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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРІЗЬ ПРИЗМУ 

ЕКЗИСТЕНЦІЙНОЇ ФІЛОСОФІЇ КАРЛА ЯСПЕРСА 

 

 

Сьогодні у дослідженнях питань функціонування, призначення і сутності керованих 

людиною інституцій – як-от, закладів, що покликані забезпечувати отримання вищої освіти – 

далеко не завжди береться до уваги світоглядне підґрунтя, на якому мають базуватися такі 

дослідження. Якщо університет призначений освічувати, виховувати та навчати людину, то 

хіба не варто нам, передусім, відповісти на питання про те, чим, в сутності, є людина, якими 

є її духовні потреби та, врешті-решт, яким чином варто задовільнити ці потреби? Очевидно, 

що подібні рефлексії далеко виходять за межі не тільки педагогічних, але й взагалі усіх 

сучасних наук, оскільки відносно них неможливо застосувати традиційні методики 

верифікації істинності того чи іншого твердження. Дана обставина, однак, не позбавляє нас 

необхідності брати ці питання до серйозного розгляду, адже неможливо правильним чином 

облаштувати наші освітні установи без розуміння того, чим виступають ці установи – та 

освіта загалом – для людини, достатньо не обміркувавши, таким чином, справжню «Ідею» 

університету. Видатний німецький філософ, психолог та психіатр Карл Теодор Ясперс (1883 

– 1969 рр.) підходить до розгляду питання ролі та функції вищої школи в суспільстві саме на 

основі своїх філософських міркувань щодо ідеї університету. В цьому, на наш погляд, 

полягає – великою мірою недооцінена, ба навіть обділена увагою дослідників – важливість 

трактату Ясперса «Ідея університету» у відношенні сучасних педагогічних наук.  

Автор починає свій розгляд ідеї університету з міркувань про роль, яку наука відіграє 

в житті людини. Вона, за Ясперсом, є проявом невід’ємного від людини прагнення до 

набуття знань про оточуючий світ. При цьому, дане прагнення є цілком самодостатнім 

(тобто, здобуття знань – кінцева мета усіх наукових досліджень, якими займається людина). 

Автор категорично заперечує так званий екстерналістський погляд на феномен науки, згідно 

якого наукове пізнання керується та спрямовується зовнішніми умовами (зокрема, 

соціальними, історичними та політичними «замовленнями») [3]. Є низка причин, через які 

такий підхід варто вважати хибним. По-перше, технічне оснащення є лише одною зі сфер, що 

знаходяться в середині значно ширшого поля самої науки та людських можливостей загалом. 

По-друге, безпосередня користь та застосовність результатів досліджень жодною мірою не 

могли бути стимулами великих наукових відкриттів, оскільки здійснення останніх не 
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піддається ніякому передбаченню. Іншими словами, практична застосовність науки можлива 

лише на основі вже досягнутих результатів останньої. По-третє, здійснення наукових 

досліджень і розробка винаходів є двома абсолютно різними сферами духовної активності, а 

отже, науку не можна спрощувати суто до її практичного застосування [1, c.46]. З наведених 

причин, замість підкорення науки цілям технічних винаходів та життєвої практики, наукові 

дослідження варто вважати самоціллю.   

Після розгляду природи наукового дослідження, Ясперс робить наступний крок до 

свого тлумачення ідеї університету. Автор виділяє три головні задачі, які ставляться перед 

університетом: дослідження (Forschung), освіта і виховання (Bildung und Erziehung) та 

навчання (Lehre) [1, c.64]. Коротко торкнемося особливостей кожної з цих задач.  

Оскільки університет, передовсім, є інституцією, що покликана задовільнити 

фундаментальне прагнення людини до пошуку та пізнання істини, наукові дослідження 

(Forschungen) становлять сутність вищої школи. Без залученості університету в процес 

досліджень, зазначає Ясперс, виконання двох інших задач (освіти та навчання) перестає бути 

можливим. Адже викладання для професора, який не займається власною науковою 

роботою, перетворюється на сухий виклад програмного матеріалу, який є безвідносним до 

духовного життя викладача. Іншими словами, найкращий дослідник є також і хорошим 

викладачем у своїй галузі [1, c.70]. Разом з цим, процес досліджень також не може бути 

ізольованим від процесу поширення знання, оскільки саме таким чином забезпечується 

комунікація між усіма людьми, які залучені в життя університету (дослідники, професори, 

студенти тощо). Крім того, навчання як таке «не може не потребувати дослідження, яке 

відноситься до його сутності» [1, c.70]. Тому вищим і невід’ємним принципом університету є 

нерозривний зв’язок дослідження та навчання.  

Беручи до уваги історичний контекст існування університету в духовному житті 

людства, Карл Ясперс зазначає, що в різних культурних середовищах мали місце різні 

методи виховання і освіти (Methoden des Bildung und Erziehung). Останні узагальнюються 

автором у три окремі види: (1) схоластичний; (2) виховання майстра; та (3) сократичний [1, 

c.73]. Розрізнення між зазначеними видами виховання, по суті, зводиться до статусу 

викладача та відносин між ним та його студентами. При схоластичному вихованні, вчитель 

виступає як пасивний передавач, який відтворює заданий програмою матеріал учням. 

Виховання майстра передбачає, що вчитель є великим авторитетом для учнів, який 

самостійно вибудовує власну ієрархію для подачі навчального матеріалу; він також 

розуміється як єдина вища інстанція стосовно істинності знання, що ним передається. 

Сократичне виховання стоїть осторонь двох вищеописаних видів, не беручи до уваги 

різницю між викладачем та учнем: обидва з них знаходяться на тому ж ідейному рівні; 
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навчання тут набуває маєвтичного характеру, не припиняючи запитування щодо природи тих 

або інших речей; істина пізнається в активній дискусії між студентами та викладачем; 

зрештою, поняття «студент» та «викладач» набувають радше умовного характеру, межі між 

ними стають неявними. Освіта і виховання в університеті, за Ясперсом, повинні мати 

сократичний характер. Це зумовлено тим, що студент є дорослою та зрілою людиною, для 

якої характерний певний ступінь відповідальності. Викладач, отже, не дає студенту жодних 

вказівок та не здійснює над ним особистого керівництва (в цьому також полягає і різниця 

між школою та університетом). З цього видно, що вищим благом, яке має набуватися в 

університеті разом з освітою і вихованням, є індивідуальна свобода [1, c.76].  

Навчання (Lehre) в університеті не повинно зводитися до здобуття суто технічних 

результатів (як-от, отримання оцінок, рекомендацій, дипломів, здобуття ступенів тощо). 

Коли освітній процес орієнтований лише на виконання подібних цілей, з університету зникає 

його духовне життя (das geistige Leben) [1, c.80]. Надмірна впорядкованість, бюрократичність 

та відсутність духовного життя в університеті призводять до того, що втрачається сенс 

власне освіти, незважаючи на те, що університет стає масовим явищем та все більше й 

більше людей формально отримують освітні ступені. Навчання в університеті, отже, не 

повинно зводитися до схеми. Радше воно повинно виконувати своє призначення de facto; 

бути орієнтованим не на пасивну рецепцію та відтворення інформації, а на розвиток 

мисленнєвих якостей студента; не випускати величезні за кількістю маси «освіченої» робочої 

сили, а відбирати найздібніших, найбільш пристосованих до невпинного пошуку істини в 

науках дослідників, які формуватимуть духовне обличчя нації.  

Зробивши побіжний огляд задач університету, повернімося тепер до нашої початкової 

тези про самодостатність науки. Вище було сказано, що наука за своєю природою становить 

самоціль і не керується жодними зовнішніми обставинами. Відтак, аби бути послідовними, 

мусимо стверджувати: якщо університет передусім є установою, де займаються навчанням та 

науковими дослідженнями (які не спрямовані на жодні практичні вимоги людини), то 

розуміння цієї інституції як такої, що є основним постачальником ресурсів для ринку праці, є 

хибним. Такий погляд на вищу школу сьогодні відомий під назвою «підприємницький 

університет» [2] і, по суті, в ХХІ ст. стає загальноприйнятим не лише серед населення, але й 

серед деяких академічних кіл. Зазначимо також, що позиція «підприємницького 

університету» не лише опирається на хибні засновки стосовно сутності та природи науки, 

але й намагається зберегти за таким стилем «освіти» репутацію класичного університету, 

який за своєю ідеєю становив справжнє духовне обличчя людини в минулому. Чи можна 

вважати заклад, який орієнтований на схематичну, масову підготовку якомога більшої 

кількості кадрів, духовним обличчям людини?  
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На наш погляд, «підприємницький університет» (а також спроба його синтезу з 

традиційним університетом) сьогодні призвів до знецінення вищої освіти. Цінними та 

«престижними» сьогодні вважаються лише ті спеціальності університету, які є 

затребуваними на ринку праці. Духовне життя університету було замінене на грубу 

практичність та ігнорування прагнення людини до пошуку істини та пізнання світу. Прояви 

цього бачимо в повсюдному упадку гуманітарних наук [3], які вже давно вважаються такими, 

що «не несуть жодної користі».  

З огляду на дані риси сучасної освіти, вважаємо, що мусить бути проведена чітка 

дистинкція між традиційними університетами з одного боку та закладами, які займаються 

постачанням кадрів на ринок праці, з іншого. Крім цього, останні не повинні мати нічого 

спільного з науковими ступенями та традиційною формою, в якій здійснюється надання 

справжньої університетської освіти. Радше, вони повинні мати структуру підготовчих курсів, 

які забезпечують працівника усіма необхідними навичками для його майбутнього фаху. В 

такому разі, ми матимемо змогу зберегти розуміння того, чим є справжнє призначення 

освіти, а також того, що за своєю сутністю собою являє університет, а що – ні.  

Таким чином, сьогодні робота Карла Теодора Ясперса «Ідея університету» може стати 

для нас важливим орієнтиром стосовно того, в якому напрямку нам варто рухати свій 

культурний та науково-технічний поступ, коли мова йде про збереження духовного життя 

університету і осмислення його суспільної місії. Освіта – надто цінне та особливе надбання 

людини, щоб в один момент зруйнувати весь її ідейний та духовний багаж, який 

накопичувався нами протягом понад 800 років.  
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ДУАЛЬНА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Все більше студентів натрапляють на проблему безуспішного пошуку місця праці 

після завершення навчання у ЗВО та у інших навчальних закладах. За даними Державної 

служби статистики в порівнянні 2021 та 2020 років  в Україні налічується на 27,8 тис. осіб 

більше, які не мають місця праці, віком до 24  років. Станом на 2021 рік - 223,6 тис. осіб, а у 

2020 році- 195,8тис осіб . Проблема полягає в тому, що часто випускникам не завжди є 

достатньо теоретичного матеріалу, щоб знайти місце праці за фахом. В основному це 

стосується технічних та соціальних галузей. Тож у Німеччині започаткували нову форму 

навчання у пропорції «30% теорії, 70% – практики» – дуальна освіта. На початку XX ст. під 

час соціальних та економічних змін в західноєвропейській педагогіці у Німеччині виник 

реформаторський рух за трудову школу, активним діячем якого був Георг Кершенштейнер – 

реформатор професійної освіти в Німеччині. Він створював спеціальні школи для підлітків , 

а потім розробив нову систему навчання фабрично-заводського характеру , яка включала 

практичну роботу на виробництві з традиційним навчанням . Така  система стала поширеною 

серед європейських  країн  як німецька система дуальної професійної освіти.  

Що являє собою дана форма освіти? Це різновид освіти, при якому поєднується 

навчання у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, фірмах, в 

установах, організаціях  тощо. Суть даного методу навчання полягає в наступному. Студент, 

навчаючись у ЗВО або у інших навчальних закладах , опановує теоретичний матеріал 

традиційно із викладачем, а вже практичні навички отримує  на підприємстві в процесі 

роботи та комунікації із працівниками. Такий підхід суттєво відрізняється від класичного 

навчання, оскільки це не тільки закріплення теорії на практиці, а навпаки - це навчання під 

час практики. Для студента фахівці ЗВО та підприємства  вибудовують гнучкий спеціальний 

графік. А також це можливість порівняти інформацію у підручниках з тим, що показують на 

практиці. Головна мета цієї форми навчання – покращити якість підготовки кваліфікованих 

кадрів із урахуванням вимог роботодавців. Щодо студентів, які навчаються за даною 

формою, це не лише навчання, практика чи освоєння матеріалу, але й можливість  заробітку. 

За словами німецьких фахівців з фонду Конрада Аденауера, в середньому студенти 

отримують приблизно 900 євро на місяць ( ця сума залежить від спеціалізації та 

підприємства). В загальному дуальна освіта охоплює професійно-технічну  та вищу освіту. 
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[3] 

Які передумови створення такої форми освіти? По-перше,  масове знецінення 

практичної частини  підготовки студентів, а по–друге, це тенденція працевлаштування 

випускників ЗВО не за фахом. А по-третє, іншою передумовою є виїзд студентів та 

випускників за кордон, причиною, в більшості випадках, якого є проблеми з пошуком місця 

праці або недостатня заробітна плата. 

Ініціатором такої освіти може виступати як і навчальний заклад, так і роботодавець. 

Держава забезпечує нормативно-правову базу дуальної освіти. В свою чергу організатори 

мають забезпечити тісну співпрацю. Відповідно роботодавці надають робочі місця для 

навчання, виплачують своїм учням зарплату, і відповідають за практичну частину та за 

складання певного підсумкового іспиту в кінці навчання [2] .  Але зазвичай ініціаторами 

виступають навчальні заклади.  Наприклад, зараз у державному вищому навчальному закладі 

"Університет банківської справи" діє пілотна модель дуальної форми навчання. ЗВО  уклав 

договір про співпрацю разом із приватною компанії "IQ Холдинг". За період партнерства 

було створено науково-дослідний HUB, інноваційну ІТ-лабораторію в одному із навчальних 

корпусів університету у Львові. 

Для чого започаткували дуальну форму освіти? Як написано вище, роботодавець 

прагне залучити якнайбільше кваліфікованих працівників. Тому, з метою підготовки 

студентів, започаткували дану форму освіти, аби  підвищити якість підготовки 

кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців. Після завершення такого 

навчання студенти вже вміють працювати у вузькоспеціалізованих галузях певної фірми, 

розбираються у технологічних процесах тощо. 

Дуальна освіта не означає, що опісля навчання студент змушений продовжувати 

працювати на тому самому робочому місці. Він може як і залишитися далі працювати, так і 

шукати інше місце праці.  

Німецькі фахівці розповідають, якщо підприємства працевлаштовують своїх учнів 

відразу після завершення даної форми навчання, вони в свою чергу, безперечно, можуть 

заощадити на витратах на пошук кадрів ( щодо реклами, оголошень, співбесіди, оплату 

послуг підготовки нових працівників тощо) . 

Оскільки учні працюють на підприємстві повний робочий день протягом декількох 

робочих днів (переважно 3–4 дні), то це, звичайно, компенсує ці витрати. У середньому 

учень коштує німецькій компанії 17 933 євро на рік. Приблизно 60 відсотків від цієї суми 

складає зарплатня, яку студенти отримують. Підрахувавши, німецькі фахівці зробили 

висновок, що робота студента в Німеччині приносить 12 535 євро на рік. Таким чином, чисті 

витрати значно зменшуються – до 5398 євро на рік ( дані станом на 2012/2013 роки). Приклад 
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Німеччини стосується не лише професійно-технічної освіти, а також ЗВО.[2] 

Чому ж тоді не у всіх українських навчальних закладах  поширена дуальна освіта? 

Дана проблема полягає у партнерстві закладів освіти та роботодавців. Для 

впровадження даної форми навчання партнерам необхідно разом розробити велику кількість 

навчальних планів на різних факультетах, створити відбір студентів на навчання за дуальною 

формою  здобуття освіти. А також як і студентам, так і представникам ЗВО необхідно краще   

відслідковувати тенденції на ринку праці, аналізувати його та робити припущення, наскільки 

обрані напрями дуальної форми навчання будуть актуальними через декілька років та як 

швидко відповідні партнери реагують на ці зміни. У свою чергу роботодавці несуть  

відповідальність за якість практичної підготовки студентів, а також за техніку безпеки на 

виробництві [1].  

Які саме галузі може охоплювати дуальна освіта? Зазвичай, найбільше дуальну освіту 

зараз впроваджують у технічні галузі, а за словами заступника міністра освіти Володимира 

Ковтунця :«Мова швидше йде про прикладні спеціальності, пов’язані з виробництвом…Не 

уявляю дуальну освіту з фізики чи математики, бо ті ж знання вони отримають в 

університеті. В педагогічній освіті теж вистачає практики».   

Для студентів як і для більш теоретичної спеціальності, так і практичної, дуальну 

освіту слід застосовувати: просто для одних – швидшими темпами і одразу під час перших 

років навчання, а для інших – дещо пізніше. Оскільки більшість спеціальностей мають 

практичну частину у своєму застосуванні.  Вважається, що студентам більшості 

спеціальностей практична частина навчання є важлива, оскільки  для того і існує поділ на 

спеціальності, щоб отримати знання щодо окремої галузі, а потім застосовувати її на 

практиці. Тому , у інші галузі, окрім технічних , можна впроваджувати таку форму 

навчання[4].  

Можу навести приклади, у яких галузях можна було б започаткувати дану форму 

навчання. Це можуть бути галузі економіки, від маркетингу до кібернетики. Наприклад, 

маркетинг: в  умовах економічного розвитку, під час посилення конкуренції, вдосконалення 

науково-технічного прогресу, зміни поведінки споживача, швидко змінюються тенденції 

маркетингової діяльності . Для успішного маркетолога потрібно не лише знати теоретичну 

базу, а необхідно швидко реагувати на зміни окремого ринку, аналізувати реакцію покупців, 

розробляти стратегію тощо, а такі навички, безумовно, набуваються з досвідом.  

Також дуальна освіта буде, хорошою практикою для спеціальностей з вивчення 

іноземних мов або природничих наук. Наприклад, існує безліч технік перекладу, які не 

можна  освоювати протягом декількох років навчання в університеті. Або методи 

дослідження природних явищ , які вартувало би опрацьовувати не теоретично в аудиторіях 
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навчальних закладів, а в лабораторіях із фахівцями. 

В Україні, станом на 2020/2021 навчальний рік, за даними МОН,  професійну освіту за 

дуальною формою здобувають 12 395 осіб. Прийом заяв на навчання за дуальною формою 

навчання  у 2020/2021 році становив 6 660 осіб у 192 навчальних закладах України . 

Найбільша кількість студентів , які навчаються за дуальною формою освіти, 

прослідковуються у закладах Хмельницької області (877 осіб), Львівської (807 осіб), 

Вінницької (529 осіб ), м. Києва (464 осіб ). 

 Наприклад, У Львові елементи дуальної освіти впроваджує ІТ-компанія SoftServe, яка 

підписала угоду щодо співпраці з УКУ. Дана компанія проводить курс «Deep Reinforcement 

Learning» про штучний інтелект і найсучасніші алгоритми машинного навчання. 

Викладатимуть дисципліну спеціалісти фірми. Наступний напрямок дуальної освіти в межах 

даної співпраці – створення спільної дослідницької групи UCU-SoftServe Research Group. До 

неї будуть входити студенти і працівники факультету прикладних наук, а також R&D 

інженери SoftServe з метою спільної роботи над окремими дослідженнями. 

КПІ ім. І. Сікорського, наприклад, співпрацює з «Прогрестех-Україна». Це одна з 

найбільших інжинірингових компаній, яка надає інженерні послуги для світових 

аерокосмічних корпорацій     Boeing та Airbus, автомобілебудівних корпорацій Tesla і 

Daimler. В університеті ця компанія створила спільний навчально-науковий центр для 

підготовки механіків для авіаційної промисловості.  

Отже, дуальна освіта допомагає студентам набути практичні навички та краще освоїти 

матеріал. Вона стосується не лише закладів професійно-технічної освіти, а також ЗВО. 

Також така форма навчання впроваджується в українську систему освіти.  
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Рижак Юлія (факультет початкової освіти та філології  

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії) 

Наук. консультант – Казакова Н.В. 

 

ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ  

ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Пристосування першокурсників до навчання у закладі вищої освіти (ЗВО) пов’язано з 

початком нового етапу навчання, а саме здобуття вищої освіти. Складнощі на цьому етапі у 

студентів виникають уже з перших днів/місяців навчання та продовжуються надалі, 

впливаючи при цьому на розвиток їх особистості, професійну самореалізацію, рівень і якість 

засвоєння нових компетентностей, кар’єрного зростання майбутніх фахівців.  

Пристосування до освітнього процесу у закладі вищої освіти – це різноаспектне 

запитання. Адаптація пов’язана зі знайомством із новою групою людей (одногрупники, 

однокурсники тощо), пристосуванням до незвичних умов і до рівня отримання знань, зі 

зміною форм і методів навчання, збільшенням кількості навчальних дисциплін, які 

вивчаються у короткий строк у великому обсязі, знайомством з академічною спільнотою 

(зокрема, викладачами) та їх підходами до вивчення навчального матеріалу та оцінювання  

результатів навчання. 

Будучи абітурієнтами, першокурсники самостійно та індивідуально підійшли до 

вибору фаху, обравши заклад вищої освіти. Проте для того, щоб надалі їх навчання було 

успішним, у здобувачів вищої освіти має бути сформований певний інтерес і бажання 

навчатися у цьому закладі. Саме для цього, першокурснику потрібна допомога при 

пристосування до навчального процесу. Кожному відомо, що процес пристосування є досить 

складним і для кожного по-різному індивідуальний. 

У соціально-педагогічній літературі О.Бондарчук, Н.Колизаєва, Т.Середа розглядають 

такі форми пристосування першокурсників до навчання у ЗВО [2]: 

1) формальна – пізнавально-інформаційна пристосованість першокурсника до 

студентського середовища, яке швидко і активно змінюється, адаптація до умов і традиції 

навчального закладу, змісту навчання закладу, виокремлення обов’язків та вимог, що 

висуваються до першокурсників; 

https://life.pravda.com.ua/society/2017/02/16/222630/
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2) соціально-психологічна – це суспільне злиття груп (об’єднання) першокурсників і 

утворення одного цілого із загальним студентством; пристосування до нового соціального 

середовища (викладачі, одногрупники, співмешканці в гуртожитку/квартирі, оточення у місті 

тощо); реорганізація уже здобутих у житті навичок і звичок; кардинальна перебудова 

сімейного проживання з рідними у цілковиту самостійність; 

3) дидактична – готовність першокурсника навчатися, здобувати нові знання, 

оволодівати сучасним змістом, формами і методами майбутньої професійної діяльності у 

ЗВО; адаптація до засвоєння великого обсягу   навчального матеріалу, зокрема наукових 

термінів. При навчанні першокурсника значна частина приділяється самостійній роботі 

(складання тверджень, написання творів, ессе, створення проєктів, участь у неформальній та 

інформальній освіті тощо), проводяться лекційні, семінарські, практичні  заняття, 

конференції, колоквіуми, круглі столи, вебінари тощо.  Ці умови значно відрізнятимуться від 

тих, які були закладі загальної середньої освіти, тому це може негативно вплинути на 

стосунки першокурсників та викладачів, сприяти виникненню труднощів. Їх можна подолати 

при правильно встановленому і організованому процесі навчання, а також, якщо  у студентів 

будуть сформовані такі якості, як: самостійність; вміння контролювання самого себе; реальна 

оцінка власної пізнавальної діяльності; тайм-менеджмент для навчальної праці та 

відпочинку; уміння правильно розподіляти свій час для самостійної навчальної роботи; 

самоконтроль тощо; 

4) особистісно-психологічна – це підкорення першокурсником нової соціальної ролі 

(«студент») та усвідомлення того, що надалі він буде реалізовуватися у ролі як «фахівець». 

Науковці В.А. Деменко, С.С. Микитюк зазначали,  що адаптація до нових незнайомих 

умов передбачає формування психологічних механізмів, що гарантують безпеку та адекватну 

орієнтацію в новій ситуації [4]. При ефективному пристосуванні першокурсника до умов 

ЗВО буде відбуватися реалізація  самого себе в процесі навчання. Коли ж першокурсник не 

може пристосуватися, то він сприйматиме будь-яку ситуацію неадекватно, що підвищує 

рівень тривожності, занижує самооцінку та викликає байдужість, нецікавість до того, що 

відбувається в освітньому процесі ЗВО. 

Варіанти втілення себе в різних сферах діяльності визначають готовність 

першокурсника до активного студентського життя у закладі вищої освіти. Існує декілька 

типів поведінки першокурсників у процесі навчання: 

1) зовнішня мотивація, що характеризується прагненням до похвали з боку інших 

людей. В цих першокурсників є залежність від думки батьків, викладачів, одногрупників, 

знайомих. Тобто, оцінювання з боку інших є способом самоствердження та виконує  значну 

роль у житті. Такі студенти часто відчувають підвищену тривожність і низьку 



17 
 

стресостійкість;  

2) особистості, що відмовляються від оцінювання, демонструючи при цьому апатію і 

незалежність від них. Освітній процес у ЗВО викликає у першокурсників відторгнення, що в 

результаті призводить до даремної витрати часу та втрати інтересу до здобуття освіти; 

3) внутрішня мотивація і поведінка першокурсника, що дозволяє реально 

усвідомлювати свій вибір професії;  навчання визначається необхідністю при реалізації своїх 

життєвих планів та втілення мрій. Першокурсники орієнтуються на раціональне 

використання часу, реально оцінюють свої здібності, отримують задоволення від процесу 

навчання у ЗВО. Очевидно, що головним мотивом навчальної діяльності для цієї групи 

студентів і основним чинником їх адаптації є  майбутня професійна діяльність, необхідні 

загальні та фахові (спеціальні) компетентності для цього. Професійну діяльність вони 

висувають на перше місце серед усіх інших видів діяльності. 

При вступі до закладу вищої освіти оточення першокурсників змінюється, стосунки з 

батьками, рідними, побутова сфера (проживання в гуртожитку/квартирі, харчування тощо). 

Все це сприяє виникненню  проблем, які призводять до руйнації сформованих раніше 

стереотипів, які часто негативно впливають на самопочуття першокурсника. 

У наукових працях М.Головатого виділено три фази процесу адаптації студентів до 

закладу вищої освіти відповідно до часових меж [1]:  

1) початкова фаза – пристосування першокурсника розглядається як психічна реакція 

організму на нові умови та закінчується приблизно в кінці першого семестру;  

2) фаза реконструювання адаптаційних процесів, динамічного стереотипу та 

психічних процесів триває до середини другого семестру; 

3) фаза виникнення стійкої адаптації – закінчується в кінці I курсу. Але 35 % 

першокурсників до умов закладу вищої освіти не адаптовані успішно. 

Отже, процес адаптації студентів-першокурсників до умов освітнього процесу у ЗВО 

– це прийняття норм нового соціального оточення, внутрішнє та зовнішнє відношення до цих 

умов та приєднання до системи міжособистісної взаємодії у групі. Тому його можна 

аналізувати як загальну проблему, адже здобувачам вищої освіти доводиться адаптуватись 

до зміни дозвілля і праці, до нової системи навчання та входження в новий колектив.  

Особливу роль в успішній адаптації здобувачів вищої освіти до умов ЗВО відіграє 

куратор групи. Тому  до перспектив подальших досліджень  відносимо вивчення 

особливостей роботи куратора щодо сприяння  успішній адаптації студентів до освітнього 

простору у ЗВО. 
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СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ: ВИКЛИКИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ 

(НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА 

ФРАНКА) 

 

Студентські роки – один із найважливіших періодів у житті молодої людини. Саме в 

цей час у студентської молоді формується активна громадянська позиція та відбувається 

сепарація від дорослих. Відтак виникає потреба у самореалізації та можливості проявляти 

свої лідерські чи креативні якості.  

Цьому дуже добре може посприяти участь та членство студента в органах 

студентського самоврядування вишу. Яскравим прикладом такої діяльності може слугувати 

студентське самоврядування у Львівському національному університеті імені Івана Франка. 

За Положенням про студентське самоврядування, це право і можливість студентів 

самостійно вирішувати питання навчання і побуту, захисту своїх прав та інтересів, а також 

брати участь в управлінні Львівським національним університетом імені Івана Франка. 

Студентське самоврядування Університету є невід’ємною частиною його громадського 

самоврядування [1]. Тобто студентське самоврядування – це форма самоорганізації 

студентів, механізм представництва й відстоювання своїх прав, можливість самореалізації 

[2].  

 Із березня 2020 року весь світ стикнувся з новим цивілізаційним викликом – 

пандемією Covid-19. Це стало передумовою для розвитку дистанційної освіти, 
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запровадження інтерактивних методів навчання та активного використання новітніх 

технологій для реалізації освітнього процесу. Такі зміни не могли не торкнутися й діяльності 

органів студентського самоврядування та спричинили запровадження низки нововведень у 

роботі. І досвід Львівського університету в цьому контексті є справді дуже якісним та, 

мабуть, одним із провідних в Україні. 

Насамперед, варто зазначити, що найголовніше завдання студентського 

самоврядування – захист прав та інтересів студентів. В умовах дистанційного навчання, коли 

доступ до університету обмежений з огляду на протиепідеміологічні заходи, Студентському 

урядові Львівського університету довелося якомога активніше просувати та розвивати свої 

соціальні мережі. Сторінки організації в Instagram та Telegram стали базовою платформою 

для комунікації та зворотного зв’язку з університетом та адміністрацією. Студенти мають 

змогу отримувати відповіді на всі свої запитання практично миттєво, а також результативно 

вирішувати свої запити. 

 Ще однією невід’ємною складовою діяльності Студентського уряду ЛНУ ім. І. 

Франка є організація студентського дозвілля. У цьому напрямі викликів виявилось іще 

більше, адже проводити заходи чи події наживо стало практично неможливим. Тут пішли в 

хід різноманітні онлайн-платформи – Zoom, Microsoft Teams, Discord, Kahoot! та багато 

інших. Зокрема, зустрічі з відомими людьми повністю перекочували на Інтернет-платформи, 

що стало насправді дуже зручним, бо дало можливість напряму ставити питання спікерам 

або обмінюватись думками в чатах, не виходячи з дому. Відтак, з появою нового формату, 

з’явились і нові ідеї заходів, а особливою приємністю є те, що зараз вони вже стали 

традиційними.  

 Взагалі дистанційний формат проявив себе доволі продуктивно, адже дозволив 

студентам, що перебувають у всіх куточках країни, долучатись до різноманітних заходів та 

брати активну участь у всіх подіях.  

 Та найголовнішим викликом у період пандемії Covid-19 стало проведення виборів 

студентського самоврядування (зокрема, голови Студентського уряду та голів Студентських 

рад на факультетах і в коледжі) та Конференції студентів Університету. Це стало 

проблемним моментом, тому що потрібно було провести максимально чесні, прозорі та 

справедливі вибори, керуючись принципами демократії та свободи.  

Відповідно, Конференція студентів ЛНУ ім. І. Франка – вищий орган студентського 

самоврядування – затвердила зміни до Положення про студентське самоврядування 

Університету, що зробило можливим проведення виборів в онлайн-форматі та повністю 

затвердило процедуру виборів з усіма формальними моментами. Також на Конференції була 

обрана незалежна Студентська виборча комісія Університету, що згодом сформувала 
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Студентські виборчі комісії факультетів та коледжу.  

 Вибори голови Студентського уряду вперше за історію Університету відбувались 

повністю в онлайн-форматі, за допомогою системи корпоративних пошт Університету на 

сервісі Microsoft Teams за доменом @lnu.edu.ua, що дало можливість забезпечити реєстрацію 

виборців та унеможливити повторне голосування чи поширення форми-бюлетеня для тих 

студентів, що не зареєструвались, аби бути виборцями. Далі, онлайн-голосування дало змогу 

швидко підрахувати голоси, а всі результати голосування оперативно були опубліковані у 

соцмережах.  

 Цей досвід став фундаментальним для багатьох українських вишів, адже сама подібна 

форма проведення Конференції та виборів дає змогу зробити їх справді чесними та 

прозорими. Згодом такий спосіб проведення виборів імплементували і в інших 

університетах, що є свідченням того, що він справді корисний та якісний і потрібний для 

запровадження також в інших закладах освіти України. 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ АВТОНОМІЗАЦІЇ ЗВО ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РЕФОРМИ В ГАЛУЗІ ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 Автономізація ЗВО стала засадничим принципом реформування вітчизняної системи 

вищої освіти. Тут важливо зазначити, що у цьому процесі виникло питання  щодо визначення 

форм і меж автономізації закладів вищої освіти задля підтримки рівноваги між 

університетом та державним регулюванням освітнього процесу. Задля подолання цієї 

проблеми  потрібно було знайти свого роду баланс, який би врегулював ці аспекти, при 

цьому задовольняв запити суспільства і поєднував принципи ідеології вільного ринку та 
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соціальної справедливості.  

Доволі складний і суперечливий процес з точки зору концептуального розуміння та 

практичного впровадження, основа якого виформовувалась навколо ідеї автономії у 

академічних, організаційних, кадрових та фінансових питаннях.[3]. До того ж автономізація 

сприяла підвищенню рівня самоврядування та відповідальності щодо наукової діяльності, 

розробки і впровадження освітніх програм, адміністрування тощо. Ми б визначили саме цю 

складову реформи вищої освіти як одну із основних в питанні модернізації системи, адже 

здатність і можливість самостійно приймати рішення є запорукою конкурентоспроможності 

та ефективної діяльності ЗВО. В контексті ринкових механізмів ця реформа також сприяє 

мобільнішій реакцій на запити з зовнішнього середовища від споживачів, корпоративних 

структур, що сприятиме не  лише розвитку ЗВО, а й суспільства загалом. Тому так важливо 

детальніше вивчити та дослідити чотири основні виміри автономізації ЗВО.  

Перший вимір – це академічна автономія, вона стосується питань визначенні змісту та 

структури освітніх програм, відповідальності університетів за забезпечення якості освітніх 

програм та ступенів, незалежність та самостійність  учасників освітнього процесу в ході 

їхньої науково-педагогічної та творчої діяльності. Згідно з Законом України «Про вищу 

освіту» «академічна автономія в запропонованому Європейською університетською 

асоціацію розумінні знаходить своє відображення у відповідних положеннях»[1] : 

 розробка правил прийому 

 самостійна розробка наукових та освітніх програм 

 видання власних дипломів за неакредитованими освітніми програмами 

Зміст організаційної автономії теж детально законодавчо роз’яснений, особливо в 

питаннях моделі університетського управління, адміністративних та академічних структур. 

Це стосується : 

 процедури обрання керівника закладу вищої освіти 

 можливості самостійного вирішення питання визначення академічної структури 

 заснування юридичних осіб та «збільшення зовнішніх представників у наглядових і 

вчених радах»[2]  

Третя складова цієї реформи - кадрова автономія. Згідно з законодавством формально 

це найбільш розвинута частина реформи автономізації. Проте, практика часто йде в розріз із 

законодавчими нормами. Тому дослідники цієї проблематики відзначають, що відбувається 

неофіційна участь «державних органів у кадрових рішеннях, а також через вплив уряду на 

керівні органи»[1]. Тим не менш питання кадрової автономії закладу вищої освіти 

стосуються : 
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 штатного розпису, визначення процедури прийняття на роботу науково-педагогічних 

кадрів, технічного персоналу, а також питання їх звільнення 

 питання щодо оплати праці, окрім основних положень, що регулюються 

законодавством (існує можливість встановлюти доплати, надбавки, премії, але за 

рахунок власних надходжень) 

Поряд із цим важливе місце займає фінансова автономія, це по-суті трансформація 

механізму взаємодії між закладом вищої освіти та державою. В ході цієї трансформації має 

відбуватися перетворення ЗВО на «економічно самостійні структури»[1]. У ключі цієї 

частини автономізації університет отримує бюджетне фінансування в межах держзамовлення 

за всіма видами витрат, але він має право «самостійно розпоряджатися як бюджетними, так і 

власними коштами, що отримані за надання платних освітніх послуг і виконання наукових 

досліджень за господарськими договорами»[2]. Щодо характерних положень, то це : 

 типи держфінансування та їх порядок 

 можливість самостійно розпоряджатися власним майном, будівлями тощо 

 кошти університету, отримані за різноманітні освітні послуги не можуть бути 

вилучені, до того ж університет самостійно керує цими надходженнями 

Проте автономізація сама по собі не може бути самоціллю реформування системи. Це 

крок, що має наблизити українську систему вищої освіти до підвищення 

конкурентоспроможності наших фахівців на світовому ринку праці, більшій задоволеності 

учасників освітнього середовища, інтеграцію нашої освітньої системи в європейський та 

світовий  простір. Це в свою чергу сприяє поступальному і сталому розвитку суспільства та 

держави в цілому. Тому за своєю формою і змістом автономізація українських університетів 

мала сприяти вирішенню великої кількості системних проблем.  

Для того, щоб проаналізувати результати цієї реформи у контексті змін 

університетського середовища  нами було проведено невеличке онлайн опитування 

«Впровадження автономії закладу вищої освіти як частина демократизації освітнього 

процесу» . Об’єктом нашого дослідження стали студенти закладів вищої освіти, як 

безпосередні учасники навчального процесу. За результатими опитування, лише 21,7% 

опитаних респондентів  вважають, що автономізація їх університетів призвела до позитивних 

змін, а 47, 8% зазначили, що не можуть впевнено говорити ні про позитивні, ні про негативні 

зміни. З однієї сторони, це  може свідчити про недостатню інформованість студентства щодо 

цих питань або ж вони дійсно не відчувають позитивної динаміки у системних 

трансформаціях університетського середовища. Ми схиляємось до першого варіанту, адже на 

питання «Чи знаєте Ви у чому полягає зміст ідеї автономізації закладу вищої освіти?»  60, 9% 

опитаних респондентів зазначили, що проінформовані про це лише частково, а 13% не 
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знають про це взагалі. 26,1% студентів, що взяли участь в опитуванні зазначили, що знають в 

чому полягає зміст університетської самостійності. Ця цифра корелює із кількістю 

респондентів, що вбачають позитивні зміни у впроваджені цієї реформи. Хоча це питання 

потребує подальшого наукового дослідження. 

Але все ж  реформування української системи вищої освіти напряму пов’язане із 

глобальними викликами та загрозами світового освітнього середовища. Тому значення 

автономізації ЗВО таке важливе, вона надала університетам нові можливості. Звичайно, це 

доволі поступальні зміни, які потребують часу, ефективного менеджменту та зацікавленості 

у цьому всіх учасників освітнього процесу. Але за допомогою маленьких кроків відбувається 

підвищення якості вищої освіти, рівня кваліфікації та конкурентоспроможності фахівця. 

Отримані нами результати опитування свідчать про  певну специфіку цього процесу, яка 

супроводжується нерозумінням та недовірою зі сторони студентської спільноти. Можливо, 

це пов’язане з тим, що не у всіх до кінця сформувалося розуміння того, що університет 

«продає» студентам певну освітню послугу, яка має відповідати  вимогам і бути якісною. До 

речі, навколо цього питання і досі існують суперечністі між утилітарною та ліберальною 

парадигмою щодо цього процесу.  На практиці, це можна спостерігати і в університетському 

середовищі, де протистоять ліберальні ідеї класичної, фундаментальної освіти з абсолютною 

цінністю знання як такого, не завжди звертаючи увагу на практичну сторону та утилітарна 

парадигма, що  навпаки наголошує на тому, що освіта це послуга, яка має задовольняти 

потреби її споживачів. Тут йде орієнтація на ринок праці та комерційну складову, яка стала 

домінуючою. Щоправда, на питання «Чи збираєтесь Ви у майбутньому працювати за 

фахом?» 17,4 % респондентів відповіли, що ні, а 26,1 % було складно відповісти.  Це теж 

своєрідний індикатор націленості університетської освіти на ринок праці, що не повністю 

відповідає очікуванням студентів. Інші питання стосувалися змін внутрішньо 

університетського середовища, студентського самоврядування, академічної мобільності та 

залеченості студентів до акредитації освітніх програм. Але в ході опитування простежилася 

цікава кореляція між попереднім питанням та питанням «Якщо б Вам знову довелось 

вирішувати питання вступу до ЗВО, то чи обрали б Ви знову Ваш?». Проаналізувавши 

отримані відповіді можна зробити висновок про високий показник саме позитивних 

аргументів. Тобто такий індикатор як повторний вибір університету свідчить про відносно 

високий рівень задоволеності студентів університетським життям взагалі та освітньою 

послугою як такою. 

Як висновок, можна стверджувати, що автономізація закладів вищої освіти це 

необхідна константа для поступального розвитку українського суспільства, де 

конкурентоспроможний та самостійний університет став би своєрідною основою цього 
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процесу і забезпечив різні сфери суспільного життя висококваліфікованими фахівцями.  
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СТУДЕНТСЬКЕ РАДІО ЯК СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ В ВИЩІЙ 

ШКОЛІ 

 

Використання інноваційних педагогічних технологій займає надзвичайно важливе 

місце у професійній підготовці студентів. Часто, традиційні засоби навчання виявляються 

вже не такими ефективними, як могли бути раніше. Це пов'язано з стрімким розвитком 

науково-технічного, соціального, економічного та інших прогресів. Тому, сформувалася 

потреба в вдосконаленні педагогічних технологій у вищій школі. 

Одним з недоліків традиційної системи навчання в університетах є брак практичної 

діяльності студентів. Як результат, після завершення навчання, студент не має потрібного 

досвіду, щоб одразу почати працювати по професії. Також, існує проблема невідповідності 

компетентностей студента потребам ринку праці.[2] 

В Законі України “Про Вищу Освіту” йдеться, що одним з основних принципів, на 

яких базується державна політика в сфері освіти є сприяння сталому розвитку суспільства 

шляхом підготовки конкурентоспроможного людського капіталу.[1] Саме ця мета 

найповніше може бути реалізована завдяки розширенню застосування інноваційних 

технологій в вищій школі.  

Серед таких технологій слід виділити створення, розвиток та активізацію 

http://osvita.ua/legislation/law/2235/
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студентського радіомовлення у ВНЗ. 

Перша спроба запустити студентську радіостанцію була ще в 1916 р. в США. Пік 

популярності припадає все ж на 70-ті роки, разом з активним розвитком рок-музики. На той 

час існували сотні студентських радіостанцій, але найвідоміші з них: Radio KUFS 

(Університет Сан-Франциско, США), Radio Student  (Хорватія)  Radio Campus Paris 

(радіостанція для всіх студентів Парижу, Франція), Kampus Radio Warszawa (Польща), Radio 

JSU (Університет Джексонвіля в Алабамі, США) та інші. Цікаво, що більшість цих 

радіостанцій існують і до сьогодні та активно поповнюють ринок спеціалістів з сфери 

радіомовлення та не тільки. 

Розвиток студентських радіостанцій не оминув і освітній простір України. Починаючи 

з 2000-х років кількість радіостанцій, що існувала на базі університетів почала стрімко 

зростати. Серед них: ОСТ Радіо (Острозька Академія), Радіо “КПІ” (Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського), Radio 412 (Український Католицький університет, 

м.Львів), Радіо Квіт (Національний університет “Києво-Могилянська Академія) та багато 

інших.[3] Але, на сьогоднішній день, активно функціонуючих радіостанцій залишилося 

вкрай мало. Більшість з них, ніяк не пов'язані з педагогічним процесом, а діють з ініціативи 

самих студентів, що і зумовлює їхню нестабільність. 

Також, існують університети, що мають навчальні радіостудії з відповідним 

обладнанням, але не використовують їх для практичного навчання студентів, та не 

проявляють ініціативи в створенні студентських медіа в межах освітнього процесу. Щоб 

детальніше зрозуміти таку педагогічну технологію як студентське радіо, варто окреслити 

його суть та виділити основні функції. 

Отже, студентська радіостанція – радіо, що створюється та функціонує з навчально-

виховною метою у студентському просторі та готує студентів до майбутньої професійної 

діяльності. 

Серед основних функцій студентського радіо, можна виділити наступні: 

1. Організаційна функція. В межах студентської радіостанції об'єднуються 

однодумці, що разом діють для досягнення мети – створення радіо, яке працювало б 

злагоджено та слугувало б майданчиком для творчого розвитку студентів. 

2. Пізнавальна функція. Отриманий досвід та навички допоможуть студентам в 

майбутньому без зайвих труднощів долучитися до роботи в повноцінних медіа. Студентське 

радіо створює умови, в яких студенти мають рівні можливості в засвоєнні знань та 

активному їх відтворенні. 

3. Функція соціалізації. Студенти мають можливість самовиражатися в певних 

соціальних групах за посередництвом свого медіа. 
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4. Мотиваційна функція (активізації студентів). Студенти зацікавлені в 

практичній діяльності на радіо, адже тут вони можуть проявляти свою оригінальність, 

індивідуальність та одразу бачать реакцію аудиторії, що мотивує їх бути більш 

ініціативними.  

5. Функція індивідуалізації навчання. Навчання проектується відповідно до 

індивідуальних вподобань, бажань та навиків студентів. Завдяки участі у студентському 

радіо, учасники освітнього процесу можуть проявляти творчість, самостійність, 

ініціативність та інші якості, що не завжди є пріоритетними при традиційних методах 

навчання. 

Важливо, що використання такої педагогічної технології, як студентське радіо може 

бути актуальним не тільки для майбутніх журналістів. Часто, до студентських медіа 

залучаються студенти інших спеціальностей. Адже, це робота не тільки в якості 

радіоведучих, подкастерів чи музичних редакторів. Радіостанція потребує також 

відповідного піар-відділу, технічної підтримки та інших. Тобто, це хороший старт для 

майбутніх маркетологів, SMM-спеціалістів, копірайтерів, дизайнерів, комунікаційних 

менеджерів, івент-менеджерів, технічних працівників, управлінців і менеджерів в медіа 

тощо. 

