Науковці, аналізуючи процес адаптації дитини до закладу дошкільної 

освіти, розрізняють три ступені адаптації: легкий, середній і важкий [5, c. 19]. 
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За легкої адаптації захисні сили організму, як правило, не знижаються, а 

поведінка дитини нормалізується вже впродовж місяця. Малюк починає 

спокійно чи радісно ставитися до дитячої групи, проявляє активність, але 

присутні збудженість у поєднанні з незначним ранковим плачем. Протягом 10-

15 днів в результаті грамотного психолого-педагогічного супроводу 

поновлюються погіршені сон, апетит, інтерес до довколишнього та активне 

мовлення. 

Під час адаптації середнього ступеня процес відновлення сну, апетиту та 

захисних сил організму розтягується до 40 днів, а порушення у поведінці і 

загальному стані дитини виражені виразніше і триваліше: нестійкий настрій, 

знижена активність, емоційно-збуджене ставлення до близьких, малюк стає 

плаксивим, малорухливим, не намагається досліджувати нове оточення, не 

використовує набутих раніше побутових навичок. Можуть з’являтися 

невротичні реакції. 

Особливу тривогу науковців і практиків викликає стан важкої адаптації, 

що може викликати розлад і суттєве зниження захисних сил організму та 

несприятливо позначитися на фізичному і психічному розвиткові дитини. Інша 

форма перебігу важкої адаптації − неадекватна поведінка дитини, яка межує із 

невротичним станом: поганий сон, апетит, навіть відмова від їжі, відчуження, 

пригніченість у стосунках із оточенням, з’являються ознаки глибокої депресії. 

До чинників соціально-психологічної адаптації до закладу дошкільної 

освіти крім стану здоров’я відносять також стиль виховання в сім’ї, родинні 

взаємини, рівень розвитку в дитини ігрових навичок, її контактність, 

доброзичливість, емоційна залежність від матері. 

Період молодшого дошкільного віку є фундаментальним у процесі 

соціального становлення особистості. Від того, наскільки успішно буде 

відбуватися формування соціально-психологічних механізмів соціалізації 

особистості на цьому віковому етапі, залежить успіх особистісного зростання 

дитини на наступних етапах дорослішання. Тому важливо забезпечити 
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узгодженість соціального й педагогічного впливу, конкретної педагогічної 

допомоги та корекції, урахування різних факторів, які впливають на соціалізацію 

особистості, зокрема у період адаптації до закладу дошкільної освіти. 
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ПРИВАТНА ДОШКІЛЬНА ОСВІТА: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

Актуальність дослідження. Сьогодні в Україні можна спостерігати 

стабільне зростання народжуваності, що за собою несе збільшення попиту на 

послуги дошкільної освіти. Як результат – проблема черг у ЗДО, оскільки та 

мережа дошкільних установ, що функціонує не покриває повною мірою потреб 
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населення. Окрім того, перевантаженість цих закладів попри прописані 

допустимі норми на законодавчому рівні. Ситуація, що склалася на ринку 

дошкільної освіти в Україні, пов’язана з кількістю дітей дошкільного віку та 

тенденцією до зміни її чисельності. 

Мета статті – розкрити тенденції створення приватних закладів дошкільної 

освіти як можливості розширення мережі дошкільних установ України. 

Для кінця XX – початку XXI ст. характерний різкий спад народжуваності, 

збільшенням тривалості декретної відпустки матерям по догляду за дитиною та 

соціально-економічна криза з 1992 року. Установи працювали на половину 

заповнені, утримувати їх державі фінансово важко. Вони закривалися і 

використовувались з іншими функціями на законній юридичній підставі як офіси 

приватних фірм, стоматологічні клініки, автошколи, юридичні контори, об’єкти 

фонду державного майна, комунальні установи. 

Щодо ЗДО, то згідно з даними Державної служби статистики України «ще 

в 1990 р. в Україні функціонувало понад 24,0 тис. ДНЗ, тоді як вже в 2004 році 

ця цифра впала до 14,9 тис., а в 2013 р. кількість дошкільних навчальних закладів 

становила 16,7 тис. одиниць. За період 2004-2013 рр. кількість ДНЗ збільшилася 

на 8 %, тобто відмічається незначне збільшення їх мережі» [3, с. 39]. 

Щодо дітей статистика була такою: «у 1990-х роках кількість дітей 

дошкільного віку зменшувалося, в цей час відмічається значний спад 

народжуваності, аж до 2001 р., коли число народжених дітей склало 376,5 тис. 

осіб, що практично вдвічі менше порівняно з 1990 р. – 657,2 тис. осіб» [3, с. 41]. 

Народжуваності на зламі століть знижувалась, як результат зменшувалась 

і кількість закладів, які пропонували свої послуги у галузі освіти. Переломним 

став 2005 р., коли кількість дітей дошкільного віку і кількість місць ЗДО 

перебували практично в балансі, з наявністю невеликої кількості резервних 

місць. Та починаючи з 2005 р. і до цього часу прослідковується стабільне 

зростання народжуваності, а разом із тим населення зіткнулося з нестачею 



186 

 

кількості місць та переповненістю груп, що зумовило появу нових недержавних 

приватних дошкільних установ. 

У статті «Дошкільні навчальні заклади нового типу: батьківські 

очікування» автор охарактеризував цей процес як «напрямок оновлення системи 

дошкільної освіти» і зазначив, що «йдеться про створення приватних дошкільних 

установ, що мають державну ліцензію на надання освітніх послуг дітям 

дошкільного віку. Ми розглядаємо приватний дошкільний навчальний заклад, як 

освітню установу, що організована в приватному порядку (зареєстрована 

фізичною або юридичною особою) і діє у відповідності до законодавства 

України» [2, с. 252]. 

Крім того, погоджуємось, що «приватний сектор у дошкільній освіті 

Україні традиційно відсували на другий план, частково через успадкування 

радянських санітарно-гігієнічних стандартів. Ці норми містили вимоги для 

закладів дошкільної освіти, згідно з якими ті повинні мати кухню, пральню, 

окремі спальні, кімнати для ігор, їдальні й туалети для кожної групи, що 

ускладнювало можливості для приватних закладів. Однак у 2016 р. санітарні 

норми було переглянуто в бік лібералізації вимог до приміщень дитсадків, 

послуг харчування та обов’язкового устаткування, завдяки чому стало легше 

відкривати приватні дитсадки в державних будівлях і квартирах. Хоча в 2015 р. 

було тільки 177 зареєстрованих приватних дитсадків порівняно з 14 813 

державними, проте існує багато незареєстрованих приватних закладів через 

труднощі з отриманням ліцензій» [1, с. 137-138]. 

Висновки. Сьогодні увага держави більше звернена на розвиток шкільної 

освіти, ніж на якість й доступність дошкільної. В суспільстві існує попит на 

послуги галузі першої ланки освіти, яких не покривають ЗДО фінансовані 

владою в Україні. А поступова тенденція до розвитку приватного сектора у 

дошкільній освіті стає одним із напрямів розширення й оновлення системи 

дошкільної освіти. З кожним роком таких закладів стає все більше. Їх діяльність 

сприяє створенню альтернативного погляду на цінність етапу дитинства, 
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пропонуючи інноваційний підхід до навчання, виховання та розвитку дітей 

дошкільного віку. 
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ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ 

 

Дитинство − це найважливіший період у житті людини і проблема 

вивчення його з різноманітних позицій є сьогодні безперечно актуальною. Доля 

будь-якої нації, держави, спільноти залежатиме від того, якими виростуть діти, 

які творитимуть її майбутнє. Забезпечити ж ефективний педагогічний супровід 
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соціалізації особистості в період дошкілля, на переконання В. Ляшенко, 

«можливо лише за умови визнання самоцінності дитинства та врахування всієї 

сукупності соціальних умов і чинників гармонізації процесу їхньої 

соціалізації» [6].  

У час стрімких змін в українському суспільстві та інтегрування України до 

світового європейського простору проблема входження дитини в соціальне 

середовище набуває особливого значення. Дошкільний період дитинства − це 

важливий період онтогенезу, коли здійснюється процес первинної соціалізації 

дитини, формуються психічні, соціально-моральні, фізичні, духовні, культурні, 

етичні аспекти особистості, закладаються основи її соціальної компетентності. 

У Законах України «Про охорону дитинства», «Про дошкільну освіту», 

Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 р., Базовому 

компоненті дошкільної освіти наголошується на необхідності формування 

соціально компетентної особистості дитини дошкільного віку, активізації її 

особистісного потенціалу, розвитку здатності до соціальної активності й 

відповідальності. Важливою інституцією соціалізації і виховання дітей 

дошкільного віку є заклад дошкільної освіти, де наявні соціальні стосунки, 

необхідні для особистісного й соціального розвитку, ознайомлення вихованця із 

суспільним довкіллям, формування ціннісних орієнтацій, набуття первинного 

соціального досвіду життєдіяльності в дитячому товаристві. Тому важливим 

завданням закладу дошкільної освіти є формування основ соціальної 

компетентності дітей, їхнього інтересу та вміння розуміти інших, долучатися до 

спільної діяльності з однолітками і дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля 

для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати 

бажання й інтереси інших людей. 

Зауважимо, що в науковій літературі досить часто зустрічаються поняття 

«компетенція» і «компетентність». У працях зарубіжних авторів до цього часу 

існує певна розбіжність у визначенні цих двох термінів, які походять з латинської 

мови від слова «соmpetentia» та в перекладі означає «відповідність», 
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«компетентність», «узгодженість». При перекладі з англійської мови 

«соmpetenсе» − це «вправність, достаток, здібність, компетентність, 

правомочність, вміння, компетенція»; німецьке слово «kompetenz» означає 

«компетенція»; французьке − «соmpetence» перекладається як «компетенція і 

обізнаність». Енциклопедія освіти дає таке визначення поняттю «компетенція» − 

«відчужена від суб’єкта, наперед задана соціальна норма (вимога) до освітньої 

підготовки», для якісної діяльності в певній сфері і має соціально закріплений 

результат [4, с. 409]. 

А. Хуторськой вважає, що «компетенція містить сукупність 

взаємозв’язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів 

діяльності), що задаються по відношенню до певного кола предметів і процесів і 

необхідні для якісної продуктивної діяльності по відношенню до них», а 

дефініція «компетентність», на його думку, означає «володіння, оволодіння 

людиною відповідною компетенцією, що включає її особистісне ставлення до неї 

і предмету діяльності» [7]. 

На думку А. Богуш, компетентність − це «комплексна характеристика 

особистості, яка вбирає в себе результати попереднього психологічного 

розвитку; знання, вміння, навички, креативність (здатність творчо вирішувати 

завдання: складати  творчі розповіді, малюнки і конструкції за думкою), 

ініціативність, самостійність, самооцінка, самоконтроль» [2, с. 151]. 

На думку І. Рогальської, «компетентнісний підхід − це основа, завдяки якій 

відбувається розкриття сутності соціальної компетентності особистості 

дошкільника, зумовлена здатністю дитини дошкільного віку до вибору способів 

поведінки у суспільному довкіллі і середовищі та відбувається налагодження 

взаємодії з соціумом, що стає можливим завдяки запровадженню соціально-

педагогічного супроводу соціалізації особистості у дошкільному 

дитинстві» [7, с.7]. Як стверджує О. Кононко, компетентність ставить високі 

вимоги до самостійності дитини, її вміння брати на себе відповідальність; до 

здатності діяти конструктивно, раціонально, гнучко, активно, творчо; надійності 
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в партнерстві, вміння бути самою собою; оптимістичної самовіддачі життю; 

здатності поєднувати свою індивідуальність з умовами життя [3]. 

Поняття «соціальна компетентність» у своєму науковому дослідженні 

О. Позднякова визначає як «процес і результат засвоєння й активного 

відтворення особистістю соціально-культурного досвіду (комплексу знань, 

умінь, цінностей, норм, традицій) на основі її діяльності, спілкування, відносин; 

як інтегративний результат, що передбачає зміщення акцентів з їх накопичення 

до формування здатності застосовувати досвід діяльності при вирішенні 

життєвих проблем, брати на себе відповідальність, проявляти ініціативу, 

активність у командній роботі, попереджувати і вирішувати конфлікти, бути 

толерантним у складних ситуаціях, проявляти емпатійність» [6, с. 6]. 

Про необхідність набуття дитиною дошкільного віку різних видів 

компетенцій йдеться у Базовому компоненті дошкільної освіти, де зазначено, що 

цей процес «відбувається в різних видах діяльності (ігровій – провідній для дітей 

дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, 

театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; 

соціокультурній та ін.) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи 

елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, 

уміння доречно застосовувати набуту інформацію». У змісті освітньої лінії 

«Дитина в соціумі» Базового компонента дошкільної освіти передбачено 

формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись 

у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. 

Завдяки спілкуванню з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду 

людства, у дитини з’являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до 

спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля 

для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати 

бажання та інтереси інших людей. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним 

видом входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати 

свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства [1, с. 6].  
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Освітня лінія «Дитина в соціумі» Базового компонента дошкільної освіти 

завершується узагальненим визначенням результату освітньої роботи − 

сформованістю соціально-комунікативної компетенції, що передбачає 

«обізнаність із різними соціальними ролями людей (знайомі, незнайомі, свої, 

чужі, діти, дорослі, жінки, чоловіки, дівчатка, хлопчики, молоді, літні тощо); з 

елементарними соціальними та морально-етичними нормами міжособистісних 

взаємин; уміння дотримуватись їх під час спілкування. Здатність взаємодіяти з 

людьми, які її оточують: узгоджувати свої дії, поведінку з іншими; 

усвідомлювати своє місце в соціальному середовищі; позитивно сприймати себе. 

Вміння співпереживати, співчувати, допомагати іншим, обирати відповідні 

способи спілкування в різних життєвих ситуаціях» [1, с.11]. 