Підсумовуючи, варто додати, що студентські радіостанції ефективно екзистують під 

керівництвом викладацького складу, де завдання педагога тільки правильно скеровувати 

роботу студентів. А вони, в свою чергу, беруть на себе відповідальність за усі відділи та 

траєкторії куди та яким чином рухається їхнє студентське медіа. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ІДЕЙ ВИДАТНИХ ЗАРУБІЖНИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ ПЕДАГОГІВ 

ДЛЯ СУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ НАВЧАННЯ,ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ   

 

У сучасний період вітчизняні та закордонні школи гуманістичного напряму виховання 

відіграють суттєву роль в організації практики моральних вчинків дитини. До видатних 

педагогічних систем у світовому освітньому гуманістичному просторі належать: система 

Карла Роджерса, Марії Монтессорі, Василя Сухомлинського, Селестина Френе, Шалва 

Амонашвілі,Рудольфа Штайнера. 

Вагомими ознаками гуманістичної школи виховання є: 

-  Певна виховна система, яка шукає творчого пошуку змісту, форм, методів і засобів 

вихованців, так і вихователів; 

- абсолютно ціннісне  ставлення до учня, визнання  розвитку особистості (фізичного, 

соціально-морального, пізнавального, художньо-естетичного,  мовленнєвого, емоційно-

ціннісного, трудового та креативного) ,що є основою освітнього навчального закладу та 

становлення індивідуальності особистості як початкової мети; 

- розроблені гуманістичні моделі, що слугують створенню культурного осередку для 

виховання особистості, у якому відбувається вільний вибір способів та засобів творчої 

самореалізації, її всебічний розвиток у гармонії із собою та суспільством; 

- педагог має поставати у ролі наставника, партнера і друга для дитини, котрий  

постійно враховує її потреби і можливості; допомагає набути природності та реалізувати 

потенційні можливості, підтримуючи кожного учня. 

Головними умовами виховання гуманістичного спрямування поведінки учня слугують:  

- створення на гуманістичних засадах педагогічної системи в освітньому навчальному  

закладі; 

 - спрямування виховного процесу на морально-духовний розвиток особистості учня; 

 - оптимізація навчально-виховного процесу педагогами на основі нинішніх досягнень 

вітчизняних і зарубіжних гуманістичних шкіл; 

- відношення соціально-виховних  інститутів та їх приналежність у  вихованні  

гуманістичної поведінки учнів ; 

-  посилення компонентів педагогічної культури(культури мовлення,ерудиції,такту) 

педагогів та батьків; 
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-  створення практики щодо виховання гуманістичної поведінки учнів в усіх видах 

виховання; 

-  розробка спеціально спрямованих  ситуацій як основа ефективного виховання 

гуманістичної поведінки в учнів. 

Ідеї вітчизняних та зарубіжних гуманістичних шкіл залишаються актуальними на 

сьогоднішній день. Їх можна відшукати у законах України про національну стратегію 

розвитку освіти. Вони творчо реалізуються у теорії та практиці морального виховання дітей в 

кращих навчально-освітніх закладах України. 

На сучасному етапі розвитку педагогічних знань історія педагогіки є галуззю 

педагогічної науки, що вивчає стан і розвиток теорії і практики виховання, навчання і освіти 

в різні історичні епохи, включаючи сучасність. На всіх етапах розвитку історії педагогіки її 

основні функції залишаються незмінними – це осмислення причин виникнення виховання як 

соціального явища й закономірностей його розвитку; розкриття різносторонніх зв'язків мети, 

конкретних завдань організації і змісту виховання й освіти з особливостями окремих 

історичних періодів. 

Відомий німецький історик педагогіки К. Шмідт говорив, що лише той в змозі 

зрозуміти істинну науку сучасної педагогіки, хто сам вжився в її історію. Вона вчить бути 

об’єктивним, правильно оцінювати думки, що циркулюють в літературі. Вона допомагає 

усвідомлювати, що багато з того, що приймається певним дослідником за своє нове, 

оригінальне творіння, давно вже існувало раніше і робилося часом чи намічалося ще вірніше 

і краще, ніж сьогодні, чи, навпаки, визнане неправильним, давно засуджене багаторічним 

досвідом. Педагогіка без її історії те ж саме, що будівля без фундаменту. Відсутністю 

твердих знань з історії педагогіки можна пояснити немало помилок в діяльності 

педагогівпрактиків і вчених-педагогів. Отже, як зазначав Гегель, "без знання минулого не 

можна зрозуміти сьогодення і тим паче роздивитись майбутнє"[2, с. 1]. 

Педагогічна практика бере участь в переоцінці минулого і спробах прогнозувати 

майбутнє, враховуючи досвід минулого. У такій складній обстановці історико-педагогічні 

знання дозволяють мислячому педагогові розумно діяти в сучасних умовах, враховуючи 

майбутнє. 

«В історії науки, мистецтва, літератури, техніки, архітектури залишаються лише 

представники дійсних вершин, чиї праці і в нових умовах залишаються сучасними, на 

прикладі їх життя й творчості можна навчатися і навчати інших. Такі представники людства, 

вершини вершин, як Сократ, Платон, Аристотель, Ян Коменський, Джон Локк, Рене Декарт, 

Жан-Жак Руссо, Йоган Песталоцці, Григорій Сковорода, Костянтин Ушинський, Антон 

Макаренко, Василь Сухомлинський, – підтвердження тому. Кожен з них – ціла епоха» [2, с. 
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4]. Кожен з них мав батьків і першого вчителя, у кожного своя історія освіти і самоосвіти. 

Кожен на якомусь з етапів свого розвитку усвідомив себе, власне призначення і 

сформулював ціннісну програму самореалізації. Будь-хто з них є людиною 

високоморальною, адже усі вони приділяли велику увагу моральному вихованню, вихованню 

різносторонньо розвиненої особистості, здатної мислити, а також розвивати свої вроджені 

задатки. Оволодіння цими знаннями дозволить вихователям, учителям, викладачам 

продуктивніше вирішувати сучасні завдання виховання й освіти молоді. 

Нині в Україні узагальнюють попередній педагогічний досвід,визначають актуальні 

проблеми формування особистості дитини,підлітка, юнака засобами народної педагогіки; 

ведуть активні пошуки цікавих ідей у спадщині минулого та пропонують їх впровадження у 

педагогічний процес сьогодення.Бо як кажуть: «Все нове-це добре забуте старе» . 
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ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

За останні два роки процес організації освітнього процесу змінився не лише в Україні, 

проте і в цілому світі. Дана зміна пов’язана з пандемією COVID-19, що призвела до переходу 

на дистанційне навчання. Заклади вищої освіти зіштовхнулись з новою для них формою 

організації освітнього процесу, проте варто все ж поставити запитання: «А чи є дистанційна 

форма навчання чимось новим, що виникло тільки в останні роки?». Дане дослідження 

присвячене вивченню становлення дистанційної освіти як форми організації освітнього 

процесу у глобальному та національному масштабі. Також було проведено опитування серед 

http://zakinppo.org.ua/kafedri/kafedra-suspilnogumanitarnoi-ta-etikoestetichnoi-osviti/zagalni-materiali/617-vitchiznjani-ta-zarubizhni-shkoli-gumanistichnogo-vihovannja-ta-yihnij-vpliv-na-organizatsiju-praktiki-moralnih-vchinkiv-ditini
http://zakinppo.org.ua/kafedri/kafedra-suspilnogumanitarnoi-ta-etikoestetichnoi-osviti/zagalni-materiali/617-vitchiznjani-ta-zarubizhni-shkoli-gumanistichnogo-vihovannja-ta-yihnij-vpliv-na-organizatsiju-praktiki-moralnih-vchinkiv-ditini
http://zakinppo.org.ua/kafedri/kafedra-suspilnogumanitarnoi-ta-etikoestetichnoi-osviti/zagalni-materiali/617-vitchiznjani-ta-zarubizhni-shkoli-gumanistichnogo-vihovannja-ta-yihnij-vpliv-na-organizatsiju-praktiki-moralnih-vchinkiv-ditini
http://eprints.zu.edu.ua/12413/1/8.pdf
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студентів з метою дослідження їхнього ставлення до дистанційної освіти. В опитуванні взяло 

участь 66 студентів, які дали відповіді на релевантні до теми дослідження питання. 

Якщо говорити про перші спроби впровадження дистанційної освіти, то варто згадати 

про так зване «кореспондентське» навчання, що полягало в організації освітнього процесу 

шляхом обміну листами між викладачем та студентами. Проте офіційно багато науковців, що 

досліджують питання дистанційної освіти, стверджують, що перші ідеї належать Ісааку 

Пітману, який у 1840 році запропонував студентам Англії навчатись через пошту [4]. Хоч у 

1892 році і було вперше згадано термін «distance education», проте варто зауважити, що 

називати дану форму навчання повноцінно «дистанційною» буде хибно, адже по своїй суті 

вона нагадувала заочне навчання. 

Розвиток дистанційної освіти у сучасному розумінні почалось у XX ст. Одним з 

найяскравіших та перших представників нового напрямку освіти є Відкритий університет 

Великої Британії (The Open University), що був заснований у 1969 році за наказом королеви. 

Ідеєю університету було надання освіти усім бажаючим у зручний для них час та у зручній 

формі. У цей же період було створено перші університети дистанційної освіти в таких 

країнах як Франція, Іспанія, Канада, Німеччина та США. На даний момент активними 

«гравцями» на терені дистанційної освіти є більше 1000 закладів вищої освіти по всьому 

світу. Особливу нішу постачальників освітніх послуг складають «віртуальні» університети. 

Віртуальні університети - це заклади вищої освіти, що забезпечують здобуття освіти шляхом 

використання інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційної або гібридної 

(hybrid) форм навчання. Серед потужних представників можна назвати Florida Virtual School 

та Університет Фенікса (University of Phoenix) США, який забезпечує здобуття вищої освіти 

майже 400 000 студентам кожного року [5, с. 11]. 

Платформи дистанційної освіти, що надають базу курсів в різних галузях вже 

тривалий час постачають свої послуги на освітній ринок. Деякі з них існують на базі 

конкретного університету, наприклад проект OpenLearn розроблений Відкритим 

університетом Великої Британії, а також платформа edX, що заснована Массачусетським 

технологічним інститутом та Гарвардським університетом і пропонує понад 2800 онлайн 

курсів. В свою чергу портал онлайн курсів Coursera співпрацює з більше ніж 200 ведучими 

університетами та компаніями. Ще один представник постачальників онлайн освіти є 

Академія Хана (Khan Academy), яка співпрацює з великими організаціями, на кшталт Google, 

від яких отримує фінансування для курсів. Варто зазначити, що в ході дослідження думки 

студентів стосовно дистанційної освіти, більшість респондентів зазначали саме ці чотири 

платформи, як ті, що найчастіше обирали для проходження онлайн курсів. Найбільше 

голосів отримав портал онлайн курсів Coursera (34,8%), що говорить про його популярність 
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не лише за кордоном, проте і в Україні. 

Впровадження дистанційної освіти як форми організації освітнього процесу пройшло 

декілька етапів на законодавчому рівні:  

 У 2003 році у Постанові «Про затвердження Програми розвитку системи 

дистанційного навчання на 2004-2006 роки» окреслено напрямки роботи у даній сфері [3]. В 

Постанові вперше було вказано та визнано дистанційне навчання як одну з форм організації 

освітнього процесу на рівні з іншими. Дистанційну форму освіти розглядали як спосіб 

задовільнені потреб людини в освіті впродовж життя, а також професійного розвитку. Згідно 

з постановою Кабінету Міністрів, до 2006 року сфера дистанційної освіти повинна була 

набути розвитку та почати свій міжнародний розвиток та співпрацю. 

 Наказ «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» від 25.04.2013, 

зміни до якого згодом було внесено у 2015 та 2020 році, коли питання було переглянуто вже 

в безпосередньому зв’язку з карантинними обмеженнями [2]. У наказі розглянуто основні 

терміни, що стосуються дистанційної освіти, також було визначено напрямки реалізації 

дистанційної освіти та особливості впровадження даної форми навчання. Важливим пунктом 

є виокремлення дистанційної форми навчання як самостійної, що дозволяє визнавати ЗВО, 

що працюють за дистанційною формою навчання як абсолютно рівноправних учасників 

освітнього простору України .  

 Наступним документом у питанні дистанційної освіти був Наказ «Про затвердження 

Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-

наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з 

підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і 

спеціальностями» від 30.10.2013 [1]. Даний нормативний документ чітко окреслює необхідну 

базу, ресурси та забезпечення для впровадження дистанційної освіти у ЗВО на необхідному 

рівні. 

Як ми можемо зауважити в українському законодавстві приділено достатньо уваги 

дистанційній освіті, хоча, на жаль, варто зазначити те, що до недавнього часу її розвитком 

займались недостатньо активно. До таких висновків ми можемо прийти проаналізувавши 

проблеми та бар’єри, що виникли на початку масового впровадження дистанційного 

навчання у ЗВО у зв’язку з пандемією COVID-19. Також в підсумках дослідження, було 

отримано результати, згідно з якими більше половини, саме 53% опитуваних студентів, не 

знали про поняття «дистанційної освіти» до початку активного впровадження у період 

карантинних обмежень. Це дозволяє зробити висновок, що дистанційна освіта не отримувала 

належного розголосу через брак інформаційної бази та підтримки зі сторони влади. 

На українському ринку освітніх послуг на даний момент представлено доволі 
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широкий вибір платформ та університетів, що забезпечують дистанційне навчання. В першу 

чергу варто вказати Український центр дистанційної освіти Національного технічного 

університету  «Київський  політехнічний  інститут», який брав участь у процесі розробки 

Концепції розвитку системи дистанційного навчання в Україні [3]. Перелік закладів вищої 

освіти, що надають послуги дистанційної освіти оприлюднені на сайті МОН, серед яких 

Центр дистанційного навчання Івано-Франківського національного технічного університету 

нафти і газу, Центр дистанційного навчання світового банку, Інститут дистанційних 

технологій навчання (ІДТН) та інші. Також доступ до дистанційної освіти в Україні 

забезпечують онлайн платформи. Одною з найбільших та найпотужніших є Prometheus, який 

пропонує більше 250 сертифікованих онлайн-курсів, а кількість слухачів практично сягла 

відмітки у 2 мільйони. Ще одним лідером у даній сфері є EdEra, портал постачає як платні 

так і безкоштовні курси у багатьох напрямах. Професійну підготовку та розвиток також 

забезпечують національні освітні платформи «На Урок» та «Всеосвіта», на базі яких 

відбуваються вебінари та курси підвищення кваліфікації для вчителів. У дослідженні думки 

студентів також була приділена увага українським платформам з онлайн курсами. Саме 

вищенаведені курси були обрані як ті до яких студенти звертались як з метою вивчення 

курсів, що дотичні з їхньою спеціальністю так і для проходження тих, що знаходяться за її 

межами і можуть вважатись загальними, що становить 49% опитаних. Prometheus був 

обраний як найпопулярніший онлайн портал та отримав 34,8% голосів студентів.  

Підбиваючи підсумки, варто зазначити, що процес розвитку дистанційної освіти є 

довготривалим та комплексним. Основи напрацювань в даній сфері, активно 

використовуються зараз у період карантинних обмежень. Платформи для дистанційного 

навчання та «віртуальні» університети є важливим чинником змін у сучасній вищій освіті, 

що формують міжнародний ринок послуг. У подальшому дослідженні місце дистанційної 

освіти та способи її впровадження буде розглянуто більш детально як в національному та і у 

глобальному вимірах. 
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ЛЮБОВ ДО ЧИТАННЯ У ХХІ-МУ СТОЛІТТІ. АБО ЯК ЗАОХОТИТИ ДІТЕЙ 

ТА МОЛОДЬ ДО ЯКІСНОГО ЧИТАННЯ В ПЕРІОД ІНТЕНСИВНОЇ 

ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ? 

 

У чому полягає актуальність обраної теми? Усі ми зараз живемо в період, коли 

формується зовсім новий тип особистості, з високим рівнем інформаційно-технологічних 

потреб та запитів. Період найбільшого розвитку у сфері технологій та найбільшої деградації 

в духовній сфері. Сучасне суспільство є суспільством ризику, тобто таким, що виробляє 

технологічні та соціальні ризики, з одного боку, і «споживає» їх – з іншого. Ризики, у свою 

чергу, є виправдані й невиправдані. Якщо ризик дав свої позитивні плоди, добре. А якщо ні? 

Тоді появляються проблеми. Так, на сьогодні їх безліч у нашому житті. Є глобальні, є 

мізерні, а є просто неосягненні.  

Будівництво приватних в’язниць – це індустрія, яка досить стрімко розвивається в 

Америці. Тюремна галузь зобов’язана планувати свій майбутній ріст. Скільки камер їм 

знадобиться? Скільки буде в’язнів через 15 років? Дивно, але вони виявили, що можуть 

передбачити все це досить легко, використовуючи найпростіший алгоритм, заснований на 

опитуванні про те, який відсоток 10 і 11-річних не вміє читати.У цьому немає якоїсь 

достеменності. Важко погодитись з тим, що в освіченому суспільстві зовсім немає 

злочинності. Та зв’язок між факторами таки є. Мова йтиме саме про проблему читання чи, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1494-2003-%D0%BF#Text
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_1_50
https://doi.org/10.30929/2307-9770.2019.07.04.01
https://doi.org/10.30929/2307-9770.2019.07.04.01
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точніше, нечитання, яка є однією з найгостріших та найжахливіших у сучасному соціумі. 

У цей момент світ «б’є на сполох». Адже криза досягла своєї критичної точки, за якою 

починається деградація людини, особи, ба більше, навіть нації. Нечитаюча дитина – це не 

тільки серйозна перепона у становленні особистості, це і велика загроза для суспільства – 

загроза поповнення групи людей з агресивною поведінкою, атрофованою здатністю до 

співчуття, зниженою можливістю до соціальної адаптації. «Щоб не проґавити своє 

життя, людина повинна обов’язково вчасно прочитати свої головні книги», – мудро 

зауважив академік Д.С.Лихачов. Та це не просто красиві слова. Книга завжди відігравала 

важливу роль у становленні людини, формуванні її звичок, характеру, уподобань та 

відчуттів. Зараз вплив книг стрімко рухається «вперед» до позначки нуль. Цей факт не 

просто насторожує, він лякає.  

Де ж знаходиться корінь проблеми? Все дуже просто. Він сягає нашої юності та 

дитинства, коли замість чергової прочитаної книжки ми хапаємось за телефон чи планшет і 

граємо ігри або ж спостерігаємо за не завжди якісним контентом у різних соціальних  

мережах. Хіба рольова гра чи сторінка блогера, що знімає неприйнятний і неетичний 

контент, називаючи себе при цьому «лідером думок», це найцікавіші розваги та якісно 

проведений час? Навряд. 

Чому наші пріорітети саме такі? Не книжка перше впадає в поле зору, а Instagramчи 

TikTok. Не суспільство, технології, «надто візуальне» ХХ століття, телебачення й інтернет 

винні в тому, що діти й підлітки не читають. Проблема в іншому: це дорослі, самі того не 

розуміючи, закладають кожну цеглину в стіну нечитання. Саме батьки та педагоги мають 

стати тим мотиватором і натхненником для дитини та сприяти її здоровому розвитку, як і у 

фізичному плані, так і в духовному. Постає питання: а як саме? 

Насамперед варто розділяти вік. Залежно від цього фактору змінюються і методи, за 

допомогою яких можна заохотити людину до читання. Ми розглянемо дитячий вік (6-10 

років) та юний (16-20 років). У ці періоди ще можна виробити звичку до читання і наслідки 

будуть не такими глобальними. 

Почнемо з юного віку. Рушійною силою в цей час є саме аргументи, сказані не будь-

ким, а людьми, які або є кумирами для молоді (такі вже популярні блогери, відомі 

особистості), або мають на них будь-який вплив (сюди зараховуємо педагогів, батьків та 

оточення). Варто шукати саме правильні слова. Навіщо людині читати?  

 Ми знаходимо у книжках дещо життєво важливе для існування в цьому 

світі: світові не обов'язково бути саме таким. Усе може змінитися.   

Наприклад, засновники найбільших світових компаній, таких як Apple, Microsoft, 

Google, у дитинстві читали багато наукової фантастики, що посприяло в подальшому 
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виникненню ідей. Література може показати інший світ. Відвести туди, де ми ніколи не були. 

Один раз відвідавши ці дивовижні світи, ми ніколи не зможемо бути повністю задоволені 

оточенням, у якому виросли. Невдоволення – це дуже хороша річ. Адже невдоволені люди 

можуть змінювати все навколо, робити світ кращим, робити його іншим. 

 Література породжує емпатію. 

Коли ми дивимось телепередачу або фільм, то бачимо речі, які відбуваються з іншими 

людьми. Художня проза – це щось, що кожен створює сам всього з 33 літер і кількох знаків 

пунктуації. І тільки ми, використовуючи свою уяву, створюємо світ, заселяємо його й 

дивимось навколо чужими очима. Ми починаємо відчувати речі, відвідувати місця і світи, 

про які б і не дізналися. Ми усвідомлюємо, що зовнішній світ – це теж ми. Емпатія – це 

інструмент, який збирає людей разом і дозволяє вести себе не як самозакохані самітники. 

 Читання робить нас розумнішим, відточує аналітичні здібності і 

покращує концентрацію уваги. 

Багато творів містять безліч деталей, які потрібно запам’ятовувати та відслідковувати, 

щоб розгадати таємницю або зрозуміти контекст, тому, читаючи, в людини розвиваються 

аналітичні здібності. Це допомагає критично оцінювати не тільки текст і сюжет, а й те, що 

відбувається в житті. 

 Читання зміцнює пам’ять та допомагає у спілкуванні, а також знижує 

стрес. 

Це особливо важливо в наш час,тому що майже половина дітей живе у стані 

хронічного стресу.Якщо подати ці аргументи у правильний час і з правильними настроями та 

прикладами, відсоток читаючої молоді однозначно зросте. 

А от як дати раду з дітьми? Тут дещо важче. По-перше, варто пам’ятати, що для 

дитини 6-8 років читання – це праця, важка праця. Дорослі вже давно забули, як це складати 

з букв склади, а зі складів слова. Нам здається, що може бути простіше – взяти і прочитати 

декілька сторінок. Для дитини, яка тільки-тільки опановує навичку читання – це важко. А 

коли поруч стоїть хтось з дорослих і контролює весь процес, вимагаючи читати виразно 

вголос? Набагато важче. Мине небагато часу, і навичка читання у дитини автоматизується, 

тоді це вже не здаватиметься таким складним. 

 Доросле «Потрібно читати». Безкомпромісне «треба» й «мусиш». 

А навіщо, власне, це потрібно? Чи багато хто знає просту й коротку відповідь на це 

запитання? Цим «треба» і «мусиш» ми вбиваємо магію слова як усної творчості, слова як 

дару. Коли батьки читають чи розповідають казки своїм ще читачам-невмійкам, 

найвдячнішим у світі слухачам, вони не вимагають від дитини ні запам’ятовування сюжету і 
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деталей, ні відтворення змісту, а також – ясна річ – не перевіряють, чи зрозуміла дитина 

розповідь так, як її розуміють дорослі. Це лише чисте переживання цікавої історії.  

Натомість щойно дитина навчиться читати своє перше «ма-ма», ще по складах, ще 

невпевнено, батьки вмикають оце «потрібно читати», перестають дарувати читання на ніч і 

змушують дитину читати самостійно. А коли нас що-небудь змушують і в нас не виходить, 

бо ми ще не зовсім добре це вміємо, ми просто припиняємо це робити. Отож, читання не 

повинне бути примусом, читання має бути бажанням.  

 «Насилля» в читанні. 

У школі на уроці літератури педагоги часто зустрічаються з проблемою учнів, які 

переконані, що не люблять читати й не розуміють книжок. Ці учні шукають тисячі 

виправдань тому, щоб учитель літератури не чіпавїх на уроці. Аж до того моменту, коли 

цейсамий учитель не бере в руки навмисно том Кіплінга чи Дікенса й годину просто собі 

читає вголос. Ввечері ці переконані нечитачі біжать галопом до бібліотеки, бо не можуть 

дотерпіти до наступного уроку. Ситуація таки утопічна. Але чи багато є таких педагогів? У 

нас же урок зазвичай – це що завгодно, тільки не читання. Це плавання навколо особи 

автора, навколо інтерпретацій якихось дорослих дядьок та уривку з хрестоматії, яка загалом 

не дає уявлення про те, які книжки поміщені в нещасні двісті сторінок. Тексти на уроках так 

само мертві, як і їхні автори. Отож, читання – це, насамперед, тема для спілкування. 

Книжка має жити на вустах її читачів.  

Ці постулати мають слугувати тією силою, яка рухатиме бажанням батьків та 

педагогів привчати та заохочувати дітей до читання. 

Розуміння ситуації та потрібності літератури в житті кожного з нас – це добре. Але 

потрібно докладати й певних зусиль. Із самого малечку закладати фундамент для 

подальшого формування та розвитку особистості. Що ж робити? 

1) В оселі завжди повинні бути книги. Багато, різних, на видному місці. 

Наявність книг у середовищі, що оточує дитину, дозволяє створити умови випереджального 

розвитку – тобто навіть якщо зараз малюк не тягнеться до книги на полиці, то в певний 

момент потягнеться. 

2) Особистий приклад. Батьки, що«прилипли» до екранів гаджетів у різних 

кутах, не сприяють формуванню звички читати. При цьому абсолютно неважливо, що вони 

роблять з телефоном або планшетом. Цілком можливо, що навіть читають книгу в 

електронному форматі. Але дитина не бачить книгу в руках. А от якщо затишно 

влаштуватися у кріслі з паперовою книгою, та ще й з яскравою обкладинкою – малюк 

запитає, що мама чи тато читає і про що ця книга. 
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3) Інтереси дитини. Можна купувати безліч книг, які здаються цікавими 

дорослому, і журитися, що нащадок як і раніше не виявляє до них належної уваги. А 

виявляється, що саме йому вони зовсім нецікаві: жанр, тематика або вікова група не 

підходить. Якщо йому подобаються детективи, варто купувати детективи; якщо пригоди – 

нехай будуть пригоди; гумористичні оповідання – будь ласка; комікси? – в них теж є текст. 

4) Щоденна норма. Дітям важлива визначеність і передбачуваність. Варто 

визначити кількість сторінок, яку дитина повинна читати щодня, і внести читання в 

розпорядок дня на рівні з чищенням зубів. Поступово звичка сформується, дитя відчує смак, 

а кількість прочитаних сторінок збільшиться сама собою. 

5) Купуйте гарно оформлені видання. Так, це має значення, і важливе. 

Приваблива обкладинка, шорсткий щільний папір, легкий для читання шрифт, високо 

художні або смішні ілюстрації не залишать байдужим читача будь-якого віку. Таку книгу 

хочеться взяти в руки і дізнатися, що криється в її глибині.  

6) Створіть атмосферу. Навіть не кожен дорослий може читатив будь-якому 

місці, а дитина й поготів. Особливо якщо поруч з войовничими криками стрибають молодші 

брати-сестри, працює телевізор чи бабуся розмовляє з сусідкою по телефону. Нехай читання 

асоціюється зі світлом лампи, чашкою какао і затишною місцинкою. 

7) Розповідайте. Спілкуйтесь про книжки. Вживати під час повсякденних 

розмов фрази на кшталт «колись я читала, що…», «коли я був маленьким, у мене була 

книжка про…», «мій улюблений письменник…». Розповідати про книги, згадувати, що  

читали в дитинстві, які книги подобаються дітям у всьому світі, згадувати смішні історії, 

пов’язані з книгами. 

І найголовніше – батьки та педагоги мають робити це із задоволенням та 

власним бажанням. Якщо ж цього не буде, тоді немає сенсу братись за таку клопітку 

справу. Адже лише велика любов до читання може стати рушійною силою на шляху до 

змін. 

Отож, проблема нечитаючого суспільства знаходиться зараз у критичному і 

запущеному стані, але її можна виправити. Рушійною силою у цьому моменті мають стати 

якраз батьки та педагоги, які власним прикладом, аргументами, подачею інформації можуть 

змінити ставлення молоді та дітей до читання та літератури зокрема. Методи, прийоми, 

аргументи – все це має сенс. Але лише в тому випадку, якщо є бажання дорослого 

мотивувати молоде покоління. Бажання та велика любов до літератури.  
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ПРОБЛЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА  

ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Організація інклюзивної освіти – пріоритетна потреба в усьому сучасному світі, адже 

тільки при створенні рівних умов для навчання всіх дітей, можемо говорити про 

повноцінний розвиток освітньої сфери. 

Інклюзія та інтегрування дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній 

простір є одним з основних тенденцій розвитку освіти, що відповідає пріоритетам державної 

політики, окресленим у «Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року» та підтриманим низкою законодавчо-нормативних документів [1].  

У вересні 2021 року Уряд затвердив новий «Порядок організації інклюзивного 

навчання в закладах загальної середньої освіти» , який набуде чинності з 1 січня 2022 року. 

Відповідно до нього у школах почнуть впроваджуватися рівні підтримки в залежності до 

індивідуальних потреб та можливостей учнів з особливими освітніми потребами.  

Впровадження інклюзії на всіх рівнях освіти спричинило ряд викликів. На основі 

проведеного інтерв’ю з вчителями, які працюють в інклюзивному класі, нами виокремлено 

найпоширеніші труднощі:  

  брак фахової літератури, яка  була б у доступі для кожного педагога, який 

працює в інклюзивному класі; 

  відсутність цілісності та послідовності надання освітніх послуг дитині з 

особливими освітніми потребами, що ускладнює якісну підготовку вчителя до уроку;   

 організація дистанційного навчання для дітей з особливими освітніми 

потребами;  
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https://apriori-nauka.ru/uk/simulacra/mesto-chteniya-v-xxi-veke-kniga-v-xxi-veke---isklyuchenie-ili-povsednevnost-nuzhno-li-v-21-veke-znanie.html
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=466370
http://www.osvita.biz/index.php?page=4&artid=1044
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 нестача досвіду серед педагогів [2].  

Для прикладу, у Львівській області лише 16% учителів, за дослідженням соціологічної 

агенції «Фама», мають досвід роботи в інклюзивних класах [3]. Позитивним є те, що сьогодні 

Міністерство освіти зобов’язало всіх вчителів мати 10 «інклюзивих» годин для підвищення 

кваліфікації [4]. Це дасть можливість вчителям більше дізнатися про особливості роботи з 

дітьми з особливими освітніми потребами. Щодо посади асистента вчителя, яка введена в 

типовий штатний розпис закладу освіти, то вона є затребуваною. Втім, низька заробітна 

плата, невелике тижневе навантаження, у порівнянні з посадою вчителя, роблять її не такою 

привабливою пропозицією на ринку праці.   

На нашу думку, вирішення проблем інклюзивної освіти повинне бути як на 

державному, так  й на регіональному рівнях. Найперше варто удосконалити навчальні плани, 

враховуючи індивідуальні можливості дітей з особливими освітніми потребами. В умовах 

дистанційного навчання потрібно закладу освіти, де навчається учень з особливими 

освітніми потребами, при необхідності, забезпечити матеріально-технічним оснащенням.  

Для реалізації інклюзивного навчання  варто працювати в злагодженій команді: 

директор, заступник директора, практичний психолог, класний керівник, педагоги, які 

працюють у цьому класі, супровід ІРЦ і батьки. 

Сьогодні також важливо продовжувати формувати позитивну суспільну  думку щодо 

толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами.  Наприклад, на 

регіональному рівні доцільно провести широку просвітницьку кампанію, яка б дозволила 

інформувати громадськість про необхідність і важливість інклюзії.  

Впровадження інклюзивного навчання в Україні спричинило активний розвиток 

системи освіти. Однак ряд питань і проблем інклюзії залишаються невирішеними. Серед них: 

відсутність забезпечення вчителів інклюзивною літературою, брак досвіду у роботі з дітьми з 

особливими освітніми потребами, проблема кадрового забезпечення в закладах освіти тощо. 

У зв’язку з цими викликами необхідно удосконалювати навчальні плани, збільшувати 

матеріальні стимули для педагогів, які працюють з дітьми з особливими потребами; 

проводити інформаційну політику щодо необхідності інклюзії.  

Список використаної літератури: 

1. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Указ 

Президента України від 25.06.2013 № 344/2013/ Відомості ВР України. Дата звернення: 

07.11.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text 

2. Інтерв’ю з Денишин Ю., 1991 р.н., записано 12.11.2021. [Власний архів автора IWN 

0010, аудіозапис] 

3. О.Біда. Будинок без фундаменту. Як стартувала інклюзивна освіта у Львові. Твоє 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text


40 
 

місто.URL:https://tvoemisto.tv/exclusive/budynok_bez_fundamentu_yak_startuvala_inklyuzyvna_

osvita_u_lvovi_90529.html 

4. Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної 

середньої освіти: Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-141 від 04.03.20 року. 

URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-pidvishennya-kvalifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikiv-

zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti 

 

 

Рижко Аліна (факультет дошкільної освіти та психології 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії) 

Наук. консультант –  доцент Чорна Н.В. 

 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 

 

Психологічний супровід дітей з особливими потребами в умовах інтегрованого 

(інклюзивного) навчання необхідно розглядати як діяльність практичного психолога, 

спрямовану на створення комплексної системи медико-психологічних, психолого-

педагогічних та психотерапевтичних умов, які б сприяли їхній адаптації, реабілітації та 

особистісному зростанню в соціумі (школа, сім’я, група однолітків тощо).  

Психологічний супровід дітей з особливими потребами — це завжди пролонгований, 

динамічний процес, цілісна діяльність психолога, яка складається з п’яти взаємопов’язаних 

компонентів: 

- систематичний моніторинг медико-психологічного і психолого-педагогічного 

статусу дитини в динаміці її психічного розвитку; 

- створення соціально-психологічних умов для ефективного психічного розвитку 

дітей у соціумі; 

- систематична психологічна допомога дітям з особливими освітніми потребами 

у вигляді консультування, психокорекції, психологічної підтримки; 

- систематична психологічна допомога батькам дітей з проблемами розвитку; 

- організація життєдіяльності дітей з особливими потребами в соціумі з 

урахуванням їхніх психічних та фізичних можливостей [2, 3]. 

Відстеження психологічного статусу є досить складним процесом, який потребує 

тісної співпраці всіх фахівців, які беруть участь у життєдіяльності дитини з особливими 

потребами. Серед спеціалістів, які супроводжують дітей з вадами розвитку, обов’язково 

мають бути психолог, відповідальний за процес психологічного супроводу, педагог-

https://tvoemisto.tv/exclusive/budynok_bez_fundamentu_yak_startuvala_inklyuzyvna_osvita_u_lvovi_90529.html
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https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-pidvishennya-kvalifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
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дефектолог, лікар-психіатр або лікар-невропатолог. 

Слід визначати основні етапи процесу психологічного супроводу інтегрованого 

(інклюзивного) навчання. 

Підготовчий етап передбачає наступні завдання: 

- встановлення контакту з усіма учасниками супроводу дитини; 

- визначення обсягу роботи та послідовності процесу психологічного супроводу; 

- підготовка необхідної документації; 

- складання графіка роботи [1, с. 46]. 

Психолог під час спілкування з іншими фахівцями повинен пояснити їм мету 

психологічного супроводу, розповісти про актуальний та потенціальний рівень розвитку 

дитини. Крім того, на цьому етапі психолог уточнює діагноз, форму порушення, отримує 

інформацію про лікування, навчання дитини, просить колег висловити свої думки про 

дитину. Отримання такої додаткової інформації необхідне не тільки психологу. На 

підготовчому етапі лікарі та педагоги, контактуючи з психологом, також отримують від 

нього корисну інформацію, яка дає їм змогу скласти більш об’єктивне уявлення про діагноз і 

характер клінічних проявів того чи іншого порушення. 

Орієнтовний етап передбачає такі завдання: 

- встановлення контакту з батьками та родичами дитини; 

- встановлення контакту з класом, в якому навчається дитина, з класним 

керівником; 

- ознайомлення фахівців з результатами психологічного обстеження; 

- обговорення з педагогами та іншими фахівцями особливостей психічного 

розвитку дитини [1, с. 49]. 

Етап планування передбачає: 

- створення індивідуальної програми супроводу дитини з особливими потребами; 

- затвердження цієї програми з усіма фахівцями, які працюють з дитиною. 

Слід зазначити, що складання програми психологічного супроводу можливе тільки 

після ретельного психолого-медико-педагогічного обстеження кожної дитини. 

Етап реалізації індивідуальної програми передбачає такі завдання: 

- надання необхідної допомоги батькам дитини та педагогам у створенні умов, 

необхідних дитині з особливими потребами для її повноцінного здорового способу життя та 

успішного оволодіння навчальними програмами з урахуванням її психічних і фізичних 

можливостей; 

- надання необхідної психологічної допомоги батькам дитини, її родичам, друзям з 

метою гармонізації міжособистісних взаємин з нею, оптимізації виховного процесу; 
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- просвітницька і консультативна робота з педагогами, педагогами-дефектологами, 

логопедами та іншими фахівцями, які працюють з дитиною. 

Заключний етап передбачає колективне обговорення зі спеціалістами ефективності 

виконаної роботи з рекомендаціями щодо подальшої діяльності дитини з особливими 

потребами [1, с. 53]. 

 Пріоритетними завданнями практичного психолога, який здійснює психологічний 

супровід інтегрованого (інклюзивного) навчання дітей з особливими потребами, є: 

- недопущення появи у хворої дитини психопатологічних рис особистості під 

впливом особливих умов її розвитку; 

- недопущення затримки не тільки в здобуванні знань, а й у розвитку особистості, 

запобігання інфантилізму; 

- заспокоєння дитини, зміцнення її вольових рис; 

- компенсація наявних дефектів шляхом активізації аналізаторів зберігання; 

- стимулювання позитивного ставлення до дефекту, віри в можливість його 

компенсації; 

- просвітницька робота з іншими дітьми та педагогами школи щодо контингенту 

дітей з особливими освітніми потребами адекватного ставлення до них; 

- оптимізація спілкування дитини з однолітками, батьками, педагогами; 

- допомога дітям в опануванні системи взаємин зі світом і самим собою; 

- розробка і впровадження відповідних форм і методів роботи як умов успішного 

навчання дітей з особливими потребами [3, с. 124]. 

Ми дійшли висновку, що психологічний супровід необхідний для забезпечення 

оптимального психічного розвитку, соціально-психологічного комфорту в інтегрованому 

середовищі навчання дітей з особливими потребами. Психологічний супровід є невід’ємною 

складовою комплексної психолого-медико-педагогічної підтримки і передбачає врахування 

особливостей психічного розвитку при організації психокорекційного й 

психопрофілактичного впливу з метою успішної адаптації у відповідному соціальному 

середовищі дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Психологічний супровід 

навчання дитини з психофізичними вадами в умовах інтегрованого навчання передбачає не 

лише сприяння психічному розвитку, а й роботу з найближчим соціальним оточенням, 

спрямовану на формування в учасників педагогічного процесу позитивних установок щодо 

взаємодії з такою дитиною. 
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КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ 

ПОТРЕБАМИ:  

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ 

 

На сьогодні впровадження інклюзії в закладах освіти України наразі не є бездоганним. 

Заклади загальної середньої освіти ще не готові надавати весь спектр медичних, корекційних 

та психолого-педагогічних послуг, необхідних дітям та молоді з особливими потребами і 

психофізичними вадами, а саме: укомплектувати, організувати охорону, забезпечувати 

заняття соціальних педагогів та спеціалістів-дефектологів, створювати особливі умови для 

навчання таких осіб. Частково це пов’язано з тим, що українські школи лише нещодавно 

почали впроваджувати ідеї інклюзивності у своїй роботі. Інша причина полягає в тому, що 

кожна дитина з особливими потребами потребує індивідуального підходу. З огляду на це, 

важливі розробки НУШ, які дозволяють учневі з особливими потребами у школі 

індивідуально змінювати тривалість навчального процесу, навантаження та засоби навчання. 

Особливим завданням закладів освіти є корекція розвитку дітей з певними 

порушеннями розвитку. Корекційна робота спрямована на підвищення загального рівня 

розвитку дитини шляхом заповнення прогалин її попереднього розвитку та навчання, роботи 

з недорозвиненими здібностями, підготовки дитини до адекватного сприйняття змісту освіти 

тощо. Корекція тісно пов’язана з поняттям розвитку дитини взагалі, а тому в системі 

спеціальної освіти її розглядають як корекційно-розвиткову роботу. 

Особливості корекційно-розвиткового впливу визначають його мету, яка у свою чергу 

визначається темою корекції, її сутністю та психологічними закономірностями впливу. Саме 

предмет корекції, тобто те, що необхідно виправити і розвивати для дитини, визначає цілі, 

пошук  шляхів організації педагогічного процесу, вибір відповідних методів і змісту 

навчання, елементів, що впливають його ефективність. Досягненння мети корекційного 
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впливу забезпечують усі складові педагогічного процесу: методика, організація, зміст 

навчання. 

За даними Міністерства освіти України, у 2020/2021 навчальному році корекційною 

роботою всього було охоплено 1 569 246 здобувачів освіти. Це свідчить про актуальність 

такої роботи, особливо в умовах, коли в Україні відбувається реформування системи освіти, 

що зумовлює необхідність створення нових ефективних шляхів корекційно-профілактичної 

та розвивальної освіти дітей з особливими освітніми потребами.  

Незважаючи на свою актуальність, тема корекції  залишається теоретично і практично 

нерозробленою. Спостерігається неоднозначне розуміння сутності корекційної роботи, 

корекційно спрямованого педагогічного процесу; того, які ланки  і яким чином мають 

забезпечувати корегування відхилень у розвитку. Це спричинює необхідність розробки 

корекційних програм, які дотримуються концепції Нової української школи, в якій зміст 

освіти базується на розвитку компетенцій та навичок, необхідних для успішної 

самореалізації в суспільстві, житті, навчанні та роботі, відповідно до вікових та 

індивідуальних психофізіологічних особливостей та потреб. 

Розширення системи спеціальної освіти зумовлює необхідність диференціації та 

вдосконалення наявної мережі виправних закладів, а також створення нових типів закладів, 

які забезпечуватимуть комплексну допомогу і підтримку дітям з особливими потребами, 

включення їх до закладів загальної середньої освіти.  

Для здійснення корекції недоліків розвитку рекомендовано: 

- особистісно-орієнтовану взаємодію дитини і педагога, засновану на принципах 

партиципації; 

- розгляд введення дистанційної та індивідуальної форми навчання; 

- створення інклюзивних та спеціальних груп (класів) у закладах загальної середньої 

освіти; 

- налагодження співпраці з родинами дітей, озброювання батьків практичними 

прийомами корекційно-розвиткової роботи; 

- забезпечення доступу до соціального середовища та навчальних приміщень, 

розроблення та використання спеціального дидактичного забезпечення; 

- удосконалення системи підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів; 

- організація сприятливого середовища, активізація процесів засвоєння дітьми 

соціокультурного досвіду. 

Крім того, зважаючи на те, що наша держава перебуває в умовах боротьби з 

пандемією, варто звернути увагу на можливості застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій. Сучасні дистанційні форми роботи, за наявності ІКТ, здатні розширити 
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можливості традиційної взаємодії з батьками та учнями і  забезпечити доступний, зручний, а 

головне – безперервний освітній процес. До переваг упровадження ІКТ відносимо: 

- сприяння підвищенню інтересу дітей до навчання, активізації пізнавальної діяльності, 

підвищення якості засвоєння програмного матеріалу дітьми; 

- те, що комп’ютерні технології допомагають закріплювати знання, вміння, навички 

дітей, розв’язувати пізнавальні та творчі завдання; 

- використання ІКТ дає можливість моделювати, вирішувати різні проблемні ситуації; 

- використання мультимедіа у навчанні збільшує швидкість передачі інформації дітям 

та підвищує рівень її засвоєння, сприяє розвитку таких процесів як увага, пам’ять, 

мислення, уява, мовлення, розвиває почуття кольору, композиції, бере участь у 

інтелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей. 

Крім того, використання ІКТ дає можливість розширити рамки традиційної взаємодії 

педагога з батьками. Використовуючи такі інструменти як соціальні мережі, тематичні блоги 

чи сайти, електронна пошта, відео конференції, онлайн-консультації, форуми, чати тощо, 

можливо налаштувати апарат корекційної діяльності з максимально індивідуальним 

підходом, який допоможе досягнути якнайкращих результатів. 

Актуальність теми корекційно-розвиткової роботи не викликає сумнівів, особливо у 

світлі впровадженням компетентнісного підходу і гуманістичної педагогічної парадигми в 

НУШ. Зараз в Україні понад 1 мільйон дітей, які потребують фізичного чи розумового 

розвитку (12 відсотків від загальної кількості дітей), але лише незначна частина з них має 

доступ до інклюзивних програм. Як наслідок велика кількість дітей з особливими потребами 

не можуть їх задовольнити та не отримують спеціальної допомоги. Ефективність засвоєння 

знань дитиною і її навчання  знижується, коли слабкі сторони цілеспрямовано не подолані 

або пом’якшені. Це негативно впливає на  оволодіння основними знаннями, навичками, 

талантами, поведінку та особистість загалом. Саме тому варто звернути пильну увагу на 

корекційний аспект роботи з дітьми з особливими потребами. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕМПАТІЇ У ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

 

Походження слова « емпатія» бере свій початок у 1880-х роках, коли німецький 

психолог Теодор Ліппс ввів термін «einfuhlung» (дослівно «в почутті»), щоб описати 

емоційну оцінку чужих почуттів. Далі емпатія описується як процес розуміння суб’єктивного 

досвіду людини шляхом вікарного обміну цим досвідом, зберігаючи спостережливу позицію 

[2]. 

Емпатія - це здатність "поставити себе на місце іншого". У есе під назвою «Деякі 

думки про емпатію» психіатр Колумбійського університету Альберта Саліта заявила: «Я 

розглядаю емпатію як один із важливих механізмів, за допомогою якого ми долаємо розрив 

між досвідом і думкою». Кілька речень раніше у своєму есе вона підкреслила, що… 

„[емпатія] - це врахування почуттів та готовності чужої людини відповісти на її [чи її] 

потреби ... не змушуючи її [чи її] тягарити собі [3]. 