Отже, у сучасному житті дитина, починаючи з дошкільного віку, повинна 

вміти орієнтуватися у соціальному середовищі, правильно оцінювати ситуацію, 

берегти навколишнє довкілля, з повагою і розумінням ставитися до людей, які її 

оточують, уміти спілкуватися зі старшими, молодшими та однолітками, 

адаптуватися до нових умов навчання, тобто бути соціально компетентною 

особистістю. 
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ПРОФЕСІЙНО-ВИХОВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Проблема підготовки майбутнього вчителя до виховної діяльності 

досліджувалася багатьма вченими (О. Дубасенюк, А. Киричук, З. Курлянд, В. 

Лозова, А. Рогоза, С. Сисоєва, В. Скрипченко). Численні аспекти методичної 

підготовки майбутніх учителів розкриваються в дослідженнях І. Богданової, 

В. Зав’ялова, І. Зверєва, Л. Панчушкової, М. Сорокіної, О. Усової. Аналіз 

літератури (О. Абдуліної, О. Алексєєвої, К. Жукенової, Г. Кіт, Л. Нечаєвої, Є. 

Палагіної, І. Порохової, В. Сагарди, В. Шутяка та ін.) дозволяє визначити 

підготовку вчителя як систему змістовно-педагогічних та організаційно-

методичних заходів, що спрямовані на формування особистості майбутнього 

педагога на основі компетентнісного підходу. 

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/
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Показником професіоналізму особистості педагога-вихователя є 

професійно-педагогічна компетентність. До її основних елементів О. Дубасенюк 

відносить: 1) компетентність у галузі теорії і методики виховного процесу, 

зокрема його цілей, завдань, принципів, закономірностей, змісту, засобів, форм, 

методів, прийомів; 2) компетентність у галузі фахових предметів і знання того, 

як зробити процес навчання, зміст предмета провідним засобом виховання учнів; 

3) соціально-психологічна компетентність у галузі процесів спілкування; 4) 

диференціально-психологічна компетентність у сфері мотивів, здібностей, 

спрямованості учнівської молоді; 5) аутопсихологічна компетентність у сфері 

переваг і недоліків власної діяльності і особистості. Зріла, сформована 

особистість педагога – вихователя – професійна необхідність, що зумовлена 

процесом пошуку способів формування особистості вихованця [1, с. 95].  

Так, готовність до виховної роботи означає оволодіння випускниками 

педагогічного вищого навчального закладу системою знань, вмінь та навичок, 

необхідних учителю початкових класів для ефективної організації виховної 

діяльності з колективом класу в умовах певної школи, для проведення 

організованих і цілеспрямованих занять з молодшими школярами в урочний і 

позаурочний час для розширення і поглиблення знань, умінь та навичок, 

розвитку самостійності, індивідуальних здібностей учнів, а також задоволення 

їхніх інтересів і забезпечення розумного відпочинку. Готовність учителя 

початкових класів до виховної роботи – це складне інтегроване поняття, що 

передбачає єдність теоретичної, практичної і морально-етичної підготовки 

майбутнього вчителя початкових класів до здійснення всіх видів виховної 

діяльності з учнями у навчальний та позанавчальний час. 

Кінцевим результатом готовності студентів до виховної діяльності є 

професійно-виховна компетентність, яка обіймає такі чинники (види 

компетенцій): когнітивно-виховний (у галузі теорії і методики виховного 

процесу, в галузі фахових предметів); конструктивно-виховний (в галузі 

процесів прогнозування, планування); регулятивно-оцінна компетенція 
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(самооцінка своєї підготовленості, рівня вихованості, визначення шляхів 

професійного самовдосконалення) [2]. 

Когнітивно-виховна компетенція передбачає обізнаність студентів у 

питаннях сутності, форм, методів і напрямків урочної і позаурочної виховної 

роботи. Когнітивно-виховна компетенція включає вміння визначати напрямки, 

добирати форми, методи і адекватні методики навчальної та позанавчальної 

виховної діяльності у початковій школі. 

Конструктивно-виховна компетенція вчителя початкових класів означає 

насамперед обізнаність фахівців зі змістом і формами планування урочної і 

позаурочної виховної роботи, з видами виховних заходів (справ), розуміння 

сутності педагогічного спілкування у процесі виховної діяльності, включає 

вміння планувати виховну роботу, аналізувати результати здійснюваної 

виховної роботи, реалізувати заплановані позаурочні виховні заходи. 

Регулятивно-оцінна компетенція передбачає наявність відповідних 

ціннісних орієнтирів у майбутнього фахівця початкової школи, обізнаність з 

методиками самооцінки, самоаналізу, самоконтролю, прагнення до постійного 

професійного самовдосконалення (самоосвіта, самовиховання, саморозвиток). 

Регулятивно-оцінна компетенція передбачає вміння адекватно оцінювати свою 

виховну компетентність, вміння контролювати, визначити шляхи професійного 

самовдосконалення, самовиховання, критично аналізувати результати виховної 

роботи [2]. 

Професійно-виховна педагогічна компетентність – це єдність теоретичної, 

практичної, особистісної готовності майбутніх педагогів до здійснення виховної 

діяльності з молодшими школярами.  

Готовність студентів до виховної роботи передбачає обов’язкове 

оволодіння випускниками сукупністю компетенцій (когнітивно-виховної, 

конструктивно-виховної, регулятивно-оцінної), взаємодія яких у загальному 

навчально-виховному процесі педагогічного вищого закладу освіти забезпечує 

формування у майбутніх фахівців відповідних знань, умінь та навичок, 
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необхідних особистих якостей, що сприяють розвитку важливої складової 

педагогічної майстерності – вміння здійснювати виховну діяльність.  
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АВТОРСЬКА КАЗКА ЯК ЗАСІБ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Метою екологічного виховання дітей дошкільного віку виступає 

формування основ екологічної культури. Результатом екологічного виховання є 

екологічно вихована особистість. Екологічна вихованість являє собою 

інтегральну характеристику особистості, компонентами якої є екологічні 

уявлення, емоційно-ціннісне ставлення до природи, екологічно доцільна 

поведінка та діяльність в природі.  

Численними психолого-педагогічними дослідженнями було доведено 

можливість і необхідність формування у дітей уявлень про живий організм, його 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2012_36_17
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потреби і зв’язки з іншими організмами та середовищем існування за допомогою 

різних засобів. З огляду на підвищену емоційну сприйнятливість дітей старшого 

дошкільного віку та незаперечну роль, поряд з іншими, словесних методів, 

значне місце в екологічному вихованні дітей цього віку займає природознавча 

література (жанри пізнавального оповідання й казки), яка, впливаючи одночасно 

на почуття і свідомість дитини, сприяє формуванню початкових екологічних 

уявлень про живі організми, зв’язки й залежності у природі, цілісність природи, 

а також виховує позитивне емоційно-ціннісне ставлення до неї та мотивує 

екологічно доцільну поведінку, зумовлює та регулює діяльність в природі. 

Одним із найбільш улюблених дітьми жанрів художньої літератури за всіх часів 

була казка.  

Такі дослідники як О.Аматьєва, В.Андросова, Е.Берн, Н.Виноградова, 

Е.Гарднер, Л.Гурович, О.Запорожець, Т.Зінкевич-Євстигнєєва, Г.Леушина, 

О.Петрова, Д.Соколов, О.Соловйова, Л.Стрєлкова, Л.Фесюкова, Е.Фромм, 

Н.Циванюк та ін. зазначають, що фантастичний казковий світ, сповнений чудес, 

таємниць і чарівності, завжди приваблює дітей, вони з радістю поринають у світ 

уяви, активно діють у ньому, творчо перетворюють його [1]. А.Богуш, 

Л.Дунаєвська, С.Мишанич, А.Нікіфоров, Л.Нікулін, В.Пропп, Ю.Руденко та ін. 

вчені вважають, що складовими образної системи казкового тексту виступають 

насамперед міфологічні уявлення [1]. Дослідники вказують, що казкові образи 

сягають своїми витоками таких міфологічних вірувань, як олюднення природи, 

персоніфікація, тотемізм.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури і текстів казок показує, що попри 

величезний виховний потенціал народних казок, не всі вони можуть бути 

успішно використані у процесі екологічного виховання дітей дошкільного віку, 

наявність у них негативних соціальних психологічних релізерів закладають 

негативну оцінку деяких об’єктів природи.  

На наш погляд, для загального розвитку дітей придатні всі казки, але для 

екологічного виховання слід добирати ті, що найбільш точно передають 
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особливості, звички, способи адаптації до середовища існування тварин, 

відповідають дійсності, розкривають зв’язки й залежності у природі, 

допомагають зрозуміти й усвідомити цілісність природи, оскільки тільки з цим 

усвідомленням можливе формування позитивного емоційно-ціннісного 

ставлення та поведінки, діяльності у природі за її законами. Ми вважаємо, що у 

процесі екологічного виховання старших дошкільників доцільно 

використовувати авторські казки, що мають наукову пізнавальну основу, 

показують реальні зв’язки й залежності у природі. Цій меті максимально 

відповідають авторські природознавчі казки багатьох класиків дитячої 

літератури й сучасних авторів. Казки природознавчого змісту цікаві 

дошкільникам, у них науковий зміст органічно пов’язаний із художнім словом, 

тому вони, з одного боку, формують у дітей уміння бачити красу природи, 

почуття любові і позитивне ціннісне ставлення до неї, а з іншого боку – 

збагачують їхні уявлення про довкілля, вчать виділяти закономірності 

природних явищ. Авторські казки базуються на наукових фактах, які 

передаються в обробленій, доступній і цікавій дітям «чарівній» формі, 

дозволяючи тваринам розмовляти й сумувати, міркувати й радіти. У казці 

емоційно, жваво описані особливості життя знайомих дітям тварин, комах, квітів 

і рослин, а також найбільш яскраві явища неживої природи, зв’язки між 

об’єктами та явищами природи, що сприяє вирішенню завдань екологічного 

виховання.  

К. Ушинський рекомендував широко використовувати казки і сам 

створював чудові зразки оповідань і казок для дітей, які допомагають розширити 

уявлення дітей про природу [1]. Засновниками дитячої природознавчої 

літератури були: В. Біанкі, М. Пришвін, Б. Заходер, Г. Скребицький, Н. Павлова 

й інші, вони не тільки писали цікаві казки про природу, але й передавали точні 

факти, наукові відомості про природне середовище. З метою формування в дітей 

старшого дошкільного віку початкових уявлень про живі організми, їхні 

взаємозв’язки між собою та з середовищем існування, про цілісність природи та 
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наслідки діяльності людей у ній можна використати казки Г. Барвінок, В. Біанкі, 

А. Бєлєнької, Б. Грінченка, Ю. Дмитрієва, Н. Забіли, О. Іваненко, О. Лопатіної, 

С. Могилевської, А. М’ястківського, Н. Павлової, З. Плохій, М. Пономаренко, Н. 

Рижової, І. Сенченко, Н. Сладкова, М. Скребцової, Ю. Старостенко, В. Сутєєвої, 

В. Сухомлинського, О. Толстого, О. Трофимова, Лесі Українки, К. Ушинського, 

Д. Чередниченко, Ю. Ярмиша й інших [3, с. 55].  

Підкреслюючи цінність пізнавальної казки, Н .Горопаха зазначала, що вона 

для дітей виступає своєрідним джерелом першої екологічної інформації: 

взаємозв’язків у природі, пристосувальних особливостей тварин, впливу явищ 

неживої природи на живу; адже саме з казок діти дізнаються про зовнішній 

вигляд, умови життя й деякі звички багатьох тварин, у казках відображаються 

також окремі аспекти ставлення людей до природи. Учена підкреслювала, що 

складні екологічні уявлення стають доступними для дітей завдяки казковій 

формі [2]. Н. Горопахою вперше була створена «Маленька екологічна 

хрестоматія», до якої ввійшли казки, вірші, оповідання про природу. 

Аналіз авторських казок класиків дитячої літератури й сучасних 

письменників переконує нас у тому, що вони здатні дати дитині величезний 

обсяг пізнавальної інформації, а також прищепити любов і інтерес до природи, 

навчити піклуватися про неї. Авторські казки поєднують у собі елементи 

науковості й образні поетичні описи природи. Доцільність їх використання у 

процесі екологічного виховання дітей обумовлено можливістю наукового 

підходу до добору інформації, необхідної дитині дошкільного віку; наявністю 

яскравих образів, що відповідає характеру дитячого мислення; емоційною 

насиченістю, що відповідає характеру дитячого сприйняття світу та впливає на 

поведінку.  

Виходячи з аналізу психолого-педагогічних досліджень, можна 

констатувати, що казка розглядалась як засіб багатовекторного впливу на 

особистість дитини. Психологічними дослідженнями доведено здатність дітей 
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старшого дошкільного віку відрізняти фантастичні елементи казок від 

реальності, показано суттєвий вплив казки на свідомість і емоції дитини.  

Окремі аспекти використання казок у процесі екологічного виховання дітей 

дошкільного віку вивчалися Г. Бєлєнькою, Н. Горопахою, Н. Лисенко, З. Плохій, 

Н. Рижовою й іншими педагогами [4, с. 25]. Вони зазначали, що не всі казки 

можна використовувати з метою екологічного виховання. Спираючись на їх 

погляди, вважаємо за доцільне використовувати авторські казки 

природознавчого змісту класиків дитячої літератури й сучасних авторів, що 

мають наукову основу – реальну пізнавальну інформацію.  

Отже, авторська казка, в основу якої покладено конкретні наукові факти, а 

форма подання інформації залишається казковою, на нашу думку, здатна 

оптимізувати процес екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку, 

надаючи йому почуттєвої спрямованості.  
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ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ 

ПОТРЕБАМИ 

 

У сучасній світовій освітній політиці, як підтверджує аналіз науково-

педагогічних джерел і міжнародні нормативно-правові документи, визначаються 

кілька підходів до надання освіти дітям з особливими освітніми потребами. 

Основні з них: сегрегація, ексклюзія, мейнстримінг (mainstreaming), інтеграція 

(integration), iнклюзія (inclusion).  

У світовій практиці ці терміни використовуються як близькі у змістовно-

понятійному сенсі, втім не тотожні.  