Згідно з законом України «Про освіту» особа, яка потребує додаткової постійної чи 

тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту, є особою 

з особливими освітніми потребами. 

Концепція сімейного виховання дитини з порушеннями в розвитку має основну мету 

— досягнення гармонійного психологічного простору родини з нестандартною дитиною, 

максимального розвитку її потенційних можливостей і забезпечення успішної інтеграції в 

суспільство [1]. 

Порушення інтелектуального розвитку – це стійке, явно виражене зниження 

пізнавальної діяльності, що виникло на основі органічного ураження центральної нервової 

системи. Переважно йдеться про ураження головного мозку. Легкий ступінь – F70 (IQ 50–

69); Помірний ступінь – F71 (IQ 35–49); Тяжкий ступінь – F72 (IQ 20–34); Глибокий ступінь 

– F73 (IQ нижче 20). 

Нами було проведено емпіричне дослідження на 3 курсі, у якому взяли участь 51 

учень старшого шкільного віку 15-18 років, з яких 26 учнів не мають інтелектуальних 

порушень, та 25 з інтелектуальними порушеннями. Для перевірки інтелектуальних 

здібностей учнів, був проведений тест А.Біне-Т.Сімона. За результатами тесту, було 

виявлено не співставлення психологічного віку школярів, та їхнього фізіологічному віку.  

Також були проведені методики: тест на емоційний інтелект (методика Н. Холла на 
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емоційний інтелект), та методика діагностики рівня емпатичних здібностей В. В. Бойко.  

Були виявлені статистично значущі відмінності, отримані за порівняльним аналізом, 

що у дітей з порушеннями  значно нижчий рівень установок емпатії, які сприяють або 

перешкоджають емпатії, це зумовлено бажанням школяра уникати особистих контактів, 

вважає недоречним виявляти цікавості до інших людей. У таких дітей немає близьких друзів, 

їм складно заводити нові знайомства, підтримувати розмову у малознайомому колективі. 

Проте у них вищі показники емоційного каналу емпатії, що свідчить про високу здатність 

дітей з інтелектуальними порушеннями краще розуміти переживання інших, їхні емоції, 

внутрішній світ людини, прогнозуючи їхню поведінку, та ефективно впливати, але лише в 

тому випадку, коли трапилася емоційна підстроюваність.  

У дітей з інтелектуальними порушеннями емпатія не має зв’язку з здатністю 

розпізнавати емоції інших, як це виявлено у дітей без порушень. Ймовірно здатність 

розпізнавати пов’язана з інтелектуальними здібностями, і якщо вони обмежені, то це 

ускладнює й розвиток емпатії повною мірою, що є підтверджено дослідженням. Школярі з 

порушеннями не вміють впливати на емоційний стан інших учнів, та диференціювати весь 

спектр емоцій однокласників, що завдає їм великої складності у проявах співпереживання до 

дітей. Через свою нездатність зчитувати емоції інших людей, вони втрачають дружні 

стосунки, тому що в складний момент не можуть зрозуміти емоційний стан людини, та 

підібрати потрібні слова для підтримки. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ 

ЛОГОПЕДІЇ 

 

Використання сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі є на сьогодні 

досить актуальною темою, адже в Україні постійно відбувається науково-технічний 

розвиток та популяризація комп’ютерів. Залучення різних сучасних пристроїв в галузі 

педагогіки розширює можливості фахівця в організації та проведенні заняття, а також у 

веденні електронної бази даних учнів.  

 Інформаційні технології – це сукупність засобів та методів за допомогою яких ми 

передаємо важливу інформацію, опрацьовуємо та обробляємо матеріал, створюємо різні 

проєкти та використовуємо це все у різних сферах життєдіяльності. На сьогодні ІТ сфера 

стала невід’ємною частиною нашого життя, адже ми можемо спостерігати, що зараз майже 

не існує галузі, де б не використовувались сучасні ґаджети.  

 У логопедії сучасні технології використовуються з метою ефективної діяльності 

педагога, процесу взаємодії логопеда та учня, навчанні, вихованні та корекції дітей із 

мовленнєвими порушеннями [3]. 

 Проблемі організації та впровадження інформаційно-комунікативних технологій 

(далі – ІКТ) в корекційній педагогіці приділили увагу такі вчені: С. Миронова, М. Шеремет, 

О. Кукушкіна, О. Легкий, І. Холковська та ін., питанням набуття професійних 

компетентностей вчителя-логопеда зустрічаються в наукових працях С. Шаховської, 

М. Шеремет, І. Жадленко, Ю. Пінчук та інші [3].  

 Для сучасного компетентного логопеда дуже важливим є постійне здобуття знань, 

адже освітня система не стоїть на місці. Для цього ми використовуємо комп’ютерні 

технології та мережу Інтернет. За допомогою ІКТ фахівці можуть знайти різні семінари, 

вебінари, курси, конференції, марафони, а також теоретичний матеріал для підвищення своєї 

кваліфікації.  

 Щодо використання комп’ютерних технологій в роботі логопеда можна сказати, що в 

певній мірі воно полегшує проведення логопедичної діагностики та корекційних занять. 

Дитина, яка приходить до фахівця на обстеження не завжди може бути зацікавленою в 

самому процесі, навіть якщо це все проводиться в ігровій формі. На діагностиці логопед 

обстежує: 
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 артикуляційний апарат; 

 звуковимову; 

 фонематичний слух; 

 словниковий запас; 

 фразове мовлення; 

 граматичну конструкцію; 

 вимову складних слів за структурою. 

 Це досить тривалий процес, де потрібно втримати увагу і зацікавленість дитини. І 

саме для мотивації дитини ми можемо використати  ІКТ на певному етапі діагностики.  

 Анімаційний дидактичний матеріал завжди привертає увагу дітей та показує 

успішний прогрес, адже для них це щось нове і захоплююче. Для розробки дидактичного 

матеріалу можна використовувати Microsoft PowerPoint або Canvа, а також можна 

використовувати різні відео або вже готові онлайн-ігри. Наприклад для розвитку слухового 

сприйняття можна використовувати таку гру, як «Звукове лото» [1], де дитині потрібно буде 

відгадати хто видає звук або для якого предмета чи явища він притаманний. Також для 

виконання артикуляційних вправ можна використовувати різні яскраві слайди або відео. У 

YouTube можна зустріти відео з різними анімаційними персонажами, які проводять 

артикуляційну гімнастику, наприклад, логозавр, акуленятко, песик, принцеса та ін., автором 

цих відео є Анна Цибулько. Дітям буде цікаво повторювати завдання за яскравими і 

«живими» героями. Але окрім відео та слайдів, можна використовувати «казки про 

«Подорожі Веселого язичка», а також артикуляційні казки з мультиплікаційними 

персонажами» [1].  

 За допомогою ІКТ можна також виконувати вправи на відчуття ритму, слуху, 

наприклад, такі аудіо програми та відео: 

 «Весела Логаритміка» « Розвивалочка від 1 до 5» Катерини Желєзнової [1]. 

 «Абсолютний слух» серія «Розвивалочка від 1 до 5» Катерини Желєзнової [1]. 

 «Логопедичні розспівування» Т. З. Овчиннікова [1]. 

 Ритмічні вправи на музику А.Філіпенко.  

 При використовуванні комп’ютера, планшета фахівець повинен розуміти, що це має 

бути за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. Для дітей старшого дошкільного віку 

заняття з ІКТ може бути 2 рази на тиждень. «Безперервна тривалість роботи з комп’ютером 

не повинна перевищувати 10 хвилин. Для дітей, що часто хворіють, мають хронічні 

захворювання, порушення зору тривалість занять із комп’ютером зменшується до 5 – 7 

хвилин» [2]. Після виконання вправ за комп’ютером слід зробити зорову гімнастику.  

 Перед початком роботи за комп’ютером слід правильно організувати робоче місце, а 
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саме: стілець, стіл повинні відповідати зросту дитині, монітор повинен знаходитись на рівні 

очей дитини, а відстань до екрана не менше 50 см [2].  

 Можна зробити висновок, що таке практичне застосування комп’ютера дає змогу 

дитині відчути себе самостійною і надає більшої впевненості у собі. Дитина активізується 

під час сучасного інтерактивного заняття, розвиває не лише мовлення, а ще й пам’ять, 

мислення, дрібну моторику, увагу та слух. Для педагога застосування комп’ютера при 

роботі з дітьми повинне бути на меті успішного і ефективного мовленнєвого розвитку, тому 

перед заняттям фахівець повинен детально продумати і спланувати роботу з використанням 

інформаційно-комунікативних технологій. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОБОТІ З ДІТЬМИ З 

ГІПЕРАКТИВНИМ СИНДРОМОМ ІЗ ДЕФІЦИТОМ УВАГИ 

 

На сьогодні проблема дітей з гіперактивним синдромом із дефіцитом уваги є одним з 

найбільш актуальних питань інклюзивної освіти по всьому світу, зокрема і в Україні. 

Щороку кількість дітей з порушеннями психофізичного розвитку невпинно зростає. Це 

зокрема стає викликом для суспільства – постає гостра проблема виховання та навчання 

дітей з особливими освітніми потребами, їх інтеграцію та адаптацію в суспільство. 

Вирішення цих питань без належної допомоги висококваліфікованих спеціалістів в галузі 

освіти, охорони здоров’я неможливе. Адже, саме комплексна робота батьків, педагогів, 

http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/5555/1/Vykhrystiuk.pdf
https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/savinova_n._v._innovation_in_speech_therapy.pdf
https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/savinova_n._v._innovation_in_speech_therapy.pdf
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медиків, працівників соціальних установ здатні покращити життя дитини з особливими 

освітніми потребами та допомогти їй в процесі соціалізації.  

Проблема допомоги дітям з ГРДУ висвітлена у наукових працях вітчизняних вчених 

Романчук О., Суковський Є., Ферт О., Фаласеніді Т. 

Діти з порушеннями психічного розвитку були завжди. Проте, з кожним роком їх 

кількість дедалі зростає. Так, станом на сьогодні, гіперактивний синдром із дефіцитом 

уваги – є найбільш розповсюдженим розладом нейророзвитку. Поширеність цього синдрому 

серед усіх дітей та підлітків становить від 3 до 5% Невтішна статистика дає зрозуміти, що 

подальший розвиток, організація навчання і виховання цих дітей, є однією з ключових 

питань удосконалення системи інклюзивної освіти. Адже, головна концепція інклюзії – це 

навчання без бар’єрів. 

Гіперактивний синдром із дефіцитом уваги є нейропсихіатричним розладом, 

причиною якого є особливості будови та функціонування лобної долі кори головного мозку, 

що відповідає за регуляцію поведінки. У більшості випадків ГРДУ є спадково обумовленим і 

пов’язаний з генами, що відповідають за обмін та активність двох трансмітерів – 

норадреналіну та дофаміну [1]. 

Гіперактивний синдром із дефіцитом уваги – це поліморфний клінічний синдром, 

основними проявами якого є порушення здатності контролювати свою поведінку та емоції, 

що виражається в моторній гіперактивності, порушенні уваги та імпульсивності [1]. 

Як зазначається у наукових працях О.Ферт, ГРДУ – є саме синдромом, адже прояви 

ГРДУ в дітей наявні з моменту народження, проте часто батьки не надають цьому належного 

значення, бо вважають що з віком дитина переросте цю поведінку, або ж списують на 

особливості характеру дитини. Проте, з кожним роком, ознаки ГРДУ будуть проявлятися в 

більшій мірі, і згодом на них не можна буде не реагувати. Все починається тоді, коли дитина 

йде до школи. У більшості гіперактивних дітей починаються труднощі у навчанні, 

обумовлені в першу чергу дефіцитом уваги, потім гіперактивністю та імпульсивністю [2]. 

На уроках гіперактивна дитина є неуважною, часто встає з місця, чим може заважати 

іншим учасникам освітнього процесу. Під час читання, дитина з ГРДУ, внаслідок 

неуважності, часто губиться в тексті, не розуміє змісту прочитаного через опосередковане 

сприймання тексту, не запам’ятовує прочитане, а тому змушена перечитувати текст по 

декілька разів. Під час виконання письмових робіт в дитини спостерігається мінімальна 

продуктивність, відсутність систематичного їх виконання, велика кількість механічних 

помилок, як результат неуважності. Під час обчислювальних операцій, гіперактивна дитина 

робить багато помилок через неуважність до математичних знаків, не може 

сконцентруватись на розв’язанні задачі та розглянути всі її аспекти.  
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Особливості педагогічної діяльності обумовлені особливостями характеру та 

гостротою проявів гіперактивного синдрому із дефіцитом уваги у дитини. Педагог, який 

займається з дитиною з даним порушенням, повинен володіти неабиякою витривалістю, 

терплячістю, емпатією, хорошою фантазією, а також бути позитивно налаштованим на 

подальшу роботу. 

Головне завдання педагога в роботі з гіперактивною дитиною – обмежити вплив 

сторонніх чинників, які здатні відволікати дитину. Так, яскраво розфарбовані стіни або ж 

дзеркальна стеля буде заважати дитині сконцентруватися на виконанні тих чи інших завдань 

та вказівок вчителя. Дитина з ГРДУ є неуважною, а тому буде часто робити помилки не 

тільки у виконанні завдань, але й у поведінці. Щоб допомогти дитині в цьому питанні, в 

класі, на робочому місці, на дошці потрібно встановити правила поведінки. Таким чином, 

куди б дитина не подивилася, її будуть супроводжувати певні картинки того, як потрібно 

поводитись у класному приміщенні.  

Для ефективної роботи з дитиною, з метою корекції її поведінки, педагоги дуже часто 

застосовують систему заохочень та покарань, яка висвітлена у працях О. Ферт. Це можуть 

бути наліпки, жетони, маленькі іграшки, які дитина в кінці місяця зможе обміняти на щось 

більше. Якщо ж дитина погано себе поводить, вчасно не виконує домашні завдання, то вона 

нічого не отримує, або ж від неї конфіскують декілька наліпок – в залежності від того, яких 

правил вона не дотрималася. Ця програма є ще більш ефективною, якщо вдома батьки не 

потурають дитині, а навпаки, працюють разом з педагогом на досягнення  успіху. 

Педагог – це людина, яка є в центрі уваги серед дітей. Тому, від того, як себе поводить 

вчитель, залежить те, які навички поведінки сформуються у дітей. Так, педагог повинен 

володіти зразками здорового продуктивного спілкування, умінням будувати командні 

стосунки. Вчитель повинен розвивати в дитині позитивну самооцінку, самоорганізацію, 

самоусвідомлення, контроль емоцій та дій, уміння вирішувати конфліктні ситуації без бійок, 

шляхом компромісу. Також педагог має розвивати в дитині емпатію, тобто розуміння інших, 

та асертивність, що характеризується умінням протистояти негативному впливові та тиску 

групи [2]. 

Отже, робота з дітьми завжди є цікавою, проте виснажливою. Особливостями 

педагогічної діяльності є те, що педагогу потрібно бути завжди в ресурсі. Звичайно миттєвий 

результат у роботі з дітьми із освітніми особливими потребами, зокрема і ГРДУ, ніхто не 

може обіцяти. Проте, вчителям та батькам, потрібно навчитися радіти найменшим змінам у 

поведінці дитини. Ця позитивна навичка не дозволить впасти у відчай та допоможе рухатися 

далі.  
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На сучасному етапі входження України в Європейський освітній простір важливого 

значення набуває виховання дітей з особливими освітніми потребами. З огляду на це 

впровадження ідей інклюзивної освіти є одним із пріоритетних напрямів національної 

системи освіти. 

Інклюзія – це процес, який передбачає доступність до соціального життя всіх 

категорій людей, незалежно від їхніх фізичних, психічних, інтелектуальних або ж інших 

особливостей [1, с. 25]. 

Інклюзивна освіта – термін, який вперше прозвучав у Саламанкській декларації про 

принципи, політику та практичну діяльність у сфері освіти осіб з особливими потребами, яка 

була прийнята на Всесвітній конференції з питань освіти осіб з особливими потребами у 

червні 1994 року. Саме цей документ і став першим міжнародним документом, який 

наголосив на необхідності проведення освітніх реформ у напрямі інклюзивної освіти 

[2, с.24]. 

В основі терміну «інклюзивна освіта» лежить соціальна модель розуміння 

інвалідності, яка трактує інвалідність, як поняття, яке еволюціонує, і є результатом взаємодії, 

яка відбувається між людьми, які мають порушення здоров`я, і бар`єрами, що існують у 

зовнішньому середовищі і яка заважає їхній повній та ефективній участі в житті суспільства 

нарівні з іншими [3, с.26]. 
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В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку 

дискримінацію учнів, але в той же час створює відповідні умови для отримання якісної 

освіти для таких дітей. Інклюзивна освіта визнає, що всі діти можуть повноцінно навчатися, 

а їх відмінні особливості гідні поваги та є джерелом навчального досвіду для усіх учасників 

освітнього процесу. 

Для України інклюзивна освіта є педагогічної інновацією і в той же час вимогою не 

лише часу, а й з моменту ратифікації Конвенції ООН про права інвалідів – одним із 

міжнародних зобов’язань держави [3]. 

На сьогодні немає спільної узгодженої термінології категорій дітей з інвалідністю 

та/або особливими освітніми потребами як на міжнародному, так і на національному рівні. 

Проте, керуючись засадничими принципами соціальної моделі розуміння інвалідності та 

останніми документами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України у 

сфері інклюзивного навчання, пропонується до використання термін «діти (учні) з 

особливими освітніми потребами» [2]. 

Варто зазначити, що в Україні основною категорією дітей з особливими освітніми 

потребами прийнято вважати осіб з особливостями психофізичного розвитку: дітей з 

порушеннями слуху; дітей з порушеннями зору; дітей з порушеннями інтелекту (розумово 

відсталі, із затримкою психічного розвитку); дітей з порушеннями опорно-рухового апарату; 

дітей зі складною структурою порушень (розумово-відсталі, сліпі або глухі; сліпоглухонімі); 

дітей з емоційно-вольовими порушеннями та дітей-аутистів [1]. 

Сучасна школа повинна розвивати між «особливими» дітьми і їх ровесниками, 

співчуття, взаємоповагу і розуміння. У Концепції НУШ зазначено: «Нова українська школа 

працюватиме на засадах особистісно-орієнтованої моделі освіти. В рамках цієї моделі школа 

максимально враховує права дитини, її здібності, потреби та інтереси, на практиці 

реалізуючи принцип дитиноцентризму» [3]. 

В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку 

дискримінацію дітей, яка забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але створює 

спеціальні умови для дітей з особливими потребами. 

Інклюзивна освіта базується на таких принципах: 

 цінність людини не залежить від її здібностей і досягнень; 

 кожна людина має право на спілкування і на те, щоб бути почутою; 

 задоволення індивідуальних освітніх потреб кожної дитини; 

 командний підхід у навчанні та вихованні дітей, що передбачає залучення 

педагогів, батьків та спеціалістів; 

 складність завдань повинна відповідати здібностям дитини; 
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 рівний доступ до навчання у закладах загальної середньої освіти та отримання 

якісної освіти кожною дитиною [1]. 

Інклюзивна освіта передбачає свої специфічні функції [3]: 

Правова: забезпечення права дітей з ООП на здобуття освіти в умовах звичайних 

закладів освіти за місцем проживання дитини; попередження і боротьба з виключенням в 

освіті; виявлення й усунення чинників, що перешкоджають реалізації права дитини з ООП на 

освіту на умовах рівності і доступності. 

Соціалізації: засвоєння дітьми з ООП широкого кола цінностей, соціальних ролей і 

очікувань, на основі яких складається повсякденне життя людей, а також цінностей, що 

пропагуються закладом освіти; формування людської особисті на основі засвоєння дітьми з 

ООП знань, навичок, цінностей культурної спадщини, накопичених соціумом; включення 

дітей з ООП у соціокультурний простір класу, школи, громади, держави. 

Виховна: формування позитивного і толерантного ставлення суспільства до осіб з 

ООП як до рівних, створення соціокультурного середовища; формування у дітей з ООП 

почуття поваги і власної гідності, усвідомлення, що вони є повноцінними членами 

суспільства. 

Освітня: засвоєння дітьми з ООП системи знань, умінь і навичок, необхідних для 

розвитку потенціалу та подальшої успішної інтеграції у суспільство. 

Економічна: підготовка осіб з ООП до трудової діяльності, розвиток і використання 

їхнього потенціалу на ринку праці; зменшення кількості громадян, що перебувають на 

соціальному забезпеченні у держави. 

Науковець А. Колупаєва визначає стандарти інклюзивної освіти: 

̶ формування обізнаності щодо етичних аспектів процесу інклюзії; 

̶ набуття та вдосконалення компетентностей для роботи в мовах інклюзії, особливо 

коли йдеться про призначення завдань для командної роботи під час уроків; 

̶ формування вміння призначати завдання в межах диференційованих груп учнів для 

досягнення спільної мети її учасниками; 

̶ формування вміння працювати з групою учнів одночасно у обсязі, визначеному 

програмою та обсязі, що перевищує вимоги програми [2]. 

Процес навчання має бути направлений не тільки на отримання теоретичних знань, а 

також розвиток творчості у дітей з особливими потребами. Дитина не повинна відчувати 

себе винятком, програма повинна бути скоригованою під її потреби, створена архітектурна 

доступність і умови адаптації та модифікації для дітей з особливими потребами. Навчання в 

інклюзивної середовищі не відокремлює одних дітей від інших, а допомагає їм 
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налагоджувати спільне навчання. Ні в якому разі не повинні бути задоволені потреби однієї 

дитини за рахунок іншої. 

Інклюзивний процес не може розвиватися без свідомості, поваги та належної 

підготовки суспільства. Це дозволить повноцінно спілкуватися учням, незалежно від рівня їх 

здоров'я. В таких умовах дитина з інвалідністю швидше адаптується в звичайному 

середовищі, що допоможе в процесі соціалізації та становлення особистості. Введення 

«особливих» дітей в суспільне життя зі звичайними дітьми, не відразу, але з часом 

обов'язково призведе до асиміляції таких дітей. Згодом включення таких дітей в процес 

навчання і життя стане природним. 
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СУЧАСНА ШКОЛА ДЛЯ СУЧАСНИХ ДІТЕЙ ЗГІДНО КОНЦЕПЦІЇ НУШ 

 

Актуальність дослідження. Сучасний стан розвитку українського суспільства 

характеризують значні зміни в соціально-економічній сфері. Процеси глобалізації, 

демократизації, становлення ринкових відносин зумовлюють сутнісне оновлення змісту та 

структури діяльності всіх соціальних інституцій, у тому числі закладів освіти. Орієнтація на 

гуманістичні цінності, інтеграція у світову культуру віддзеркалюють основні тенденції 

суспільного розвитку, що знайшло своє відображення в Конституції та законах України.  

Потребу модернізації галузі у зв'язку з визнанням її провідним чинником соціального 

прогресу обгрунтовано в Національній доктрині розвитку освіти в Україні, Законі України 

«Про освіту», «Державному стандарті початкової освіти», Концепції «Нова українська 

школа» [2]. 
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Розбудова національної системи освіти в Україні, її докорінне реформування 

спрямовані на вирішення цих проблем, зумовлюють необхідність відтворення та розвитку 

інтелектуального, духовного потенціалу народу, виходу вітчизняної науки, техніки й  

культури на світовий рівень. Тому надзвичайно гостро постає таке важливе і невідкладне 

завдання, як виховання нового покоління, здатного критично мислити, працювати в команді, 

творити й щасливо жити.  

Мета дослідження - охарактеризувати особливості розвитку Нової української школи 

для школяра.  

Нова українська школа - це школа швидкого та гнучкого реагування на стрімкі, 

динамічні, а інколи непередбачувані зміни в суспільстві. Сучасна школа має допомогти 

дитині адаптуватись та щасливо жити в нестабільному суспільстві, навчити самостійно 

вирішувати життєві завдання. 

Центральне місце в створенні й розбудови Нової української школи належить 

початковій школі, адже тут формується особистість, її громадянська позиція та професійні 

якості, закладається вміння навчатися впродовж життя. Тісна співпраця школи з батьками та 

їхня підтримка, з об'єднаними територіальними громадами, державно-громадське 

партнерство - запорука успішного створення і функціонування Нової української школи [3].  

Концепція Нової української школи простою мовою пояснює ідеологію змін, що 

закладені в законі України «Про освіту» [1]. Тому вона потребує великих змін як в учнів та і 

вчителів. Агентами таких змін є професіонали, які здатні закласти максимум творчого 

потенціалу та ідеалізму для розширення сучасної початкової ланки освіти.  

Нова українська школа - це школа, до якої приємно ходити учням, де прислухаються 

до їхньої думки, вчать критично мислити, не бояться висловлювати власну думку та бути 

відповідальними громадянами. Не тільки учням, а й батькам подобається така сучасна 

школа, де панує співпраця та взаєморозуміння.  

Нова українська школа зі свого боку пропонує такі знання: динамічну комбінацію 

знань, умінь і навичок, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших 

особистих якостей, що визначають здатність особи успішно соціалізуватися проводити 

професійну та подальшу навчальну діяльність. Тобто формує ядро знань, на яке накладають 

вміння цими знаннями користуватися, цінності та навички, що знадобляться випускникам 

української школи в професійному та приватному житті. Щоб набути компетентностей, 

школярі навчатимуться за діяльнісним підходам - тобто частіше щось робитимуть замість 

того, щоб сидіти за партами. Також концепція Нової української школи пропонує 

впроваджувати інтегроване та проектне навчання. Це формує в сучасного школяра цілісне 

уявлення про світ. 
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Основне завдання сучасної нової української школи - переорієнтувати навчання на 

освоєння знань, умінь та ставлень, потрібних сучасній людині для успішної самореалізації в 

суспільстві (тобто сформувати необхідні компетентності), заохочувати дітей до пізнання 

нового, прогнути розкрити таємниці Всесвіту, формувати дослідницьке ставлення до 

навколишнього світу, розвивати творчі здібності, робити їх успішними.  

Нова українська школа має свої переваги та недоліки. Переваги полягають в тому, що 

вона вимагає випустити у світ особистість, яка легко знаходитиме шляхи реалізації в 

суспільстві. Учням цікаво навчатися за так званим діяльнісним підходом. Діти працюють у 

тісній співпраці, така праця сприяє розвитку комунікативної та культурної компетентностей. 

Сучасна школа не може навчати дитину за старими методиками, а мають переважати 

креативні та проективні методики. Це впливає на розвиток в учнів інформаційної 

компетентності. Навчання учнів має бути цікавим та пізнавальним. Дітям цікаво навчатись за 

допомогою оснащеної техніки: мультибордів, проєкторів, інтерактивних дошок, планшетів 

та ін.  

Недоліками Нової української школи є те, що: педагог має бути завжди у творчому 

пошуку креативних завдань для своїх учнів; неспроможність держави забезпечити всі школи 

в один час технікою та підручниками; невідома наступність у середній школі, як вона вплине 

на навчання школяра.  

Висновки. Отже, на основі аналізу різних підходів до розуміння поняття «Нова 

українська школа», ми будемо розуміти сучасне навчання школяра, що включають в себе 

чітко спланований результат навчання та забезпечення активного характеру взаємодії 

учасників навчального процесу на засадах співпраці та співтворчості.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ КОНФЛІКТІВ У ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

Питання взаємин учасників освітнього простору закладу загальної середньої освіти  є 

одним із найактуальніших у педагогіці, адже вони впливають на розвиток особистості і 

колективу. Педагогічне спілкування між всіма учасниками освітнього процесу, базоване на 

застосуванні демократичного стилю спілкування, конструктивному розв’язанні  конфліктних 

ситуацій сприяє створенню умов для досягнення цілей і завдань виховання та навчання. Всі 

учасники освітнього процесу повинні докладати зусиль, щоб процес навчання і виховання 

став продуктивним. Проте яким би ідеально спланованим не був освітній процес, завжди 

будуть виникати суперечки і  конфліктні ситуації.  

Головне у навчанні – налагодити стосунки взаємної довіри та поваги між викладачами 

та учнями, тому що це дає можливість передавати знання у безпосередньому спілкуванні. 

При цьому вчитель повинен виступати певним чином медіатором задля збереження під час 

освітнього процесу мирного середовища у класі [2, с. 63].  

Оскільки навчання є складним і багатогранним процесом, то у ньому неможливо 

співіснувати учням і вчителям без конфліктів і протиріч. Конфлікт вчитель-учень – звичайне 

явище, яке теж має свої особливості та причини. Такі проблеми потребують участі вчителів, 

учнів та батьків. Тож метою даного дослідження було з’ясувати головні причини конфліктів 

та методи їхнього врегулювання в межах школи. 

 Нами проведено анкетування учнів 5-11 класів для вияснення причин та шляхів 

їхнього розв’язування. Результати проведеного опитування показали, що 33.3% опитаних 

назвали причиною конфліктів з вчителем несправедливу оцінку; 20% учнів назвали 

причиною конфліктів наявність в учителя улюбленців; 16.7%  школярів були незадоволені 

оцінюванням вчителем їхньої особистості; 13.3%  респондентів обрали варіант ”Вчитель 

проявляє грубість у спілкуванні”. 

Конфлікти у стосунках вчитель-учень часто повторюються в класі, тому існує ще низка 

причин, що породжують конфлікт, не тільки щодо очікувань учителя-учня, але й учня щодо 

вчителя [1, с. 4-5]. У цій послідовності виділяють такі проблеми, які викликають конфлікт:  

 проблеми з дисципліною; 

 проблеми адаптації до індивідуальних відмінностей; 
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 проблеми оцінювання. 

У своєму аналізі конфліктів в системі міжособистісних відносин психолог Кеннет Томас 

припустив, що необхідно перенести акцент з усунення конфліктів на контроль або 

управління ними. Вперше в соціальній психології було поставлено питання про 

неоднозначне ставлення до особистісних конфліктів і було показано, що одне із завдань 

управління – навчитися керувати всіма фазами конфлікту [3, с. 259].  

Також ми досліджували стратегії поведінки учнів в конфліктних ситуаціях (згідно з К. 

Томасом) і отримали наступні результати (рис. 1): 

1. Суперництво або домінування (конкуренція) як прагнення домогтися задоволення 

своїх інтересів на шкоду іншому. Дану стратегію обирає 31% респондентів. 

2. Пристосування, що означає в протилежність суперництву принесення в жертву 

власних інтересів заради інших. Стратегія, яку обирає 9, 4% опитаних. 

3. Компроміс (нейтральний варіант). 18.8% учнів завершують конфлікти саме таким 

способом. 

4. Уникнення, для якого характерна, як відсутність прагнення до кооперації, так і 

відсутність тенденції до досягнення власних цілей. Згідно з результатами дослідження, 9% 

опитаних уникає вирішення непорозумінь. 

5. Співпраця, коли учасники ситуації приходять до консенсусу, повністю задовольняє 

інтереси обох сторін. Стратегія, яку обирає 31% респондентів. 

 

Рис. 1. Стратегії поведінки учнів в конфліктних ситуаціях (згідно з К. Томасом)  

Результати анкетування учнів щодо шляхів розвязання конфлітних ситуацій у школі 

виглядають наступним чином (рис. 2): 29% опитаних обирають варіант, де вчитель 
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оперативно вирішує конфлікти самостійно; 25,8% респондентів погоджуються з думкою, де 

вчитель лише пропонує виходи з ситуації; 19,4% учнів обирають варіант, де вчитель 

повідомляє батьків про конфлікт; 16,1% школярів вибрали відповідь, де вчитель інформує 

класного керівника про суперечку6,5% опитаних скаржаться на те, що вчитель ігнорує їхні 

прохання про врегулювання конфлікту; близько 1% учнів обрали варіант, де вчитель 

звертається до адміністрації 

 

Рис. 2. Методи, які використовує вчитель для врегулювання конфліктів 

Отже, аналіз отриманих результатів дозволяє нам зробити наступні висновки: повністю 

припинити шкільні конфлікти неможливо, оскільки вони є невід’ємною частиною розвитку 

людини та міжособистісних стосунків, які вона переживає щодня. Тому потрібно створити 

ставлення відкритості, інтересу до відмінностей та поваги до різноманітності, навчити 

розпізнавати несправедливість, вживати заходів для її подолання, розв’язувати розбіжності 

та переходити від конфліктних ситуацій до примирення. Важливо, щоб  підготовка вчителів 

сприяла формуванню компетентностей управлінням конфліктами, надаючи їм інструменти, 

щоб вони могли розв’язувати конфлікти у освітньому просторі закладу загальної середньої 

освіти.  

Список використаної літератури: 

1. Анпілогова Ю.Ю. Причини конфліктів між суб’єктами навчально-виховної 

діяльності [Електронний ресурс] / Анпілогова Ю.Ю. – Луганськ, 1998. – Режим доступу до 

ресурсу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN1/r2/07ajjsnd.pdf.  

2. Гуменюк Л. Й. Соціальна конфліктологія: підручн. Львів: Львівський 

державний університет внутрішніх справ, 2015, с. 59 – 67. 

3. Boulton M. J., Duke E., Holman G., Laxton, E. Nicholas B., Spells R. Ö 

Woodmansey, H. Associations between being bullied, perceptions of safety in classroom and 

playground, and relationship with teacher among primary school pupils. Educational Studies, 

Chester, Great Britain, 2009. No 35 (3). р. 255–267. 

http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN1/r2/07ajjsnd.pdf.


62 
 

Лабик Марія (філологічний факультет 

Львівського національного університету імені Івана Франка) 

Наук. консультант – доц. Калагурка Х.І. 

 

НАЙТИПОВІШІ ПОМИЛКИ В МОВЛЕННІ СУЧАСНОГО ШКОЛЯРА 

 

 Мовленнєва діяльність учня є комплексом знань літературної мови та правильним 

мовленням. Літературна мова – це унормована, регламентована, відшліфована форма 

існування загальнонародної мови, що обслуговує найрізноманітніші сфери суспільної 

діяльності людей [3, 15]. Процес використання її в спілкуванні називається – мовленням. 

Розвиток комунікативних умінь допомагає учням висловлювати думки за допомогою 

правильно сформульованих речень відповідно до норм літературної мови. Мовлення – 

універсальний засіб спілкування. 

 У XXI ст. стикаємося із проблемою, коли молоде покоління не може чітко висловити 

свою думку, не знає елементарні правила мовного й мовленнєвого етикету та допускає 

багато акцентуаційних, фонетичних, лексичних, граматичних помилок як в усному, так і в 

писемному мовленні. Це несе негативний наслідок, оскільки мова – перший та єдиний засіб 

вираження думки. Якщо мовлення непослідовне, монотонне, швидке чи повільне, з 

помилками, то це пряме свідчення про негармонійність та заплутаність думок учня. 

Проблема чистоти мовлення школяра, є завжди актуальною. Про це свідчать результати 

опитування, у якому 91 з 190 респондентів вказують, що часто чують, але дуже рідко 

виправляють помилки в мовленні учнів, колег, вчителів.  

 Актуальним є питання «Чому учні, які навчаються в українській школі українською 

мовою, все ж не вміють нею розмовляти?». З результатів емпіричного дослідження 

виділяємо п’ять причин появи та поширення помилок у мовленні школярів (див. рис. 1): 

 

(рис. 1 «Чинники, які впливають на мовлення школярів») 

1) помилки, які допускав вчитель передалися учням і прогресували, збільшивсь у 

кількості; 
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2) у сімейному/родинному колі не обговорюється вартісність слова та не дотримуються 

культури мови й мовлення; 

3) негативний вплив оточення, реклами, соціальних мереж («ТікТоку», «Інстаграму», 

«Фейсбуку» та ін.); 

4) неякісний інфопростір; 

5) перегляд фільмів/мультфільмів іноземними мовами. 

 Отримані відповіді свідчать, що основний негативний вплив на розвиток правильного 

мовлення має сім’я та родина. На другому місці вплив оточення та соцмереж, на третьому – 

перегляд фільмів/мультфільмів іноземною мовою, четверте місце – інший вплив, п’яте – 

мовлення вчителя й шосте – неякісний інфопростір. 

Це опитування також дало можливість з’ясувати найпоширеніші помилки в мовленні 

школярів: 

 ігнорування кличного відмінка при звертанні: Тетяна Миколаївна, пані Надія, 

Максим, син та ін. 

 помилки в наголошенні слів: тОму, чорнослИв, фаршУ, дОбуток, данО, чергОвий, 

чорнозЕм, будУ, пІду, одИнадцять та ін;  

 творення найвищого ступеня порівняння прикметників: самий кращий, більш 

цікавіший; 

 вживання неправильних конструкцій: доброго дня, дані питання, давайте запишемо, 

приймати участь, п'ятнадцять шостої, без п'ятнадцяти два, час (у значенні першої 

години);  

 зловживання росіянізмами, суржиками, сленгом: следующий, на протязі, учбовий 

заклад, яка година, типу, тіпа, коротше, обопільний, наложний платіж, припустімо, 

спасібо, пляшка, капєц, блін та ін;  

 неправильне вживання прийменників: пішов за хлібом, відповідно з, згідно до та ін. 

 інверсія в побудові речень: я робити не хочу, телефон новий та ін. 

 Щоб боротися з такою великою кількістю помилок, потрібно застосувати системний 

підхід. Для формування правильного мовлення необхідна співпраця школи та сім’ї. Учні 

швидше запам’ятовують те, що бачать, чують, вимовляють і пишуть. Таким чином, доречно 

буде використовувати таблиці «Культура мовлення», як дидактичний матеріал, який завжди 

буде в класі. У них учні зможуть віднайти правильне вживання мовних конструкцій на 

противагу неправильним. Словникові диктанти сприятимуть формуванню культури 

писемного мовлення. Доречним буде аналіз учнями орфограм у написаних словах та 

конструкціях. Дієвими у формуванні чистоти, виразности та інтонаційности мовлення є 

чистомовки, скоромовки, вправи для органів мовлення, які можна використовувати на 
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організаційному етапі уроку або під час мотивації навчальної діяльности, якщо такий 

матеріал відповідає темі й структурі уроку. У підлітковому віці в дітей з’являються зіркові 

еталони для наслідування. Саме тому аналіз мовленнєвих помилок акторів, співаків, 

політиків та інших знаменитостей буде цікавим та дієвим способом у боротьбі з помилками. 

Батьки мають можливість привчити дітей споживати україномовний контент у соцмережах, 

мобільних застосунках, популярних сайтах та заблокувати появу неприпустимої реклами. 

Застосовування методу асоціацій під час вивчення акцентуаційних норм, рольових ігор для 

покращення дикції учнів сприятиме швидшій корекції помилок. Звісно, вчитель і батьки 

повинені добре попрацювати над своїм голосом та дикцією, максимально усунути мовні 

мовленнєві помилки. Адже вони є основними прикладами для наслідування. 

 Отже, мовлення школяра в процесі формування є гнучким і тому перебуває під 

активним впливом визначених чинників. Учні молодшого шкільного та старшого шкільного 

віку легко й швидко засвоюють мовні помилки, проте з труднощами вдається їх попередити 

та виправити. Для успішного результату над помилками потрібно працювати комплексно: 

школа, сім’я, відбірний уміст соцмереж і застосунків, оточення. Системний інтерактивний 

підхід до усуненням мовних та мовленнєвих помилок сприятиме позитивним результатам: 

чистоті думок та мовлення. 
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 «КЛІПОВІСТЬ» – ТИП МИСЛЕННЯ СУЧАСНИХ ДІТЕЙ 

 

Дітей XXI століття називають поколінням Z тому, що вони живуть у світі електронної 

культури й не уявлять життя без соціальних мереж та вільного доступу до інформації. 

Сьогоденне молоде покоління не рідко нехтує принципами логічного мислення, адже 

сприймає отриману інформацію фрагментарно й поверхово, тому феноменом сучасності є 

«кліпове» мислення. 

Термін «кліпове» мислення з’явився в середині 90-х років. Він означав вміння людини 

сприймати світ за допомогою коротких, яскравих образів. Саме цим «кліпове» мислення 

відрізняється від словесно образного, у якому використовуються поняття та логічні 

конструкції, а не образи. Під час такого мислення інформація передається кліпами, не 

примушує замислитися і створює емоційний фон, тоді дитина починає жити зважаючи на 

емоції [1; 2].  

Покоління з «кліповим» мисленням сприймає навколишній світ як послідовність 

явищ, які є не пов’язані між собою, а не як цілісну картину. Мозок не встигає збудувати 

логічний ланцюжок, а отримана інформація швидко забувається, звільняючи місце для нової. 

Діти з «кліповим» мислення складно аналізують будь-яке явище, бо на жодному з них їхня 

увага не фокусується надовго. Місце одного миттєво замінюється іншим [2]. 

У 2010 році російський філософ і культуролог К. Г. Фрумкін виділив 5 основних 

причин появи «кліпового» мислення: 

- розвиток сучасних технологій; 

- необхідність сприймати великий обсяг інформації; 

- багатозадачність; 

- прискорення ритму життя і спроби встигнути за ним, щоб бути в курсі подій; 

- зростання демократії та діалогічності на різних рівнях соціальної системи (проповідь 

перетворилася на дискусію, риторика — на діалектику) [1, с. 39]. 

Відомий психолог Світлана Лисиченкова, яка займається вивченням та  дослідженням 

нового типу мислення дітей, так коментує ситуацію: «Особливістю сучасних школярів є 

велика, але безсистемна інформованість практично із будь-яких питань. Якщо діти минулого 

покоління відчували певний інформаційний голод, то сьогодні підлітки мають доступ до 

небувало широкого обсягу інформації. Сучасні школярі вміють добре орієнтуватися в 

постійно мінливому інформаційному просторі. Сьогодні підлітки все більше часу проводять 
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біля екранів ТБ і комп’ютерів. З пелюшок оточені електронікою, школярі чудово 

орієнтуються в нових технологіях і нетерпимо ставляться до технічної некомпетентності 

інших. Ставлення до використання нових інформаційних технологій носить у підлітків 

прагматичний характер: вони «добувають», «стягують» інформацію та сприймають її як 

«нічию» та не зважають на авторів. Індивідуальний прагматизм дуже швидко завойовує 

позиції у їх свідомості» [3]. 

Теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що «кліпове» 

мислення має ряд переваг. По-перше, теперішні діти скоріше реагують на різні зміни тому, 

що  «кліпове» мислення – це адаптаційний механізм розвитку інформаційних технологій.  

По-друге, свідомість нинішніх дітей налаштована під необхідність взаємодіяти з терабайтами 

навколишньої інформації. 

Американський психолог Ларі Розен в книзі  «Я, мій простір і я: виховання 

мережевого покоління» звертає увагу на позитивну сторону «покоління Інтернету» — 

розвивати вміння багатозадачності. Нині діти можуть одночасно «серфити» в теренах 

Інтернеті, слухати музику, спілкуватися в чаті, редагувати фото й робити уроки. Психологи 

передбачають, діти, які мають «кліпове» мислення, коли виростуть, зроблять великі 

відкриття [2].  

На основі аналізу науково-методичних літературних джерел, без сумніву, можемо 

виокремити недоліки «кліпового» мислення:  

1. Здатність тривало концентрувати уваги та глибоко й логічно аналізу інформації 

знижується, адже будь-яка інформація не затримується надовго і швидко змінюється новою.  

2. Здатність до співпереживання (емпатії) знижується тому, що діти щоденно 

поглинають жорстокість і насильство з соцмереж та телепрограм. 

3. Рівень успішності й коефіцієнт засвоєння знань знижується. Сучасні діти мало 

читають художню літературу, також часто не розуміють змісту прочитаного, а те, чого їх 

навчили зовсім нещодавно швидко забувають. 

4. Підвищення чутливості до маніпуляцій та впливу. Сприймаючи короткострокову 

інформацію, діти не вглиблюються в суть і стають  жертвами різних маніпуляцій [1; 2].  

Учні, які звикли до «кліпового» режиму роботи з інформацією, практично не вміють 

надовго концентрувати увагу, у них знижений рівень уяви, рефлексії, розуміння, здатності до 

спілкування та ряд інших психологічних властивостей. Тому одним із головних завдань 

сучасного педагога є грамотна організація освітнього процесу з обов’язковим урахуванням 

психологічних особливостей дітей, які вже мають сформоване «кліпове» мислення. 

У сучасному освітньому середовищі дієвими є інтерактивні методи навчання, які, 

підлаштовуючись під сучасний ритм життя, передбачають швидку зміну діяльності, 
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багатозадачність, мобільність і необхідність обробки великого обсягу інформації.  

Уроки у Новій українській школі повинні організовуватися за принципом 

діяльнісного підходу, тобто насичені різною кількістю завдань: діти завжди щось роблять, а 

не сидять за партами й слухають вчителя. Вчителям рекомендується давати більше завдань, 

що розвивають творчість, фантазію, логічне мислення, пропонувати проектні роботи, під час 

яких діти б могли розкритися.  

Кожна творча діяльність має свій вплив на формування мислення. Варто зазначити, 

що спів дає можливість проживати емоції, аналізувати, сприяє цілісному розвитку мислення, 

впливає на гармонійний розвиток обох півкуль головного мозку. Малювання дає можливість 

учням сприймати світ споглядально. Також важливим є читання, бо під час даного заняття 

дитина самостійно створює образи, а для закріплення потрібно обговорювати прочитану 

інформацію, щоб аналізували та встановлювали зв’язки між явищами. Важливими є 

обговорення та дискусія, бо вони покращують здатність до критичного мислення, 

розвивають вміння і бажання думати [2]. 

Отже, можемо зробити висновок, що «кліпове» мислення – це результат розвитку 

сучасного суспільства, який є неминучий. Виховання сучасних дітей – нелегкий процес і 

саме від батьків та педагогів залежить, якою виросте дитина. Адже сидіння годинами за 

комп’ютером, телефоном, планшетом згубно впливає на дітей. Батькам потрібно 

відшукувати компроміс поєднання «кліповості» та зосередженості, а вчителям –  

враховувати особливості нинішніх дітей й використовувати нові методи, прийоми й форми 

навчання. Тому в пріоритеті має бути виховання учнів, які вміють аналізувати інформацію та 

зможуть у майбутньому стати успішними людьми. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК СУЧАСНА ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ В 

ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

Каталізатором трансформації традиційної системи освіти в сучасному світі стала 

пандемія вірусу COVID-19. Сьогодні в Україні, навчальні заклади  все більше 

використовують інформаційний простір, сучасні освітні технології дистанційного та 

електронного навчання у своїй роботі. 