На Заході в обіг було введено термін «diploma exclusion», який описує 

процес виключення людей, виключення в освіті також (не тільки дітей і підлітків, 

а й дорослих). Крім того, на Заході існує поняття «ексклюзія дітей», яке описує 

як виняток дітей і підлітків із соціально бажаних форм адаптації до життя [7].  

Л. Міщик поняття «ексклюзія» тлумачить як обмеження соціальної 

активності дитини до її виключення із суспільного життя внаслідок обмеження 

соціальних та суспільних прав [4]. За дослідженням В. Шмідт, ексклюзія – 

обмеження соціальної активності людини чи групи людей або їх виключення з 

суспільного життя внаслідок обмеження соціальних і громадянських прав 

людини [6].  

За визначенням Л. Міщик, сегрегація – виключення людей з особливими 

потребами від більшості, практика спеціальних закладів [4]. Сегрегація (за 

Шмідт В.Р.) – відділення людей з особливими потребами від більшості, практика 
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закритих соціальних інститутів для сиріт, людей похилого віку, психічно хворих 

людей і т.д [6]. 

1975 року Рада з роботи з особливими дітьми (Council for Exceptional 

Children (CEC)) запропонувала таке визначення мейнстримінгу. За визначенням 

Ради мейнстримінг означав «надання якісних та необхідних освітніх послуг 

кожному учневі в найсприятливіших умовах, беручи до уваги освітні потреби 

дитини, а не клінічні чи діагностичні показники». Також у цьому документі 

йшлося про значення пошуку і створення альтернативних освітніх методик, які 

допоможуть педагогам підтримувати відповідний освітній прогрес та 

сприятимуть адаптації в типове освітнє середовище [1]. 

За визначенням А. Колупаєвої мейнстримінг (mainstreaming (англ.) – 

загальний потік) передбачає розширення соціальних контактів між дітьми з 

обмеженими можливостями здоров’я та їхніми однолітками. Здебільшого – це 

позаурочна форма спілкування: участь у спільних масових заходах, літніх 

таборах, клубах за інтересами тощо [2, с.16]. 

Інтеграція визначається як зусилля, спрямовані на введення дітей у 

постійне освітнє середовище. На думку С. Лебединської, інтегроване навчання 

не передбачає зміни в системі освіти, дитина або адаптується до її вимог, або стає 

неприйнятою. Інтеграція є проміжним етапом розвитку інклюзивної системи 

освіти [3]. 

Інклюзія – процес збільшення ступеня участі всіх дітей у соціальному 

житті, у різних програмах. С. Лебединська зазначає, що інклюзивна освіта – це 

система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного 

права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає 

навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах 

загальноосвітнього закладу [3].  

Л. Міщик пропонує таке визначення: інклюзивне навчання – це система 

освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права дітей 

на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання в 
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умовах загальноосвітнього закладу [4]. Згідно з дослідженнями А. Колупаєвої, 

інклюзивне навчання передбачає створення освітнього середовища, яке б 

відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від 

особливостей її психофізичного розвитку. Інклюзивне навчання – гнучка, 

індивідуалізована система навчання дітей з особливостями психофізичного 

розвитку в умовах масової загальноосвітньої школи за місцем проживання. 

Навчання відбувається за індивідуальним навчальним планом, забезпечується 

медико-соціальним та психолого-педагогічним супроводом [2]. 

У Законі України «Про освіту» подано таке визначення: інклюзивне 

навчання – система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на 

принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного 

залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників [5].  

Підсумовуючи зазначене вище, зазначимо, що освіта для всіх – досить 

важливий, відносно молодий та багатоаспектний напрям, впровадження якого 

веде за собою опанування ключовими поняттями, впровадження нових термінів.  

На разі різноманітність визначень, що стосуються сфери «Освіта для всіх», 

має доволі полюсні та суперечливі наголоси. Разом з термінологією в освітню 

національну систему приходить понятійність, яка донедавна була повністю 

відсутня у зв’язку з уніфікованістю та сталістю системи освіти. 

Інклюзія – це процес. Важливо зазначити, що інклюзія має розглядатись як 

постійний пошук ефективних шляхів задоволення індивідуальних потреб усіх 

дітей. У цьому випадку відмінності розглядаються як позитивне явище, що 

стимулює навчання дітей та дорослих 

Отже, обраний нашою державою крок до створення інклюзивного 

навчального середовища – це крок до впровадження європейських стандартів у 

життя.  
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У період формування сучасного світогляду молоді, їхньої моральної і 

громадянської позиції, перед вищою школою сьогодення постала проблема 

формування правової свідомості студентів, які зможуть здійснювати свою 

професійну діяльність та приймати повсякденні рішення у рамках правового 

поля, знати свої права та обов’язки.  

Формування правової свідомості студентської молоді – це складний 

процес, який складається з декількох етапів, взаємопов’язаних між собою. 

Протягом першого етапу студенти вивчають правові норми. Важливим є те, щоб 
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студент зрозумів значимість норм права, що вивчаються. Це розуміння в 

подальшому стане основою правомірної поведінки, складовою його правової 

свідомості [1]. 

Під час другого етапу у студентів формується ставлення до права. 

Засвоєння норм права зумовлює у студентів ставлення до них. Більшість норм 

права визначаються ними як правильні, але існують такі норми права, які не 

визнаються молоддю. Протягом цього етапу важливим є допомогти студентам 

засвоїти принцип «суворий закон, але це закон». 

Третій етап покликаний сформувати у студентів установку на правомірну 

поведінку. Правомірна поведінка має соціальне значення та свідомо-вольовий 

характер і складається з правомірних вчинків. У свою чергу юридична 

відповідальність завжди є наслідком неправомірної поведінки.  

Досягнення мети протягом кожного з цих етапів є метою правового 

виховання студентської молоді. 

Важливо зазначити, що правова свідомість є складовим елементом 

мегасистеми якостей особистості. До цієї системи належать свідомість, 

самосвідомість, мораль, соціальний розвиток, культура особистості. Також 

правова свідомість є компонентом, як свідомості та самосвідомості особистості, 

так і її правової культури.  

Важливим для нашого дослідження є феномен правової культури. 

Структура правової культури суспільства у конкретно-соціологічному аспекті 

включає такі елементи: право як систему норм, що виражають зведену в закон 

державну волю; правовідносини як систему громадських відносин, учасники 

яких мають взаємні права і обов’язки; правосвідомість як систему духовного 

віддзеркалення усієї правової дійсності; правові установки як систему 

державних органів і організацій, що забезпечують правовий контроль, 

реалізацію права; правову поведінку, діяльність. 

Формування правової культури, а також і правосвідомості студентів в 

освітньому процесі, відбувається під час правового виховання студентів. 
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Правове виховання студентів є складовою національного виховання і є одним із 

основних напрямків виховання студентської молоді. Цей напрям виховання тісно 

пов'язаний із іншими напрямками, а саме: з моральним, трудовим, економічним 

вихованням тощо. 

Цікавою для нашого дослідження є робота С. Рашидова, яка присвячена 

проблемам громадянського виховання, в якій він розглянув структуру правової 

культури особистості студента, як складову елементів: конгітивно-

раціонального, емоційного і діяльнісного (поведінкового) [3, с. 152]. 