Однозначного визначення поняття «дистанційна освіта» серед дослідників немає. На 

думку О. Самойленко: «Дистанційна освіта – це універсальна форма навчання, що базується 

на використанні традиційних і нових інформаційних технологій навчання, а також на 

технічних засобах, що створюють для здобувача освіти; при цьому процес навчання не 

залежить від розташування його учасників у просторі й часі» [3, с. 61].  

Інші науковці стверджують, що дистанційна освіта – різновид освітньої системи, у 

якій переважно використовуються дистанційні технології навчання; форма отримання освіти, 

під час якої досягнення тих чи інших знань з будь-якого предмету здійснюється у процесі 

дистанційного навчання. Проаналізувавши визначення науковців даного поняття, ми дійшли 

висновку, що основними компонентами дистанційного навчання є:  

 суб’єкти навчання;  

 навчання у синхронному режимі;  

 компоненти навчального процесу, його зміст, методи, цілі, організаційну форму та 

засоби навчання.  

Отже, дистанційне навчання – це цілеспрямований інтерактивний процес взаємодії 

педагога та здобувача освіти, що ґрунтується на використанні сучасних інформаційних та 

телекомунікаційних технологій, які дозволяють здійснювати навчання на відстані, а отже, 

надає можливість отримувати освіту за місцем проживання, можливість організації процесу 

самоосвіти, планування та здійснення індивідуальної освітньої траєкторії залежно від 

власних можливостей і потреб, поширює коло людей, яким доступні всі види освітніх 

ресурсів поза віковими, соціальними обмеженнями, станом здоров’я, підвищує мобільність 

населення. 

Для здійснення процесу дистанційного навчання педагогам та здобувачам освіти 

потрібен інструмент. Науковець В. Осадчий встановив: «Середовище дистанційного 

навчання – це сукупність методів та програмних засобів, за допомогою яких відбувається 
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виконання віддаленої технології дистанційного навчання, за допомогою системи 

програмного забезпечення, яка дозволяє розміщувати, спілкуватися, контролювати знання 

здобувачів освіти, здійснювати управління курсом та процесом навчання» [1]. Учений 

вважає, що таке середовище утворюється двома способами:  

 за допомогою систем дистанційного навчання (Google Classroom, Moodle, Zoom, 

Microsoft Teams, Classdojo тощо); 

 за допомогою сукупності служб та сервісів мережі Інтернет (електронна пошта, 

онлайн-відео та -аудіо, блог, електронні бібліотеки, онлайн дошка, онлайн 

презентації, чати, форуми, онлайн засоби проведення тестування, тощо) [1]. 

Для закладів загальної середньої освіти платформа «E-school» розробила «Електронні 

щоденники та журнали» та електронну освітню платформу «Мій Клас» з широким вибором 

завдань, теорії та тестів зі шкільних предметів, було надано безкоштовну можливість 

створення шкільних сайтів.  

У результаті вчителі обирали зручний для себе формат: для проведення он-лайн 

уроків, для обміну завданнями, для управління віртуальними класами обирали, для 

тестування та перевірки знань учнів тощо [1].  

Дистанційна освіта базується на принципах відкритості, доступності, варіативності. 

Дистанційне навчання у закладах загальної середньої освіти допомагає впоратись із 

проблемами: відстані, що дає змогу розширити аудиторні рамки для учнів та вчителів, 

інтенсивну взаємодію суб’єктів навчання та ефективну форму контролю; часовими 

обмеженнями, шо дає можливість кожному учневі  працювати у своєму ритмі, у зручний час; 

дефіциту коштів, адже заклад освіти витрачає менше коштів на утримання навчальних 

приміщень, а батьки – на проїзд і оплату харчування дитини. Ця форма навчання передбачає 

для кожного учня індивідуальний та гнучкий процес, можливість побудувати власний 

навчальний план, робити акцент на тих сферах, котрі йому цікаві. Саме така гнучкість та 

адаптивність дає певну перевагу дистанційному навчанню, дозволяє не тільки оптимізувати 

час та програму, а й знизити стрес-фактор для всіх учасників процесу, врахувати їхні 

інтелектуальні та психофізичні можливості [2]. 

Упровадження дистанційних технологій навчання у освітній процес у закладах 

загальної середньої освіти спрямоване на глибоке розуміння навчального матеріалу та 

формування комунікативних навичок спілкування за допомогою засобів мережі Інтернет; 

інформаційних, для пошук інформації з різних джерел та можливість її критичного аналізу, 

самоосвітніх компетентностей. Дистанційне навчання сприяє формуванню самостійності, 

креативного та творчого мислення, відповідальності, цілеспрямованості тощо. Тому учень 

середньої школи має вчитися працювати у команді дистанційно, оволодіти гнучкими 
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навичками, підвищити власну інформаційно-цифрову компетентність, вміти виокремити та 

опрацювати необхідний зміст навчальної дисципліни, мотивуватися до здійснення освітньої 

діяльності та побудови власної траєкторії розвитку.  

Таким чином, серед переваг дистанційного навчання для здобувача середньої освіти 

можна виокремити: можливість підлаштовувати темп навчання під себе; формування 

навички самоосвіти та підвищення ефективності навчання завдяки самоконтролю; зниження 

психічного та фізичного навантаження учнів. Проте поряд з перевагами, є і недоліки у 

впровадженні дистанційного навчання в освітній процес. До них можемо віднести: 

обмеження безпосереднього соціального спілкування з однолітками; ґаджетизація життя. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІГОР В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ШКОЛИ 

 

Одним з пріоритетних завдань сучасного освітнього середовища є створення 

комфортних умов для навчання та виховання. Метою концепції Нової української школи є 

всебічний розвиток дитини, її нахилів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь 

відповідно до вікових особливостей. Саме тому у роботі з здобувачами початкової освіти 

необхідне впровадження активних форм і методів навчання, серед яких провідне місце 

належать ігровим методам. Гра є найбільш природною формою взаємодії між дітьми,  під час 

якої вони розвиваються вільно і гармонійно. Використання вчителями початкових класів ігор 

дає змогу мотивувати та заохочувати здобувачів початкової освіти , що сприяє активізації 

пізнавальної діяльності та самостійного пошуку шляхів розв’язання нестандартних завдань.   

https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/GRYF_Metodychni_rekomendatsii-_dystantsiy-na_osvita_razvoroty.pdf
https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/GRYF_Metodychni_rekomendatsii-_dystantsiy-na_osvita_razvoroty.pdf
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Проблема застосування  ігор в освітньому процесі висвітлена у працях багатьох 

українських і закордонних науковців, зокрема у працях психологів (Л. Виготського, 

Д. Ельконіна, В. Мухіної ін.), які наголошують на тому, що це провідний вид діяльності 

першокласника, педагогів (А. Богуш, І. Дичківської, О. Сокуренко та ін.) , які розглядають 

гру, як форму організації освітнього процесу та засіб становлення здобувача початкової 

освіти. 

Різноманітні аспекти розроблення та упровадження ігрових технологій в освітній 

процес досліджували: ігрові технології у позакласній роботі (О. Дрейч, Н. Кудикіна, Л. 

Масол); ігрові технології під час організації виховного процесу (І. Большакова, Г. Кіт, І. 

Руснак та ін.); ігрові технології під час освітнього процесу (І. Дичківська, Н. Казакова, І. 

Руснак, Г. Федух, та ін.).  

У нашій статті ми оперуємо поняттями «гра» та «ігрова технологія». Ці поняття є 

дещо близькі за змістом, проте є ряд відмінностей. Гра є одним із видів діяльності, змістовим 

наповненням якого є чітко визначені правила та умови. У грі під чітким керівництвом 

дорослого, розвивається особистість дитини [1]. Поняття «ігрова технологія» дещо ширше та 

включає в себе комплекс методів та прийомів, що передбачають організацію ігрового 

процесу в навчально- ігровій діяльності [1]. 

Гра для дітей є своєрідним способом пізнання світу, завдяки якому учні розвивають 

важливі компетентності. Навчаючись за допомогою гри, учні навчаються експерементувати, 

досліджувати та вирішувати різноманітні складні завдання. Варто зауважити, що дитина під 

час гри несвідомо стає її частинкою та повністю поглиблюється у цей процес [2]. Це  дає 

змогу відчувати відповідальність, соціалізуватися, взаємодіючи з усіма учасниками гри, 

проявляти ініціативу та розвивати критичне мислення. Для здобувачів початкової освіти  гра 

є дуже важливим елементом процесу навчання, адже задовольняє їхні потреби в радості, 

можливості виражати власні емоції та розвивають індивідуальність кожної дитини. 

Гра буде тоді приносити користь, коли педагоги будуть дотримуватись чіткої 

структури, а саме: формулювати мету, чітко планувати усі етапи, продумувати ігрові дії, хід 

гри, сюжет, та аналізувати результати. 

Існують різні класифікації ігор, нам імпонує класифікація Г. Селевка, який 

розподіляє ігри за такими ознаками: 

 область діяльності (фізичні, інтелектуальні, трудові та ін.); 

 характер педагогічного процесу (навчальні, пізнавальні, контролюючі, 

репродуктивні, комунікативні та ін.); 

 ігрова методика (предметні, сюжетні, рольові, дітові та ін.); 

 предметна область (математичні, спортивні, народні, фізкультурні та ін.); 
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 ігрове середовище (без/з предметами, настільні, комп’ютерні та ін.) [4].    

У сучасній початковій школі пропонують використовувати безліч різноманітних 

методик, які включають в себе інноваційні ігри, які доцільно використовувати на будь-яких 

уроках. Саме в Новій українській школі цікавими та нестандартними є такі ігрові методи як 

«Шість цеглинок» LEGO, «Кубик Блума» та «Шість капелюхів» 

 «Шість цеглинок» LEGO – це практичний інструмент та дієвий засіб, який 

реалізовує ігрові та діяльнісні методи навчання. Це ігри-завдання з набором шести цеглинок 

різних кольорів (помаранчевого, червоного, блакитного, зеленого та синього). Для роботи за 

цією методикою кожен учасник має мати власний набір цеглинок [3].   Використовуючи 

цеглинки можна створити умови вільного рухання під час проведення фізкультхвилинок у 

класі. Ефективним прийомом є застосування цеглинок на засвоєння складу числа, а також на 

додавання і віднімання чисел без переходу через десяток, утворення двоцифрових чисел та 

практичні операції з ними. Для результативної організації роботи можна застосовувати 

цеглинки у групах і парах змінного складу.  Ігри «Міні-вежа», «Кольорова руханка», 

«Парашут» з цеглинками сприяють розвитку мотиваційної діяльності, розвивають творчість, 

допомагають формулювати припущення та перевіряти їх на практиці, стимулюють здатність 

самостійно приймати рішення під час виконання складніших завдань. Використання цієї 

методики також безпосередньо спрямоване на розвиток важливих соціальних умінь і 

навичок. У здобувачів освіти формується здатність співпереживати, формуються вміння 

дослухатися та допомагати своїм друзям. 

Ще одним популярним ігровим методом, який широко використовують у початковій 

школі є «Кубик Блума». Це прийом який допомагає розвивати критичне мислення, навчає 

самостійно вирішувати різноманітні проблемні питання при цьому спираючись уже на 

здобуті знання та попередній досвід.  Щоразу, кидаючи кубик, учитель має можливість 

залучити до обговорення більшу кількість дітей.  Це сприяє підвищенню ефективності 

заняття та розуміння теми, вмінню відстоювати власну думку, і навіть може допомогти 

учителю моніторити та контролювати знання учнів. Окрім цього, за допомогою кубика 

Блума здобувачі освіти навчаються працювати з інформацією, тобто її аналізувати та 

інтерпретувати. 

Не менш цікавим та прогресивним  є метод «Шість капелюхів» – це психологічна 

рольова гра. Її сенс полягає в тому, щоб розглянути одну і ту ж проблемну ситуацію з шести 

незалежних одна від одної точок зору. Це дозволяє сформувати найбільш повне уявлення про 

предмет дискусії та на логічному й емоційному рівнях оцінити переваги і недоліки. Капелюх 

певного кольору (білий, жовтий, чорний, червоний, зелений, синій,) передбачає включення 

відповідного режиму мислення, якому має слідувати учень чи команда в момент 
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аргументації своєї позиції у процесі дискусійної гри. Це дає змогу спрямувати учнів на 

пошук раціональних шляхів вирішення проблеми. Методику «Шість капелюхів» доцільно 

застосовувати під час проведення нестандартних уроків, конференціях, дискусіях завдяки 

чому насамперед підвищується мотивація в кожного з учасників гри. 

Наведені вище ігри є актуальними, прогресивними, ефективними та 

універсальними. Адже можуть використовуватися на уроках з різних предметів, або під час 

проведення виховних заходів. Активне використання їх в освітньому процесі допомагає 

пристосувати його до сучасних умов життя. Дає змогу організувати зручне, цікаве та 

емоційно-комфортне навчання та розвивати практичні навички та компетенції замість сухих 

абстрактних знань. 
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ STEM ОСВІТИ В УКРАЇНІ  

 

У сучасних умовах освіта є важливим і нерозривним ресурсом, необхідним для 

соціальної адаптації особистості та забезпечення сталого розвитку людського суспільства 

загалом. Саме освіта дозволяє людям соціалізуватися і робити вибір на користь тієї чи іншої 

професії. Для виконання своїх функцій освіта має відповідати певним вимогам, що 

висуваються суспільством та економікою. Пріоритети системи освіти та завдання, які перед 

нею стоять, формуються під впливом зовнішніх факторів. Сьогодні ми можемо спостерігати 

розвиток різноманітних підходів до навчання та викладання. Одним з найпопулярніших є 

“STEM освіта”.   
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В основному термін «STEM освіта» є абревіатурою, яка об’єднує чотири основні 

підходи та дисципліни до освіти – науку, технологію, інженерію та математику. Позначка 

STEM вперше була використана Національним науковим фондом наприкінці двадцятого 

століття як концепція, яка відноситься до будь-якої дії в галузях STEM [1]. 

STEM освіта розглядається як міждисциплінарний підхід до навчання, де суворі 

академічні концепції поєднуються з уроками реального світу, коли учні застосовують науку, 

технології, інженерію та математику в контексті, який встановлює зв’язки між школою, 

громадою, роботою та глобальним підприємством, що дозволяє розвивати STEM-грамотність 

і з нею здатність конкурувати в новій економіці [4]. 

Законодавчу базу впровадження STEM освіти в Україні формують три основні 

документи: Закон України «Про інноваційну діяльність» (2002 р.), Наказ Міністра освіти і 

науки України «Про затвердження Порядку здійснення інноваційної освітньої діяльності» 

(2000 р.), та Наказ Міністра освіти і науки України «Про створення робочої групи з питань 

впровадження STEM освіти в Україні» (2016 р.). 

Як і будь-яка інновація, впровадження програми STEM в Україні стикається з різними 

бар’єрами та викликами. Ejiwale [2] визначив десять перешкод для успішної реалізації 

ініціативи STEM в США, які цілком застосовні для української системи освіти: погана 

підготовка та нестача кваліфікованих викладачів STEM, відсутність інвестицій у підвищення 

кваліфікації вчителів, погана підготовка та натхнення учнів, відсутність зв'язку з окремими 

учнями різними способами, відсутність підтримки з боку шкільної системи, відсутність 

дослідницької співпраці в галузях STEM, погана підготовка контенту, погана передача 

вмісту та метод оцінки, поганий стан лабораторного обладнання та навчальних засобів, 

відсутність практичної підготовки студентів. 

Ці бар’єри викликають низку викликів українській освітній системі в 

методологічному, управлінському та виконавському аспектах. 

Нижче описано деякі з виявлених проблем для успішного впровадження STEM освіти 

в Україні у відповідних аспектах. 

Методологічні завдання впровадження STEM освіти включають: 

- Вимогу чітко пояснити природу STEM освіти, її реалізацію та результати. 

- Необхідність розробити концептуальний консенсус та визначити стратегії 

впровадження STEM реформи в українській освіті. 

-  Потребу в розробці моделі реалізації STEM освіти, яка визначає цілі навчання, ролі 

виконавців, зміст навчальної програми, традиційні та інноваційні методи навчання, 

аудиторне навчання, діяльність студента та викладача в класі чи лабораторії, ресурси та 

результати. 
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- Необхідність розробки освітньої технології для ефективного впровадження STEM 

освіти в Україні, яка реалізовуватиме відповідну модель. 

- Необхідність розробити методику оцінювання та інструменти, які визначають 

результати та сприйняття студентів відповідно до визначених цілей навчання, особливо з 

більш складними, такими як збереження знань протягом тривалого часу, застосування знань 

на практиці й прихильність до навчання протягом усього життя. [3]. 

Завданнями управління впровадженням STEM освіти є: 

- Потребу в розробці детального плану навчання в окремих умовах, для курсу, 

кафедри, установи та місця. Цей план також повинен включати терміни виконання всіх 

заходів та відповідальних осіб. 

- Необхідність керувати системою STEM та викладанням на кожному рівні 

української школи – від початкової до старшої школи з акцентом на взаємодії та 

взаємозв’язку навчальних предметів у межах кафедри та поза нею. 

- Необхідність розробки механізму мотивації при викладанні та вивченні предметів 

STEM. Цей механізм може підвищити інтерес і впевненість у собі студентів у галузі 

навчання, а також залучити їх до STEM спеціальностей у коледжі чи університеті. 

Завдання виконавців щодо впровадження STEM освіти включають: 

- Потребу в підвищенні обізнаності громадськості про STEM освіту, що може сприяти 

покращенню рівня розуміння ефективності та необхідності цієї інновації в класі чи 

лабораторії. 

- Необхідність підготовки виконавців, які б отримали достатньо необхідних знань і 

навичок для ефективного викладання предметів STEM. 

- Потребу адекватної винагороди виконавцям для залучення та утримання 

високоякісних викладачів в ініціативі STEM. 

Висновок. STEM освіта – це міждисциплінарний підхід, який спрямований на 

інтегроване викладання та вивчення науки, техніки та математики в одному плавному 

процесі. Основна передумова STEM-освіти полягає в тому, що це імовірна модель 

реформування, яка відповідає на виклики інформаційного суспільства 21 століття. 

Законодавча база у сфері STEM освіти в Україні формується на початковому рівні і може 

розвиватися в багатьох перспективних напрямках. 

Успішна реалізація ініціативи STEM в Україні стикається з кількома перешкодами та 

викликами. Щоб досягти мети та завдань STEM освіти, ми визначили та описали деякі 

методологічні, управлінські та завдання виконавців. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНОЇ 

ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ХІМІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 

Хімія — теоретична та експериментальна наука, саме тому хімічний експеримент є 

надзвичайно важливим у процесі вивчення хімії. Саме завдяки хімічному експерименту хімія 

розвивалася як наука, було здійснено відомі відкриття у галузі хімії. Мета дослідження 

полягає в осмисленні інформації про класифікацію хімічного експерименту, визначення його 

складових, функцій, значення та ефективність застосування хімічного експерименту в 

процесі викладання хімії в закладах середньої загальної освіти. 

Навчальний хімічний експеримент слід розглядати, насамперед, як дидактичний 

інструмент для досягнення головних цілей навчання. Хімічний експеримент знайомить учнів 

не тільки з явищами, але й методами хімічної науки, що сприяє формуванню у них інтересу 

до навчального предмета, оволодінню практичними уміннями й навичками спостерігати і 

пояснювати хімічні явища та процеси тощо. 

Експеримент — найважливіший шлях для поєднання теорії з практикою при 

навчанні, перетворення знань у переконання. Застосування експерименту передбачає 

поступове формування самостійності учнів: зазвичай починаємо з демонстрацій учителем і 

поступово переходимо до виконання практичних робіт, домашніх експериментів та 

розв’язування експериментальних задач. Особливе значення хімічного експерименту полягає 

http://www7.nationalacademies.org/bose/Fairweather_CommissionedPaper.pdf
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в тому що він є надзвичайно ефективним для формування стійкої мотивації учня до вивчення 

хімії, а також важливим етапом у підготовці до самостійного життя. Адже саме завдяки такій 

роботі учні безпосередньо оволодівають методами науково-хімічних досліджень, у них 

поступово складається система наукових понять, розвивається мислення (аналітичне, 

раціональне, критичне, логічне). Окрім того, хімічний експеримент є безпосереднім 

джерелом знань, адже за допомогою різноманітного обладнання учні вивчають основні 

властивості речовин, способи їх одержання в лабораторних умовах.  

Для хімічного експерименту характерні такі основні функції: 

 пізнавальна (сприяє засвоєнню теоретичних знать з хімії, формування практичних 

навичок виконання завдань і розв’язання проблем, а також розкриває значення хімії у житті 

людини); 

 виховна (сприяє формуванню стійкої мотивації, розумінню важливості наукових знань); 

 розвивальна (учні удосконалюють загальні наукові уміння та розвивають практичні 

навички, пам’ять, логіку, мислення). 

Застосування хімічного експерименту часто можна зробити більш ефективним якщо 

поєднати його із іншими додатками засобами навчання (схемами, таблицями, графіками, 

відеоматеріалами тощо). При застосуванні хімічного експерименту варто не забувати про 

виконання низки послідовних кроків: 

1) формулювання мети і завдання; 

2) створення плану спостереження; 

3) визначення способів фіксування результатів спостереження; 

4) оброблення отриманих результатів (їхній аналіз, інтерпретація та 

узагальнення); 

5) забезпечення експерименту необхідними інструментами для активного 

спостереження учнів. 

Отже, одним з важливих завдань хімічного експерименту є організація 

цілеспрямованого спостереження, що передбачає розвиток цих навичок, а також умінь 

опрацьовувати отримані результати та зберігати їх. На уроках хімії хімічний експеримент 

використовується під час виконання таких видів робіт: 
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Рис. 1.Основні види хімічного експерименту (за О. Куленко [2, с. 271]) 

Надзвичайно важливо методично правильно виконувати демонстраційний 

експеримент, що значно підвищить ефективність спостереження та сприйняття інформації 

учнями. Беззаперечним у цьому відношенні є наявність досвіду вчителя, дотримання вимог 

та інструкцій, а також усвідомлення психологічно-педагогічної сутності процесу пояснення. 

Саме психолого-педагогічні аспекти впливають на ефективність, проведення експерименту, 

його коментування вчителем та засвоєння учнями. Адже пояснення — це велике мистецтво 

під час якого важливими елементами є логіка викладу, рівень доступності для учнів, навіть 

вміння володіти голосом.  

За адаптованою методикою Н. Бутенко нами проведено опитування, що дало змогу 

з’ясувати розуміння майбутніми вчителями хімії психолого-педагогічної сутності процесу 

пояснення. Результати дослідження репрезентуємо на рис. 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Результати розуміння майбутніми вчителями хімії психолого-педагогічної 

сутності процесу пояснення (за адаптованою методикою Н. Бутенко [1, с. 320–322]) 

Як видно з результатів проведеного дослідження: 

 18–20% респондентів виявляють високу позитивну оцінку психолого-

педагогічної сутності процесу пояснення (для них характерне глибоке розуміння процесу 

пояснення як на рівні методології, так і з позиції психології впливу); 

 13–17% респондентів виявляють переважно позитивну оцінку (це свідчить, що 

належну увагу під час проведення хімічного експерименту респонденти надають активній 

інтерпретації учнями нової навчальної інформації); 
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 9–11% респондентів виявляють низьку оцінку (це свідчить, що майбутні 

вчителі хімії не зорієнтовані на активацію навчально-пізнавальної діяльності школярів). 

На підставі проведеного дослідження можна узагальнити, що використовуючи різні 

види хімічного експерименту, вчитель навчає школярів конкретизувати теоретичні знання, 

знаходити загальне в одиничному, робити відповідні висновки. Хімічний експеримент 

допомагає учням наповнити хімічні поняття, що вивчаються, конкретним змістом, побачити 

в окремих фактах загальні закономірності. Формування уявлень і понять про речовини і їхні 

перетворення в курсі хімії не можливе без хімічного експерименту, який відіграє 

визначальну роль у формуванні вмінь і навичок експериментування. Отже, шкільний 

хімічний експеримент як багатокомпонентна, багатофункціональна педагогічна система 

пов’язує між собою діяльність учителя і діяльність учнів, навчальний матеріал, методи, мету 

і завдання навчання. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА 

УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  

 

«Любов до знання ґрунтується на насолоді від розумової діяльності: чим вона більше 

самодіяльна, тим і насолода більша» 

Софія Русова 

Сучасна освіта не може бути вдосконалена без ґрунтовного переосмислення ролі 

вчителя у освітньому процесі. Вчитель XXI століття повинен вміти диригувати діяльністю як 

усього колективу учнів, так і кожного учня зокрема.  

Важливу роль у навчальному процесі відіграє самостійність школярів, їхня 

ініціативність, бажання пошуку та дослідництва – якості, які сприяють активізації творчих 

сил. Відтак, актуальною проблемою  сучасної педагогіки є самостійна робота як вид 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/356.pdf
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навчальної діяльності школяра.  

У педагогіці феномен «самостійна робота» трактують по-різному: так, Павло 

Підкасистий стверджує, що «самостійна робота є не чим іншим, як засобом залучення тих, 

хто навчається, до самостійної пізнавальної діяльності, засобом логічної та психологічної 

організації останньої»[3]; зі свого боку Семен Гончаренко визначає самостійну роботу «як 

різноманітні види колективної та індивідуальної навчальної діяльності учнів, які 

здійснюються ними під час навчальних занять або вдома за завданнями вчителя, під його 

керівництвом, однак без його безпосередньої участі» [2]. Беззаперечним є той факт, що 

самостійна робота – одна з найважливіших проблем сучасної дидактики.  

По-перше, самостійна робота школяра є результатом його грамотно організованої 

навчальної діяльності на уроці, що мотивує самостійне її розширення, поглиблення й 

продовження у позашкільний час.  

По-друге, самостійна робота школяра – поняття значно ширше, ніж домашня робота. 

Це паралельно існуюча зайнятість учня за виробленою ним самим програмою засвоєння 

матеріалу. [1] 

По-третє, самостійна робота – це вища форма навчальної діяльності учня, яка є 

формою самоосвіти– однієї із ключових компетентностей Нової української школи, 

цілеспрямованої, вільної та незалежної пізнавальної діяльності, спрямованої на задоволення 

інтересів, потреб людини в пізнаванні навколишнього світу. 

Важливим аспектом самостійної роботи як складного педагогічного явища є її 

психологічне значення. Передусім, самостійна робота повинна бути усвідомлена як вільна за 

вибором, внутрішньовмотивована діяльність. Ця робота пропонує школяреві виконання 

низки дій: усвідомлення мети власної діяльності, сприйняття навчального завдання, надання 

йому особистісного сенсу, підпорядкування реалізації цього завдання інших інтересів і форм 

зайнятості учня, самоорганізація в розподілі навчальних дій у часі, самоконтроль у процесі 

виконання.  

Отже, досягнення глибоких і міцних знань, підготовка учнів до самостійного 

засвоєння знань передбачає залучення школярів до самостійної роботи. Ще Костянтин 

Ушинський стверджував, що школярі володіють знаннями тільки завдяки прояву 

самостійності [1]. Самостійні роботи виконуються учнями за вказівками вчителя, але без 

його безпосередньої участі.  

Однак, самостійна робота не вичерпується лише виконанням завдань. Вона охоплює 

весь навчальний процес і здійснюється при різноманітному співвідношенні репродуктивної 

та пошукової діяльності учнів. Іншими словами, діяльність учнів за рівнем самостійності 

може бути відтворюючою, реконструктивно-варіативною, евристичною та творчою. 
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Відтворюючі самостійні роботи необхідні для запам'ятовування способів дій в 

конкретних ситуаціях, формування умінь і навичок та їх міцного засвоєння. Прикладом 

реконструктивно-варіативної самостійної роботи на уроках іноземної мови є завдання 

«Побудуйте речення/висловлювання за поданим зразком». Найпоширенішим видом 

евристичних самостійних робіт у школі є самостійне пояснення, аналіз того чи іншого 

явища\теми, обґрунтування зроблених висновків. Так прикладом евристичної самостійної 

роботи є порівняння представлених вчителем зображень: високорозвинених країн, та країн 

третього світу під час вивчення теми «Світ», дискусія «Роль соціальних мереж у житті 

людини». Творчі самостійні роботи можуть бути представлені проєктною діяльністю, 

інтеграцією в навчальний процес художньої діяльності, трансформування прочитаного 

тексту («Напишіть власну кінцівку твору»), художніми перекладами прочитаного тощо.  

Головна ознака самостійної діяльності, що виражає її суть, полягає не в тому, що 

учень працює без сторонньої допомоги, а в тому, що він усвідомлює мету власної діяльності. 

При цьому процес відтворення і пошуку єдиний. Вчитель проявляє свою керівну діяльність 

спонукальними запитаннями: пригадайте, розгляньте, дайте відповідь, порівняйте, 

узагальніть, доведіть тощо. 

Звісно, результат діяльності в цих випадках визначається індивідуальними, 

психологічними особливостями учнів, їх попередньою підготовкою, а також методичною 

майстерністю вчителя. Особлива цінність самостійної роботи як форми організації 

навчального процесу полягає в тому, що учень знаходиться ніби наодинці із завданням, 

відтак мобілізує всі свої знання і вміння, емоційно-вольові якості для досягнення мети. Втім, 

не можна будувати весь навчальний процес на найвищому рівні самостійної діяльності.  

Самостійна робота – це тільки частина навчального процесу, до якої вчитель 

звертається під час узагальнення вивченого матеріалу чи під час вивчення нового матеріалу з 

опорою на попередні знання і вміння.  

Так, вивчаючи або підсумовуючи тему «Країни та національності», роботу можна 

організувати таким чином: вчитель пише на дошці 3-4 назви країн (кількість залежить від 

кількості учнів); кожен учень вибирає країну, яка йому відома або яка йому симпатизує; 

таким чином формуються групи з 3-4 осіб, які упродовж 10-15 хвилин повинні обговорити 

обрану країну, зібрати та підсумувати всю відому про неї інформацію. Крім того, кожна 

група повинна скласти запитання, які стосуватимуться решти країн, записаних на дошці. 

Згодом починається обговорення. Кожна група ставить запитання іншим командам та 

відповідає на запитання, які стосуються обраної країни. Команда отримує по 1 балу за кожне 

запитання та по 2 за кожну правильну відповідь. У такий спосіб відбувається узагальнення 

вивченого матеріалу, удосконалюються навички усного мовлення та вміння працювати в 
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команді. Вчитель виступає у ролі організатора. Він повинен стежити, щоб під час 

обговорення у групах учні розмовляли іноземною мовою. Крім того, вчитель відповідає за те, 

щоб усі учні були залучені до обговорення, що дозволить як «слабшим», так і «сильнішим» 

школярам продемонструвати не лише вміння самостійно працювати, а й розмовні навички та 

навички публічних виступів.  

Регулювати діяльність учнів неможливо без використання прийомів навчальної 

роботи, на основі яких формуються вміння.  

Прийоми навчальної роботи – це методи навчання учня, недостатня увага до яких 

фактично унеможливлює розвиток самостійної пізнавальної діяльності. Сьогодні головну 

увагу вчитель  має приділяти регулюванню дій учня на різних етапах розвитку самостійності 

за допомогою словесно-наочних методів.  

Так, застосовуючи словесні методи, доводимо, що самостійність учнів проявляється в 

переосмисленні змісту, розповіді вчителя чи тексту підручника, у логічних пошуках 

відповідей на поставлені запитання, доборі прикладів, які підтверджують те чи інше 

теоретичне положення.  

Єдність пошукової діяльності висловлюється у відповідях учнів, у які вони вносять 

елементи творчості й, нехтуючи окремими деталями, перебудовують логіку міркувань,  

наводять нові факти. Найкраще учні виявляють самостійність під час евристичної бесіди, 

тобто під час розв'язання проблемного питання та у процесі індивідуальної творчої роботи. 

Так, учень повинен вміти діяти відповідно до запропонованих обставин та заданої ролі; 

готувати повідомлення на запропоновану тему; слухати та аналізувати повідомлення колег, 

висловлювати своє ставлення до його змісту – під час виконання самостійної роботи такого 

формату формується творча особистість з власною точкою зору.  

Однією з вправ, які стимулюють процес творчої самостійної роботи є розповідь за 

картиною, в якій мають місце аналіз, синтез, порівняння, умовиводи. До прикладу, під час 

вивчення теми «Покупки» вчитель показує учням світлину, де зображено трьох людей, які 

купують продукти у супермаркеті. Самостійна робота може проходити в таких межах:  

 розповідь від імені однієї із зображених на фото осіб;  

 оповідь від 3-ї особи;  

 ланцюжкова розповідь;  

 розповідь учителя з паузами для уточнення додаткової інформації. 

Широкого застосування в усьому світі набув метод проєктів – метод, в основі 

якого лежить розвиток пізнавальних, творчих навичок студентів, умінь самостійно 

конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, критично мислити 

при розв’язанні однієї проблеми. Робота над проєктом займає певний час, вимагає від 
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учнів володіння активною лексикою і граматикою в межах навчальної теми. У загальній 

середній школі актуальними будуть такі теми проєктів як: «Роль іноземної мови в 

сучасному світі», «Проблеми молоді», «Україна – європейська держава», «Розвиток 

сучасних технологій». Під час виконання проєктної роботи розширюється кругозір учнів, 

зростає пізнавальний інтерес, формується здатність аналізувати та підсумовувати 

опрацьований матеріал.  

Отже, самостійна робота – одна з форм активної навчально-пізнавальної 

діяльності, яка є основою безперервної освіти, спрямованої на формування ключових 

компетентностей учнів.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ УЧНІВ З ВИКЛАДАЧЕМ-ІНОЗЕМЦЕМ 

 

З кожним роком набувають популярності програми міжнародного обміну для 

викладачів, що дають шанс молодим та завзятим вчителям/викладачам спробувати свої сили 

в іноземному середовищі, перебрати закордонний досвід та потім впровадити інноваційні 

підходи в наших українських школах та університетах. Однією з таких програм є 

«Еразмус+», що дозволяє і студентам і викладачам навчатися та практикуватися закордоном. 

Та чи насправді це так просто бути викладачем для іноземних студентів? 

Напевно найскладніший етап з яким стикаються абсолютно всі викладачі-іноземці, чи 

то в Україні чи закордоном, це нові правила та особливості взаємодії учнів з викладачами. 

Першою перешкодою на шляху порозуміння з новим колективом та з новими учнями є 

звісно ж різниця у менталітеті. Відповідно до словника іншомовних слів, «Менталітет» або 

«Ментальність» це спосіб сприйняття навколишнього світу та мислення, що притаманний 
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певній людині або соціальній групі [1]. Всі люди мислять по-різному, але ще яскравіше це 

прослідковується при зустрічі двох різних культур, двох різних національностей. Відповідно 

і системи освіти та шкільні програми розроблені індивідуально під кожну країну та 

національність. Тому й не дивно, що у такій багатонаціональні країні як Бельгія, існують 

школи для кожної національності – французькі, фламандські та німецькі. Але це не 

перешкоджає мати багатонаціональні класи в певних школах. 

У таких випадках інколи вчителю важко зорієнтуватися у викладацькій діяльності у 

новій школі та встановити контакт з новими учнями. Адже те, що вже роками практикується 

у школах Європи та Америки, лише зароджується в Україні. Візьмімо до прикладу урок за 

методом CLIL. Суть цього методу – проведення уроку з будь-якого предмету, 

використовуючи іноземну мову [2; 3]. Тобто учитель може викладати математику німецькою 

мовою або пояснювати Всесвітню історію англійською, як це було в бельгійській школі, де я 

проходила практику. Завдяки таким інноваційним техніками, що практикують наші 

викладачі за кордоном ми і покращуємо наш освітній процес та наближаємося до цих 

європейських стандартів.  

Щодо встановлення контакту з учнями, то саме це і є основним бар’єром на початку 

роботи вчителя-іноземця. Набагато легше це здійснити, коли ви розмовляєте на рідній мові 

ваших нових учнів, але що робити коли єдина ваша спільна мова – це англійська, як це буває 

у вчителів іноземних мов.  Перше що вас буде стримувати у вашому навчальному процесі – 

обмеженість знань ваших учнів. Погодьтеся, що важко донести свою думку, якщо учням не 

до кінця знайомі всі терміни та вирази з цієї іноземної мови. На цьому етапі варто спростити 

свою мову, та після того, як ваші учні звикнуть до вашого методу викладання, за можливості 

використовувати складнішу лексику. Окрім цього у студентів на перших етапах може 

виникнути так званий «мовленнєвий шок». На щастя, це не буде стосуватися учнів, що вже 

мали практику отримання  уроків методом CLIL. Але ж не всім учням буде комфортно 

слухати лише іноземну мову, і тим паче використовувати лише відому новому викладачу 

мову. Дуже часто на таких уроках учні закриваються, не йдуть на контакт з викладачем і не 

відповідають на питання вчителя або й взагалі переходять на свою рідну мову при 

спілкуванні з однокласниками під час групової роботи і тоді викладач-іноземець, який не є 

знавцем тієї мови, просто втрачає контроль над групою чи класом і починається хаос. У 

таких випадках важливим є присутність в класі їхнього «рідного» викладача, який 

компетентний у двох мовах, та зможе відновити порядок та направити урок назад у 

правильне русло. 

Ще однією особливістю взаємодії з іноземними учнями є їхня зацікавленість у вас і 

вашій історії. Перш за все, не завжди викладачі-іноземці прибувають з таких країн як 
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Америка, Канада чи Англія, тому не можна гарантувати, що весь клас буде знати щось про 

вашу рідну країну. У такі моменти дуже легко встановити контакт з новими 

учнями/студентами, зацікавивши їх вашою країною або культурою. Прикладом цього може 

бути мій досвід проведення уроків про Україну в одній з бельгійських середніх шкіл. До 

проведення цього спеціально розробленого уроку – половину учнів не йшли на контакт та не 

хотіли брати участь у обговореннях англійською. Натомість коли вони дізналися щось нове і 

цікаве про іншу країну, і це все відбулося завдяки тому, що вони знають іноземну мову і 

мають змогу спілкуватися з іноземцями. Після цього у них в прямому сенсі відкрилося друге 

дихання, і вивчення мови пішло швидше та легше навіть з викладачем іноземцем.  

Будучи викладачем іноземцем у іншій країні варто брати до уваги і ситуацію та 

правила в країні вашого викладання. Не завжди те, що звичне для нас, буде звичним для 

іноземних студентів. Закордоном дуже часто можна зустріти багатонаціональні класи, де 

одне на перший погляд невинне слово може зранити учня. Дуже важливо планувати та 

проводити свої уроки нейтрально щодо рас, національностей та соціальних особливостей 

ваших учнів, щоб встановити з ними зв’язок, а не навпаки віддалити від вас, адже тоді весь 

навчальний процес не дасть ні позитивного результату ні позитивних емоцій. 

Отже, при викладанні дуже важливо встановити контакт з учнями, але коли це ще й 

учні-іноземці, потрібно брати до уваги ряд особливостей, аби налагодити з ними 

продуктивну взаємодію на весь навчальний процес. 
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викладання та вивчення іноземних мов в умовах дистанційного навчання у закладах вищої 

освіти. Порушивши критичне питання підготовки покоління компетентних фахівців своєї 

справи, пандемія коронавірусу стала рупором змін у педагогічній діяльності. Затяжний 

карантин унеможливив реалізацію традиційних підходів до викладання та засвоєння 

навчального матеріалу, відтак став каталізатором пошуку нових, альтернативних методів та 

засобів реалізації навчального процесу. У нашому дослідженні ми зосередимося саме на 

впровадженні інноваційних технологій та застосунків. 

Мета представленої роботи – створити цікаве віртуальне середовище, яке б сприяло 

ефективному вивченню іноземної мови, мотивувало наполегливо працювати та вірити в 

успіх своїх зусиль; впровадити технології, що відповідають вимогам часу та допомагають 

студентам почуватися соціальними суб’єктами в умовах самоізоляції; довести, що 

дистанційне навчання може бути цікавим та ефективним за використання прогресивних 

платформ, що стимулюють розвиток особистісних навичок і вмінь. 

Актуальність іноземних мов переоцінити важко, але якщо раніше їх знання було 

привілеєм, зараз це вимога, яку диктує час та суспільство. Саме тому система української 

освіти має вжити всі необхідні заходи, щоб донести до студентів вагомість володіння іншими 

мовами та показати абсолютно іншу сторону дистанційного навчання: ту, яка дає не бачені 

раніше можливості, а не обмежує їх, відтак замість того, щоб критикувати дистанційний 

формат та дискримінувати його потенціал, настав час докласти зусилля, аби перетворити 

виклик сьогодення на унікальний спосіб реалізації ефективної навчальної діяльності.  

Дистанційне навчання допомагає кожному не лише обрати навчальний заклад та 

отримати освіту, а й працювати чи навчатися на іншому континенті. Вимоги сьогодення – це 

нове середовище навчання з використанням інноваційних технологій та технічних засобів, 

завдяки яким можна отримати знання, навчатися в будь-якій точці світу, в будь-якій освітній 

установі, скласти іспит та отримати визнаний у всьому світі сертифікат. 

 Дистанційний спосіб здобуття освіти поняття не нове. Його предком є Ісаак Пітман, 

який 1840 року за допомогою пошти викладав стенографію у Сполученому Королівстві [4]. 

Самолюк Н. у своїй праці зазначає, що дистанційні технології навчання можна 

розглядати як природний етап еволюції традиційної системи освіти від дошки з крейдою до 

віртуальної дошки й комп’ютерних навчальних систем, від книжкової бібліотеки до 

електронної, від звичайної авдиторії до віртуальної[2], а це ще один доказ того, що важливе 

завдання викладачів іноземної мови полягає в інтеграції нововведень, здатних задовольнити 

потреби студентів. 

Серед переваг, на яких варто наголосити під час дистанційного вивчення іноземних 

мов, є: наочність, комунікативність, зручність, доступність, інтерактивність, позитивний 
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емоційний фон та безпечність [2]. 

Платформи для проведення занять 

Здебільшого, заняття з іноземної мови проводять на таких платформах як Zoom та 

Microsoft Teams, є й ті, хто використовує Skype, однак не всі викладачі обізнані в недоліках 

та перевагах цих програм. Зокрема, варто зазначити, що можливості кожної програми 

обмежені, жоден користувач не може автоматично записати заняття для того, щоб його 

могли передивитися ті, хто цього потребує, як-от відсутні на парі студенти. На жаль, 

відсутня вбудована віртуальна дошка, а без неї вивчати практичні аспекти письма та 

граматики надзвичайно важко. До того ж програма потребує значних системних ресурсів. 

Якщо комп’ютер, ноутбук чи смартфон придбаний декілька років тому, то йому буде важко 

працювати і в Skype з демонстрацією екрану, і з віртуальною дошкою одночасно. Skype не 

забезпечує конфіденційності [1]. 

Zoom не зберігає історію чату, тому важливі матеріали, викладені на одному занятті, 

на наступному будуть втрачені. Однак перевага Zoom – віртуальні кімнати, в яких студенти 

зможуть працювати у групах і використовувати такі інтерактивні методи як снігова куля, 

мозковий штурм та ін. 

Microsoft Teams має чудовий чат для написання словникових диктантів та інших 

тестів контролю, бо кожна відредагована відповідь буде позначена диференційованим 

значком. Ба більше, є можливість зберігати історію чату, відтак студенти в будь-який момент 

можуть звернутися до попередньо завантажених матеріалів. Викладач не потребуватиме 

традиційної перевірки присутніх, бо програма фіксує точний час, коли студент зайшов і 

вийшов з конференції, а тих, хто був відсутній, виділяє червоним кольором.  

Гейміфікація іноземної мови 

 Нові технології – це не лише техніка і девайси, а й нові застосунки. Гейміфікація 

займає почесне місце серед найефективніших систем, що вдосконалюють освітній процес. 

Ігрові елементи дають бажаний ефект новизни та цікавинки. Гейміфікація дозволяє 

сприймати навчання не як обов’язок, а задоволення, адже замість домашнього завдання 

студент  виконує «квест», за проходження якого отримує «досвід», тоді як досвід відкриє 

нові складніші квести, тобто складніші програми та курси. Навчання перетворюється на гру, 

а гра не може бути нудною – вона приносить задоволення і мотивує займатися ще більше. 

Дошка пошани та колекційні значки мотивуватимуть проходити квести ретельно, тим самим 

заглиблюючись у вивчення мови максимально. Так працює гейміфікація в онлайн-тренажері 

EnglishDom/ GermanDom. Студенту пропонується низка завдань, за які він отримує бали 

досвіду. Насправді  

«досвід» – мірило ефективності занять. За складніші та триваліші завдання дають більше 
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досвіду, за невеликі та легші – менше. Щоб набрати достатню кількість балів для завершення 

уроку, потрібно пройти 3-7 вправ, а це повноцінне та різноманітне тренування. В результаті 

студент займається на необхідному йому мовному рівні, але при цьому отримує більше 

азарту. Виконані «квести» – своєрідна мотивація, яка дає відчуття завершеності справи. 

Гейміфікація ефективна в будь-якій сфері навчання. 

Штучний інтелект 

Звичайно, йдеться не про справжній штучний інтелект, якого поки не винайшли, а про 

нейромережі та багаторівневі програмні алгоритми. Цифровий підручник ED Class 

використовує програмні алгоритми, які допомагають користувачеві покращити процес 

вивчення англійської. Система аналізує запити користувача і на їх основі вибирає 

максимально цікавий контент для вивчення. Це чудовий засіб для самостійної роботи. Крім 

того, програма аналізує типові помилки користувача і збільшує навантаження на ці теми. 

Тобто, якщо студент не розуміє еліптичні конструкції, він незабаром виявить, що тренувань 

саме на цю тему стало набагато більше. І так до тих пір, доки тема не буде вивчена. 

Програмні алгоритми, підключені до Big Data, протягом кількох секунд здатні скласти план 

навчання студента, а викладачеві потрібно було б на це як мінімум кілька годин. 

Особливості покращення граматики 

 Перевагою вивчення іноземної граматики в умовах дистанційного навчання є 

можливість приділяти більше уваги саме практичному застосуванню вивченого матеріалу. 

Як варіант можна перевіряти правильність написання текстів за допомогою онлайн-

коректорів, таких як Grammarly, або ж за допомогою Road to Grammar, сайту для студентів 

та викладачів, що містить 364 коротких тести з відповідями та нотатками, сформульовані 

практичні заняття, ігри, спеціалізовані тексти. Сайт містить інструкцію для викладачів про 

те, як вони можуть використовувати вікторини та ігри.  Тести доступні у вигляді PDF-файлів, 

які можна завантажити.  Вкладка «Ресурси для вчителів» допоможе знайти посилання на ESL 

Units, інструмент аналізу тексту, глосарій, відеоуроки, засоби для створення вікторини, а 

також списки слів. 

Особливості покращення вимови 

Найважливішим у вивченні вимови є те, що це радше процес набуття нових навичок, 

аніж покращення когнітивних знань. Тобто вимова – це те, що ви можете зробити, а не те, що 

ви вже знаєте і маєте активувати. У вивченні цього аспекту вкрай важливо, аби учні мали 

змогу чути різні варіанти вимови носіїв. На прикладі англійської мови нижче 

продемонстровано найефективніші програми покращення вимови: 

• Вебсайт BBC Learning English пропонує поради щодо вимови. Це охоплює окремі звуки, 

короткий розділ про зв’язне мовлення, відео та три радіопрограми експерта. Викладач може 
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регулярно поширювати екран і демонструвати учням різні витяги з сайту. 

• Міжнародний архів діалектів англійської мови. Цей сайт був створений, щоб надати 

акторам реальні моделі для вивчення різних акцентів, тому на ньому відсутні конкретні 

вказівки чи інструкції для студентів, а втім, це дає змогу самому аналізувати почуте, 

прочитане та сказане. 

•Диктофон та Siri. Записувати власний голос, щоб переконатися, чи зчитує його робот, 

чудовий спосіб перевірити свою англійську. 

Особливості вивчення нових слів 

 Слова можна вивчати за допомогою відео, фільмів, спеціалізованих текстів, 

тематичних глосаріїв та інтерактивних ігор. Усі перелічені пункти викладач може знайти в 

Інтернеті. Однак найкращим способом опановувати нові слова за допомогою інноваційних 

застосунків – використовувати мобільний додаток Ewa, онлайн бібліотеку книг мови 

оригіналу, де переклад можна дізнатися, натиснувши на конкретне невідоме слово. 

Особливості покращення навичок спілкування іноземною мовою 

 Найкращий інноваційний спосіб покращення навичок спілкування – жива та 

невимушена розмова з носіями мови, як би тривіально це не звучало. Коли заняття проводять 

онлайн, знайти співрозмовника для підвищення таких навичок не так вже й легко, в такому 

разі корисними є сайти Speaky та HelloLingo у вигляді чат-рулетки та відеоконференції, де 

незнайомці з різних куточків планети мають намір знайти співрозмовника для того, щоб 

покращити певну іноземну. Кожна конференція має своє унікальне посилання, відтак 

поширивши його, до трансляції матиме змогу приєднатися група та викладач, який зможе 

наглядати за процесом. 

Отже, проведене нами дослідження свідчить про широкі перспективи впровадження 

інноваційних технологій в умовах дистанційного вивчення іноземної мови. За карантинних 

обмежень більшість видів авдиторної роботи здійснюють у кіберпросторі, відтак свідомий 

викладач має постійно шукати результативні способи та засоби проведення занять. Перехід 

на онлайн через пандемію допоміг викладачам та здобувачам освіти у ЗВО відкрити нові 

можливості та здобути неповторний досвід. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Стрімке поширення пандемії COVID-19, що триває з 2020 року, фактично 

унеможливило навчання в очному форматі як для учнів початкової та середньої школи, так 

для студентів закладів вищої освіти та поставило перед суспільством нагальну потребу 

звернути увагу на дистанційний формат навчання як єдину форму здобуття освіти на час 

карантинних обмежень [2, с.6]. Проте і раніше, до пандемії, сучасні викладачі іноземних мов 

почали вдаватися до використання інформаційних комп'ютерних технологій як до 

складового елементу власної методики викладання тієї чи іншої мови. Цьому сприяло також 

підвищення рівня цифрової обізнаності педагогів, адже з ним напряму пов'язане вміння 

використовувати онлайн-платформи з навчальною метою, урізноманітнюючи тим самим 

процес вивчення англійської мови. 

Для великої кількості викладачів англійської мови перехід на дистанційний формат 

навчання означав дві речі: можливість набратися нового досвіду (у тому числі з 

використанням Інтернет-ресурсів та техніки),  проте водночас став масштабним викликом 

сьогодення (особливо для педагогів, які вперше ознайомилися з таким форматом викладання 

іноземної мови на постійній основі у час ковідної пандемії). У такому випадку, перед 

викладачами поставало нове завдання: якомога швидше адаптуватися до нових вимог, аби 

забезпечити професійне надання нового матеріалу учням. Проте, все ж, викладачам вдалося 

побороти цю проблему та вивести дистанційну форму навчання в Україні на новий рівень. 

Дистанційне викладання англійської мови як другої іноземної, як і будь-якого іншого 

предмету, має низку власних переваг та недоліків, які необхідно взяти до уваги при 

плануванні онлайн-уроків. Беручи до уваги особливості такого виду занять, перевагами 

онлайн-навчання є: 

https://www.fnu.edu/evolution-distance-learning/
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- Можливість навчатися в будь-якому місці та в будь-який час; 

- Доступність навчальних матеріалів (двомовних словників, підручників та робочих 

зошитів з англійської мови у pdf форматах); 

- Легкість для викладача при використанні інтерактивних вправ та тестів ( із 

залученням аудіо- та відеоматеріалів для покращення сприйняття іноземної мови на 

слух); 

- Можливість використання додаткових інформаційних електронних джерел; 

- Цілодобовий доступ до матеріалів тощо. 

З іншого боку, у такого формату навчання, є й певні недоліки, які, переважно, 

стосуються мотивації учнів [2, с.6]. Серед них можна виділити такі: 

- Деякі учні зосереджують свою увагу не на досягненні знань, а на отриманні високих 

балів; 

- Відсутність соціальної взаємодії (спілкування в мережах не замінює живе спілкування 

в шкільних авдиторіях); 

- Неможливість достатнього контролю за виконанням домашніх завдань та тестів; 

- Перевантаження студентів та викладачів (велика кількість домашніх завдань і т.д.) 

- Технічні проблеми (відсутність електроенергії, постійного зв'язку,  ремонтні роботи 

тощо). 

Тому викладач іноземної мови, при плануванні уроку в дистанційному форматі, 

повинен як зробити його найбільш ефективним, так і зберегти мотивацію учнів здобувати 

знання. Особливо корисними платформами для дистанційного вивчення англійської мови є: 

- Quizlet – сайт для вивчення нових лексичних блоків за допомогою створення картинок 

зі словами англійською та їх перекладом на англійську на певну тематику; 

- ClassDojo – платформа, що допомагає виставляти оцінки учням, ділитися їхньою 

успішністю з батьками, ділити студентів на групи, а також ставити таймер на 

виконання завдань; 

- Google Classroom – сторінка, схожа на ClassDojo, де можна надсилати учням домашні 

завдання та контролювати час йог здачі [1, с.13]; 

- EngVid – платформа з короткими відеороликами для учнів різних рівнів (A1-C1). 

Вчитель може підбирати ролики згідно з навчальною програмою та темою уроку. 

- LearningApps.org – онлайн-сторінка з шаблонами для підготовки опитувань по 

пройденій темі (граматика, лексика, вправи на розуміння мови тощо); 

- ISL Collective – сайт для педагога з готовими тестуваннями та завданнями [2, с.34]. 

Загалом, при дистанційному викладанні англійської мови, сам процес зазнає певних 

змін. Пояснення  матеріалу в умовах онлайн-формату тепер замінюють на демонстрацію 
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презентацій з екрану вчителя, збільшилася частка обговорень англійською (що, по суті, має 

позитивний вплив на вивчення мови, адже дає змогу застосувати вивчені лексичні та 

граматичні вправи на практиці при залученні учнів до групових дискусій), парна робота в 

класі перетворилася в таку ж парну роботу, проте в окремому "румі" (на платформі Zoom чи 

ClassDojo). 

Загалом, можна з впевненістю сказати таке: перехід на дистанційну форму навчання у 

цілому позитивно вплинув на процес викладання англійської як другої іноземної. Педагогам 

вдалося за короткий термін пристосуватися до умов сьогодення, які потребують залучення 

новітніх технологічних досягнень, завдяки чому вдалося розвинути та вивести дистанційну 

форму навчання в Україні на новий рівень. 
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ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРАКТИВНИХ 

ПЛАТФОРМ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 

Спалах пандемії COVID-19 беззаперечно спричинив зміни у функціонуванні багатьох 

сфер суспільного життя, зокрема у сфері освіти [2]. Викладання в умовах пандемії стало 

викликом для вчителів, адже до цього дистанційне навчання не було поширеною практикою. 

Саме тому сьогодні інтернет є одним з найважливіших засобів для отримання та поширення 

інформації, як для учнів, так і вчителів. Крім цього, в організації навчального процесу 

вчителям на допомогу приходить розмаїття сучасних технологій, які допомагають вирішити 

відсутність реального спілкування та взаємодії впродовж занять і роблять дистанційну 

навчальну практику якісною та значно ефективною.  
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Інтерактивне навчання — це навчання, в основі якого закладений діалог, як засіб 

взаємодії учасників процесу навчання, з метою вирішення навчальних завдань, заохочення 

співпраці та взаєморозуміння, розвитку практичних навичок учнів [3]. На думку І. 

Дичківської, воно неможливе без сучасних методів викладання та використання сучасних 

технологій [1]. Один з ключових принципів інтерактивного та інноваційного навчання – без 

практики немає результату. В теперішніх умовах, коли людство намагається протистояти 

пандемії, використання сучасних технологій в освіті в межах дистанційного навчання 

виходить на передній план. Сучасні технології допомагають створити інтерактивне 

середовище, в якому учні можуть успішно взаємодіяти і оволодівати предметом, зокрема 

вивчаючи англійську мову, а не пасивно занурюватися в процес навчання, слухаючи те, про 

що говорить вчитель в екрані мультимедійних засобів. Двостороннє навчання посилює 

мотивацію учнів і робить навчання більш цікавим та захоплюючим. Крім цього, інтерактивні 

платформи сприяють кращому залученню в навчальний процес, позаяк допомагають 

зберігати увагу учнів впродовж довгого часу. 

Сучасні технології передбачають використання різноманітних мультимедійних 

програм, дистанційних технологій, презентацій, навчальних платформ, інтернет-ресурсів, 

зокрема готових тематичних ресурсів, веб-сайтів з інтерактивними вправами та завданнями 

[3]. Учні можуть спілкуватися з викладачами у віртуальному класі в інтерактивному режимі. 

Такі програми, як ZOOM, Skype, Microsoft Teams чи Google Meet, дозволяють проводити 

уроки онлайн, під час яких учні мають змогу взаємодіяти один з одним у режимі реального 

часу. Вчителі можуть легко подавати потрібні навчальні матеріали чи домашні завдання, 

оцінювати та коментувати завдання чи тести учнів, комунікувати з батьками за допомогою 

таким платформ, як Moodle, Google Classroom, Schoology чи Edmodo. 

Якщо звернутись до дистанційного викладання англійської мови, то варто зазначити, 

що вчителю потрібно не лише вміти креативно використовувати сучасні технології, але й 

уміло їх підбирати відповідно до потреб та інтересів учнів.  

Важливою складовою онлайн-навчання англійської мови  є презентації. Оскільки 

сприйняття учнями інформації на слух в більшості випадків є малорезультативним, то 

презентації можуть сприяти кращому засвоєнню навчального матеріалу [2]. Учитель може 

використовувати такі програми чи онлайн-сервіси, як PowerPoint, Google Slides чи Canva для 

створення яскравих презентацій, що допоможуть засвоїти граматику чи будь–який інші 

концепції. Завдяки цьому виклад матеріалу є наочним, логічним та більш зрозумілим, а 

презентація активізує зорову та емоційну пам’ять учнів.  

Однією з основних цілей вивчення англійської залишається комунікативна 

компетенція, а саме вміння якісно застосувати мову в потрібних життєвих ситуаціях. Тому 



94 
 

комунікативна методика стає все більше актуальною в процесі навчання англійської мови, а 

сучасні технології допомагають застосовувати її навіть в умовах дистанційного навчання. 

Впродовж онлайн-занять вчитель може використовувати дискусії, діалоги, обговорення, 

парну чи групову роботу,  рольові ігри чи проекти для того, щоб спонукати всіх учнів 

вирішувати поставленні завдання, висловлювати свої думки та навчатись аргументувати 

свою позицію. Така діяльність зацікавлює учнів, розвиває творчий потенціал та сприяє 

самостійній практичній діяльності, яка є важливою для цілісного розвитку особистості. Для 

цього вчитель може використовувати інтерактивні онлайн-сервіси, зокрема Mentimeter, 

Jamboard або Padlet для створення миттєвих презентацій з відповідями на опитування. Ці 

платформи є чудовим доповненням для “мозкового штурму”. Наприклад, вчитель може 

окреслити проблему і запропонувати учням вказати тезово шляхи її вирішення. У режимі 

реального часу сервіс автоматично створює презентацію, яку вчитель може поширити та 

обговорити з учнями. Наприклад, учні намагаються вгадати, хто і що запропонував. У такий 

спосіб учні мають змогу практикувати спілкування англійською мовою без стресу та у 

приємній атмосфері.   

Не менш інтерактивним та захоплюючим методом, який сприяє вивченню англійської 

мови, залишається гра. Багато навчальних моментів можна перетворити в ігрову форму, і в 

такий спосіб мотивувати учнів удосконалювати володіння англійською мовою. Завдяки 

цьому можна досягнути комунікації між всіма учасниками, заохотити співпрацю та подолати 

мовний бар'єр у невимушеній обстановці. Різноманіття якісно розроблених матеріалів, які 

можна знайти на таких інтернет-сайтах, як British Council, ESL worksheets та Liveworksheets, 

допоможуть організувати навчальний процес в ігровій формі, при цьому не порушуючи 

педагогічну мету та цілі уроку.  

Завдяки сучасним технологіям можна значно покращити навички слухання 

англійською мовою та покращити словниковий запас, адже вчителі можуть використовувати 

різноманітні пісні чи відео в оригіналі з улюблених фільмів та серіалів учнів. Для цього на 

допомогу приходять такі платформи, як Lyricstraining, BBC Learning English, ESLvideo або ж 

різноманітні ютуб-канали з актуальними та тематичними відео. Після цього учні можуть 

закріпити чи повторити вивчений матеріал в захоплюючий спосіб за допомогою онлайн-

карточок на платформі Quizlet або ж інтерактивними іграм, які вчитель може створити на 

платформах Wordwall чи Kahoot [4]. Крім цього, на основі відео чи пісень можна вивчати 

певні граматичні конструкції й часи, обговорювати актуальні теми та заохочувати написання 

вигаданих історій, постів або ж створювати індивідуальні чи групові проекти англійською 

мовою.  

Отож, підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що вивчення англійської 
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мови в умовах пандемії може бути інтерактивним, сучасним, якісним і, найголовніше, 

цікавим для учнів. Величезна кількість платформ, застосунків та веб-сайтів стали 

невід’ємними помічниками вчителя в нових умовах навчання. І хоч здається, що дистанційне 

навчання – це складний процес, який не зрівняється з навчанням у класі, проте при 

правильній організації уроку та застосуванні сучасних методик та технологій, які здатні 

зацікавити учнів, онлайн-навчання – це цілком результативна та ефективна форма навчання.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ «ПЕРЕВЕРНУТОГО КЛАСУ» НА 

УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Актуальність дослідження. В час, коли науково-технічний розвиток не стоїть на 

місці, сучасна освіта також зазнає певних змін. Це пов’язано із тим, що традиційні методи 

перестають відповідати вимогам сучасної освіти, стають для учнів нецікавими і не мають 

бажаного ефекту у навчанні. Перед сучасними вчителями постає питання пошуку і 

впровадження нових ефективних методик, серед яких «перевернутий клас», що вимагає 

нових підходів до самої організації освітнього процесу. Отже, метою нашого дослідження є 

розкрити особливості застосування методу «перевернутого класу»  на уроках іноземної мови 

для учнів старших класів.  

   «Перевернутий клас» - це навчальна методика, за якою велика частка опрацювання 

нового матеріалу відбувається самостійно, а час на уроці використовується для виконання 

завдань, вправ, проведення різних практичних досліджень та на індивідуальні консультації 

учнів із вчителем. Цей метод вперше виник 2007 року у США і був започаткований 
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вчителями природничих наук Джонатаном Бергманом та Аароном Самсоном, які  

створювали короткі відео-презентації з матеріалами лекцій для самостійного опрацювання 

учнями вдома. На уроках основну увагу педагоги зосереджувалася на лабораторних роботах і 

відповідях на запитання учнів [2].  

   Існує чотири  компоненти-умови, які є основними для ефективного використання 

методу «перевернутого класу»: 

 гнучке навчальне середовище (стилі навчання, вільний вибір робочого місця та 

можливість навчатися паралельно із іншими видами діяльності); 

 особистісно-орієнтоване навчання та увага на потребах учня; 

 вільний вибір змісту навчання; 

 інформаційно-комунікативна компетенція вчителя (спостереження, надання 

відгуків учням, наявність «організованого хаосу», використання різних сучасних технологій і 

 ґаджетів) [3].   

   Використання методу «перевернутого класу» на уроках іноземної мови ґрунтується 

на чотирьох видах мовленнєвої компетенції: читання, письмо, слухання та говоріння. Тому 

варто з’ясувати як організувати ці види діяльності саме в умовах змішаного типу навчання.  

Читання. Для організації онлайн-уроку доцільно використовувати платформи Zoom, 

Microsoft Teams, Google Meet. В  цьому випадку ми матимемо більше  можливостей 

використовувати екстенсивний тип читання. Екстенсивне читання дослідник Джеремі 

Хармер описує у своїй праці як вид читання, за якого учні самостійно обирають ті матеріали 

для читання, які їм до вподоби і від яких вони отримують задоволення. Таким чином, учні 

самостійно і з заадоволенням удосконалюють знання з іноземної мови, а під час уроку 

діляться враженнями про прочитане, дають рекомендації один одному та розглядаюдть із 

вчителем питання, що виникли під час самостійної роботи [1; с. 286]. 

 Для прикладу, це може бути художня література якогось конкретного жанру, статті із 

журналів або веб-сайті, а також тексти публіцистичного або наукового характеру (нон-

фікшин). Вчитель може лише запропонувати певну обов’язкову кількість сторінок на 

тиждень/місяць із виписуванням рекомендованої кількості слів і виразів для 

запам’ятовування та опрацювання. В процесі читання в учнів можуть виникати питання 

стосовно певних граматичних конструкцій або стилістичних засобів, які вчитель пояснює під 

час заняття, як онлайн, так і традиційного.  

Письмо. В умовах «перевернутого класу» за допомогою додатку Canva, 

використовуючи гарні шаблони, вчитель створює презентацію з правилами. Використання 

зорової пам’яті допомагає учням набагато легше і цікавіше засвоїти ту чи іншу тему. Для 

формування практичних умінь з іноземної мови вчитель ділить учнів на невеликі групки (по 
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3-4 людини), працюючи у яких учні виконують різні завдання (напр. написати невелике есе 

на певну тему, використовуючи якомога більше прикладів із вивченими граматичними 

конструкціями) і згодом обмінюються ідеями один з одним. В умовах «перевернутого класу» 

проводити групову роботу найкраще на платформі Zoom, адже там є опція, яка дозволяє 

вчителю поділити учнів на групи у спеціальних кімнатах і при цьому мати змогу 

контролювати командну роботу групи, перебуваючи у кожній кімнаті впродовж певного 

проміжку часу.  

Слухання. Як з читанням, так і з слуханням, в умовах «перевернутого класу» важливо 

використовувати екстенсивний тип, тобто самостійний вибір контенту учнями. Це може бути 

музика улюбленого жанру іноземною мовою, різні ток-шоу, а також перегляди відео та 

фільмів. Наприклад, однією із найпопулярніших відео-платформ є TED. Ця платформа 

пропонує велику кількість різних тематичних короткометражних лекцій (до 20 хвилин) про 

технології, розваги, дизайн, природничі науки, мистецтво, освіту, культуру, бізнес, глобальні 

проблеми тощо. Учні можуть обрати те, що цікавить їх найбільше, переглядати, виписувати 

невідомі слова, а також ділитися ідеями та іншими цікавими деталями на уроках із 

однокласниками. Крім того, в TED-лекціях спікерами виступають не лише англійці чи 

американці, а також люди з інших країн, і відповідно, учні мають унікальну можливість 

почути мову у «живому» її вигляді і порівняти особливості вимови представників інших 

національностей.  

Говоріння. Цей аспект передбачає залученість учнів до групової діяльності, а також 

роботи із завданнями і темами, які містять різного роду питання, що вимагають критичного 

осмислення. Для прикладу, можна запропонувати учням виконати задання, яке передбачає 

створення діалогу на конкретну тематику в парах і презентувати його на уроці. Після 

презентації усіх учнів можна залучати до обговорення представленої проблеми, надавши їм 

можливість ставити різні запитання або додавати власні коментарі. 

Для перевірки знань під час онлайн-занять в умовах «перевернутого класу» 

розробники пропонують скористатися такими платформами, як Class Marker, Google forms, 

Online Test Pad, Quizizz, Kahoot. Вони зручні тим, що дозволять максимально швидко та 

об’єктивно оцінити базові знання, а за потреби можна також скористатися усним онлайн-

опитуванням у формі бесіди. 

   Метод «перевернутого класу» передбачає самостійну роботу учнів та керування 

часом на власний розсуд. Якщо в цифрах, то це умовно 70% самостійної роботи, і лише 30% 

відводиться для роботи із вчителем у класі, тому даний метод буде ефективним лише для 

роботи з учнями старшого шкільного віку, коли вони вже здатні самостійно і свідомо 

ставитися до власного навчання та розставляти пріоритети. Адже школярі молодшого та 
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середнього віку ще не здатні до самостійної організації навчання, і контроль вчителя у цьому 

процесі є невід’ємною складовою. 

Висновки. У процесі дослідження з’ясовано, що метод «перевернутого класу» 

дозволяє учням розвивати уміння і компетентності самостійного та самокерованого 

навчання. Розподіляючи завдання і освітні цілі на власний розсуд, вони формують 

самоосвітні компетентності і почуття відповідальності, які є важливою складовою 

майбутнього успішного навчання у закладах вищої освіти.   
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УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ  ЯК АКТУАЛЬНА 

ПРОБЛЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

Управлінська культура – це різновид професійної культури, який складається з 

політичної, правової, адміністративної, менеджерської, організаційної, соціально-

психологічної, інформаційної, комунікативної та економічної культур і є інтегральним 

утворенням щодо системи знань і вмінь, особистісних якостей, мотивів і цінностей, які 

реалізуються під час управління [3, с. 88] 

Сучасному керівнику навчального закладу необхідно постійно слідкувати за змінами, 

що відбуваються в суспільстві, орієнтуватися у методах управління, впроваджувати власні 

ідеї та професійно керувати. Своєчасне вивчення та впровадження наукових досягнень – це 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://americanenglish.state.gov/files/ae/resource_files/2.2_presentation_slides_-_final_for_ae_website_-_.pdf
https://americanenglish.state.gov/files/ae/resource_files/2.2_presentation_slides_-_final_for_ae_website_-_.pdf
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не тільки підвищення компетенції керівника, а успіх усього закладу. Розвиток культури 

завжди впливає на тенденції та принципи освіти, тому важливо навчитися орієнтуватися у 

таких змінах і успішно ними керувати. Очевидно, що ефективне управління навчальним 

закладом вимагає високого рівня управлінської культури керівника. [1, с. 96] 

Багатозначність самого поняття «культура» знаходить відображення у 

неоднозначності тлумачення змісту різних її словосполучень, у тому числі «управлінська 

культура керівника», «культура управлінської діяльності», «культура управління». В 

«Тезаурусе менеджера» [2] наведено одне із не багатьох визначень «культури управління» як 

комплексної, узагальнюючої характеристики управлінської праці, яка відображає її якісні 

риси та особливості. Якщо виходити з визначення поняття «культура» у словнику С. 

Ожегова як найвищого рівня будь-чого, то культура управлінської діяльності – це високий 

якісний рівень організації управлінської діяльності. В цьому розумінні дане поняття близьке 

за значенням до таких як професійна майстерність, професійна компетентність. Так, В. 

Шепель культуру управлінської діяльності розглядає через поняття культури спілкування, 

культури поведінки, а показником управлінської культури – стиль управління [2]. 

На думку Г. Єльнікової, поняття «культура управлінської праці» включає такі 

різновиди культури як: загальна, або загальнолюдська культура, культура політична, 

правова, естетична, педагогічна з її багатьма відтінками залежно від типу і специфіки 

навчального закладу [3]. 

Управлінська культура становить собою складне системне динамічне утворення, що 

виражає сукупність, взаємодію та взаємовплив її ціннісно-мотиваційного, емоційно- 

вольового, когнітивного, менеджерського, праксеологічного, контрольно-оцінювального та 

суб’єктного складових. Рівень розвиненості цих складових відображає функціональну 

надійність управлінської культури конкретного керівника та адекватно забезпечує виконання 

поставлених перед ним управлінських завдань.  

Зміст управлінської культури виявляється в таких основних характеристиках: 

-стилі управлінської діяльності керівника та інших суб’єктів управлінської діяльності 

в організації; 

- цілях, цінностях і традиціях в управлінській діяльності суб’єктів управління; 

- раціональній організації управлінської діяльності всіх суб’єктів управління в 

організації: чіткість, узгодженість, послідовність та дотримання службових і морально-

етичних норм міжсуб’єктної взаємодії; організаційній культурі в установі (закладі); 

- автоматизації та інформатизації процесу управління в організації; особистій 

поведінці, почутті міри, психологічному такті і відповідальності членів колективу 

організації; 
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-методиці проведення різноманітних нарад та їх управлінській ефективності; 

- загальному позитивному морально-психологічному кліматі в організації та 

управлінських структурах [1] 

Формування управлінської культури майбутніх керівників дошкільної освіти 

відбувається на початковому (спеціалітет) і завершальному (магістратура) рівнях 

університетської освіти, кожний з яких включає три взаємопов’язані етапи: пропедевтично- 

прогнозувальний; курсовий; рефлексивно-корекційний. Реалізація цих етапів здійснюється 

на засадах упровадження технології педагогічного менеджменту, який на кожному з 

означених етапів навчання набуває специфічного змісту [2]. 

Вважаємо, що спеціальна підготовка керівного складу освіти є проблемою важливою 

та актуальною сьогодні. Керівники навчальних закладів, працівники органів управління 

освітою здебільшого не мають відповідної професійної підготовки до управління. Як 

правило, вони є висококваліфікованими фахівцями з різних учительських спеціальностей. 

Тому витоки проблеми невідповідності реального рівня управлінської культури керівників 

навчальних закладів необхідному для ефективного управління криються саме у відсутності 

професійної освіти. 

Таким чином, управлінська культура керівника навчального закладу – це різновид 

професійної культури, властивість особистості, складне динамічне утворення та міра і спосіб 

творчої самореалізації керівника навчального закладу, а, отже, її рівень потрібно постійно 

підвищувати та збагачувати відповідно соціальним запитам до управлінської діяльності. 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 

Реформування початкової освіти, перехід до компетентнісно-орієнтованої моделі 

підготовки майбутніх учителів зумовлює необхідність формування комунікативної 

компетентності майбутніх учителів початкових класів.  

У Професійному стандарті за професіями «Вчитель початкових класів закладу 

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

початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» зазначено, що комунікативна 

компетентність є однією з професійних компетентностей учителя.  

Проблема формування комунікативної компетентності розкрита в працях таких 

науковців, як О. Бєляєв, А. Богуш, М. Васильєва, М. Вашуленко, Л. Виготський, Н. Волкова, 

Є. Голобородько, Ю. Ємельянов, Ю. Жуков, І. Зимня, В. Кан-Калик, А. Капська, Л. Мацько, 

Т. Ладиженська, Н. Пашківська, Л. Петровська, С. Савіньон, О. Савченко,  О. Скворцова,  

Г. Сагач,та ін. Однак, у зв’язку зі зростаючими вимогами до рівня готовності майбутніх 

учителів до роботи в НУШ, розвідки та пошуки в напрямку формування комунікативної 

компетентності вчителя, зокрема початкових класів, не припиняються і відзначаються 

стійкою актуальністю. 

За своєю сутністю комунікація – це феномен, який розкриває смисловий аспект 

соціальної взаємодії та спілкування. На переконання багатьох учених, терміни «спілкування» 

і «взаємодія» можна вважати еквівалентами «комунікації», основне завдання якої полягає в 

тому, щоб духовно приєднатись до людей або приєднати їх до себе чи один до одного. Це 

відбувається за умови трансляції особистісно значущих ідей, цінностей, духовних надбань, 

саморозкриття власної неповторності. Отже, комунікація має системотворчу мету. 

Комунікативна компетентність передбачає уміння вступати у комунікацію (зв'язок), 

знаходити порозуміння з оточуючими. За Професійним стандартом мовно-комунікативна 

компетентність вимагає від учителя: 

- вміння вільно спілкуватися державно мовою на професійну тематику, 

використовуючи сучасну термінологію та систему понять;  

- влучно застосовувати інтонаційні та позамовні засоби виразності мовлення; 

аргументовано висловлювати власні думки державною мовою;  
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- вичерпно та чітко відповідати на запитання учнів про різні аспекти навчального 

матеріалу.  

У сучасних дослідженнях пропонуються різні визначення комунікативної 

компетенції: в одних – це рівень сформованості міжособистісного досвіду, необхідного 

індивіду, щоб у межах власних здібностей і соціального статусу успішно функціонувати в 

певному суспільстві (Т. Вольфовська); в інших – це спроможність людини здійснювати 

спілкування як складну багатокомпонентну динамічну цілісну мовленнєву діяльність, на 

характер якої можуть впливати різноманітні фактори (О. Петращук); або як здатність 

координувати взаємодію окремих її компонентів задля забезпечення ефективності та 

результативності комунікації (В. Топалова). Комунікативна компетенція є складним 

комплексним поняттям і знаходиться на стику низки наук: соціальної психології, лінгвістики 

й психолінгвістики. 

Ю. Вторнікова зазначає, що для вчителя початкової школи комунікативна 

компетентність виявляється в процесі педагогічної комунікації з молодшими школярами, 

батьками та колегами як здатність актуалізувати й застосовувати набутий досвід 

комунікативної діяльності, а також індивідуально-психологічні якості особистості для 

досягнення комунікативної мети, реалізації цілей і завдань навчання і виховання, що 

зазначені в Державному стандарті загальної початкової освіти. 

Комунікативна компетентність передбачає здатність сприймати й адекватно 

пояснювати поведінку вихованця; помічати зміни в його почуттях і вчинках, знаходити 

причину цього, робити правильні висновки; уміння постійно усвідомлювати і правильно 

реагувати на сприйняття його образу і поведінки вихованцями; використовувати такі 

механізми міжособистісного пізнання, як емпатія (пізнання емоційних станів іншої людини 

через співпереживання), ідентифікація (в її основі лежить готовність свідомо поставити себе 

на місце іншої людини, децентрація (здатність людини відійти від власної позиції, сприйняти 

точку зору іншої людини). 

Працюючи з класом, вчитель початкових класів вибудовує такі лінії комунікативної 

взаємодії: з кожним окремим учнем, з класним колективом, з колективом через актив, з 

учнем через колектив. І у повсякденному житті ці лінії переплітаються, взаємодіють, 

функціонують як одне ціле. 

До числа комунікативних якостей учителя більшість науковців відносять:  

- емпатію і рефлексію (Деркач А.О.);  

- справедливість, чуйність (Сластьонін В.О.);  

-  контактність, вміння вислухати (Воропаєва Т.С.); 

- доцільну сміливість (Келасьєв В. М.); 
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- тактовність, реактивність, сугестивність (Єрастов М. П.);  

- комунікабельність, толерантність (Кан-Калік В. О.); 

- гнучкість і делікатність, спрямованість на відкрите й активне спілкування, здатність 

швидко встановлювати контакт, візуальність та красномовність (Галагузова М. А.). 

Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів, 

передбачає систему дій, що спрямована на оволодіння знаннями комунікації, 

комунікативними уміннями, розвиток  комунікативних якостей. 

С. Скворцова у своїх дослідженнях пропонує структуру комунікативної 

компетентності, яку необхідно враховувати у процесі її формування: 

- індивідуально-особистісний (успішність комунікації безпосередньо залежить від 

певних особистих якостей, необхідних для спілкування);  

- мовленнєвий;  

- інтерактивно-практичний (ця складова відбиває певні аспекти взаємодії між 

людьми);  

- полікультурний (відповідно до цієї складової відбувається взаємодія між різними 

народами і культурами, що є особливо актуальним в умовах глобалізації сучасного 

суспільства);  

- предметно-інформаційний (забезпечує уміння працювати з інформацією, що надає 

можливість фахівцям бути компетентним та конкурентоспроможним на ринку праці). 

Комунікативна компетентність майбутніх учителів формується на усіх аудиторних та 

позааудиторних заняттях. В основу формування комунікативної компетентності студентів 

покладено розвиток їх критичного мислення, творчих здібностей, уміння конструювати свої 

знання, орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі, інтегрувати знання та уміння із 

педагогіки, психології, української мови, дитячої літератури, культури мовлення, окремих 

методик. 

В. Клімова окреслює такі шляхи формування комунікативної компетентності 

студентів під час навчальних занять:  

- використання інтерактивних технологій кооперативного та колективно-групового 

навчання (робота в парах, ротаційні трійки, «два чотири-всі разом», «карусель», 

«акваріум», «мікрофон»», «незакінчені речення», «мозковий штурм», «ажурна 

пилка»);  

- ситуативне моделювання (імітаційні ігри, що відтворюють професійне середовище);  

- опрацювання дискусійних питань («займи позицію», «зміни позицію», «неперервна 

шкала думок», дискусія);  

- аналіз педагогічних ситуацій, вирішення проблемних питань, виконання творчих 
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завдань.  

Отже, успішність комунікативної підготовки майбутніх учителів початкових класів 

залежить від організації комунікативного освітнього середовища в процесі викладання 

фахових дисциплін; партнерської взаємодії учасників освітнього процесу; використання 

інтерактивних технологій з метою оволодіння студентами стратегіями і тактиками 

професійної комунікації. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО 

ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ 

МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ 

 

Актуальність теми. Реалізація вимог сучасної Нової української школи вимагає 

вдосконалення професійної підготовки вчителів початкових класів, яке криється в перегляді 

змісту програм навчальних дисциплін з фахової підготовки, оновлення дидактичних і 

методичних матеріалів, пошуку нетрадиційних форм і методів організації освітнього процесу 

тощо. Проблема підготовки вчителів до впровадження інноваційних методик навчання, 

зокрема навчально-ігрових технологій, які дозволяють докорінно переглянути напрямки та 

підходи нової організації та здійсненню освітнього процесу в «Новій українській школі» 

https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Nakaz_2736.pdf
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сучасним вчителем.  

Мета дослідження – теоретично обгрунтувати процес підготовки учителів початкової 

школи до застосування навчально-ігрових технологій на уроках мистецької освітньої галузі 

та особливості використання даних технологій.   

У процесі професійної підготовки майбутнього вчителя виникає інтерес та потреба до 

проблеми використання інноваційних технологій. Ця проблема привернула і нашу увагу 

щодо навчально-ігрових технологій навчання, дослідження яких відображено у наукових 

працях багатьох вітчизняних і зарубіжних учених. 

Стандарт вищої освіти ставить перед педагогічними працівниками нові цілі щодо 

використання універсальних навчальних прийомів роботи, які мають стати основою для 

мотивації навчання молодших школярів. На нашу думку, саме один з таких підходів 

досягнення цілей може бути застосування ігрових технологій на уроках мистецької освітньої 

галузі, оскільки гра - це активний і цікавий спосіб досягнення освітніх цілей. Вони 

спрямовані на підвищення ефективності навчально-пізнавальної діяльності молодших 

школярів, на засвоєння отримуваних знань, на підвищення інтересу та мотивації до 

навчальної діяльності. 

Наш час потребує професійно активного, творчого, креативного компетентного 

вчителя, готового до використання інноваційних засобів і технологій навчання у підготовці 

підростаючого покоління до глобальних викликів інформаційного суспільства. Вчитель має 

бути носієм загальнолюдських цінностей, глибоких і різноманітних знань, високого рівня 

культури й інтелекту і при цьому постійно вдосконалювати особистісні якості і професійні 

здібності, які визначають успішність його професійно педагогічної діяльності. Значною 

мірою це залежить від рівня фундаменту, який закладається у педагогічному закладі вищої 

освіти. 

Аналіз психолого-педагогічних досліджень свідчить, що вчителі Нової української 

школи потребують методичних розробок, коментарів практиків щодо досвіду роботи з 

проектування й використання на уроках різних навчальних ігрових технологій. 

Передбачаємо, що ефективне впровадження в викладанні змісту дисципліни «Методика та 

технології навчання мистецької освітньої галузі» ігрових технологій сприяє ефективності 

формування у студентів рівня ігрової компетентності. 

Сутність поняття «ігрова компетентність» є однією зі складових понятійно-

категоріального апарату для теоретичного обґрунтування проблеми підготовки майбутніх 

учителів до використання навчально-ігрових технологій на уроках в початковій школі. 

Цілком логічно, що ігрова компетентність вчителя на уроках образотворчого мистецтва 

взаємопов’язана з іншими поняттями – «професійна компетентність» та «мистецька 
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компетентність».  

Варто зазначити, що сутність поняття «мистецька компетентність» розглядається як 

інтегрована особистісна характеристики фахівця, яка може показати рівень підготовленості 

вчителя до здійснення практичної діяльності у мистецькій освітній галузі і забезпечення 

високих досягнень у володінні методичними прийомами, для формування у здобувачів 

початкової освіти уміння виявляти художньо-образне, асоціативне мислення у процесі 

художньо-творчої діяльності через образотворче, музичне та інші види мистецтва. Також, 

варто звернути увагу на формування уміння пізнавати мистецтво, себе через художньо-

творчу діяльність в ньому. Особливої уваги надавати інтерпретуванню художнього образу, 

набуваючи емоційно-чуттєвого досвіду, цим сами проявляючи ціннісне ставлення до 

мистецтва [1]. 

Готовність майбутніх вчителів початкових класів до впровадження ігрових технологій 

під час викладання мистецької освітньої галузі передбачає створення умов для формування  

ключових компетентностей здобувачів освіти : висловлювання своїх вражень від мистецтва; 

за допомогою коментування дорослого й оцінювання власної художньо-творчої діяльності 

(вільне володіння державною мовою/ здатність спілкуватися рідною); здійснення 

елементарних розрахунків (наприклад, для встановлення пропорцій, визначення метра, 

запису ритму тощо) (математична компетентність); спостереження, дослідження і 

відтворення довкілля та явищ природи засобами мистецтва (компетентності у галузі 

природничих наук, техніки і технологій, екологічна компетентність); самостійного 

використання інформаційних технологій для отримання мистецької інформації, художнього 

творення (інформаційно-комунікаційна компетентність); формування уміння визначати 

власні художні інтереси, досягнення і потреби; прагнення доцільно використовувати свій час 

для пізнання, сприймання, творення мистецтва (навчання впродовж життя); співпраці з 

іншими, зокрема участі у мистецьких заходах, прикрашенні середовища для друзів, сусідів; 

прояву відповідальності за особистий і колективний результат; використання мистецтва для 

отримання задоволення (громадянські та соціальні компетентності); опанування народних 

традицій, мистецтва рідного краю; толерантного ставлення до мистецтва різних народів 

(культурна компетентність); проявів творчої ініціативи та намагання її реалізовувати, 

зокрема через втілення у практичній художньо-творчій діяльності (індивідуальній і 

колективній); презентації результатів власних мистецьких досягнень (підприємливість та 

фінансова грамотність); виявлення бажання впроваджувати нові ідеї (інноваційність) [1]. 

Таким чином, наше дослідження проблеми щодо підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до застосування навчально-ігрових технологій, передбачає створення 

педагогічних умов, а саме : 1) трансформація змісту дисципліни «Методика та технології 
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викладання мистецької освітньої галузі» в контексті інтеграції психолого-педагогічної та 

методичної інформації щодо навчально-ігрових технологій; 2) взаємний обмін здобувачами 

вищої освіти досвіду організації ігрової діяльності під час практичних та лабораторних 

занять та педагогічної практики.  

Висновки. Отже, підготовленість майбутніх учителів початкових класів до 

застосування навчально-ігрових технологій – це цілісний педагогічний процес набуття 

студентами знань, умінь, цінностей, компетентностей та досвіду розробки, організації і 

проведення дидактичних ігор, навчально-ігрових технологій, які дозволяють активізувати й 

урізноманітнити освітню діяльність молодших школярів. Особливості підготовки майбутніх 

учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій у професійній 

діяльності полягає в тому, що задані нормативними документами вимоги до освітньої 

підготовки (знання, вміння, навички), на основі набуття студентами досвіду організації 

навчально-ігрової діяльності, стають їх особистісним надбанням, досягненням особистості, 

яка забезпечує урізноманітнення, активізацію й ефективність проведення освітнього процесу 

з мистецької освітньої галузі в Новій українській школі. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 

 

У ХХ столітті на зміну індустріальному суспільству приходить інформаційне. З 

революційним розвитком науки та динамічним застосуванням техніки людство зробило ще 
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один крок у власній еволюції. Серед науковців немає однозначної думки для характеристики 

суспільного розвитку у ХХ столітті. У своїх дослідженнях вони використовують різноманітні 

терміни: «сервісне», «мережеве», «інформаційне» та, навіть, «суперіндустріальне» чи 

«інформаціональне» суспільство. 

З впровадженням нової української школи постала проблема широкого використання 

інформаційних технологій в освітньому процесі. Тому одним із пріоритетних завдань 

реформування освіти є підготовка нового покоління вчителів, які будуть здійснювати 

професійну діяльність в умовах впровадження інформаційних технологій навчання. Це 

важливий етап інформатизації освіти, що відображається в державних документах, а саме: 

Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про повну загальну середню освіту», 

«Про національну програму інформатизації». Саме в цих документах присутня необхідність 

оновлення змісту, форм та методів професійної підготовки педагогічних працівників на 

основі прогресивних концепцій та впровадження новітніх технологій. 

«Інформаційне суспільство» – це соціологічна концепція постіндустріального 

суспільства; нова історична фаза його розвитку, де виробництво, використання та 

споживання інформації стає визначальним способом діяльності в усіх сферах суспільного 

буття. 

Окремі світові вчені визначають інформаційне суспільство як таке, в якому процес 

комп’ютеризації надає людям доступ до надійних джерел інформації та позбавляє їх від 

рутинної роботи, забезпечуючи високий рівень автоматизації виробництва. В Україні даній 

темі присвячені дослідження науковців (С. Азаров, А. Колодюк, В. Лисицький та ін.) та ряд 

державних документів. 

Історія виникнення та розвитку процесу інформатизації суспільства розпочалася у 

кінці ХХ століття в найбільш розвинених країнах світу – США, Японії та у Західній Європі. 

В Україні це явище набуло свого розвитку з прийняттям незалежності. 

Головною метою інформатизації сучасної освіти є підготовка тих, хто навчається до 

активної і плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, забезпечення підвищення 

якості, доступності та ефективності освіти і створення освітніх умов для широких верств 

населення щодо здійснення ними навчання протягом усього життя. Реалізація головної мети 

забезпечується насамперед широким впровадженням в освітню практику методів та засобів 

інформаційно-комунікаційних і комп’ютерно-орієнтованих технологій діяльності. 

Запровадження інноваційних інформаційних та телекомунікаційних технологій, 

використання засобів мультимедійних технологій та застосування систем віртуальної 

реальності є наступним етапом інформатизації освіти. І в останні роки у цьому напрямку 

Україні вдалося досягти деяких результатів, а саме: створення комп’ютерно-технологічної 
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платформи відкритої освіти на всіх її рівнях – від дошкільної до післядипломної та освіти 

впродовж життя, що базується на використанні технологій хмарних обчислень; 

удосконалення технічного оснащення комп’ютерними системами навчальних закладів, 

кабінетів, лабораторій, майстерень, бібліотек; оновлення педагогічних технологій, 

методичного забезпечення та змісту дистанційного та електронного навчання на основі 

використання ІКТ; запровадження нових форм організації освітнього процесу, форм і 

методів навчання на основі хмаро орієнтованих технологій (електронне навчання, мобільне 

навчання, спільне навчання, старт-навчання, STEM освіта, відкриті онлайн курси, змішане 

навчання, соціальне навчання), технологій Веб 2.0 та сервісів електронних соціальних мереж; 

створення та розвиток комп’ютерно орієнтованого освітньо-наукового середовища на основі 

національних інтегрованих електронних загальносистемних програмноапаратних засобів, 

навчальних і наукових ресурсів; упровадження відкритих навчальних систем, що базуються 

на широкому використанні електронних науково-освітніх ресурсів, наукометричних баз 

відкритих журнальних систем та електронних бібліотек; розвиток комплексних наукових 

досліджень проблем інформатизації освіти; формування та розвиток інформаційної культури 

та інформаційно-комунікаційних компетентностей. 