Конгітивно-раціональний елемент правової культури забезпечує студентів 

правовими знаннями, сприяючими успішній участі у правовідносинах з метою 

захисту своїх прав і свобод; передбачає введення студентів до світу правових 

цінностей; сприяє розвитку правосвідомості і навичок правового мислення, 

розумінню вимог закону, здатності помічати зв'язок цих вимог з процесами і 

явищами, що відбуваються у державі. 

Емоційний елемент припускає наявність позитивного або негативного 

емоційно-вольового ставлення до сприйманих знань, у результаті якого на основі 

інтересу формується переконання в особистій цінності правових норм, поваги до 

права. Правова культура має бути пережита особистістю, перетворитися зі знань 

на переконання. Чим глибше усвідомлені особистістю правові цінності, тим 

більше вони пронизані почуттями, тим твердіші самі переконання. 

Діяльнісний (поведінковий) елемент правової культури виявляється у 

сформованих уміннях і навичках відстоювати свої законні права і інтереси, а 

також інтереси інших осіб і суспільства в цілому, у правовому спілкуванні, 

правовій поведінці, правових вчинках, правовій активності” [3, с. 154].  

Треба зазначити, що всі види виховання пов’язанні між собою. Правове 

виховання студентів найбільш пов’язане з моральним, трудовим, екологічним 

вихованням і підготовкою студентів до сімейного життя. 
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У контексті дослідження важливо зазначити, що правове виховання – 

виховна діяльність закладу вищої освіти спрямована на формування у студентів 

правової свідомості та навичок і звичок правомірної поведінки [3, с. 254]. 

Отже, формування правової свідомості є одним із головних завдань 

правового виховання закладу вищої освіти. 
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Проблема формування, зміцнення і збереження індивідуального здоров’я 

лишається актуальною і на сьогодні. Кожна людина для свого повноцінного 

життя має бути здоровою. Тому що здоров’я – безцінний дар, який отримала 

людина від природи для її гармонійного розвитку  

Здоровий спосіб життя – це такий раціональний варіант формування 

життєдіяльності людини, завдяки якому вона здатна оптимально реалізувати свої 

біологічні і соціальні функції, максимально використовувати генетичні резерви 

здоров'я і тривалості життя, фізичної і розумової працездатності. 
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Сучасна молодь, а зокрема студенти вищих навчальних закладів, мають 

значну потребу у фізкультурно-оздоровчих заходах, а саме у загартувальних 

процедурах, адже саме вони є основою здоров'я людини, сталості розвитку 

організму та міцності імунітету у боротьбі зі шкідливим впливом деяких 

чинників навколишнього середовища. 

У процесі загартовування використовуються як традиційні, так і 

нетрадиційні способи загартування. Найбільш поширеними є водні процедури, 

сонячні та повітряні ванни, ходіння босоніж, парові і сухо дарові бані. Саме 

загартовування має низку обов'язкових принципів, якими має керуватись кожен, 

щоб не нанести шкоди своєму здоров'ю. 

Завдяки ретельному дотриманню усіх правил загартування можна досягти 

значних позитивних результатів у зміцненні імунітету та організму загалом, що 

на сьогодні є дуже важливим для кожної людини, особливо для молоді, яка часто 

через незнання та інші фактори веде неправильний спосіб життя, що негативно 

позначається на здоров'ї. 

Загартовування – одна з форм адаптації, фізіологічна суть якої базується 

на вдосконаленні терморегуляційних механізмів для підвищення імунітету. При 

цьому досягається узгодженість процесів теплопродукції і тепловіддачі, які 

забезпечують адекватне пристосування організму до факторів навколишнього 

середовища. 

Загартовування є активним процесом, що використовує штучно створені 

холодові впливи з метою тренування всіх захисних механізмів організму, яке 

забезпечує удосконалення ряду функціональних систем організму (серцево–

судинна, дихальна, нервова система, кровоносна система, та інші). 

Загартовування холодом викликає в організмі два види ефектів: 

специфічний і неспецифічний. Специфічний ефект полягає у підвищенні 

стійкості організму саме до холоду, тобто до його впливу, використовується в 

процесі загартовування. Неспецифічний ефект полягає у зміцненні організму, 

підвищенні його стійкості і до деяких інших впливів, наприклад, до гіпоксії. 
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Висока стійкість організму до холоду може перешкоджати досягненню 

високої стійкості до інших несприятливих впливів, наприклад, спеки. Тому 

доцільно разом з загартовуванням холодом використовувати паралельно теплові 

процедури, такі як парна. Система загартовування передбачає тренування 

захисних і пристосувальних механізмів організму, щоб вони могли оптимально 

протистояти коливанням факторів навколишнього середовища, властивим 

даному періоду року. 

Загартовування буває пасивне та активне. До пасивного загартовування 

відносяться кліматогеографічне розташування, соціальні умови життя та умови 

діяльності. Пасивне загартовування відбувається у людей, що постійно 

проживають у певних кліматичних умовах. Наприклад, у жителів півночі, що 

проживають у холодному кліматі дещо підвищується стійкість до холоду. У 

жителів аридної зони (райони з постійною високою температурою) підвищена 

стійкість організму до спеки. Ефективність пасивного загартовування невелика. 

До активного загартовування відноситься загартовування, яке ґрунтується 

на систематичному застосуванні штучно створених і дозованих температурних 

чинників. До них належать: сонячні ванни, повітряні ванни, обливання холодною 

водою, купання в холодній воді, лазні, «моржування» та інші види. 

Загартовування може бути місцевим та загальним. При загальному 

загартовуванні температурний подразник діє на всю поверхню тіла. При 

місцевому загартовуванні температурному впливу піддаються лише обмежені 

ділянки поверхні тіла, наприклад ноги (ванна для ніг), шия (обтирання шиї) та 

інше. Його використовують для загартовування найбільш вразливих до холоду 

ділянок тіла, або, коли загальне загартовування неможливе у зв’язку з якимось 

причинами. 

За організаційними принципом виділяють колективне загартовування, 

наприклад у фізкультурних – оздоровчих групах та індивідуальне. 
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Наведена класифікація видів загартовування має умовний характер. У 

житті поєднуються пасивне та активне загартовування, загальне та місцеве, 

колективне та індивідуальне. 

Всім відомо, що загартовування – це один із ефективних способів зберегти 

здоров'я. Останнім часом населення страждає на різні простудні захворювання, 

з якими імунна система людини змушена вести постійну боротьбу. Це пов'язано 

з потеплінням клімату, що сприятливо для розмноження вірусів, алергенними 

продуктами харчування, вживанням великої кількості ліків, до яких миттєво 

пристосовуються віруси. 

Доступне загартовування починається тільки тоді, коли людина повністю 

пролікувався від всіх хворіб і морально готовий змінити свій принцип життя. 

Присутність шкідливих впливів знижує функції імунітету, перешкоджає 

підвищенню опірності організму. Основні правила загартовування, які 

допомагають у найкоротші терміни нормалізувати загальне самопочуття: 

1.Процедури надають позитивний вплив при усвідомленому бажанні 

людини гартуватися, тому частіше до них приступають вже у свідомому віці. 