Одним із найчастіше використовуваних в освітніх цілях засобів мультимедіа є 

презентація. Презентація – це набір сторінок-слайдів, які послідовно змінюють один одного і 

де на кожному може бути розміщено будь-який текст, малюнок, схема, графік, фрагменти 

відео, аудіо, анімацію чи 3D-графіку та при цьому використано різні елементи оформлення. 

Їх використання можна розглядати як пояснювально-ілюстративний метод навчання, головне 

призначення якого – організувати засвоєння учнями інформації шляхом повідомлення 

навчального матеріалу та шляхом залучення зорової пам’яті, сприйняття на слух тощо. 

Презентація в принципі може бути використана педагогом під час будь-якого етапу уроку та 

для організації фронтальної роботи в класі, групової чи індивідуальної. 

Однією із основних переваг комп’ютерного навчання є можливість індивідуального 

підходу до учнів з урахуванням психолого-педагогічних особливостей кожного. 

Вважаємо за необхідне підкреслити, що сучасний учитель має бути ознайомлений з 

багатством засобів навчання, що їх накопичила педагогічна наука за час розвитку школи. Це 

допомагає йому вибрати для вивчення певної теми найраціональніший і найдоцільніший, що 

сприятиме оптимізації навчально. 

Використання ІКТ в процесі вивчення математики відкриває цілий ряд можливостей 

для різнобічного, нетрадиційного, наочного осмислення учнями предметного матеріалу. 

Застосування комп’ютера на уроках математики – гарна можливість активізувати пізнавальні 

інтереси учнів під час вивчення та закріплення нового матеріалу, підвищити мотивацію 
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навчальної діяльності, організувати самостійну роботу учнів. 

Вважаємо, що інформаційні технології поєднують аспекти комп’ютерних та 

телекомунікаційних технологій і є функціональними компонентами інших видів технологій 

та виконують роль їх інтелектуального ядра. Використання інформаційних технологій 

дозволяє значно підвищити ефективність інших технологій, скорочуючи при цьому витрати 

різних ресурсів суспільства. 

Перебудова початкової школи вимагає не тільки перегляду і вдосконалення змісту 

загальної освіти відповідно до нових завдань сучасної освіти, але й активізації методів 

організації освітнього процесу. Важливого значення з огляду на це набуває питання 

використання в педагогічному процесі інформаційних технологій навчання. 

Можливості сучасних засобів інформатизації освіти відкривають перспективу 

систематичного використання їх на уроках гуманітарних та фундаментальних дисциплін при 

виконанні різних навчальних завдань. Застосування комп’ютера в навчанні стане активним і 

переважаючим у порівнянні з існуючою методикою, якщо будуть знайдені такі його форми, 

при яких отримуються якісні і кількісні переваги. Під якісними перевагами, в даному 

випадку, розуміється розширення можливості аналізу явищ і процесів (а відповідно, більш 

глибоке і усвідомлене вивчення курсу певної дисципліни), під кількісними – звільнення 

додаткового резерву часу на уроці. 
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 

Актуальність дослідження. Формування компетентності учня початкової школи – 

тривалий цілестпрямований процес. Функції вчителя суттєво змінюються: на першому плані 

— уміння організовувати самостійну пошукову діяльність учнів та їх взаємодію з метою 

розвитку мотивації й соціальних навичок. Такі можливості створюють сучасні продуктивні 

технології, зокрема, технології інтерактивного навчання, які створюють у класі таку 

атмосферу, що найкраще сприяє співпраці, порозумінню і доброзичливості.  

Мета дослідження - теоретично обгрунтувати сутність інтерактивних методів 

навчання та особливості їх впровадження в освітній процес початкової школи.  

Інтерактивне навчання, як зазначає О. Хотіленко, специфічна форма організації 

пізнавальної діяльності, під час якої навчання, занурене у спілкування, діалогове навчання, 

що грунтується на взаємодії й побудоване на ній. Призначення інтерактивного навчання 

полягає у тому, щоб не лише передати знання, а й усвідомити цінність інших людей. Н. Епік 

стверджує, що мета інтерактивного навчання – створення комфортних умов для активного 

навчання, за яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, що 

робить сам освітній процес продуктивним [1, с. 5]. Інтерактивне навчання має свої завдання, 

які полягають у розв’язанні навчальних поведінкових питань, а також наданні підтримки 

усім членам групи.  

О. Каменюк виділяє такі принципи інтерактивної роботи: одночасна взаємодія, 

однакова участь, індивідуальна відповідальність, позитивна взаємодія [2]. Призначення 

iнтерактивного навчання полягає у тому, щоб передати знання і усвідомити цінність інших 

людей. Основними формами інтерактивної роботи є навчальна взаємодія учнів у парах і 

мікрогрупах. Оптимальний склад групи - 4-6 осі6.  

 Спільна діяльність учителя й учнів, керівництво процесу вчителем, спеціальна 

організація та реальним життям, виховання та розвиток особистості учнів одночасно з 

процесом засвоєння навчальний процес відбувається за умови постійної, активної, 

позитивної взаємодії всіх, наданні підтримки усім членам групи.  

В. Капуш визначає такі риси інтерактивного навчання: двобічний характер, спільна 

діяльність учителя й учнів, керівництво процесу вчителем, спеціальна організація та 
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різноманітність форм, інформаційна прогалина, цілісність та єдність, мотивація та зв’язок з 

реальним життям, виховання та розвиток особистості учнів одночасно з процесом засвоєння 

нових знань [3, с. 3].  

Сутність інтерактивної взаємодії, на думку І. Дівакової, полягає в тому, що 

навчальний процес відбувається за умови постійної, активної, позитивної взаємодії всіх 

учнів. У результаті організації навчальної діяльності створюється атмосфера 

співробітництва, що дає змогу вчителеві стати справжнім лідером.  

В. Капуш підкреслює, що особливості взаємодії суб'єктів освітнього процесу, змісту 

та структури проявляються в ознаках інтерактивного навчання:  

-  фізична  -  діти змінюють робочі місця, вільно рухаються в приміщенні, пишуть, 

говорять,  слухають, пересідають;  

-  соціальна  -  учасники активно взаємодіють, ставлять запитання, відповідають на 

них, обмінюються думками;   

- пізнавальна - учні самостійно знаходять розв'язання проблеми, вносять доповнення і 

поправки, презентують (захищають, виступають), набуваючи власного досвіду [3, с. 10-11].  

3. Мілютіна зазначає, що у початковій школі інтерактивні технології - це первинний 

етап співнавчання учнів у парі та в групі. Робота в парі сприяє розвитку навичок 

спілкування, формуванню вмінь висловлюватися, переконувати та дискутувати. Працюючи в 

парах, учні не можуть ухилитися від виконання завдання, швидко виконують ті вправи, які за 

інших умов потребують великих затрат часу.  

Робота в малих групах сприяє активному, грунтовному аналізу й обговоренню нового 

матерiалу з метою його осмислення, засвоєння та закріплення, повторенню вивченого 

матеріалу та систематизації знань [1].  

Групова робота вносить розмаїття в освітній процес, дає змогу одразу одержувати 

відповіді на незрозумілі запитання, забезпечує реальний вибір посильних завдань. У 

школярів під час такої форми роботи формується позитивна мотивація навчальної співпраці. 

Кожна дитина оточена турботою, довірою, відчуває себе pівноправним партнером у 

спілкуванні, внаслідок чого зростає впевненість у своїх силах, у собі.  

Учитель, який організовує інтерактивну освіту - це творча особистість, що має певні 

компетенції щодо інтерактивної взаємодії та відзначається такими особистісними 

характеристиками:  

- гнучкістю поведінкового й емоційного реагування, що передбачає вміння швидко 

оpієнтуватися в динамічних обставинах навчально-виховного процесу; 

 - щирістю у вираженні своїй почуттів, уміння вільно виражати свою думку, не 

пригнічуючи тих, хто його оточує;  
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-  впевненість в цінності особистого досвіду учня [2, с. 11].  

Висновки. Iнтерактивне навчання - це жива нитка, що пов'язує, вчителя з кожним 

учнем та учнів між собою. 1нтерактивне навчання дає змогу сформувати особистість, яка 

здатна до активного навчання, творчості і співробітництва, взаєморозуміння у колективі, 

така, що самостійно набуває життєвих компетентностей.  
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Зацікавлення, інтерес до навчання – одні з головних умов проведення уроку.  Інтерес 

стимулює волю й увагу, допомагає легшому і міцнішому запам’ятовуванню. Інтерактивна 

технологія навчання дозволяє всім учням стати активними учасниками навчального процесу. 

Педагог створює такі умови навчання, при яких учень сам здобуватиме та відкриватиме свої 

знання у різних сферах.  Навчання орієнтоване на інтереси здобувачів, враховано вікові та 

індивідуальні особливості учнів. Інтерактивна технологія сприяє розкриттю потенціалу 

кожної дитини, дає змогу відчути особистий успіх кожному.  

На думку багатьох учених (О. Пометун, Л. Пироженко, А. Гін, О. Ісаєва, А. 

Мартинець, Г. Сиротинко), інтерактивні технології активізують пізнавальну діяльність учнів.  

Сьогодні покоління Z наповнює школи, університети. Щоб їх зацікавити, треба 

використовувати інші методи, ніж колись. Так, як зацікавлювали їхню бабусю чи батька, для 

сучасних учнів буде неактуально та нецікаво. Інтерактивні технології – вихід із ситуації, 

чудовий спосіб організації навчання. Адже у дітей присутній інтерес до навчання, матеріал 
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краще засвоюється, кожен  відчуває, що він залучений, а також відбувається взаємодія з 

іншими. Щоб добре організувати навчальний процес у такий спосіб, слід дотримуватися 

певних правил і обговорити їх зі здобувачами. Активна участь усіх обов’язкова, кожен має 

поважати думку іншого, обговорити регламент. 

Інтерактивні методи дають змогу створювати навчальне середовище, у якому теорія і 

практика засвоюються одночасно, а це надає змогу учням формувати характер; розвивати  

світогляд, логічне мислення, зв’язне мовлення; формувати критичне мислення; виявляти і 

реалізовувати індивідуальні можливості. При цьому освітній процес організовано так, що 

учні шукають зв’язок між новими та вже отриманими знаннями: приймають рішення; мають 

змогу зробити «відкриття»; формують власні ідеї та думки за допомогою різноманітних 

засобів; навчаються співробітництва. 

Обов’язковим компонентом успішної реалізації даної технології є дотримання правил, 

які учні мають обговорити спочатку. До роботи мають бути залучені всі здобувачі. Також 

педагогу необхідно заздалегідь подбати про психологічну підготовку учнів. Важливо, щоб 

кожна дитина з групи була почута, кожній групі необхідно дати можливість висловитися. 

Класне приміщення має бути облаштоване так, щоб учасникам було легко пересаджуватися 

для роботи у великих та малих групах. 

Стимулювальними засобами для активізації пізнавальної діяльності учнів під час 

реалізації інтерактивних технологій навчання є використання різноманітних методів та 

прийомів, а саме: метод емоційно-морального стимулювання, метод зацікавлення, метод 

створення ситуацій новизни у навчанні, метод емоційного сплеску та заохочення. 

Усі різновиди інтерактивних технологій характеризуються спільними рисами: 

активізують пізнавальні процеси, збільшують швидкість збору та опрацювання інформації; 

розвивають уміння аналізувати проблеми; формують основу для прийняття компетентних 

рішень. На вибір інтерактивних технологій навчання впливають особливості навчальної 

дисципліни, характер навчального матеріалу, обсяг часу.[3] 

Діти – майбутнє нашої країни. Вважаємо, якщо на уроках систематично 

використовувати інтерактивні технології, учні вмітимуть комунікувати з іншими, в них буде 

добре розвинуте критичне мислення, вони будуть зацікавлені навчанням і в подальшому 

житті прагнутимуть до самовдосконалення. У майбутньому такий фахівець буде вміти 

швидко адаптуватися до нових завдань, поданих у іншій формі. А це у 21 столітті, коли світ 

постійно змінюється, є важливо. Фахівець буде конкурентоспроможним.  

Інтерактивне навчання дає можливість  учням обмінюватися думками, ідеями,   

пропозиціями, а вчитель стає організатором спільної діяльності,  ділової співпраці,   творчого   

пошуку,   створює атмосферу  щирості,  поваги.  При  цьому навчальна   діяльність   стає 
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цікавою і корисною, зростає мотивація та пізнавальна активність учнів. За інтерактивного 

навчання всі  учні  залучені  до  процесу  пізнання, роблячи  індивідуальний  внесок у 

загальну справу. Обмін знаннями, ідеями,  думками відбувається в доброзичливій  атмосфері,  

в умовах  взаємодії, взаємопідтримки, взаєморозуміння.  Завдяки цьому  в  учнів 

розвивається критичне мислення, комунікабельність, самостійність, вміння точно 

висловлюватися, аргументувати власну думку.[2] 

Аналіз та засвоєння навчального матеріалу з використанням інтерактивних методів 

відбувається швидше та якісніше. Інтерактивна технологія активізує навчальну діяльність 

учнів, формує навички аналізу навчальної інформації; розвиває вміння формулювати власну 

думку, правильно її висловлювати, аргументувати її та дискутувати, моделювати  різні  

ситуації;  вчить  з повагою ставитись до іншої думки,  прагнути  до  діалогу, уникати 

конфліктів,  шукати компромісів.[1] 

Використання інтерактивних методів  дозволяє  змінювати форми  діяльності  та легко  

переключати  увагу учнів;  розвиває творчі  здібності, вдосконалює мовленнєві і розумові 

навички; дозволяє створювати ситуацію успіху, коли кожен учень на уроці почуває себе  

невимушено. У  процесі взаємодії  учнів  формуються  колективізм, моральні та гуманні 

якості особистості. 

Отже, інтерактивна технологія є важливою складовою навчального процесу  в 

освітньому просторі початкової школи. Вона  сприяє формуванню внутрішньої мотивації до 

навчання,  вміння  аналізувати  отриману інформацію,  висловлювати  власну  думку. Якість 

навчання та пізнавальна активність здобувачів росте із застосуванням інтерактивних методів. 

За таких умов урок стає змістовнішим, творчим, пізнавальним та цікавим. Інтерактивне 

навчання сприяє формуванню в учнів ключових компетентностей, розвиває в них 

комунікативні вміння  і  навички,  вчить  працювати  в колективі, прислухатися до думки 

товаришів. Створюється сфера спілкування, для якої характерна відкритість, взаємодія 

учасників, рівність їхніх аргументів, накопичення спільного знання, можливість взаємної 

оцінки і контролю.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СУЧАСНИХ МУЛЬТФІЛЬМІВ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ 

УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

У наш час телебачення, інтернет і соціальні мережі відіграють важливу роль у 

створенні інформаційного простору суспільства. Вони є найпопулярнішими засобами 

масової інформації, без яких сьогодні неможливо уявити повсякденне життя кожної людини. 

Зараз дітей дошкільного чи молодшого шкільного віку не здивуєш використанням сучасних 

ґаджетів: вони вже на базовому рівні знають як увімкнути потрібний мультфільм або гру на 

смартфоні,  зателефонувати бабусі чи написати найпростіше повідомлення. Таким чином, 

відбувається інтеграція в інформаційне середовище соціуму, і більшість батьків цьому 

активно сприяють. Та яка з цього користь і чи є ризики глобальної деградації в розвитку 

дитини, якщо замість читання книжки дорослі вмикають їй мультфільм, а замість прогулянки 

– улюблену гру на планшеті ?  

Особистість дитини формується з перших місяців її життя, найактивніше цей процес 

проходить у старшому дошкільному  віці. Майбутній розвиток дитини залежить від того, яку 

основу закладуть батьки та педагоги в цей період. 

Більшість дітей починають дивитися мультфільми у молодшому дошкільному віці. 

Уявляючи себе  персонажем, вони його наслідують і повторюють його моделі поведінки. В  

зв’язку із малим життєвим досвідом та недостатнім розвитком самосвідомості наслідують як 

хороші так і погані риси поведінки. Автори мультфільмів часто використовують це на свою 

користь. Вони збагачують свої творіння образністю, яскравістю, майстерно поєднують 

реальне і фантастичне.  

Соціалізація – процес і результат засвоєння та наступного активного відтворення 

індивідом соціального досвіду (зразків поведінки, соціальних норм і цінностей), а також 

психологічних механізмів, необхідних для успішного функціонування в суспільстві. 

Соціалізація як частина формування особистості – це також здатність виконувати 

елементарні функції та ролі дорослих [4]. 

Процес соціалізації включає: освоєння культури людських відносин і суспільного 

досвіду, соціальних норм, соціальних ролей, видів діяльності, форм спілкування. При 

соціалізації дитина грає активну роль, а саме – щось вибирає, щось відкидає [4]. 

Дж. Г. Мід виокремлює  три стадії соціалізації: 
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 Перший стадія - імітація - маленька дитина копіює поведінку дорослих, не 

розуміючи його; 

 Друга стадія- ігрова - у 3-4 роки дитина розуміє поведінку як виконання певних 

ролей, перехід від першої ролі до другої в процесі гри розвиває у дітей здатність додавати 

своїм діям такий зміст, який їм надають інші члени суспільства; 

 Третя стадія - колективних ігор - 5 років. Дитина вчитися розуміти очікування не 

інших людей, а групи в цілому, починає оцінювати свою поведінку за тими стандартами, які 

встановлені в групі в цілому або іншими "з боку". Прийняття правил гри сприяє прийняттю 

норм суспільства [1]. 

Мультфільми мають значний вплив на соціалізацію, тому що діти молодшого 

шкільного віку знаходяться в періоді інтенсивного особистісного розвитку. Вони всю 

інформацію сприймають у вигляді образів. Із цих образів, як із кубиків, вони будують свою 

модель світу. Не секрет, що часто некерована агресивна поведінка дітей, пов’язана з 

копіюванням ними поведінки героїв популярних мультфільмів. Справа в тім, що кількість 

мультфільмів для дітей, що містить в собі сцени насильства і жорстокості, зростає, а дитина, 

з властивою їй сприйнятливістю, переносить побачене у звичайне життя [2, 4]. 

Часто молодші школярі передають те, що бачать на екранах телевізорів у реальному 

житті, вживаються та наслідують певний образ, цим же вони не приймають групові норми, 

ображають та шкодять іншим. Їхня соціалізація не може відбутися належним чином.  

Відомий американський психолог А.Бандура, що досліджував вплив екрану на 

масового глядача , стверджував, що навіть одна  - єдина  телевізійна модель поведінки може 

стати предметом наслідування для мільйонів. Це було багаторазово підтверджено 

експерементами і життєвою практикою [3]. 

Для того, щоб перегляд мультфільмів приносив користь, потрібно бути 

ознайомленими з ознаками так званих «шкідливих мультфільмів»: 

1. Колір. Головні герої розфарбовані яскравим, «отруйним» кольором. Цей прийом 

експлуатує здатність дитячої психіки реагувати на все яскравіше. Тому від початку до кінця 

мультфільму персонаж веде маленького глядача, куди захоче, не даючи можливості 

відволіктися.  

2. Агресивність. Головні герої агресивні, вони прагнуть завдати шкоди оточуючим.  

3. Обличчя. Головна героїня всіх американських мультфільмів на одне обличчя. 

Мало того, що це нудно, але, якщо уявити це на обличчі живої дівчинки, то вона буде 

страшною. Через велику частоту показів цього обличчя на екрані, воно перетворюється на 

естетичний стереотип. Таким чином, дівчата будуть прагнути виглядати як те, чого не буває, 

а хлопчики , підростаючи, будуть безрезультатно шукати те, чого не може бути. 
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4. Образи. В жіночі образи втілюється така якість, як садизм. Дитина знає, що добрих 

і хороших потрібно наслідувати, проте в мультфільмах героїні мають не лише хороші якості, 

а й жорстокість, непошану до батьків.  

5. Поведінка. Демонстрація небезпечних для життя дитини форм поведінки, 

повторювати які у реальній дійсності недоцільно, незрозуміло, навіть просто небезпечно. 

Перегляд таких прикладів для наслідування може обернутися для дитини зниженням порога 

чутливості до небезпеки, а значить потенційними травмам [2]. 

Для того, щоб перегляд приніс більше користі, ніж шкоди потрібно дотримуватися 

рекомендацій. Час, проведений дитиною біля екрану має суворо дозуватися, по можливості 

без винятків. Лікарі-офтальмологи рекомендують: для дітей до 4-х років – не більше 20 

хвилин на день, для дітей 5-6 років – 30 хвилин, для дітей 7-8 років – 40 хвилин [2]. 

Ми можемо зробити висновки, що сучасні мультфільми значно впливають на 

соціалізацію учнів початкової школи, а «шкідливі» мультики можуть порушують психіку 

дітей. Батькам рекомендується відстежувати, що дивляться їхні діти, спостерігати за 

поведінкою, іграми, потрібно розмовляти з дітьми після перегляду мультфільму, запитувати, 

що сподобалося, що запам’яталося, підкреслювати позитивні моменти, обговорювати 

негативні, старатися робити висновки з побаченого. Це допоможе покращити емоційний 

контакт і взаєморозуміння з дитиною, сприятиме появі довіри та дружніх стосунків. 

Для того, щоб зменшити вплив сучасних мультфільмів на соціалізацію дітей, 

вчителям потрібно розмовляти з учнями, стимулювати до читання книг, аналізувати 

улюблених героїв народних казок та літературних творів, проводити бесіди на основі 

прочитаного, грати у захоплюючі ігри, естафети, давати цікаві дослідницькі домашні 

завдання. Таким чином, відбувається всебічний розвиток особистості із формуванням 

адекватних гуманістичних та естетичних поглядів. 
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МЕТОД ПРОЕКТІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Пошук шляхів підвищення ефективності процесу навчання привів до розвитку 

багатьох методів навчання, які сприяють активізації навчального процесу; розвитку 

пізнавального інтересу школярів; формуванню теоретичного мислення учнів; поетапному 

формуванню розумових дій; диференціації та індивідуалізації навчання; оптимізації 

навчання; організації проблемного навчання. Одним з таких методів на сучасному етапі є 

метод проектів. 

Метод проектів вважають одним з найперспективніших методів навчання. За своєю 

сутністю робота над проектом носить інноваційний характер: вимагає від педагога 

застосовувати нові знання; виробляє вміння діяти і приймати рішення самостійно чи в складі 

команди, шукати і застосовувати нову інформацію з різноманітних джерел, використовуючи 

інформаційно комп’ютерні технології для виконання завдань, розвиває критичне мислення, 

саморозвиток. 

Упровадження проектного методу в навчальний процес має велике значення для 

початкової школи, оскільки завдяки йому найповніше реалізуються прийоми розумової 

діяльності, зміни мотиваційної структури особистості, формування умінь навчальної 

діяльності тощо. 

На сучасному етапі реформування шкільної освіти є доцільним і актуальним 

запровадження освітньої проектної технології у навчально-виховний процес. 

Організація навчально-виховного середовища є одночасно інформаційним, 

різнобічним, комплексним і тематичним, динамічним і варіативним, близьким до дитячого 

сприймання. Вона сприяє розвиткові пізнавальної активності учнів.  

Метод проектів (від грецької — шлях дослідження) — організація навчання, за якою 

учні набувають знань і навичок у процесі планування й виконання практичних завдань — 

проектів. 

Метод проектів — спосіб, що дає змогу ефективно спланувати дослідження, 

конструкторську розробку, управління і т. ін. для того, щоб досягти результату в 

оптимальний спосіб. Для успішної реалізації здійснюється практична діяльність, що 

припускає досягнення поставленої мети. Проект реалізації дослідження не є проектом, а 

залишається дослідженням, зокрема організованим проектним методом. 
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Поняття «метод проектів» також визначається науковцями по-різному: і як 

конкретна практика роботи вчителів, спрямована на формування в учнів певної системи 

інтелектуальних і практичних умінь; і як комплексний метод навчання; і як педагогічна 

технологія; і як система навчання. 

До однієї з продуктивних та оптимальних технологій створення освітнього 

середовища в початковій школі належить організація проектної діяльності. Проектна 

діяльність є методом, який грунтується на дитячих потребах та інтересах, стимулює 

самостійність, забезпечує єдність інтелектуального, емоційного і морального розвитку. 

Проектування – це специфічний індивідуально-творчий процес, який потребує від 

кожного учасника оригінальних рішень, водночас - це процес колективної творчості. 

Метою навчального проектування є створення педагогом таких умов під час 

освітнього процесу, за яких його результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності 

учня. Робота над проектом грунтується на принципі особистісно орієнтованого навчання та 

конкретній праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням інтересів. 

Формування проектної діяльності передбачає відпрацювання з учнями кожного із 

компонентів цієї діяльності. Першочергового значення тут має усвідомлення сформульованої 

вчителем задачі та самостійне висування власних задач діяльності в безпосередньому зв'язку 

з її мотивами. 

Проектна діяльність - це та якісна основа, яка може реалізувати гуманістичний 

підхід до навчання, оскільки сприяє формуванню творчої особистості, діяльність якої вже в 

цьому віці спрямована на впровадження власних ідей, перетворення навколишнього 

середовища (виготовлення моделей, конструкцій), з урахуванням різних потреб за своїми 

можливостями. 

Організовуючи проектну діяльність у початковій школі, учитель має враховувати 

вікові й психолого-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку. Дитина 

молодшого шкільного віку має невеликий життєвий досвід, тому і коло соціально значущих 

проблем, з якими вона могла мати справу, вузьке, її уявлення про такі проблеми мало 

диференційовані, однопланові. 

Проблема проекту, яку пропонують молодшому школяреві, має бути соціально 

детермінованою та знайомою і цікавою для нього. Тому теми дитячих проектних робіт краще 

вибирати із змісту навчальних предметів або із близьких до них галузей. 

Вимоги до проектної роботи в початкових класах: 1. Контроль за виконанням 

проектних завдань має бути ретельніший, адже теоретичних, практичних знань та вмінь у 

молодших школярів ще бракує. 2. Проекти для початкової школи здебільшого мають бути 

короткотривалими. 3. У роботі з усім класом слід віддавати перевагу рольовим, 
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інформаційним, творчим проектам — ці види діяльності завжди цікавили молодших 

школярів. 4. Для пошукової діяльності бажано спочатку залучати дітей з підвищеною 

навчальною мотивацією — їхні дослідження можуть зацікавити інших учнів. 5. У ролі 

перших проектів у початковій школі варто обрати групові. Це надасть можливість 

диференційовано розподілити проектне завдання. Учитель отримає уявлення про можливості 

кожної дитини і виділить лідерів, які зможуть очолити майбутні проектні групи. 6. Значну 

увагу необхідно приділяти презентації проектів: запрошувати на неї батьків, учнів інших 

класів. 7. Учитель на початку проектування повинен підвести учнів до вибору теми. 8. Теми 

учнівських проектів мають бути різноманітними, їх не слід регламентувати та виділяти більш 

значущі. 9. Робота над проектами у початкових класах не повинна бути вимушеною, учні 

мають працювати добровільно. 

Педагоги виявляють цінність методу проектів у таких ознаках: учні навчаються 

добре виконувати роботу, відчуваючи при цьому радість та гордість за її результати;  учні 

люблять свою школу, у них не виникає проблем із дисципліною; діти навчаються мислити, їх 

думки базуються на фактах, а не на передбаченнях; вони навчаються вчитися, знають, де і як 

потрібно знаходити матеріал, як тлумачити факти, як їх обґрунтовувати; діти набувають 

навичок роботи в колективі; вчаться ставити мету, зважати на думку товаришів; вони 

навчаються ефективно працювати, планувати свою працю, знають, де знайти засоби для 

досягнення мети та як їх застосувати; учні вчаться аналізувати власну працю. 

Таким чином, раціональний зміст означеної системи організації навчання полягає в 

тому, що вона дозволяла значною мірою оптимізувати темп навчання, узгодивши його з 

можливостями дитини, привчати її до самостійності та відповідальності за виконання 

завдання, розвивати ініціативу, стимулювати пошукову діяльність і пізнавальний інтерес. 

В основі проектної діяльності – взаємодія суб’єктів, яка виявляється у спільній 

праці, пізнанні, спілкуванні. Учень є активним учасником проектної діяльності – він 

визначає мету, відкриває нові знання, вибирає шляхи розв’язання проблеми, експериментує, 

несе відповідальність за свою роботу. 

Учитель – партнер учня у цій діяльності. від допомагає учневі визначити мету, 

розкриває потенціал можливих форм роботи, рекомендує джерела збору інформації, сприяє 

прогнозуванню результатів, допомагає оцінити роботу, створює умови для активності учня. 

Такий підхід дозволяє уникнути педагогічного тиску на дитину, так званих дій «зверху», 

встановлює та підтримує взаємні зв'язки суб'єктів у спільній діяльності, результатом якої є 

вияви учнем активності, формування суспільно значущих потреб і зростання мотивації.  

Відповідно до провідної мети проекту об'єкт може досліджуватися за ознаками 

групи, структури, місця, функції, часу та властивостей. У процесі дослідження об'єкта 
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розвиваються соціально значущі якості, компетентності та пізнавальні інтереси учня. При 

цьому «об'єкт проектування «розпредмечується» – його сутність, властивості та логіка 

стають надбанням особистості учня, завдяки чому його здібності розвиваються і 

наповнюються предметним змістом» 

Метод проектів є однією з інноваційних педагогічних технологій, що відповідає 

вимогам Національної доктрини розвитку освіти щодо переходу до нового типу 

гуманістично-інноваційної освіти, коли увага переноситься на процес набуття школярами 

знань, умінь, навичок, життєвого досвіду, які трансформуються в компетенції.  

На основі отриманих результатів роботи можна зробити висновок, що метод 

проектів дійсно є засобом ефективного та якісного навчання молодших школярів. 

Уважають, що під час проектної діяльності, починаючи з молодшого шкільного віку, 

діти набувають таких вмінь і навичок, як: самостійно знаходити спосіб здобуття знань, 

формулювати запитання до вчителя з метою отримання інформації, знаходити декілька 

варіантів розв’язання проблеми, висунення власної гіпотези; в учнів розвиваються прагнення 

до творчості та саморозвитку, бажання і здатність самостійно вчитися. 

Учні застосовують знання, здобуті під час проектної діяльності, на уроках, у 

всеукраїнських інтерактивних конкурсах, олімпіадах.  

Крім того, учні вчаться відстоювати свою власну думку, водночас знаходячи 

компроміс, підтримувати інших під час виступу. Поліпшуються відносини у колективі. 

Метод проектів дає змогу дитині та її вчителеві піднятися на вищий рівень розвитку 

і повірити у свої можливості. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ В МОЛОДШОМУ 

ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ  

 

Проблема мотивації молодших школярів до навчання в інформаційному суспільстві є 

важливою і актуальною, тому що розширення освітнього простору  ставить перед тим, хто 

вчиться, завдання навчитися самостійно оперувати знаннями, розвивати вміння, 

удосконалювати компетентності, свідомо орієнтуватися у швидкоплинному потоці 

інформації та ефективно здобувати нові знання [1]. Молодший шкільний вік є важливим для 

розвитку мотивації навчання, оскільки саме на цьому етапі навчальна діяльність є провідною 

і значно впливає на поведінку та усталення життєвої позиції здобувача освіти [2].  

Теоретичні аспекти й особливості розвитку мотивації до навчання у молодшому 

шкільному віці розглянуті у змісті курсової роботи «Шляхи підвищення мотивації при  

вивченні рідної мови у початкових класах».  

Метою цієї публікації є узагальнення результатів емпіричного дослідження названої 

проблеми. Відповідно до мети  дослідження – виявити шляхи підвищення мотивації учнів – 

було сформульовано завдання емпіричної частини пошуку, а саме з'ясувати: 

–  як студенти - майбутні педагоги розуміють  і трактують питання мотивів і мотивації 

навчання; 

–  які способи мотивації вважають найбільш ефективними для себе особисто, для 

спілкування з друзями, для використання під час роботи у закладі початкової освіти; 

–  розуміння студентами  розвитку мотивів і мотивації із віком; 

– як майбутні педагоги ставляться до мотивації навчання учнів засобами сучасного 

інформаційного простору та соціальних мереж. 

Для розв’язання поставлених завдань було розроблено анкету, яка складалася з 15 

запитань відкритого і закритого типу. Анкетування проводилося у Google Forms і було 

поширене серед студентів різних спеціальностей факультету педагогічної освіти. Усього в 

анкетуванні взяло участь 25 майбутніх педагогів. Результати анкетування отримані  у вигляді 

діаграм та табличних даних. Преамбула анкети містила повідомлення про мету і завдання 

анкетування, його анонімний характер.  
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Щодо вступної частини анкети, то було отримано такі  біографічні дані: виявили 

бажання взяти участь у проведенні анкетного опитування,  за освітою: бакалавр ‒ 100%, 

магістр ‒ 0%; за курсом: другий ‒ 76%, третій ‒ 12%, четвертий ‒ 12%. 

Відповідно до запитань основної частини анкети були отримані наступні результати.  

Щодо першого завдання – як студенти - майбутні педагоги розуміють  і 

трактують питання мотивів і мотивації навчання, встановлено, що: 

– 64% опитаних вважають, що мотивація має значний вплив на 

ефективність навчання та успішність освітнього процесу в цілому; 

− 24% респондентів вказало, що мотивація достатньо впливає на 

пізнавальну діяльність у навчанні; 

− 12% опитаних вважають, що мотивація  має незначний вплив на 

освітній процес – кількість цих відповідей викликає певну тривогу. 

    Щодо завдання –  з’ясувати розуміння студентами розвитку мотивів і 

мотивації із віком, розрізнення понять мотивація і мотив як внутрішнє спонукання до 

пізнавальної діяльності у навчанні отримано наступні результати: 36% опитаних визнали, що 

мали високу мотивацію у навчанні в початковій школі (оцінили в 10 по 10-ти бальній 

позначці). Згодом у середній школі цей показник опустився до 16% (10/10), 12% (9/10) та 

28% (7/10). У порівнянні зі старшою школою, від 12 до 20% респондентів зазначили, що їхня 

мотивація коливалася від 7-ми до 10-ти балів по 10-ти бальній шкалі. У 64% опитаних значно 

підвищилась мотивація при навчанні в університеті, а інші ж 36% відповіли, що від періоду 

старшої школи були незначні зміни. 

На запитання «Які способи мотивації студенти вважають найбільш 

ефективними для себе особисто?» респондентам запропонували назвати мотиватори, які 

використовували до них вчителі, спонукаючи до навчально-пізнавальної діяльності. 

Отримали наступні відповіді: 

− «Гарні оцінки, наліпки, грамоти»; 

− «Людяність, прийняття, бажання навчити»; 

− «Активне залучення в урок, обговорення, використання аудіовізуальних 

матеріалів, можливість висловитись і бути почутим, вислухати інших»; 

− «У молодшій школі за гарну роботу на уроках вчителька часто 

пропонувала відвідати цікаві місця (кіно, музей, театр і т.д.). Безпосередньо на уроках 

часто нагороджували відзнаками та наліпками»; 

− «Додаткові бали, похвала перед класом». 
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Однак хочемо зазначити, що більшість відповідей звучали як «нічого», «мінімальні» 

та навіть «психологічний тиск». 

Щоб з’ясувати думку студентів щодо демотивації навчання, респондентам 

запропонували вказати, які зовнішні мотиватори, спонукання є неефективними для 

мотивування дітей молодшого шкільного віку. Відповіді: 

− «Висміювання біля дошки, порівняння, підвищення голосу на дитину, 

дзвінки батькам»; 

− «Тиск, надмірна критика, надмір самостійної роботи»; 

− «Тут низька оцінка. Проте і висока також не мотивує»; 

− «Порівняння дітей хто гірший, хто кращий»; 

− «Неефективним мотиватором для дитини є заборона на будь-яку 

діяльність при отриманні поганої оцінки»; 

− «Багато тексту і мало картинок». 

   Думки студентів щодо шляхів активізації мотивації навчання  у молодшому 

шкільному віці були достатньо схожими і цілісними: 

− «Об‘єктивна похвала учнів»; 

− «Конкуренція, похвала, інтерес, наклейки, печатки, грамоти»; 

− «Оцінювати насамперед успіхи, а не окремі відповіді; більше 

використовувати технічні і ігрові засоби»; 

− «Тепло до учня зі сторони вчителя»; 

− «Індивідуальний підхід, створення позитивного ставлення до 

навчального процесу та неможливість для учня "відстати" від навчального процесу»; 

− «Спілкуватися з учнями на рівні, не ставитись до них як до маленьких 

діток»; 

− «Можливість учня використовувати вивчений матеріал на практиці та 

допомога в розумінні власних потреб». 

Відповідно  до цього були отримані відповіді на закрите питання анкети - від 96 до 

100% респондентів надали високу оцінку різним критеріям підвищення мотивації дітей 

молодшого шкільного віку, серед яких:  

− «Використання різноманітних методів і форм навчання»; 

− «Похвала учнів»; 

− «Не складний та простий матеріал»; 

− «Відсутність конкуренції»; 

− «Атмосфера у класі/колективі»; 



126 
 

− «Свобода вибору»; 

− «Використання технічних засобів»; 

− «Зворотний зв’язок «учитель- учень»; 

− «Об'єктивна критика». 

Також респондентам пропонувалося оцінити, які аспекти сприяють підвищенню 

мотивації до навчання найбільше чи найменше. На думку опитаних, найкраще впливають 

«Цікавість, незвичайний виклад нового матеріалу»; «Взаємини «педагог-учень» та «Образне, 

яскраве мовлення, створення позитивних емоцій у процесі навчання». Що ж стосується 

аспектів, які впливають найменше, то опитуванні виділили такі: «Розвиток самостійності й 

самоконтролю учнів у навчальній діяльності» та «Матеріал на основі життєвих ситуацій, 

досвіді педагогів та учнів». 

 Наступне запитання полягало в тому, щоб респонденти обрали 5 оптимальних шляхів 

підвищення мотивації. Серед них переважають: «Використання технічних засобів навчання, 

мультимедійних технологій»; «Довіра між учителем і учнем»; «Використання дидактичних і 

розвивальних ігор і вправ»; «Допомога учню у створенні зв’язків між навчанням у школі та 

його інтересами» та «Виявлення з учнями причин помилок і шляхів їх виправлення». 

Останній розділ опитування присвячений мотивам, спонуканням до навчально-

пізнавальної діяльності через доступ до Інтернет-ресурсів.  

Завдяки анкетуванню ми змогли визначити 3 основні шляхи мотивації до навчально-

пізнавальної діяльності виникають завдяки вільному доступу до Інтернет-ресурсів. До них 

належать: «Безкоштовні курси та навчання»; «Свобода вибору» та «Доступ до різноманітних 

джерел інформації». Також ми змогли визначити які мотиви, спонукання до навчально-

пізнавальної діяльності виникають в учнів завдяки соцмережам. Учасники опитування 

виділили серед них такі: «Вивчення кола інтересів дітей»; «Інтеграція соцмереж із 

традиційними засобами навчання» та «Україномовний контент». Завдяки опитуванню ми 

визначили, яка із соціальних мереж має ширші можливості для поширення мотиваторів, 

стимулів до навчання. Першість тримає така соцмережа як «Tik Tok». Останнє місце в 

рейтингу займає «Skype». 
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ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Сучасна система освіти базується на компетентнісному підході, що спрямований на 

всебічний розвиток особистості. Саме тут актуальності набуває проблема формування 

комунікативної компетентності учнів. Лексична компетентність, а саме, 

внутрішньомовленнєва підготовка людини до комунікативної діяльності [2, с. 13], є однією з 

десяти ключових компетентностей Нової української школи і складає основу комунікативної 

компетентності. Її основною метою є збагачувати словниковий запас учня та розвивати 

вміння доречно використовувати лексику в різних контекстах. 

Збагачення лексичного запасу необхідно для успішної комунікації, адже це справді є 

тим головним і необхідним матеріалом, яким ми користуємось у мові. Це також є той 

інструмент, який допомагає соціалізуватись та вміти зарекомендувати себе, що є не менш 

важливим для школярів. Учні повинні усвідомити, що мова потрібна людям, щоб 

розмовляти, повідомляти один одному свої думки, почуття, бажання, дізнаватися про події, 

враження і думки інших людей. Без мови було б важко, а то й просто неможливо разом 

навчатися, працювати, гратися — взагалі жити в суспільстві[1, с. 150]. 

Лексична компетентність учня початкової школи є однією з інтегрувальних якостей 

особистості учня, яка уможливлює свідомо і творчо визначати і здійснювати власне життя, 

розвивати власну індивідуальність, досягати успішної, оптимальної життєдіяльності[2, с. 17]. 

Лексична компетентність, як і будь-яка інша компетентність, не може бути лише певною 

кількістю знань, а має базуватись на здобутих знаннях, а також навиках та здібностях, які 

учні здобувають під час засвоєння основ лексикології. Звідси можемо сказати, що розвиток 

лексичної компетентності не може бути лише вивченням слів на механічному рівні, а справді 

усвідомленим процесом, який супроводжується практичними вміннями у застосуванні.  

Важливою умовою мовленнєвого розвитку учнів початкових класів є робота над 

збагаченням й увиразненням їхнього словника, формування вмінь правильно, точно й 

образно використовувати лексику рідної мови під час продукування власних 

висловлювань[1, с. 140]. Саме тут надзвичайно важливим є завдання вчителя, яке полягає у 

доступному, структурованому та послідовному процесі навчання, застосування таких засобів 

навчання, які будуть найбільш зрозумілими та ефективними цій цільовій авдиторії. Тому, 
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формування лексичної компетентності має на меті сформувати на високому рівні знання та 

вміння, як використовувати мову, а також здатність користуватись всіма видами мовленнєвої 

діяльності. 

Способів збагачення словникового запасу учнів є чимало, які існують на свідомому та 

підсвідомому рівнях. Завданням вчителя є збагачувати активний та пасивний словники учнів, 

формувати вміння використовувати слова у різноманітних ситуаціях, розуміти 

багатозначність слів та доречність їх вживання, вміти аналізувати усне та писемне мовлення. 

Лексичний запас школярів стає інструментом для вмілого застосування та використання 

мови. Результатом словникової роботи є вміння учня пояснювати та розуміти значення слів, 

активно їх використовувати у доречних формах, добирати відповідні слова, уникаючи 

одноманітного мовлення, розпізнавати власні та чужі помилки, а також формувати 

усвідомлене висловлювання. 

Попри використання різноманітних форм, методів та засобів у процесі навчання вчені 

визначають певні особливості, від яких залежить ефективність роботи школяра над 

формуванням лексичної компетентності:від натренованості мускулатури його органів 

мовлення; від розуміння дитиною лексичних і граматичних значень мовних одиниць; від 

розвитку в дитини сприйнятливості до виразності мовлення; від розвитку відчуття мови 

(мовного чуття) як здатності запам’ятовувати норми вживання мовних одиниць у мовленні; 

від засвоєння писемного мовлення, зумовленого розвитком усного мовлення; від темпу 

лексичного збагачення мовлення, який прискорюється у результаті творчої мовленнєвої 

діяльності школяра[2, с. 48-49]. 

Лексичний матеріал вводиться поступово та поетапно для доступного розуміння 

учнями. Індивідуальні особливості сприйняття та усвідомлення школярами вивченого 

матеріалу є одним з ключових завдань, на які вчитель звертає увагу при збагачені знань 

учнів. Чимало факторів впливає на успішність роботи школярів, тому розуміння 

психологічних особливостей учнів, індивідуалізація та диференціація у процесі навчання  є 

невід’ємними. Особливості пам’яті, формування та взаємозв’язок внутрішнього та 

зовнішнього мовлення  сприймання, усвідомлення та застосування знань слухачами 

початкової школи є ключовими при формуванні лексичної компетентності. 

Процес формування лексичних навичок є багатоплановим та послідовним, тому для 

ефективного формування лексичної компетентності учня початкової школи на уроках 

української мови (та на всіх іншопредметних уроках) важливим є створення вчителем 

штучного культурного мовленнєвого середовища, яке формуватиме знання та навики для 

використання у повсякденній діяльності. Також необхідним є створення умов для розвитку 

мовного потенціалу на високому рівні. Все це є надзвичайно актуальним та спрямоване на 
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розвиток учнів на компетентісній основі, на якій і побудована сучасна методика навчання. 

Формування лексичної компетентності є тривалим процесом, який необхідно завжди 

оновлювати та збагачувати. Вчитель є ніби інструментом, який організовує процес 

різнопланово та націлює на практичне застосування в майбутньому. Робота над вивченням 

лексичного матеріалурозширює знання учнів про мову, ознайомлює з одиницею мови — 

словом, є головним джерелом збагачення словника учнів. Вивчення лексики розвиває увагу 

учнів до значення й уживання слів у власному мовленні, виховує потребу в доборі 

необхідного слова для точного висловлювання думки, розвиває чуття мови. Через інтерес до 

лексики виховується інтерес до мови в цілому. [1, с. 140]. 

Отже, під формуванням лексичної компетентності учнів початкової школи розуміємо 

правильну організацію мотиваційної, когнітивної, практичної, рефлексивної та поведінкової 

лексичної діяльності з опорою на наявність певного запасу слів у межах вікового періоду, 

адекватне використання лексем, доречне вживання образних висловів, приказок, прислів’їв, 

фразеологічних зворотів[2, с. 17]. 

Формування лексичної компетентності школярів на уроках рідної мови є 

взаємопов’язан’ою діяльністю та цілеспрямованим процесом, який є системним,послідовним 

та довготривалим. Цей процес не завершується у 1-4 класах, а триває й надалі. Набуті знання 

учні розвивають, синтезують та застосовують продовж життя, адже лексична компетентність 

є ключовою в успішній комунікації людини. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 

 

 Фізичний розвиток є одним з найважливіших елементів розвитку особистості, який 

безпосередньо пов'язаний зі здоров'ям людей. Сучасний темп життя ставить вимогу з молоду 

дбати про своє фізичне вдосконалення, мати знання в галузі особистої та суспільної гігієни, 

вести здоровий спосіб життя, самостійно і систематично займатися фізичними вправами. 