2.Необхідно систематичне загартовування незалежно від пори року та 

погодних умов, можна і бажано проводити на свіжому повітрі. 

3.Постійні процедури повинні стати нормою повсякденності, тоді і 

позитивний ефект спостерігається. 

4.При тривалих тренуваннях воду поступово охолоджувати, наприклад, 

лізти в ополонку можуть тільки досвідчені моржі. 

5.Перш ніж приступати до загартовування, потрібно детально 

ознайомитися з допоміжними процедурами, здатні тільки закріпити отриманий 

результат. 

Важливі протипоказання та обмеження проведення будь–яких 

загартовуючи процедур 

Домашнє загартовування підходить далеко не всім бажаючим загартувати 

власний організм, оскільки є медичні протипоказання. Тому потрібно 
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попередньо проконсультуватися з лікарем і особисто упевнитися, що такі водні 

процедури анітрохи не зашкодять здоров’ю. Список медичних обмежень 

докладно представлений нижче: 

• При захворюваннях серцево-судинної системи будь-які перепади 

температур можуть виявитися вкрай небезпечними. Будь-які фізичні 

навантаження повинні бути строго дозованими. 

• Бронхіальна астма – серйозне протипоказання для проведення будь-

яких процедур, кожна з яких може в будь-який момент виявитися вкрай 

небезпечною. 

• Категорично не рекомендовані будь-які процедури загартовування 

при діагностованих захворюваннях щитовидної залози. І цю рекомендацію 

краще виконувати неухильно – з ендокринною системою жартувати не варто. 

• Безумовне протипоказання для процедур загартовування – епілепсія, 

оскільки передбачити і передбачити реакцію організму неможливо. 

• Шкірні захворювання, відкриті і гнійні рани; 

• Простудні і вірусні захворювання стадії рецидиву; 

• Підвищений внутрішньоочний тиск; 

• Органічні ураження органів ЦНС; 

• Нервові розлади, психоз. 

Отже, загартування має виключно ефективний влив на організм людини 

загалом, проте при будь-яких проблемах зі здоров'ям, навіть якщо ці проблеми 

не здаються такими, які можуть мати значення для початку загартовування, 

необхідна консультація лікаря. 

Література: 

1.Абаскалова Н.П. Теорія і практика формування здорового способу життя учнів 

і студентів у системі «школа-вуз»: Автореф. докт. дис.– Барнаул, – 2000.– С. 48. 

2.Артюхова Ю. Як загартувати свій організм. – Мінськ, 2009. 

3.Енциклопедія здоров'я. – К., 2000. 

4.Дикий Б. Загартовуючі водні процедури – напрям оздоровчої фізичної 

культури / Богдан Дикий // Молода спортивна наука України : зб. з галузі фіз.. 

культури та спорту. – Львів: ЛДІФК,, 2006. – вип.. 10, Т.1. – С. 239 -245. 



211 

 

5.Дикий Б. В. Метод реабілітації та оздоровлення хворих за допомогою водних 

процедур / Дикий Б. В., Бігорі П. П., Русин І. С. // Науковий вісник 

Ужгородського університету. Серія: Медицина. – Ужгород. 2001. – Вип. 16. 

6.Леонов О. Оздоровчі засоби загартування. // Початкова школа. – 2004. – № 12. 

– С. 60 - 62. 

7.Свистун Ю. Д. Гігієна фізичного виховання і спорту: [посібник для ВНЗ. ІІІ-ІV 

рівня акредитації у галузі фіз. виховання і спорту] / Свистун Ю. Д., Гурінович Х. 

Є. – Львів: НФВ «Українські технології», 2010. – 342 с. 

 

 

Юринець І.І., 

здобувач вищої освіти ІІІ курсу 

факультету педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

Науковий керівник – Кость С.П., 

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, 

доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 

 ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФЕСІЇ 

Дошкільна освіта як у світі, так і в Україні формувалась зі зміною 

суспільного устрою, зі зміною поглядів на те, як правильно потрібно виховувати 

дитину, щоб правильно сформувати у ній усі потрібні їй у майбутньому навички 

та вміння, правильно сформувати особистість дитини, не нашкодивши їй. 

Розвитком дошкільної освіти у різні епох займались такі видатні педагоги як М. 

Монтень, Ф. Рабле, В. да Фельтре. 

Франсуа Рабле гостро критикував будь-які прояви фізичного покарання і 

прагнув показати, яким має бути гуманістичне виховання. Він пропонував 

вибудовувати навчання на зацікавленості дитини навколишнім середовищем. 

Вивчення дітьми природи під час прогулянок, бесіди про предмети, що їх 

оточують, відвідування майстерень та ознайомлення з трудовою діяльністю 

людей – усе це, на думку Рабле, поглиблює знання дитини, розвиває її мислення 

та активність.  
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Отже, педагогіка з приходом нових більш гуманних поглядів та ідей 

перетворилась у науку, яка спрямована виключно на формування особистості, 

індивідуальності в дітей, на їхній всебічний розвиток, не застосовуючи при 

цьому покарань, а лише певні методи та засоби для ефективного навчання. 

В Україні педагогічна наука бере початок ще від часів Київської Русі. 

Особливу увагу варто приділити праці Володимира Мономаха «Повчання 

дітям», де вперше у Європі було обґрунтовано необхідність переходу від 

релігійно-аскетичного виховання до виховання, яке пов’язане з практичними 

потребами людини. Мономах також вперше у вітчизняній літературі вказав на 

зв’язок освіти з потребами життя і діяльністю особистості. Мономах вважав, що 

основою всіх успіхів людини є її праця. Виховання необхідно здійснювати не 

шляхом повчань, а в процесі діяння добрих справ. 

Звідси можна зробити висновок, що поштовх стрімкому розвитку 

педагогічної науки був ще у часи Середньовіччя та надав можливість 

продовжувати розвивати систему освіти в Україні у майбутньому. 

Так, сьогодні система дошкільної освіти все більше і більше 

удосконалюється, задля ефективнішого навчання і виховання дошкільників, для 

кращого зацікавлення їх у навчальному процесі, чому сприяє використання у 

роботі різноманітних сучасних технологій та упровадження інновацій у 

проведенні занять – проведення різноманітних терапій (кольоротерапія, 

музикотерапія, казкотерапія та ін), презентацій та коротких фільмів та інше. 

Відповідно до вимог, які формувались протягом багатьох років, вихователь 

має володіти певними професійними навиками та уміннями, бути 

високоосвіченим, майстром у своїй професії, любити дітей та приділяти їм свою 

увагу, навчати їх любові до рідної мови, до праці, різних моральних та 

естетичних якостей, сприяти формуванню особистості. 

Перед вихователем стоїть нелегке завдання – правильно виховати дитину, 

дати потрібні їй у майбутньому знання та, будучи дорослою людиною, 

вихователь має розуміти дитину, проникнути у дитячий світ, у якому живе та 



213 

 

формується дитина. Вихователь має давати дитині лише любов та знання, адже 

пам'ять про вихователя залишається у людини на все життя, тому дуже важливо 

правильно впливати на дитину і зробити все для того, щоб її дитинство пройшло 

яскраво і щасливо. 

На сучасному етапі дошкільна освіта в Україні спирається на державні 

документи, такі як Закон України «Про дошкільну освіту» та Базовий компонент 

дошкільної освіти, які щоразу оновлюються та вдосконалюються відповідно до 

проблем дошкільної освіти та сучасних вимог. 

Таким чином, відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» 

дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи 

безперервної освіти  в Україні. Держава визнає пріоритетну роль дошкільної 

освіти та створює належні умови для її здобуття. Розвиток дошкільної світи в 

Україні спирається на глобалізацію системи освіти та інтегрування її відповідно 

до європейських вимог. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ 

У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

Питання впровадження інтерактивних технологій навчання у початковій 

школі, особливості інтерактивного освітнього середовища початкової школи, 

принципи інтерактивної взаємодії, значення інтерактивних технологій для 

учасників освітнього процесу залишаються актуальними в умовах реформування 

системи освіти України. Сучасному учневі треба не просто подавати тему, а 

навчити осмислювати її, вміти знайти інформацію, яка допоможе розв’язати 

проблему. 

Сучасному освітньому процесу притаманне переважання вербальних 

методів навчання і виховання, недооцінка значення спілкування школярів для 

розв’язування навчальних завдань, відсутність цікавих для учнів технологій та 

методів організації навчальної діяльності. Тому важливою потребою сучасної 

системи освіти учнів молодшого шкільного віку є впровадження нових форм та 

методів навчання і виховання, що забезпечують розвиток особистості кожного 

учня.   

Ефективним засобом розв'язання цієї проблеми є впровадження 

інтерактивних технологій навчання. Саме вони позитивно впливають на 

інтелектуальний, соціальний та духовний розвиток школяра, формування 

готовності жити й працювати в гуманному, демократичному суспільстві. Хоч 

інтерактивні методи навчання визнані  дієвим засобом впровадження нових 
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освітніх технологій, однак використання їх у практиці початкової школи поки 

що фрагментарне, не системне. Це пояснюється багатьма причинами, серед яких: 

недостатня розробленість відповідних технологій, неготовність частини 

учителів користуватися інформаційними технологіями та комп’ютерною 

технікою, її недостатність у закладах освіти. 

Даній проблемі приділяли свою увагу відомі педагоги, психологи, 

методисти та науковці, такі як: Ш. Амонашвілі, О. Біда, Є. Ільїн, Г. Коберник, Я. 

Коменський, С. Личинкова, О. Пометун, В. Сухомлинський, В. Шаталов. У своїх 

дослідженнях вони стверджують, що інтерактивні технології навчання 

розвивають здатність цінувати знання та вміння користуватися ними. З їх 

допомогою учні усвідомлюють особисту відповідальність та навчаються 

об'єднуватись з іншими членами колективу класу задля розв'язання спільної 

проблеми.   

Виклад основного матеріалу. «Інтерактивне навчання (від лат. Interaction – 

взаємодія) – одна із форм навчання, яке побудоване на взаємодії учнів з 

навчальним середовищем, що є сферою засвоєння знань» [1, с.48]. Суть 

інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за 

умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Учитель та учні є рівноправними 

учасниками освітнього процесу.  

Організація інтерактивного навчання передбачає проектування життєвих 

ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблеми на основі 

аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню 

навичок і вмінь, створення атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу 

педагогові стати справжнім лідером дитячого колективу [2, c. 2]. 

Інтерактивна взаємодія побудована на таких принципах: 

– одночасна взаємодія (усі учні працюють в один і той самий час);  

– однакова участь (для виконання завдання кожному учневі надано 

однаковий час); 
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– позитивна взаємодія (група виконує завдання за умов успішної роботи 

кожного учня); 

–  особиста відповідальність (під час роботи у групі у кожного учня – своє 

завдання) [2, c. 3].  

Основним принципом інтерактивного навчання є постійна взаємодія 

учасників навчального процесу між собою, їх співпраця, спілкування, 

співробітництво, на відміну від активних та пасивних методів, коли спілкування 

відбувається між учнями і вчителем. Учитель у такій моделі навчання – лише 

організатор і координатор інтерактивної взаємодії [4, с. 357].  

«Інтерактивна взаємодія включає як домінування одного учасника 

навчального процесу над іншими, так і однієї думки над іншою. Під час 

інтерактивного навчання учні формують у собі вміння бути демократичними, 

спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати важливі рішення 

[2, c.2]. 

Метою інтерактивного навчання є формування комунікативних навичок, 

створення комфортних умов та сприятливого емоційного середовища для всіх 

учасників заняття; формування навичок роботи в команді та вміння 

висловлювати свої думки, розвиток інтересу до навчання та формування 

внутрішньої мотивацію розкривати творчий потенціал. 

Інтерактивні методи захоплюють слухачів, пробуджують у них інтерес та 

мотивацію, навчають самостійному мисленню та діям. Головне для вчителя – 

створити у колективі ситуацію успіху, щоб діти із задоволенням йшли до школи.  

Залежно від інтерактивних технологій, визначених у працях М. Пентилюк, 

Т. Онукевич, Н. Солодюк, виділяють такі типи інтерактивних методів навчання: 

1. Методи кооперативно-групового навчання: робота в парах, ротаційні 

(змінні) трійки; «Два-чотири – всі разом»; «Карусель»; робота в малих групах; 

«Акваріум»; «Діалог»; «Синтез думок»; «Коло ідей». 

2. Кооперативно-групового навчання: Мікрофон; Броунівський рух; 

Мозковий штурм; Мозаїка; аналіз ситуацій; «Дерево рішень». 
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3. Методи ситуативного моделювання: рольова гра; інсценізація; 

драматизація; проведення конференцій [3, с. 22-23]. 

Інтерактивні технології застосовують на різних етапах уроку. На етапі 

мотивації навчальної діяльності та підготовки до сприймання нового матеріалу 

використовують такі нестандартні інтерактивні технології, як «Мозковий 

штурм», «Мікрофон», «Незакінчене речення». «Асоціативний кущ». Під час 

засвоєння навчального матеріалу застосовують уже складніші технології: 

«Акваріум», «Ажурна пилка», «Ситуативне моделювання», «Прес». На підбитті 

всіх етапів уроку доречними є технології «Займи позицію», «Дерево рішень». На 

всіх етапах уроку можна використовувати групові форми роботи: робота в парах, 

малих групах [5, с.16]. 

Отже, інтерактивні технології посідають важливе місце у сучасній освіті. 

З допомогою них учні засвоюють всі рівні пізнання (знання, розуміння, 

застосування, оцінка), в класах збільшується кількість учнів, які свідомо 

засвоюють навчальний матеріал. Учні зaймaють aктивну позицiю у засвоєннi 

знaнь, зростaє їхній інтерес в отриманні знань. Значно підвищується особистісна 

роль вчителя – він виступає як лідер, організатор. Але треба зазначити, що 

проектування і проведення уроків за інтерактивними технологіями потребують, 

перш за все, компетентності в цих технологіях учителя, його вміння переглянути 

і перебудувати свою роботу з учнями.   
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