Відповідно до Конституції України держава дбає про розвиток фізичної культури здобувачів 

освіти.  Основним завданням вчителів з фізичного виховання є збереження та зміцнення 

здоров'я учнів, яке сприятиме їх всебічному розвитку.  

 На сучасному етапі в Україні склалась критична ситуація зі станом здоров’я учнів в 

школах. Наукові дослідження свідчать про те, що 90% шкільних випускників мають 

відхилення у стані здоров’я (О. Л. Благій, 2005; Г. В. Глова, 2007, І. Р. Боднар, 2015 та інші 

автори). Саме тому, відповідно до вимог сучасного стану суспільства виникає необхідність 

розробки інноваційних технологій у проведенні занять з фізичної культури.  

 Фізичне виховання здобувачів освіти реалізується через систему таких дидактичних 

компонентів: обов'язковий (заняття, фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального 

дня), що формує основи фізичної культури особистості відповідно до Державних стандартів 

Освітньої галузі «Фізичне виховання» та позаурочний (заняття у секціях та гуртках 

спортивного спрямування навчального закладу, позашкільних навчальних закладах, 

самостійні заняття, участь у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах), що доповнює 

обов'язковий компонент з урахуванням індивідуальних мотивів, інтересів і потреб, 

природних здібностей та стану здоров'я особистості. 

 Заняття з  фізичної  культури і спорту в навчальних закладах проводяться відповідно 

до типових або інших  навчальних  програм  освітньої  галузі   "Здоров'я   і   фізична 

культура" Державного  стандарту  початкової загальної  освіти. На основі навчальних 

програм до предмета «Фізична культура» чи інтегрованих курсів вчителі складають 

календарно-тематичні планування в довільній, зручній для використання формі, з 

урахуванням навчальних можливостей учнів класу.  
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 Вікові особливості молодших школярів (висока емоційність і рухливість, 

нестійка увага, конкретність мислення і пам'яті, підвищена втома), диктують учителю 

необхідність творчого застосування різноманітних методів навчання і виховання.  

 Основними формами роботи з фізичного виховання в режимі навчального дня є уроки 

фізичної культури, гімнастика до уроків, фізкультурні хвилинки під час уроків, ігри та 

фізичні вправи на перервах та в групах продовженого дня. Систематичне проведення таких 

заходів сприяє фізичному розвитку, підвищенню розумової працездатності й успішності, 

виховує дисциплінованість і організованість. Інформується, що частину навчального 

навантаження з фізичної культури у початковій школі (до 1 години на тиждень) можна 

використовувати на вивчення окремих навчальних предметів, що забезпечують рухову 

активність учнів (хореографія, ритміка, плавання тощо), за наявності відповідних умов, 

педагогічних кадрів та навчальних програм, які мають гриф Міністерства освіти і науки 

України. 

У відповідності до Закону України "Про охорону праці" з метою збереження здоров’я 

школярів необхідним є суворе дотримання правил охорони праці і техніки безпеки на уроках 

фізичної культури. Спортивні зали і спортивні майданчики повинні відповідати 

встановленим санітарно-гігієнічним вимогам і нормам. У спортивних залах та на спортивних 

майданчиках необхідно забезпечити умови, які не завдають шкоди школярам під час 

виконання фізичних навантажень. Серед них: правильне розміщення спортивного 

обладнання, справність спортивного інвентаря та інше. [2, с.19] 

У загальноосвітніх навчальних закладах, відповідно до закону «Про освіту», 

безпосереднє керівництво, зокрема фізичним вихованням, здійснюють керівники шкіл. 

Відтак на адміністрацію шкіл покладається відповідальність за стан фізичного виховання в 

закладі, особистий контроль за станом здоров'я та фізичним розвитком учнів, забезпечення 

кадрового потенціалу для проведення занять з фізичної культури. Директори шкіл 

зобов’язані створювати і забезпечувати безпечні умови для проведення уроків фізичного 

виховання та організації позакласної роботи. Періодично інспектувати правильність 

дотримання техніки безпеки та перевіряти технічний стан обладнання та інвентарю. [1, с.26] 

Положенням про фізичне виховання учнів зобов’язано вчителів, що проводять заняття 

з фізичної культури, нести відповідальність за виконання навчальної програми, а також 

якомога більше залучати школярів до фізкультурних гуртків, спортивних секцій тощо. 

Викладачі повинні контролювати стан здоров’я школярів, вчасно надавати першу 

долікарську допомогу при травмуванні учнів під час занять. Необхідно також суворо 

дотримуватися рекомендацій медичних працівників щодо дозування фізичного навантаження 

для учнів. [3, c.25] 
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Отже, підсумовуючи вище наведене метою фізичного виховання учнів є збереження 

і зміцнення здоров’я, розвиток основних рухових якостей та рухових здібностей, підвищення 

рівня фізичної підготовленості учнів. Оздоровчий ефект занять фізичною культурою 

забезпечується за умови повної відповідності фізичного навантаження функціональним 

можливостям організму, створення необхідних умов для проведення уроків фізичного 

виховання, зокрема дотримання правил техніки безпеки для запобігання травматизму учнів. 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ В 

ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

 Розвиток інноваційних процесів у освіті на сучасному етапі є об'єктивною 

закономірністю, що зумовлюється: інтенсивним розвитком інформаційних технологій у всіх 

сферах людського буття: оновленням змісту філософії сучасної освіти, центром якої став 

загальнолюдський цілісний аспект; гуманістично зорієнтованим характером взаємодії 

учасників навчально-виховного процесу; необхідністю формування творчої особистості 

вихованця, його готовності до активної діяльності в нових соціально-економічних умовах [2, 

23 с.]. 

 Нова філософія освіти розглядає педагогічну діяльність з позицій парадигми 

особистісно орієнтованої освіти. Традиційна парадигма має в основі формування в уснів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text
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знань, умінь і навичок, а також ідеалів і цінностей, які сприяють індивідуальному розвитку 

людини й збереження соціального порядку [2, 23 с.].  

 Нова гуманістична парадигма ставить у центр уваги учня як суб'єкта життя, як вільну 

і духовну особистість, яка має потребу в саморозвитку. Її називають особистісно 

зорієнтованою [2, 24 с.]. 

 Основною проблемою освіти сьогодні стає не засвоєння величезного обсягу знань, що 

постійно збільшується («дати знання»), не орієнтація в потоці все зростаючої інформації 

(«навчити вчитися»), а проблема прямо протилежна: пошук і вироблення унікальних знань у 

яких назріла особистісна потреба («допомогти вирішити власний проєкт») [1, 28 с.]. 

 В умовах особистісно орієнтованого навчання педагог виконує іншу роль і функцію в 

навчальному процесі. Якщо за традиційної системи освіти педагог разом з підручником були 

основними і найбільш компетентними джерелами знання, а педагог був до того ж і 

контролюючим суб’єктом пізнання, то згідно нової парадигми освіти він виконує більше 

роль організатора самостійної активної пізнавальної діяльності учнів, студентів, 

компетентного консультанта і помічника. Його професійні уміння повинні бути спрямовані 

не просто на контроль знань і умінь учнів, студентів, а на діагностику їх діяльності, щоб 

вчасно допомогти кваліфікованими діями усунути виявлені труднощі пізнання й 

застосування знань. Ця роль значно складніша, ніж за традиційного навчання, і вимагає від 

педагога вищої майстерності [1, 33 с.]. 

 Суспільство інформаційних технологій зацікавлене в тому, щоб його громадяни були 

здатні самостійно й активно діяти, приймати рішення, гнучко адаптуватися до зміни умов 

життя. Заклад освіти має створити умови для розвитку особистості, яка володіє 

вищевказаними якостями. Це завдання вирішить не стільки зміст освіти, скільки інноваційні 

технології навчання [ 1, 34 с.].  

 Серед розмаїття інноваційних напрямків слід віддати перевагу технологіям типу 

технології кооперативного навчання, бо, по-перше, вони легко вписуються в навчальний 

процес, докорінно не змінюють зміст навчання, який визначений освітнім стандартом, дають 

змогу досягати поставленої будь-якою програмою чи стандартом освіти мети з будь-якого 

навчального предмету; по-друге, вони є істинно технологіями навчання, гуманістичними не 

тільки у своїй філософській і психологічній суті, але й у суто моральному аспекті, 

забезпечують не тільки успішне засвоєння навчального матеріалу всіма учнями, студентами, 

але й їх інтелектуальний, моральний, духовий розвиток, самостійність, доброзичливість до 

педагога й один до одного, комунікабельність, бажання допомогти іншим. Суперництво, 

зарозумілість, авторитарність, які породжує традиційна дидактика, несумісні з особистісно 

орієнтованими технологіями [1, 36 с.]. 
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 Головною рисою гуманістичного підходу в психології й освіті є особлива увага до 

індивідуальності людини, її особистості, чітка орієнтація на свідомий розвиток самостійного 

критичного мислення [ 1, 36 с.]. 

 Всі сучасні технології є особистісно орієнтованими, оскільки спрямовані на 

індивідуальний розвиток особистості учня. Вихователю важливо допомагати дитині у 

вирішенні особистих життєвих проблем: розуміння сенсу життя, пошуку шляхів 

саморозвитку, досягненню успіху в навчанні, здобутті професії, суспільному і особистому 

житті [2, 37 с.]. 

Метою педагогічної підтримки є усунення перешкод, що заважають успішному 

самостійному рухові дитини у світі. Реалізація педагогічної підтримки передбачає повагу до  

особистості учня, знання індивідуальних особливостей дитини, виявлення довіри до неї, 

доброти, чуйності, співчуття, співстраждання, турботу, емпатійне ставлення, розуміння 

внутрішнього світу, врахування поглядів учня як співбесідника, розумні вимоги [2, 38 с.]. 

Педагогіка співробітництва це ще одна виховна технологія, яка пронизує всі сучасні 

особистісно орієнтовані технології. Вона є втіленням нового педагогічного мислення, яке 

виникло в 80-і роки ХХ століття. Назва цій технології дана групою вчителів-новаторів, які 

узагальнили передовий досвід радянської і зарубіжної школи [2, 38 с.]. 

Технологія «створення ситуації успіху», автором якої є А. С. Бєлкін. Витоки цієї 

технології у педагогічній діяльності А. С. Макаренка, який розробляв ідею «завтрашньої 

радості», В. О. Сухомлинського, який створив «Школу радості»[2, 41 c.].  

Ситуація успіху – це таке цілеспрямоване, організоване поєднання умов, за яких 

створюється можливість досягти значних результатів у діяльності як окремо взятої 

особистості, так і колективу в цілому [2, 42 c.]. 

Технологія колективного творчого виховання. Витоки в педагогічній діяльності А. С. 

Макаренка. Розробив і втілив її у практику І. П. Іванов у 50-60 рр. ХХ століття, відроджена в 

90-і роки цього ж століття [2, 42 c.]. 

Одна з основних ідей технологій – формування особистості через єдиний виховний 

колектив із загальними вимогами до старших і молодших. Творчий підхід до процесу 

виховання забезпечується засобами дружної виховної турботи, співдружності старших і 

молодших  

колективів, роботи з рідними вихованців та основними виховними засобами [2, 42 с.]. 

 Модульна технологія навчання, яка йде на зміну лекційно-семінарській, і є найбільш 

актуальною в умовах євроінтеграції освіти та запровадження європейської кредитно-

трансферної системи ECTS (European Credit Transfer System) [1, 54 с.]. 

 Мета проєктування навчальних модульних програм – розбудити пізнавальну 
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активність учня чи студента, сприяти становленню самостійності в мисленні і діяльності. 

Для цього студент (учень) має розглядати навчання як творчий процес, самостійно 

опановувати знання. А це, у свою чергу, вимагає таких технологій навчання, які активізують 

самостійну пізнавальну діяльність учнів чи студентів, створюють можливість 

відпрацьовувати пізнавальні навички. Метою модульного навчання є створення найбільш 

сприятливих умов розвитку особистості шляхом забезпечення гнучкості змісту навчання, 

пристосування дидактичної системи до індивідуальних потреб особистості і рівня її базової 

підготовки за допомогою організації навчально-пізнавальної діяльності за індивідуальною 

навчальною програмою [1, 55 с.]. 

 Технології інтерактивного навчання, такого способу організації навчання, за якого 

навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх його учасників. 

Це співнавчання, взаємонавчання, де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними 

суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони 

знають, уміють, здійснюють [2, 51 c.]. 

 Інтерактивна взаємодія виключає домінування одного учасника навчального процесу 

над іншим, однією думки над іншою. Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути 

демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані 

рішення [2, 51 c.]. 

 Дистанційне навчання передбачає таку організацію навчального процесу, коли 

студент (учень) навчається самостійно за розробленою педагогом програмою і віддалений 

від нього у просторі чи в часі, однак може вести діалог з ним за допомогою засобів 

телекомунікації. Всі існуючі технології дистанційного навчання можна умовно розділити на 

три категорії: не інтерактивні – друковані матеріали, аудіо- й відеоносії; інтерактивні 

комп’ютерні технології навчання – електронні підручники, тестові методики контролю 

знань, засоби мультимедіа; відеоконференції – сучасні засоби телекомунікації через 

аудіоканали, відеоканали та комп’ютерні мережі [1, 104 c.]. 

 У цілому проблема проєктування технологій дистанційного навчання у практиці 

освіти України потребує подальшої розробки, оскільки: недостатньо з’ясовані дидактичні 

особливості технологій дистанційного навчання, переваги і недоліки застосування даних 

технологій; недостатньо застосовуються найбільш ефективні зарубіжні технології 

дистанційного навчання, адаптовані до умов України, повільно ведеться розробка й 

апробування власних технологій; не відпрацьовано методичні рекомендації щодо розробки 

моделей дистанційного навчання, використання яких у навчальному процесі є доцільним [1, 

106 c.]. 

 Отже, розглянувши деякі з сучасних технологій організації навчально-виховного 
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процесу в школі, можна дійти висновку, що педагоги-новатори стрімко піднімають рівень 

навчання у сучасних школах. Різноманітність технологій, методів, ідей навчання сприяють 

кращому навчанню учнів, де кожен з них особистість. Бачимо різницю традиційних 

застарілих методів із новими, де на сьогодні головними завданнями педагога навчити дитину 

вчитися, виховати особистість, здатну критично мислити і приймати рішення.  
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ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  

 

Сьогодні в умовах реформування загальної середньої освіти відбуваються суттєві 

зміни в початковій школі. Основні засади реформи визначені положеннями Закону України 

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції Нової української школи, що 

передбачають перехід до дитиноцентриської парадигми освіти.  

Реалізація мети початкової освіти ґрунтується на таких ціннісних орієнтирах, як: 

радість пізнання; розвиток вільної особистості шляхом підтримки самостійності, 

незалежного мислення, оптимізму та впевненості в собі, що неможливе без позитивної 

внутрішньої мотивації навчання. Лише за умови прояву високої активності в навчально-

пізнавальній діяльності, дитина краще оволодіє навчальним матеріалом, буде всебічно 

розвиватися та самостверджуватися. Організована діяльність, у якій людина бере участь без 

бажання, практично не розвиває її. 

Вивченню проблеми мотивації навчання молодших школярів в науково-педагогічній  

літературі присвячені праці М. Варія, А. Маркової, Н. Мойсеюк, І. Зимні, Н. Бордовської, П. 

Якобсона та ін.  

В «Українському педагогічному словнику» за редакцією С. Гончаренка поняття 

«мотивація» тлумачиться, як системи мотивів, стимулів, що спонукають людину до 

конкретних форм діяльності або поведінки. Мотив – спонукальна причина дій і вчинків 



137 
 

людини, основою якого є різноманітні потреби. Внаслідок усвідомлення і переживання 

потреб у людини виникають певні спонуки до дії, завдяки яким ці потреби задовольняються. 

В дошкільному віці провідними є ігрові мотиви, у шкільному віці вони відступають на 

другий план, поступаючись місцем навчальним. 

У класичній педагогіці є багато цікавих ідей і спроб вирішення проблеми заохочення 

учнів до учіння. Наприклад, школа В. де-Фельтре під назвою «Будинок радості», побудована 

на засадах гуманізму і демократизму. Світле, просторе приміщення школи розташовувалося 

у мальовничій місцевості, було прикрашене яскравими фресками із зображенням дитячих 

ігор. А сам Вітторіно завжди намагався розкрити у дитині природні задатки і сприяти їх 

розвитку, прагнув зробити заняття у своїй школі цікавими для учнів, використовував різні 

методики та ігри. 

Л. Толстой у центрі уваги ставив особистість дитини і задоволення у всьому її 

інтересів. На його думку, головне завдання школи – щоб дитина охоче і добре вчилася. Для 

цього необхідно, щоб те, чому її навчають, було зрозуміле, захоплююче та відповідало її 

розвитку. 

А. Дістервег вважав, що здобути глибокі знання учень може лише за умови вияву 

активності у процесі навчання, лише тоді коли він вмотивований.  

Я. Корчак, А. Макаренко, С. Русова серйозними перешкодами у збереженні природної 

допитливості дітей вважали зловживання вчителем негативними оцінками, пригнічення та 

обмеження внутрішньої свободи мотивації дитячої особистості. 

Актуальними сьогодні є думки В. Сухомлинського про різноманітні форми 

заохочення учнів не тільки до навчальної діяльності, а й до самовиховання і саморозвитку. 

Він радив пробуджувати в кожній дитини інтерес до пізнання, підбирати для кожної дитини  

такі методи мотивації, які б сприяли її ефективному навчанню.  

І. Зимня визначає навчальну мотивацію як окремий вид мотивації, який включено в 

навчальну діяльність. На думку науковця, саме як вид діяльності, навчальна мотивація 

визначається такими чинниками: освітньою системою, де відбувається; особливостями 

організації освітнього процесу; особливостями суб’єктів навчальної діяльності, такими як 

вік, стать, інтелектуальний розвиток, здібності, самооцінка, взаємодія із соціумом; 

суб’єктними особливостями педагога; специфікою навчальної дисципліни. 

Навчальна мотивація має свою структуру і характеризується спрямованістю, 

стійкістю, динамічністю, системністю. Про мотивацію опосередковано свідчить рівень 

успішності школяра: показники шкільної успішності, відвідуваності, сформованість 

навчальної діяльності. 

Мотиви навчальної діяльності розрізняють за змістом і динамічними 
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характеристиками. Змістовими характеристиками мотивації навчання є наявність 

особистісного смислу навчання для учня; дієвість мотиву (його реального впливу на 

навчальну діяльність і поведінку дитини); місце мотиву у структурі мотивації; самостійність 

виникнення і прояву мотиву; рівень усвідомлення мотиву; ступінь поширення мотиву на 

різні типи навчальної діяльності, види навчальних предметів та форми навчальних завдань. 

Тип мотивації змінюється у процесі навчальної діяльності. Це спричинене 

формуванням або домінуванням нових мотивів у ієрархії мотиваційної сфери, 

самонастановами, успіхами або невдачами під час навчальних занять та ін. 

У підручнику М. Варія визначаються наступні мотиви: мотив самоствердження, який 

є дієвим спонукальним чинником, допомагаючи актуалізувати учнів та підсилити мотивацію 

до  навчальної діяльності; мотив ідентифікації з іншою людиною, що виявляється у 

прагненні бути схожим на героя, кумира; мотив саморозвитку, активізація якого підсилює 

мотивацію до діяльності; мотив досягнення успіху за якого мотивація виявляється у виборі 

складних завдань і намаганні їх виконати. 

Мотивація досягнення успіху може здійснюватися за таких умов: посильність та 

диференціація завдань, наявність елементів новизни та цікавості у завданнях та їх виконанні, 

можливість використання повторів для підсилення впевненості  у слабких учнів та 

можливості для прояву самостійності. Успіх значно посилює мотивацію. 

Оцінка мотивує учня на досягнення, але тільки за умови її сприйняття ним як 

суб’єктивної та справедливої. Для підвищення мотивації потрібно аби школяр прийняв 

оцінку. Тому дієвим обґрунтування оцінки за допомогою включення учнів в оцінну 

діяльність, надання можливості здійснювати самооцінювання. 

Мотивація до навчальної діяльності є вступним етапом будь-якого уроку, протягом 

якого учні повинні усвідомити для чого їм потрібно вивчати певну тему, чого вони можуть 

навчитися на цьому занятті. Не менш важливим є використання стимуляційних методів і на 

інших етапах уроку з урахуванням дидактичної мети, типу уроку, особливостей 

адаптаційного та основного періодів початкової школи. Важливим є налаштування учнів на 

ефективний процес пізнання, особисту зацікавленість. 

Основними методами мотивації під час навчання є повідомлення учням теоретичної 

значущості навчального матеріалу; практичне спрямування знань та можливість їх 

застосування у повсякденному житті; створення проблемних ситуацій; створення ситуації 

успіху; постановка близьких і далеких перспектив у навчанні; створення ситуацій 

пізнавальної новизни; створення ситуацій емоційно-ціннісних переживань; створення 

ситуації  успіху; метод здивування; навчальні дискусії; заохочення; пізнавальні та ділові ігри. 

Ефективним засобом мотивації є залучення самих учнів до планування мети і завдань 
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уроку, що вселяє віру в себе і є запорукою успішного навчання. 

Підвищити інтерес до навчання, посилити бажання навчатися мають на меті 

інтерактивні технології навчання. Організація інтерактивного навчання передбачає 

моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми. 

Саме заохочення учнів до самостійної роботи, аналізу способів виконання завдань сприяє 

підвищенню мотивації навчальної діяльності. 

На навчальну мотивацію значною мірою впливає стиль педагогічної діяльності. 

Демократичний стиль сприяє внутрішній мотивації, створенню довірливих відносин, 

підбадьорює учнів, коли вони зустрічаються із труднощами . Це буде формувати впевненість 

у собі, досягненні успіху в навчальній діяльності, сприяти виявленню ініціативи, 

самостійністі та винахідливості у способах роботи. Створення атмосфери доброзичливості, 

зацікавленості у кожному учневі як в особистості, врахування його суб'єктивного досвіду в 

освітній діяльності, розвиток наполегливості, сили волі, цілеспрямованості значно 

підвищують навчальну мотивацію. 

Отже, підвищенню мотивації навчання молодших школярів сприяє створення умов 

для формування балансу між зовнішніми та внутрішніми мотивами, поява спонукальних 

цілей, емоцій, пізнавальних інтересів, усвідомлення та саморозвиток учнем своєї 

мотиваційної сфери; формування таких мотивів, як мотив самоствердження, мотив 

ідентифікації з іншою людиною, мотив саморозвитку, мотив досягнення успіху; 

демократичний стиль та майстерність педагога; включення учнів в оцінну діяльність. Це 

цілеспрямована робота педагога, яка здійснюється за допомогою активних методів та форм 

роботи, інноваційних технологій навчання. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОЧАТКОВІ ШКОЛІ   

 

Зміни, що відбуваються у сфері освіти України визначають тенденції розвитку 

інтелектуального потенціалу нашої країни в найближчому майбутньому та є важливою 

умовою процвітання й розвитку цієї сфери. Тому досить доцільно вважати, що впровадження 

інноваційних технологій, в тому числі й інтерактивних, є необхідною умовою організації 

освітнього процесу у Новій українській школі. 

Головне завдання початкової освіти на сучасному етапі є розвиток всебічно 

розвиненої особистості, яка без проблем комунікує з іншими, доцільно вміє використовувати 

власні можливості і потенціал, відкрита до спілкування та прагне до нових знань. Саме 

розвиток цих якостей є основною метою впроваджених у практичну діяльність 

інтерактивних технологій.  

Проблема використання інтерактивних технологій у навчанні молодших школярів 

висвітлена в наукових та педагогічних працях К.Баханова, В.Гузєєву, А. Гіну, І.Дівакової,  

М. Пентилюк, О.Пометун, Г. П'ятакова, О. Фасолі, В.Хименець, А. Хуторський та ін.  

Для того щоб дати чітке визначення поняттю «інтерактивні технології», наголосимо, 

що поняття «технологія» визначається як активна діяльність, адже вона носить у собі мету 

істотно змінюватися, змінює роль того, хто вчить, і того, хто вивчає. При правильному 

визначенні підходів до класифікації технологій, ми віддаємо перевагу науково-педагогічній 

праці О. Пометун, яким вона пропагує активне впровадження інтерактиних технологій у 

освітній процес.  

Інтерактивні технології, як відзначає О. Пометун, – це «організованість навчального 

процесу, за якої неможлива пасивність школяра у колективному взаємодоповнюючому, 

заснованому на взаємодії усіх його учасників навчального процесу» [1, с. 23].  

Інтерактивні технології навчання включають в себе чітко заздалегідь спланований 

план навчання, за яким повинен слідувати очікуваний результат і досягнути цього 

результату, ми можемо лише застосовуючи методи і прийоми, які закладені в основі 

технологій інтерактивного навчання. Вчителі зобов’язані розуміти, що кожен учень працює 

над поданим завданням, з опрацюванням якого він публічно звітує перед однокласниками. 

Якщо порівнювати методику з інтерактивними технологіями, ми з впевненістю стверджуємо, 

що технології не обираються для виконання певних навчальних завдань, а саме своєю 
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структурою визначають кінцевий результат. 

Взаємодія учасників освітнього процесу, з точки зору інтерактивних технологій, 

розглядається як основна міжособистісна співкомунікація, важливим аспектом якої є 

здатність школяра «брати на себе роль іншої особи», інтерпретувати власні дії та 

передбачати ситуації розвитку інших подій. Основним інструментарієм інтерактивної 

технології навчання слід вважати діалог, свободу вибору здобувачів освіти, їх позитивізм та 

оптимізм, полілог, міжособистісні відносини. Плюсом інтерактивного навчання є заклик 

здобувачів освіти до активного включення у навчальну діяльність, в той час як за 

традиційного навчання вчитель спирався на сильних учнів класу, що могли швидше і 

ефективніше засвоювати навчальний матеріал, ніж учні з слабким рівнем навчальних знань 

[3, с.23]. 

Також варто зазначити, що О. Пометун та Л. Пироженко виділили умовну 

класифікаційну систему за моделями, у яких реалізуються технології інтерактивного 

навчання: інтерактивні технології кооперативного навчання;інтерактивні технології 

кооперативно-групового навчання; інтерактивні технології ситуативного моделювання; 

технології опрацювання дискусійних питань. 

Ключові ознаки технологій інтерактивного навчання: 

1) навчання особистості повинно будуватися на активній щоденній взаємодії учнів 

одне з одним, зазначаючи, що інтеракції ігнорують принцип домінування як здобувачів між 

собою, так і певної думки, як загальної; 

2) дія є основним способом організації. Лише за допомогою дії учні вчаться активно 

співпрацювати одне з одним; 

3) традиційна форма взаємодії учня та вчителя змінюється і переходить у форму, коли 

активність педагога поступається активністю учнів; 

4) досвід є найважливішим аспектом для процесу навчання. Навчання через досвід має 

містити моменти застосування даних технологій на практиці.  

Застосування технологій інтерактивного навчання дає можливість школярам 

змістовно аналізувати навчальну інформацію, навчитися слухати своїх однокласників, 

поважати думку інших, моделювати різні життєві ситуації, учитися уникати конфліктів, 

прагнути до діалогу, творчо виконувати  різні вправи. Уроки з використанням інтерактивних 

технологій сприяють оздоровленню психологічного клімату на уроці, створює атмосферу 

доброзичливості [2, с.162]. 

Отже, інтерактивне навчання не перекриває звичне навчання, але сприяє покращенню 

засвоєння матеріалу і, що важливо, формує правильні, розумні думки, навички поведінки. 

Забезпечує взаєморозуміння, взаємодію, взаємозбагачення, високу мотивацію, міцність 
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знань. На інтерактивних уроках в учнів розвивається творчість і фантазія, комунікабельність, 

активна життєва позиція, командний дух, цінність індивідуальності, свобода самовираження, 

акцент робиться на діяльність, взаємоповагу і демократичність. Експериментально 

підтверджено, що уроки з використанням інтерактивних технологій надають дітям позитивні 

емоції, зміцнюють в них впевненість у собі, підвищують мотивацію до вивчення шкільних 

предметів, сприяють розвитку пізнавальної активності, що має дуже важливу роль, особливо 

для молодших школярів. 
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО 

ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Сьогодні однією з найбільш актуальних тем є питання дитячого здоров’я. Здорова 

дитина приносить радість і повноцінне життя батьків, учителів, суспільства в цілому. 

Навички здорового способу життя закладаються дитині ще з молодшого шкільного віку.  

Школа – це місце, де дитина проводить значну частину часу. Саме навчальний заклад 

має великі можливості в розбудові системи діяльності зі збереження здоров’я. Позитивна 

мотивація на здоровий спосіб життя закладається з раннього дитинства. У  навчальному 

закладі формуванню здорового способу життя приділяється велика увага . Важливим 

аспектом роботи є те, що виховання поваги та доброго ставлення до свого здоров’я 

починається ще в дошкільній групі, продовжується в початкових, середніх та старших 

класах, враховуючи при цьому вікові та індивідуальні особливості кожної дитини. В 

дошкільній групі діти вивчають фізкультхвилинки, проводять прогулянки на свіжому 

повітрі, екскурсії до річки, лісу та щоденна ранкова зарядка. Навчаються найпростішим 



143 
 

правилам особистої гігієни. До їх послуг дитячий оздоровчий майданчик [2]. 

  На здоровий спосіб життя впливають такі фактори як: неправильне харчування, 

екологія, байдуже ставлення до рухливого способу життя тощо. Все це призводить до 

різноманітних захворювань. У дитини формуються поняття здорового способу життя, 

виховуються відповідні навички і звички, що сприяє ефективності мір соціального захисту 

здоров'я дітей. Виходячи з цього, в роботі вчителів враховуються фізіологія дитини, вікова 

психологія, що дозволяє формувати, зберігати, зміцнювати здоров'я дитини, впливати на 

гармонійний їх розвиток як особистості [3].        

Учитель початкових класів може систематично і найбільш ефективно впливати на 

здоровий розвиток своїх вихованців. У своїй роботі намагаються сприяти розвитку 

здоров’язбережувальних компетентностей учнів та формувати уміння і навички для 

збереження здоров’я і життя дітей. А саме: свідомого ставлення до свого здоров’я, 

оволодіння основами здорового способу життя, навичками безпечної поведінки для здоров’я 

людини. Сприяють формуванню в учнів уявлень про загальнолюдські цінності (милосердя, 

співчуття, взаємодопомоги); уміння володіти навичками морально – етичної поведінки, 

безпеки життєдіяльності вдома, у школі, в громадських місцях. На уроках і у виховній роботі 

добре впроваджувати інтерактивні, нестандартні форми роботи. А саме: парну і групову 

роботи, дискусії, театралізації, дидактичні та сюжетно – рольові ігри: «Викликаємо служби 

101, 102, 103, 104», «Будь щедрим з другом», «Як провідати хворого», «Займи своє місце», 

«Батьки і діти» [2]. 

Одне із завдань учителя – створення відповідних умов для дотримання здорового 

способу життя школярів, адже для вчителя здоров’я учнів є головним.  

Для успішного створення здоров’язберігаючого середовища у нашій школі навчально-

виховна робота здійснюється за такими напрямами: 

– створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов; 

– раціональна організація праці й відпочинку; 

– збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я; 

– формування свідомого ставлення до свого життя та здоров’я; 

– пропагування здорового способу життя; 

– застосування профілактичних, просвітницьких програм і проектів; 

– налагодження співпраці з відповідними громадськими організаціями та державними 

установами [3]. 

Як зазначає Желєва О. І.: «формуючи культуру здоров’я учнів, вчитель повинен 

допомогти їм усвідомити важливість розумного, дбайливого ставлення до власного здоров’я, 

прищепити почуття відповідальності, розуміння, що саме здоров’я визначає якість життя; 
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формувати прагнення бути здоровим; сприяти засвоєнню системи знань і практичних 

навичок здорового способу життя та безпечної поведінки» [1].  

Отже, сучасні діти повинні усвідомлювати, що майбутнє кожного, як і держави в 

цілому, – за здоровим поколінням, адже тільки фізично і морально здорова людина здатна 

творити і приносити користь собі та іншим людям. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ  

 

Охорона життя дітей є пріоритетним завданням системи дошкільної освіти, реалізація 

якого сприяє збереженню та зміцненню здоров’я малюків, дає поштовх до його формування 

та відновлення. Саме у цьому віці у дітей формуються основи здорового способу життя, 

норми безпечної поведінки.  

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 2020 році в Україні 

зареєструвала 116 надзвичайних ситуацій. Внаслідок цих  ситуацій загинуло 170 осіб (з них 

26 дітей). Порівняно з даними за 2019 рік кількість загиблих дітей збільшилася на 3 особи. 

Тому вважаємо, що робота з дітьми щодо безпечної поведінки з вогнем в побуті та в закладі 

освіти на сьогодні є актуальною як ніколи [4]. 

У статті 28 закону України «Про дошкільну освіту» визначено, що дитина має 

гарантоване державою право на безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, 

розвитку, виховання і навчання.  

Згідно статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, 

http://hmilna.kaniv.info/vihovna-robota/formuvanna-zdorovogo
http://hmilna.kaniv.info/vihovna-robota/formuvanna-zdorovogo
http://www.dliceum.com.ua/?page_id=6923
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недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю [1]. 

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави  [1]. 

Конвенція ООН про права дитини також зазначає, що держави-учасниці 

забезпечують, щоб установи, служби і органи, відповідальні за піклування про дітей або їх 

захист, відповідали нормам, встановленим компетентними органами, зокрема, в галузі 

безпеки й охорони здоров'я та з точки зору численності і придатності їх персоналу, а також 

компетентного нагляду. 

В наказі МОН України від 15.08.2016 року №974 «Правила пожежної безпеки для 

навчальних закладів та установ системи освіти України» зазначено конкретні вимоги та 

заходи щодо забезпечення пожежної безпеки навчальних закладів. Дані правила 

встановлюють загальні вимоги з пожежної безпеки до будівель, споруд, прилеглих до них 

територій, приміщень, іншого нерухомого майна, обладнання, устаткування навчальних 

закладів та установ системи освіти незалежно від типів і форм власності, що належать до 

сфери управління МОН [3]. 

Згідно з Кодексом цивільного захисту України, забезпечення пожежної безпеки в 

закладах та установах покладається на їх власників або уповноважені ними органи, 

керівників (директори, начальники, завідувачі). Тому з метою забезпечення протипожежного 

режиму керівник закладу дошкільної освіти повинен визначити обов’язки посадових осіб 

щодо забезпечення пожежної безпеки, забезпечити розробку і затвердити орієнтовний план 

евакуації вихованців, забезпечити своєчасне виконання заходів пожежної безпеки, 

запропонованих органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки і органами 

державної виконавчої влади у межах їхньої компетенції [2]. 

Базовий компонент дошкільної освіти (державний стандарт) визначає такі 

компетентності для дітей старшого дошкільного віку за освітнім напрямом «Особистість 

дитини»:  

1. диференціює поняття «безпечне» і «небезпечне» 

2. усвідомлює важливість безпеки життєдіяльності (власної та інших людей) 

3. знає правила безпечного перебування вдома, у дошкільному закладі 

4. орієнтується у правилах поводження з незнайомими предметами та речовинами; 

пожежної та електробезпеки 

5. знає та може скористатися номером телефону основної служби допомоги (пожежна, 

медична, поліція).  

Особливістю дитячої психіки є підвищена вразливість. У зв'язку з цим, в жодному 
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випадку не можна застосовувати так звану шокову терапію, акцентуючи увагу дітей на 

наслідках пожеж, повеней, катастроф. Робота щодо навчання правилам пожежної безпеки 

повинна починатися ще з молодшого дошкільного віку. Уявлення про вогонь і небезпеку 

користування ним потрібно дати дітям саме у молодшому дошкільному віці. Діти повинні 

зрозуміти, що не можна брати до рук сірники і запалювати їх. 

Вихованці середньої групи повинні знати, яка користь з вогню і якої шкоди він може 

завдати, якщо неправильно користуватися ним. Діти мають бути ознайомлені з інформацією 

про те, що джерелом вогню можуть бути запалений сірник, запалений папір, електрична 

лампочка або газова плита.  

У старшому дошкільному віці малюків необхідно познайомити з ознаками пожежі та 

засобами її гасіння. У цьому віці діти мають засвоїти і запам'ятати основні правила пожежної 

безпеки. Окрім того, старших дошкільників слід ознайомити з правилами поведінки під час 

виникнення пожежі. 

У Львівській області згідно з даними реєстру суб’єктів освітньої діяльності на 2021 

рік функціонує 560 закладів дошкільної освіти (далі ЗДО). Зокрема, у ЗДО №134 

«Журавлик» персонал ознайомлює дітей з  правилами пожежної безпеки на заняттях з теми 

«Ознайомлення дітей з довкіллям». У повсякденному житті з дітьми розглядаються 

картинки, плакати, ілюстрації, показуються кінофільми і відеофільми «Запобігли великій 

пожежі», «Машини на нашій вулиці», «Казка про неслухняне козенятко», «Пожежа»; 

проводяться цільові прогулянки до пожежної частини, спостереження за пожежними 

машинами. У вільний час з дітьми старшої групи організовуються сюжетно-рольову гру «Ми 

— пожежники». 

Важливу роль у вихованні дітей, безперечно, відіграють батьки, і основою є те, що 

вони надають приклади поведінки, якої постійно дотримуються самі. Батьки відповідальні за 

те, щоб в побуті було якнайменше небезпечних ситуацій.  Про спільну роботу та 

стимулювання активної участі батьків в ній, адміністрація закладу дошкільної освіти №134 

«Журавлик» наголошує на батьківських зібраннях, у бесідах, за допомогою інформації в 

«куточках батьків». Також на батьківських зборах керівник  обговорює з батьками програму 

з навчання дітей заходам безпеки, даються домашні завдання (тестування). 

Під час проведення батьківських зборів ми  звертаємо увагу батьків на захист дітей 

від небезпечних ситуацій вдома. Саме тому у нашій навчальному закладі розроблено 

тематики зустрічей з батьками: «Як необхідно діяти при виникненні пожежі?», «Чому 

відбувається пожежа?», «Як знайомити дітей з основами безпеки?», « Дитина і вогонь: як 

забезпечити безпеку?», «Не допускайте пустощі з вогнем!». 

Отже, підсумовуючи вищесказане вважаємо, що незалежно від форми 
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підпорядкування кожен заклад дошкільної освіти повинен дотримуватися правил пожежної 

безпеки, а також проводити освітню роботу з дітьми з формування навичок безпечної 

життєдіяльності. 
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ІНКЛЮЗІЯ В МУЗЕЇ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА МОЖЛИВОСТІ 

 

Інклюзія – це процес включення будь-якої людини, що передбачає створення для неї 

доступних умов у закладі, інституції чи будь-якому громадському просторі, що забезпечує 

можливість рівноправно брати участь у суспільному житті завдяки розробці та застосуванню 

конкретних рішень. 

 У наш час цей термін  набуває все більшого поширення та відноситься до всіх 

соціальних груп, які уразливі до дискримінації. Насамперед, інклюзія – це повага та 

ціннісний підхід до людського різномаїття та небайдужого ставлення до навколишніх. Зараз, 

нам потрібно зрозуміти, що система запобігання дискримінації потрібна скрізь і для будь-

якої групи населення. 

Інклюзія в музеї е поширеною проблематикою, адже усі ми рівні, і усі маємо право на 

культурний відпочинок. Музеї не обходять стороною це питання., застосовуючи наступні 

спеціальні засоби: 

1. Аудіогіди для людей з порушеннями зору.  У музеях повинні працювати інклюзивні 

аудіогіди, які розробляються спеціально для людей з порушенням зору, проте вони мають 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5403-17
https://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-kvartal/119288.html
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бути цікавими і для всіх відвідувачів. Вони повинні бути на декількох мовах. Для зручності, 

по всій території музею повинен бути безкоштовний вай-фай, який дозволить без проблем 

прослухати аудіозапис. Також, на мою думку, відвідувачам які захочуть прослухати ці 

аудіозаписи, потрібно видавати наушники, щоби це не заважало іншим відвідувачам. 

2. Відеоекскурсії жестовою мовою. Якщо у музеях будуть такі відеоекскурсії, то 

відвідувачам які не чують надаватиметься можливість не лише помилуватись прекрасними 

творами мистецтва, але і отримати про них цікаву та пізнавальну інформацію. Для зручності, 

відвідувач спершу повинен перед екскурсією у музеї заздалегідь залишити заявку на сайті і 

потім отримати планшет чи телефон із записаною екскурсією, або заздалегідь завантажити 

це відео з інтернету на свій гаджет. 

Такі аудіогіди та відеоекскурсії, приміром, широко відомі у Харківському 

художньому музеї. Також у музеї практикують заняття з відвідувачами з інтелектуальними 

порушеннями та із відвідувачами з синдромом Дауна та аутизмом 

3. Тифлокоментарі. Через епідемію COVID-19 та карантин дуже багато культурних 

подій перейшли в онлайн : це різні кінофестивалі, концерти, лекції та екскурсії. Це дозволяє 

залучити велику аудиторію людей з інвалідністю. Тифлокоментар – це буквально опис того, 

що відбувається на екрані. Його зазвичай використувують незрячі. Але також потрібно 

враховувати дуже багто нюансів. Важливо щоб коментар був емоційно нейтральним і не 

нав'язував думку. Важливо правильно описати кольори, зовнішність людей та всі суттєві 

деталі. 

У зв’язку із цим можна навести приклад трифлокоментарів, які активно використовує 

стримінгова компанія Нетфлікс.  Ви можете проекспериментувати та послухати один з 

серіалів із заплющеними очима, увімкнувши тифлокоментар, — але такі описи доступні поки 

що тільки англійською мовою. Завдяки ініціативам державних установ, громадських 

організацій та благодійних фондів в Україні відбувається популяризація та впровадження в 

повсякденне життя незрячого повний опис музейних інсталяцій, театральних вистав, фільмів   

В Україні розробкою тифлокоментарів та спеціальних субтитрів займається громадська 

організація «Боротьба за права». Зараз  вона співпрацює з Одеським Міжнародним 

Кінофестивалем.  Я надіюсь, що музеї будуть створювати такі відео з тифлокоментарями, для 

того, щоби незрячі люди також змогли насолоджуватись мистецтвом у всій його красі.  

4. Фізична доступність музеїв. Потрібно створювати безбар'єрне архітектурне 

середовище. В музеях повинна міститись можливість пересування і користування 

спеціальними технічними пристроями. Насамперед, у музеях повинні бути пандуси. Це 

просто необхідно для людей на інвалідному візку. Також площа музею має дозволяти вільно 

пересуватись. Також потрібно створити доступну вбиральню та кафе. Також потрібно 
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враховувати видимість об'єктів та читабельність 

5. Доступність контенту експозиції. Цей компонент повинен ураховувати надання 

людям можливості самостійно ознайомлюватись з музейними обєктами. Потрібно 

розробляти дитячі програми, програми для людей з розладами аутичного спектру та 

синдромом дауна. Також мають бути розроблені спеціальні екскурсії для батьків з 

немовлятами.Повинні бути влаштовані спеціальні маленькі майданчики для діток,шоб 

батьки могли спокійно слухати екскурсію поки їхні діти граються. 

У європейських країнах інклюзивне суспільство є одним із вагомих показників 

розвитку. Нажаль,у наній країні люди з інвалідність досі зазнають димкримінації через різні 

стереотипи та непристосуванням різних просторів. Зараз дуже багато музеїв практикують 

вирішення проблеми інклюзивних людей. Хочу назвати декілька з них. 

1. Музей у темряві "Третя після опівночі" який знаходиться у Києві. Це єдиний музей 

на теренах нашої держави де всі екскурсії проходять у непроглядній темряві та у супроводі 

незрячих гідів. Така назва музею походить від того, що третя опівночі вважається 

найтемнішим часом доби. Саме у цьому музеї відвідувачі можуть відчути як це жити не 

бачачи. Багато хто думає що незрячі це безпорадні люди які не можуть пересуватись без 

супровіду. Але насправді це не так,і ви можете пересвідчитись у цьому побувавши на такій 

екскурсії. Також, наразі там працює 6 незрячих гідів які провели екскурсії для понад 27 тисяч 

відвідувачів. 

2. Музей історії,  який також знаходиться у Києві. У музеї є ліфти, пандуси та місця 

відпочинку. Його концепцію було реалізовано у 2015 році завдяки програмі "Культура без 

обмежень". Також на зображенні ви можете спостерігати велику площу між експонатами, що 

дозволяє вільно пересуватись людям на колісних кріслах.  

3. Музей "Стародавній Львів", який вражає пристосуванням до потреб інкюзивних 

людей.  Для слабочуючих або зовсім нечуючих людей є дуже багато стендів, де описана 

кожна експозиція. Також там є великі тачскріни, де можна отримати ще більше інформації. 

Також мені довелось спотерігати за тим, як персонал веде роботу з дітками з Синдромом 

дауна та суперактивними дітьми. Це було здійснено за допогомою гри. Дітки з захоплення 

виконували завдання які їм давав екскурсовод, та я впевнена що після цього у них 

залишилось дуже багато вражень. Також, у музеї представлені експозиції у різних формах, 

що дозволяє доступності її контенту. Ви самі можете обрати спосіб для ознайомлення з 

обєктами музею. Вони  також підходять для відвідувачів різних вікових категорій. 

4. Національний музей Тараса Шевченка. У ньому розроблені дитячі програми які 

підходять для змішаних груп відвідувачів, для дітей із порушенням зору, з аутичним 

розладом та синдромом Дауна, а також і для дорослих з інвалідністю.Зокрема екскурсія 
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розроблена для родин та сімей з дітьми від 7 років, котра може бути доповнена різними 

майстер-класами. 

5. Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. Цей музей 

налаштований на роботу з відвідувачами різним за віком та потребами. Для людей із 

порушенням зору розроблені спеціальні аудіодискрипції, які описують художні твори та 

навколишній простір. Для родин та сімей музей проводить з дітьми дошкільного віку 

проводяться інтерактивні екскурсії та ігрові заняття. Для підтримки людей з ментальною 

інвалідністю у музеї розроблена програма арт терапії, під час якого люди отримують 

позитивний досвід спілкування та творчості. 

Насправді, мене дуже тішить що музеї намагаються зробити всіх людей рівними. Ми 

можемо спостерігати, що незавжди у музеях є ресурси для реалізації програм упровадження 

інклюзії. Але у цьому дуже допомагають окремі проєкти, організації спеціальних просторів 

спілкування, проведення різних освітніх заходів. Це дозволяє долати багато барєрів доступу 

людей з інвалідністю та відкривати нові можливості спілкування в суспільстві. Інклюзія - це 

не тільки можливість долучитися до огляду колекцій чи відвідати екскурсію, це насамперед 

взаємозбагачення представників різних груп, тому дуже важливо організовувати екскурсії 

для змішаних груп, людей різного віку та людей з інвалідністю. Важливо щоб через музей 

люди спілкувались не тільми з мистецтвом, але й одне з одним з повагою. 

Наведені приклади демонструють нам, що музеї навчились працювати з контентом і 

мають певний досвід адаптації до потреб різних цільових груп. Цей досвід потрібно тільки 

розвивати та поширювати. Насамперед потрібно співпрацювати з партнерами та фондами які 

допоможуть в запровадженні різних ресурсів. Спільними зусиллями ми зможемо позбавити 

цей світ від дискримінації та зробити всіх людей рівними між собою. 

 

 

Войтович Сніжана (Педагогічний фаховий коледж 

Львівського національного університету імені Івана Франка)  

Наук. консультант – проф. Караманов О. В. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ТРВЗ У МУЗЕЇ 

 

 Музей. Для кожного це слово має своє визначення: хтось під ним розуміє душевний 

відпочинок, хтось, насолоду від мистецтва, хтось здобуває натхнення, а для когось це просто 

скучне місце, в яке потрібно піти для галочки. Наше ставлення до нього формується ще з 

дитинства, коли нас маленьких приводять у велике приміщення із величними скульптурами 
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або надзвичайно красивими картинами. Перший час ми цим захоплюємося, але з часом нам 

стає не цікаво просто на відстані дивитися і слухати монотонний голос екскурсовода, який 

розповідає довгу історію того чи іншого експонату. І тоді в нашій голові залягає бачення 

музею як чогось не цікавого і скучного. 

На сьогоднішній день, музейна справа зробила великий крок для того, щоби змінити 

саме цю помилкову думку. За допомогою сучасного погляду на життя та усвідомлення змін, 

молодь та діти почали більше цікавитися мистецтвом  та відвідувати культурні заходи. Для 

цього відкривали, покращували, змінювали безліч технологій, теорій і навичок. Проте, є 

технології, які насправді заслуговують уваги та досить ефективні на даний момент, і одною з 

них є теорія розв’язання винахідницьких завдань (ТРВЗ). Саме вона ефективно сприяє 

розвитку технічної творчості загалом і творчої особистості зокрема. Технологія зорієнтована 

на розвиток системного мислення дитини, її творчих здібностей. Основне її завдання – 

навчити дитину вирішувати проблеми різного рівня складності з використанням 

винахідницьких завдань.  

 Використання цієї технології в музеї забезпечує зацікавленість відвідувача (дитини) в 

самому процесі пізнання музею, і сприяє запам’ятовуванню матеріалу, предметів та бажання 

повернутися ще раз. Оскільки основна ідея ТРВЗ полягає у тому, щоби переводити завдання 

з нижчого рівня складності на вищий, для її успішної реалізації треба навчити дитину 

виявляти проблеми, з'ясовувати, чому легкі завдання вирішуються просто, а важкі – складно. 

Це є запорукою того, що відвідувачі поступово привчаються «звужувати пошукове поле»: 

вони вміють трансформувати складні завдання на прості, бачити й вирішувати суперечності.  

Методи розвитку творчої уяви дозволяють зменшити психологічну інерцію при вирішенні 

творчих завдань. Існуюча в ТРВЗ система розвитку творчої уяви являє собою набір прийомів 

фантазування і спеціальних методів, зокрема: 

 використання науково-фантастичної літератури (НФЛ) у розвитку творчої 

уяви; 

 -метод золотої рибки (метод розкладання та синтезу фантастичних ідей);. 

 ступеневе конструювання; 

 метод асоціацій; 

 метод тенденцій; 

 метод прихованих властивостей об'єкта; 

 погляд з боку; 

 ситуаційні завдання.. 

У музеї, щоби досягти активізації дитини, потрібно використати складові частини 

технології розв’язання винахідницьких завдань, а саме: 
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 фокальні об'єкти; 

 мозковий штурм; 

 синектику;  

 моделювання маленькими чоловічками; 

 ЧРШ (час, розмір, швидкість). 

 Музейному працівнику потрібно досконало не тільки знати, з чого складається дана 

технологія, а вміти вправно впровадити її у саму роботу із дітьми так, щоби вони підсвідомо 

хотіли виконувати задані творчі завдання та ще й отримували від цього задоволення. Для 

цього йому потрібно надавати мінімум інформації, а максимум міркувань, використовувати 

мозковий штурм – оптимальну форму організації обговорення проблемних ситуацій, 

системний підхід (усе в світі взаємопов'язане, і будь-яке явище має розглядатися в розвитку); 

забезпечувати включення у процесі пізнання всіх доступних для дитини розумових операцій 

і засобів сприйняття (аналізаторів, причинно-наслідкових висновків і висновків, зроблених 

самостійно; предметно-схематичною наочності); обов'язково активізувати творчу уяву.  

 У роботі з дітьми використовують колективні ігри, ігри-заняття, під час яких діти 

вчаться спостерігати навколишню дійсність, виявляти суперечливі властивості предметів, 

явищ, шукати відповіді на поставлені запитання. Екскурсовод орієнтується на вільний та 

самостійний вибір дитини – предмета, матеріалу, виду діяльності. Ігрові, казкові завдання 

стимулюють розвиток пізнавального інтересу, уяви, фантазії дітей. Прогнозовані результати 

цієї роботи: розвиток творчих здібностей дітей, допитливості, образного й критичного 

мислення.  

 Музейний працівник у роботі з дітьми виступає педагогом і для того, щоби досягти 

позитивних результатів у використані ТРВЗ, йому потрібно створити для дитини безпечну 

психологічну базу, до якої вона могла б повертатися, будучи «здивованою» власними 

відкриттями у процесі пошуків нестандартних рішень;  підтримати здатність дитини до 

творчості, неприпустимість несхвальної оцінки творчих спроб; терпимість до незвичних ідей 

і запитань, необхідність відповідати на всі запитання дітей. 

 Використовувати цю технологію на практиці не так і важко. Головне – 

дотримуватися усіх методів та послідовності виконання роботи. Для прикладу можна взяти 

музей «Львів Стародавній». За допомогою його інтерактивності можна з легкістю 

активізувати дітей, а саме: ввійшовши в перший зал, одразу в очі кидаються максимально 

наближені до дійсності фігури людей, які на початку дивують, а потім захоплюють. Підлога 

у цьому ж залі розмальована картою стародавнього Львова ІХ-ХVІІІ століття і саме вона 

може слугувати відправною точкою ТРВЗ. На початку заняття в музеї надати дітям завдання: 

відшукати та класифікувати усі фігури, які присутні у музеї за місцем їх проживання 
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(наприклад: Іван Підкова жив на Запоріжжі). Для того, щоби діти виконали це завдання, їм 

самотужки потрібно буде знайти певну фігуру, обдивитися її та знайти напис де вказано 

проживання певного діяча. Ось таким простим, але водночас й креативним завданням, без 

лишньої інформації та натиску на дітей, можна активізувати їх, зацікавити та допомогти 

запустити їхню фантазію. 

Можна зробити висновок, що технологія розвитку винахідницьких завдань є хорошою 

рушійною силою для дітей, оскільки вона враховує всі особливості віку дитини, невимушено 

розвиває фантазію та творчу уяву. ТРВЗ – це саме та технологія, де немає неправильних 

відповідей, а де є креативні, незвичні варіанти. Саме за допомогою цього, в результаті 

отримуємо не тільки цікавий, а й корисно проведений час в музеї,  після якого діти вийдуть із 

певним багажем знань та бажанням ще не раз повернутися  у це місце. 

 

 
Ціж Мар’яна (Педагогічний фаховий коледж 

Львівського національного університету імені Івана Франка)  

Наук. консультант – проф. Караманов О. В. 

 

РОЛЬ МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ 

ОЖИВЛЕННЯ ПРЕДМЕТІВ 

 

Музейна педагогіка є технологією навчання, що значно розширює потенціал та 

можливості щодо проєктування якісно нових музейних занять для різновікової аудиторії.  

Візуалізація передбачає ефективне згортання і стиснення інформації, що дозволяє 

представляти її у компактному й зручному для споживача вигляді, орієнтуватися не тільки на 

саме засвоєння знань, а на прийоми його засвоєння і способи мислення. Застосування 

візуальної музейної дидактики у взаємодії зі шкільною та студентською аудиторією під час 

реалізації різних форм навчання дозволяє забезпечити ефективність заняття в музеї, 

створюючи ефект “причетності” та присутності. 

Як відомо, для дітей шкільного віку є характерним домінування зображення над 

текстом. Зображення виступає потужним інструментом для передачі основного змісту 

інформації і важливим елементом мотивації навчальної діяльності. Візуальні матеріали 

можуть бути одним із джерел знань, виконувати роль вступу до уроків, доповнювати 

текстові матеріали і приносити неоціненну допомогу у процесі запам’ятовування різних 

видів діяльності. Інноваційним підходом до поставленої проблеми є, на нашу думку, спільне 

створення педагогами з учнями і студентами різних візуальних дидактичних засобів 

навчання. Мова музейної експозиції”, що виступає як носій особливого виду соціокультурної 
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інформації, інструмент пізнання й регулятор поведінки, складаючись із знаків, що 

наповнюють мовний словник); мовної граматики, тобто  правил взаємного співвідношення 

знаків у процесі об’єднання їх у тексти (експозицію). 

У зв’язку з наведеним вище для порівняння необхідно розглянути концепції “живого 

музею“, “відкритого музею“, “нових музеїв”, приватних та корпоративних музеїв, які 

розкривають в нетрадиційному контексті способи проєктування музейного та 

навколомузейного простору для відвідувачів. Зокрема, “живий музей” являє собою 

середовищний музей або заклад музейного типу, котрий зберігає об’єкти матеріальної і 

нематеріальної культурної спадщини у природних умовах, а також організовує дозвілля і 

просвітницьку роботу з місцевим населенням. Методи і прийоми організації педагогічної 

діяльності у просторі музею відображають способи взаємодії між учнями / студентами та 

змістом або предметом навчання на експозиції зокрема, “занурення” в історичне середовище, 

рольового “прожиття” історичних подій, інформаційний, продуктивний, репродуктивний, 

дослідницький, реконструкції, порівняльних аналогій, асоціативний, моделювання, 

порівняльного аналізу, випереджувального заохочення; а також прийоми – бесіди, 

колективної дискусії, коментування, диспуту, гри, локалізації подій, активізації уваги групи, 

звернення до першоджерел, пояснення, аналізу проблемних ситуацій, показу. 

Як способи досягнення цілей для вирішення освітньо-виховних завдань, методи у 

музейній педагогіці набувають особливого значення у процесі захоплення уваги глядачів та 

створення відповідного навчального середовища. Так, метод “занурення” в історичну епоху 

забезпечує відвідувачу символічний доступ у простір іншої культури, і при цьому не лише 

візуально відчути епоху, а й задіяти майже усі органи відчуття. Метод рольового “прожиття” 

історичних подій передбачає таку форму перебування відвідувачів у музейному просторі, 

коли усі вони (тією чи іншою мірою ) стають історичними персонажами. Під час спілкування 

між собою за допомогою музейного педагога відвідувачі виконують певні соціальні функції, 

що дозволяє активізувати їхні почуття, фантазію, розумові здібності. Музей та його простір 

створюють надзвичайно сприятливі можливості для реалізації критичного мислення й умови 

для застосування його різних стратегій. Це передбачає використання важливих засобів – 

музейного предмета та музейного середовища під час надання відвідувачам можливість 

самостійно ознайомитися з колекцією, підвищення якості екскурсій за допомогою AR-

технологій, створення віртуального AR-портал до музею, використання AR-дзеркала, 

створення сувенірів з ЕФЕКТОМ AR, щоб відвідувачі хотіли повернутися до музею,  

Отже, можна зробити висновок, що нові технології, забезпечують «занурення» 

відвідувача в ідею виставки, пояснюють концепцію експозиції, сприяють знайомству 

відвідувача не лише із колекціями одного музейного закладу, а й з матеріалами, що 
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зберігаються в інших музеях. Віртуальні галереї, виставкові зали стали альтернативою для 

митців, оскільки такі способи ознайомлення глядачів з власною творчістю значно 

розширюють кордони а відповідно і коло глядацької аудиторії. Розробка комп'ютерної 

графіки і технологій віртуальної реальності дають можливість музеям викликати певні 

відчуття у відвідувача. Ці емоції включають високу ступінь взаємодії експонатів і 

відвідувача, вони є тими зачіпками, котрі підвищують глядацький інтерес і «занурюють» 

відвідувача в експозицію. Тому впровадження мультимедійних та інтерактивних технологій 

в музейний простір все більше цікавить дослідників та самих працівників музеїв. 

 

 

Анікєєва Анастасія (Педагогічний фаховий коледж 

Львівського національного університету імені Івана Франка)  

Наук. консультант – проф. Караманов О. В. 

 

ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОСТОРІ МУЗЕЮ 

 

Як відомо, гра сприяє зростанню зацікавленості школярів до навчання вона спонукає 

до пізнання нового в ненав’язливій формі. Саме гра спонукає дітей до навчання. За 

допомогою гри діти моделюють життєві ситуації і цим самим здобуває власний досвід. За 

словами С. Т. Шацького, «Гра дитини – це лабораторія життя», і в ці слова є правдивими бо 

саме гра зацікавлює і заманює дітей своєю цікавістю. 

На сьогоднішній день школярі є найбільшою аудиторією багатьох музеїв. В співпраці 

музею зі школою важливо пам’ятати і враховувати що діти знаходяться не в школі, потрібно 

враховувати вікову категорію і відрізняти музейне середовище від шкільного. Музей 

повинен викликати емоційні переживання, лишати приємні спогади відвідувачам, а особливо 

дітям бо саме в шкільному віці закладається розуміння, що таке музей. Діти повинні 

розуміти що музей це не нудне місце де розповідають багато нецікавої інформації, а 

середовище зосередження пам’яток історії і культури які захоплюють своєю особливою 

атмосферою. 

Сам тому завдання музею полягає не в інформування, а створення можливостей для 

емоційного переживання». Музей може навчити дітей самостійно та творчо мислити, 

аналізувати та розв’язувати проблеми співпрацюючи в групах. Таким чином діти 

налагоджують комунікацію один з одним. Розвиваючи різні здібності музей навчає дітей 

активно вивчати життя. Можна надати дітям матеріал для роздумів, це дасть їм можливість 

проявити свою власну ініціативу та винахідливість, такі виді діяльності є важливими в 
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освітньому та виховному процесі. 

Розумові здібності виявляють себе у спроможності вирішувати проблеми. У кожної 

людини є свої унікальні здібності і щоб задіяти їх у музеях слід на сам перед подбати про 

різні способи передачі інформації, це має відбуватися не лише за допомогою друкованих 

текстів чи розповіді.  

Музеї сучасності відкривають для відвідувачів нові цікаві можливості такі, як дозвіл 

торкатися до предметів, це можуть бути муляжі, копії або предмети резервного фонду, 

використовують театралізацію, рольові ігри у розробці навчальних програм, застосовують 

аудіовізуальні презентації, звукозаписи, музику, впроваджують використання зображень 

замість тексту та використовують об’єкти як основу відкритого діалогу. 

Музейні ігри з елементами театралізації розвивають у школярів творчість та уяву, а 

також фантазію. За допомогою цього діти вчаться та розвиваються граючись. Таким чином 

вчитель який готує музейну гру має бути теж творчим для того , щоб ця творчість 

розвивалась і в дітях. 

Для успішного проведення ігрового заняття в музеї, важливу роль відіграє будь яка 

дрібничка, навіть світло  має значущу роль в сприйманні. Педагог має брати до уваги все, 

починаючи від пори року і до продумання кожного персонажа гри. Наслідком таких 

інтерактивних занять, в яких діти задіюють свої творчі здібності та уяву можна вважати 

зацікавленість їх до подальшого відвідування музею з метою його вивчення.  

Музейні працівники часто використовують прийоми танцю чи пісні для кращого 

занурення в атмосферу епохи про яку іде мова, це також має великий вплив на розвиток 

уяви, фантазії та творчості дитини, ці прийоми допоможуть краще зрозуміти матеріал , який 

прагне донести музейний педагог. 

Одним із прикладів творчого навчання на сьогоднішній день є екскурсія–гра, коли 

учні не просто отримують певну інформацію, а самі стають дійовими особами подій 

минулого, про які їм розповідають. 

Метою таких занять часто є залучити дітей до процесу гри та творчості. Діти повинні 

бути не тільки слухачами, але й ставати активними учасниками творчого процесу. Коли де 

така інтеграція в музейне середовище ігрового процесу діти починають активніше 

виконувати вказівки педагога та залюбки включаються у процес навчання.  

Також гарним прикладом ігрової діяльності у просторі музею є перенесення клубних 

видовищ в сам музей. Це має позитивний ефект коли йдеться про роботу із дитячою 

аудиторією. Зазвичай діяльність клубу розрахована на якусь окрему течію, це може бути 

архітектура, музика, мистецтво. 

На даний момент багато музеїв вже реалізовують різні творчі проекти, застосовуючи 
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методи бесіди, театралізації та безпосередньо гри. Музеї все частіше проводять 

театралізовані екскурсії з використаннями різного реквізиту, які в ігровій формі допомагає 

дітям відчути атмосферу минулих часів. 

За допомогою ігрових методів роботи збільшується зацікавленість дітей під час таких 

екскурсій порівняно із звичайними. Адже саме здивування та зацікавлення є першими 

кроками до навчання, що на сьогоднішній день є актуальним для організації творчого 

навчання у стінах музею. 

Сьогодні спектр педагогічних ігор, що застосовуються у музейному просторі, значно 

розширився. Насамперед це – ігри-вправи, імітаційно-моделюючі ігри, пошукові ігри, ігри-

дослідження, комбінація гри зі структурованою дискусією, ігри-драматизації, дуже 

популярними стали театралізовані вистави тощо. Їх вибір та організація вимагають 

урахування вікових та психологічних особливостей та потреб учасників ігрової діяльності.  

Освітня гра молодших школярів пов'язана з створенням ігрового сюжету, ігрових 

ситуацій, комбінацією гри та управ, що формують і розвивають необхідні здібності й уміння. 

Для учнів підліткового віку найбільше підходять командні інтелектуально-творчі конкурси з 

ігровим сюжетом, рольові та ділові ігри. У роботі зі старшокласниками доцільне 

застосування різних модифікацій ділових ігор: імітаційних, операційних, рольових та ін.  

При цьому важливо дотримуватися певних вимог: педагогічні цілі й завдання 

ставитися перед учнями у формі ігрового завдання; діяльність учнів підкоряється правилам 

гри; знання, уміння й навички використовуються як засоби гри; в ігрову діяльність вводиться 

елемент змагання, який перекладатиме педагогічні завдання в ігрові; успішне виконання 

педагогічних завдань зв'язується з ігровим результатом. 

Незалежно від вікової групи та виду застосовуваної гри, перед музейними 

працівниками є мета розв'язати ряд досить складних завдань: забезпечити відповідність 

змісту гри поставленим завданням та передбачуваному результату; підібрати якісний 

дидактичний, наочний та словесний матеріал; підготувати місце проведення гри. Значне 

увагу в ігровій педагогічній діяльності музею має приділятися оцінюванню освоєння учнями 

тих чи інших здібностей та умінь. 

Організація освітньої та ігрової діяльності в музеї має свої особливості і вимагає 

впровадження педагогічних ігрових технологій, які сприяють значному підвищенню інтересу 

до історико-культурного наслідку минулого, стимулюють учнів до оволодіння новими 

знаннями та навичками, розбудовують творчість і самостійне мислення, розширюють знання 

соціальний досвід учнів. 
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МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПРИ РОБОТІ НАД ХОРЕОГРАФІЧНИМ ТВОРОМ 

 

 В даний час однією з основних проблем вищих навчальних закладів є проблема 

мотивації студентів. Визначенням цього служить те, що управління мотивацією навчальної 

діяльності дає можливість керувати і навчальним процесом, що сприяє його успішності.  

 Мотивація студента – це один з перших кроків для початку плодотворної роботи. 

Правильна мотивація допоможе студенту з вибором теми, ідеї, буде надихати його увесь час 

при створенні та праці над твором. Це є дуже важливим фактором, яким, на жаль, багато 

викладачів не користуються.  

 Розглянемо поняття «мотивація» та «мотив» у психологічній та науковій літературі. 

Вперше термін «мотивація» зустрічається у працях німецького філософа А. Шопенгауера 

«Чотири принципи достатньої причини». Вчені О. Віханський та А. Наумов вважають, що 

мотивація є сукупністю зовнішніх і внутрішніх мотивів, що визначають поведінку індивіда, 

або групи індивідів. М. Магомед-Емінов під мотивацією розуміє специфічний процес, 

основною метою якого є регулювання та напрямок дії на досягнення специфічних для 

мотиву цільових станів. В. Вілюнас під мотивацією розуміє сукупність процесів, які 

відповідають за спонукання та діяльність. 

Навчальна мотивація є системою спонукань, які викликають активність у учнів і 

визначальну спрямованість, характер навчальної діяльності.  Як і будь-який інший вид 

мотивації, навчальна мотивація системна, характеризується спрямованістю, стійкістю, 

динамічностю [1, с. 9]. 

Відповідно до А. Маркової, до структури навчальної мотивації включені:  

1) безпосередньо-спонукаючі мотиви, засновані на емоційних проявах особистості; 

2) перспективно-спонукаючі мотиви навчальної діяльності, засновані на розумінні 

значимості знання взагалі та навчального предмета в цілому; 

3) інтелектуально-спонукаючі мотиви, засновані на отриманні задоволення від самого 

процесу пізнання [1, с. 7] 

 При роботі з мало мотивованими студентами слід звертати увагу на багато факторів. 

По перше, це винайти причину демотивації. Чому учень не зацікавлений у навчальному 

процесі? Чи дійсно він обрав цікавий для себе матеріал для роботи? Скільки часу у нього 
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займає виконання простих задач? Коли ми приділили увагу зовнішньому фактору – треба 

переходити до внутрішнього. Пошук тих самих мотивів та станів, з якими студенту буде 

комфортно працювати.  

Якщо розглядати це з точки зору хореографії, студента можна заохотити за 

допомогою принципу наочності: перегляд хореографічних вистав, відвідування театру та 

опери, спілкування з іншими хореографами, перегляд відео робіт, відвідування конкурсів та 

фестивалів. Також слід звернути увагу на напрямки якими цікавиться студент. Звичайно, 

якщо це дозволяє навчальна програма. При можливості треба дати трохи загального 

простору для роботи, дати зрозуміти, що процес повністю у руках студента, як постановника, 

і що ви (викладач) є перед ним у ролі наставника. Є дуже багато прикладів, коли викладач не 

може розмежувати поняття «моя» та «його» робота і ніби «давить» своїм досвідом та 

баченням на студента. Звичайно, що тут зникає момент зацікавленості останнього в роботі, 

звідси і виходить демотивація. 

У психології виділяють екстринсивну (зовнішню) та інтрисивну (внутрішню) 

мотивації. 

Зовнішня мотивація обумовлена зовнішніми для людини факторами та обставинами, 

внутрішня мотивація пов'язана із змістом діяльності, особистісними диспозиціями. Відомий 

психолог О. Шляпникова під зовнішньою мотивацією розуміє спонукання до діяльності у 

вигляді зовнішніх сил [2, с. 29]. Зовнішня мотивація регулюється зовнішніми 

психологічними та матеріально-ціннісними факторами. 

Отже, при роботі над хореографічним твором разом зі студентом слід мотивувати 

його ще на початку вибору теми. Тема – це лейтмотив танцю, і при правильному виборі, 

можна допомогти студенту, тим самим за мотивувати його на плідну працю. Треба 

враховувати особисті побажання учнів, чим вони цікавляться, що їх захоплює, які темі їм 

було би цікаво розкрити. Але звичайно це все має бути підпорядковано навчальному плану 

та програмі. Цей аспект потрібно проговорювати студентам для запобігання утворювання 

невірних суджень. Після вибору теми учню треба дати вільний простір для роботи (якщо ви 

бачите, що студент змотивований) і чекати перших результатів.  

В процесі може виявитись, що тема студенту більше не цікава, можливо зовнішні, або 

внутрішні проблеми не дають йому далі працювати над цим. Тут потрібно проявити 

терпіння. Мотивація – це лише допоміжний інструмент, але він не вирішить проблему, якщо 

це, наприклад, якість освіти, недостатність коштів, погане відношення викладацького складу 

і т.п.  

При правильному підході мотивація може стати сильним інструментом для підняття 

хореографічного та балетмейстерського рівня студентів. Сподіваюсь, що майбутні викладачі 
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зможуть знаходити нові шляхи для мотивації майбутніх студентів.  
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МЕТОДОЛОГІЯ РОБОТИ З ВИКОНАВЦЯМИ В ОДНОАКТНІЙ ТАНЦЮВАЛЬНІЙ 

ВИСТАВІ «ДЖУМАНДЖІ» 

 

Постановка проблеми: У творчої натури ледь не кожен день з’являються нові ідеї, які 

ліпше одна одної, але постає питання як найкращим способом втілити її у життя. Митець 

подається у пошук однодумців, що відчують потік тих переживань, які вкладені у творчу 

постановку та допоможуть рухами тіла, мімікою обличчя та жестами показати всі емоції і 

передати це глядачеві. Результати пошуку виконавців тягнуть за собою проблему співпраці 

та порозуміння з ними. З роками робота із професіоналами стає дедалі складнішою, адже 

розвиток та виховання виконавців змінюється з новими методами подачі матеріалу та новою 

методологією роботи з ними. Кожне нове покоління танцівників має свою специфіку 

сприймання інформації та її відтворення, тому митець зобов’язаний відшукати необхідний 

спосіб співпраці з ними, щоб подати та відтворити свою ідею з цими виконавцями. 

Об’єкт дослідження: методологія роботи з виконавцями нового покоління.  

Мета і завдання: метою дослідження являється з’ясування нових методів роботи з 

виконавцями нового покоління. Завданням є знайти власний метод швидкого налагодження 

контакту та співпраці з виконавцями для отримання бажаного результату у одноактній 

виставі «Джуманджі». 

Виклад основного матеріалу: У хореографічному мистецтві треба вміти чітко 

показати свій професіоналізм у роботі з виконавчим складом. Необхідно побудувати власний 

план роботи з танцівниками, де одним із пунктів є ознайомлення з навичками кожного 

танцівника, але для великої постановочної роботи треба побачити всіх виконавців одночасно 

https://www.psyh.kiev.ua/Мотивація_професійного_самовизначення_педагога
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і зрозуміти як далі слід працювати з ними по групам чи окремо, щоб отримати бажаний 

результат. Зрозуміло, що у кожного виконавця був свій педагог, який навчився з ним 

працювати у зручній для нього формі, але на митця падає найбільша робота, навчитися 

працювати з десятьма, а то і з сотнею виконавців, які мали досвід співпраці з іншими 

хореографами, та відшукати власний спосіб подачі однакового матеріалу для всіх цих різних 

танцівників.  

У роботі з виконавцями головне дати можливість кожному себе проявити, не 

подавляти інтереси, характер подачі, емоційність, це прояв гуманізації виховання. 

Гуманізація виховання – це принцип, який забезпечує продуктивність навчально-виховного 

процесу, у якому створюється умови для вияву обдарованості та талантів, формується 

пріоритет завдань самореалізації особистості виконавця та гуманної особистості. Важливим 

також є урахування вікових та індивідуальних особливостей виконавців у навчально-

виховному процесі, але для кращої і швидшої співпраці допоможе принцип демократизації 

виховання. Це коли між виконавцем та постановником встановлюється довіра, взаємоповага, 

розуміння запитів і інтересів виконавця через розвиток різноманітних форм співробітництва 

[1, с. 16-17]. Під час відтворення постановочного задуму не треба забувати і про психологію, 

адже щоб подати велику кількість нової та складної інформації, балетмейстер має правильно 

підібрати слова для формулювання думки, тримати увагу та дисципліну всіх виконавців у 

танцювальній залі та встигнути «заробити авторитет» серед танцівників гуманним способом.  

У процесі роботи з виконавцями було виявлено системний підхід конкретно-

наукового рівня методології в педагогіці, тобто сукупність принципів дослідження, процедур 

та методів, які застосовують у спеціальній дисципліні, в цьому випадку у хореографії. Ця 

методологія класифікується двома методами дослідження: теоретичними та емпіричними. У 

хореографічному мистецтві використовуються обидва методи, але саме у практичній роботі 

над виставою спостерігається лише емпіричний метод, який має свої методи: спостереження, 

бесіди, соціометрії та експеримент (саме ці методи використовувалися у роботі над виставою 

«Джуманджі») [3, с. 29-30]. Методом спостереження постановник користується коли 

необхідно серед великої кількості танцівників відібрати сильних та витривалих солістів, які 

мають більш кращі результати, підібрати учасників другого плану та танцівників у 

кордебалет, а є ті виконавці, які можуть взагалі не підійти у спільну картину постановки і їм 

треба відмовити у співпраці. За допомогою методу бесіди балетмейстер може краще 

познайомитися з танцювальними можливостями виконавців та підібрати рухи та комбінації, 

які логічніше побудовані, за розмовою з солістами можна краще зрозуміти, де простіше їм 

рухатися, а де дуже складно, не встигається по музиці та просто не зручно виконувати рух за 

рухом (складність підбору ніг, рух руками, швидкість зміни напрямку і т.д.). Методом 
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соціометрії можна зрозуміти яким виконавцям легше працювати між собою, кому вдається 

домовитися один з одним у процесі відтворення хореографії. Метод експерименту допомагає 

і танцівникам проявити себе у імпровізаційних завданнях, і постановнику знайти нові рухи 

та емоції у своїх виконавців під час виконання цих завдань ними. Постановник знаходить 

шляхи подолання проблем зі скованістю учасників і намагається зробити все, щоб це не 

переносилося на сцену під час виконання вистави.  

Практичне заняття – вид навчального заняття, на якому викладач (постановник) 

організує детальний розгляд окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та 

формування умінь їхнього практичного використання шляхом індивідуального виконання 

студентами (танцівниками) спеціально сформульованих завдань [2, с. 123]. Для втілення 

постановки, звісно, проводяться групові та індивідуальні заняття. На практиці доведено, що 

індивідуальних занять проводиться набагато менше ніж групових. На цих заняттях 

відбувається окрема робота із солістами, на яких вони вивчаються свої рухи, комбінації, 

переміщення у просторі та зміни між собою. Групових занять у розкладі набагато більше, 

адже на них проводиться робота з великою кількістю учасників, де мають бути синхронні 

рухи, чіткі малюнки, мізансцени та місце самим солістам, які після вивчення своїх сольних 

партій поступово вводяться у спільну групу танцівників та одночасно виконуються свої 

завдання. Методика проведення практичних занять може бути різної залежно від 

поставлених цілей та досвіду балетмейстера. Важливо, щоб ця методика сприяла оволодінню 

знаннями, розвитку самостійності танцівників, формуванню міцних умінь. Постановник 

повинен проводити практичні заняття так, щоб всі виконавці були зайняті творчою роботою, 

пошуками правильних і точних рухів. Кожен танцівник має одержати можливість 

розкритися, виявити свої здібності. Загальним для всіх практичних занять є використання 

індивідуальної та групової діяльності. Важлива й парна робота (статичні та динамічні пари), 

де з певною проблемою виконавцям дається можливість перевірити себе, попрацювавши із 

танцівниками з різним рівнем підготовки. Обов’язковими методами є метод тимчасових 

обмежень та колективних обговорень у сукупності з іншими методами. У груповій діяльності 

обов’язковими прийомами є: організація успіху, упевненості у власних силах; організація 

взаємної відповідальності; забезпечення довіри; експертний аналіз, запитання до 

постановника. У підґрунтя взаємодії балетмейстера з учасниками балету має бути покладено 

доброзичливість, увага, взаємоповага і вимогливість. На занятті кожен танцівник повинен 

мати можливість отримати індивідуальну консультацію творця вистави. Якщо при виконанні 

завдання виникають однакові труднощі у багатьох виконавців, хореограф має провести 

групову консультацію. Індивідуальні й групові консультації дозволяють хореографу 

контролювати й регулювати процес виконання трупою запланованих завдань [2, с. 126]. 
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Отже, у роботі з танцівниками слід прислухатися до них, адже саме вони виконують 

складну частину процесу. Вони запам’ятовують, відтворюють хореографію та відіграють 

емоційно балетмейстерський задум. Лише танцівники можуть точно сказати наскільки тяжкі 

або легкі запропоновані рухи, тільки вони знають наскільки важко скоординувати та 

згрупувати всі рухи у комбінацію, адже постановник не виконує всю хореографію яка 

переноситься на сцену, він демонструє лише певні рухи та комбінації, які далі виконуються 

трупою, балетмейстер не танцює всю виставу від початку до кінця за всіх учасників, що 

мають свої ролі та характер танцю. Танцівників слід поважати за їх сили та роботу, за 

приділений час для цієї постановки та необхідно їм віддячити як після кожного заняття, так і 

після кожного виходу на сцену, тому що саме вони допомогли постановнику втілити його 

ідею у життя.  
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ХОРЕОГРАФІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ ЗАКЛАДІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

У даній статті мова піде про вплив танцювальних вправ на стан здоров’я студентів 

закладів вищої освіти, опираючись на приклад конкретного експерименту, який був 

проведений з метою дослідити їх фізичне та психологічне здоров’я до та після експерименту. 

Для початку, є необхідність визначити, у якому стані перебуває здоров’я сучасної молоді та 

чим зумовлені ті чи інші показники.  

Отже, з латинської слово «студент» перекладається як «ретельно працюючий, 
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займається, тобто опановує знання». Студент – це молода людина віком від 17 до 25 років [1, 

с. 12]. Кінець XX початок XXI століття характеризується, з одного боку, різкою зміною умов 

існування, з іншого – розвитком нових технологій, які висувають високі вимоги до стану 

здоров’я людини. Темпи соціальних, економічних, і навіть кліматичних змін все зростають, 

вимагаючи від індивіда швидкої адаптації у житті та діяльності [4]. 

Причинами сучасного стану здоров’я людей і недостатньої ефективності медицини 

слугують багато факторів. Серед найважливіших – екологічні проблеми, забруднення 

навколишнього середовища разом з токсичними ефектами несуть небезпеку генетичних змін. 

Нервові перенавантаження зумовлені збільшенням рівня автоматизації і механізації трудових 

ресурсів. Виявилось, що для адаптації і збереження здоров’я психологічні фактори більш 

важливі ніж природно-кліматичні. Функціональні розлади психіки, хронічний алкоголізм і 

наркоманія досягли позначки у 35%, в той час як від інфекційних захворювань у третьому 

тисячолітті страждають лише 10% людей. Насичення середовища існування антропогенними 

ксенобіотиками висуває нові вимоги до адаптаційних систем організму. За існуючими 

оцінками за останні 100 років кількість пов’язаних з діяльністю людини несприятливих 

впливів на організм зросло в 1 мільйон разів, а число методів з допомогою яких можна було 

б усунути ці впливи – тільки у 100. Причину погіршення здоров’я також вбачають у 

недосконалій системі охорони здоров’я, соціально-економічному неблагополуччі [4]. 

Серед факторів, які зумовлюють кризу, слід також виділити: бездуховність, втрату 

генетичного коріння, невідповідний часу світогляд, відсутність знань людини про себе, про 

власний організм, будову світу. Тільки 1–2 % нагромаджених людством знань складають 

знання про людину, 4–5% – про рослинний і тваринний світ та 90% становлять знання про 

неживу природу. Така невідповідність зумовила технократичний ухил у розвитку людини й 

відповідно завела у глухий кут цивілізацію [4]. 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується зростанням захворювань, 

інвалідності, смертності, злочинності, девіантної поведінки, різким зниженням опірності й 

життєдіяльності організму людини, особливо дітей і молоді. Майже 90% учнів і студентів 

мають відхилення в здоров’ї, понад 50% – незадовільну фізичну підготовку. Враховуючи 

вище згадане, стає очевидним, що для досягнення здоров’я населення перевагу слід надавати 

стратегії охорони здоров’я практично здорової людини. Медицина сьогоднішнього дня 

спрямована на усунення вже існуючої хвороби і не може істотно впливати на збереження 

здоров’я людини, тому існує необхідність у пошуку ефективних способів і засобів 

збереження і розвитку здоров’я індивіда [4]. 

Для того, щоб зрозуміти, яким чином можна покращити здоров’я студентів 

впровадженням у їх звичний режим життя та навчання занять з танцювальних дисциплін, на 



165 
 

базі українського мовно-літературного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди було 

проведено дослідження у якому взяли участь 40 студенток, з яких були сформовані 

контрольна та експериментальна групи по 20 осіб у кожній. Контрольна група відвідувала 

традиційні заняття з фізичного виховання 2 рази на тиждень по 2 академічні години. 

Експериментальна група займалась за розробленою програмою, яка включала танцювальні 

вправи класичної, бальної, джазової та народної хореографії. За період дослідження – з 

вересня 2014 року по березень 2015 року, студентки експериментальної групи відвідали 126 

годин практичних занять. Вони отримали можливість вивчати основні позиції рук, ніг, 

положення голови та корпусу у класичній хореографії, основні вправи класичного тринажу, 

такі як plie, різновиди battement, rond de jambe, releve lent, елементи фігурного та віденського 

вальсів, комбінації в стилі латиноамериканських танців, афро-джазу, джаз-фанку, позиції та 

положення рук, ніг, голови, корпусу у народному танці, основні елементи українського 

народного танцю, а також хореографічні етюди у вище згаданих напрямках. Кожне 

практичне заняття, що проводилося згідно програми, складалося з трьох частин: підготовчої, 

основної та заключної. В підготовчій частині студентки виконували невелику розминку 

засобами класичної або партерної хореографії, пілатесу, стретчінгу, йоги тощо. 

Використання цих вправ мало підсилювати оздоровчий потенціал занять танцями. Будь-яка 

розминка обов’язково супроводжувалася музикою. В основній частині студентки вивчали 

танцювальні вправи, відповідно до теми практичного заняття. Заключна частина припускала 

вправи на розслаблення та вправи дихальної гімнастики, які також виконувалися з музичним 

супроводом [3, с. 41–42]. 

Для визначення оздоровчого потенціалу танцювальних вправ за допомогою експрес-

системи розробленої Г. Апанасенком [2], проводилося вимірювання рівень фізичного 

здоров’я студенток, що входили до контрольної та експериментальної груп до та після 

педагогічного експерименту. Для цього визначалася життєва ємкість легень (ЖЄЛ), частота 

серцевих скорочень (ЧСС), артеріальний тиск (АТ), маса і довжина тіла та динамометрія 

кисті. На підставі отриманих даних розраховували наступні індекси: індекс маси, життєвий 

індекс, силовий індекс, індекс Робінсона та функціональну пробу (пробу Мартінета) [3, 

с. 43]. 

Так, порівнюючи основні показники фізичного здоров’я досліджуваних були отримані 

наступні результати: індекс маси тіла у досліджуваних контрольної групи до та після 

експерименту майже не змінився і дорівнював до – 21,4 кг/ м2, а після експерименту – 21,6 

кг/м2. Подібна картина спостерігалася і в експериментальній групі: до – 21,5 кг/м2, після – 

21,0 кг/м2, що свідчить про те, що використання танцювальних вправ майже не вплинуло на 

індекс маси тіла  досліджуваних. У наступному показнику фізичного здоров’я досліджуваних 



166 
 

життєвому індексі, зміни відбулися лише в експериментальній групі. Так він покращився з 

65,9 мл/кг до 70,3 мл/кг (p<0,05) [3, с. 43].  

Подальший аналіз показників фізичного здоров’я досліджуваних показав, що в 

експериментальній групі після педагогічного експерименту значно зріс силовий індекс (до 

експерименту – 32,4%, після – 38,8%). Тобто використання танцювальних вправ у процесі 

фізичного виховання студентів сприяло підвищенню рівня їхніх силових здібностей. У 

контрольній групі цей показник до та після експерименту залишився без змін. Майже без 

змін в контрольній та експериментальній групі до і після експерименту залишився й індекс 

Робінсона, що свідчить про відсутність впливу танцювальних вправ на цей показник [3, 

с. 43].  

Зовсім інша картина спостерігалася при порівнянні часу відновлення ЧСС після 20 

присідань. У досліджуваних контрольної групи до та після педагогічного експерименту він 

зазнав незначних змін (до експерименту – 111,1 с, після – 108,9 с), а в експериментальній 

групі після експерименту значно покращився (відповідно з 107,0 с до і 86,1 с після 

педагогічного експерименту при p<0,001), що й було статистично доведено [3, с. 43].  

Значно вищим після експерименту у експериментальній групі виявився рівень 

фізичного здоров’я в цілому. Так, якщо до експерименту він дорівнював 6,0 балів, то після – 

9,0 балів, що свідчить про значне покращення рівня фізичного здоров’я під впливом 

танцювальних вправ. В контрольні групі цей показник залишився без змін.  

Перевіряючи рівень самопочуття, активності й настрою досліджуваних контрольної та 

експериментальної груп до та після експерименту, отримали наступні результати. В 

контрольній групі рівень самопочуття після педагогічного експериментальній групі сприяло 

значному покращенню самопочуття досліджуваних. Значно знизилася активність 

досліджуваних контрольної групи після педагогічного експерименту, тоді як в 

експериментальній групі активність студенток до та після педагогічного експерименту 

залишилася на одному рівні, що свідчить про позитивний вплив танцювальних вправ на 

активність досліджуваних. Подібна картина спостерігалася і при перевірці рівня настрою 

досліджуваних. Так, в контрольній групі після експерименту він значно знизився, тоді як в 

експериментальній групі залишився на тому ж рівні [3, с. 43–44]. 

Отже, підсумувати можна наступне – якщо в учнів шкіл ще є час ходити у різні 

розвиваючи та спортивні секції, то у студентів такої розкоші вже немає, якщо ж знаходиться 

вільний час, тоді студент швидше піде підробляти, ніж запишеться у басейн. Це 

безпосередньо пов’язано з тим, що більшість студентів приїжджають з різних міст і потрібні 

кошти на самостійне життя. Тому в програму навчання у ВНЗ необхідно вводити не просто 

фізкультуру, а заняття, наприклад, танців (у ХІХ ст. у вищих навальних закладах, що 



167 
 

відкривались на теренах України, заняття танцями було обов’язковим предметом для всіх, і 

міг проводитись 2–3 рази на тиждень). У даній статі був наведений приклад конкретного 

експерименту, який показав, що заняття танцями протягом шести місяців покращили у 

студентів самопочуття, фізичну форму, рівень активності, настрій. 
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ПРИНЦИПИ РОБОТИ ПЕДАГОГА З САМОДІЯЛЬНИМ  ХОРЕОГРАФІЧНИМ 

КОЛЕКТИВОМ 

 

Актуальність роботи. Питання  фахового керівника з особливими творчим 

характером, професійними знаннями і відповідними навичками практичної роботи 

залишаються у полі уваги керівників закладів культури чи освіти, які прагнуть взяти на 

роботу хорошого і креативного фахівця. Інколи можна зауважити певні застороги щодо 

таких рішень, оскільки теоретичний досвід, набутий під час навчання, не завжди миттєво 

спрацьовує у час вже практичної роботи з хореографічним колективом, і особливо, у питанні 

творчої комунікації керівника і учасників ансамблю (гуртка, студії).   

Як показує практика, створено багато танцювальних колективів, однак поряд існує 

ряд конкретних запитань для аналізу та усвідомлення їх значимості, а саме: як колектив себе 

https://www.zodub.uz.ua/vydav/formuvannja.html
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проявляє в роботі, який рівень майстерності можуть продемонструвати її учасники, які 

прийоми навчання та виховання використовує керівник для підготовки танцюристів, яку 

роль у колективі відіграє його керівник та якими професійними компетентностями він 

володіє. Якщо у фахових вищих навчальних закладах є чітко розроблена методика 

викладання теоретичних і практичних дисциплін, то чи працює ця освітня схема у 

самодільних колективах? Актуальністю даної роботи і є знайти конкретні відповіді на 

виклики і завдання у роботі кожного творчого колективу, зокрема як виховати покоління 

технічно майстерних і професійно грамотних танцівників, а також  реалізації амбітних цілей 

у творчому поступі та успіху танцювального колективу. 

Мета: визначити принципи роботи у самодіяльному колективі та роль керівника як 

людини від якої напряму залежить його існування та ефективність діяльності. Поставлена 

мета щодо аналізу і пошуку відповідей на актуальні теми, передбачає виконання наступних 

завдань: 

- охарактеризувати основні моделі діяльності самодіяльного колективу; 

- проаналізувати основні завдання керівника колективу; 

- визначити принципи роботи самодіяльного колективу. 

Об’єктом професійного аналізу і оцінки важливих проблемних питань щодо 

створення ефективного творчого середовища для виховання та розвитку дітей і молоді є 

самодільний колектив; 

Предметом обговорення є принципи роботи з самодіяльним колективом як основа 

його функціонування. 

Виклад основного матеріалу: 

Самодіяльний хореографічний колектив може досягнути значного успіху і творчих 

досягнень розвитку якщо вміє організувати злагоджену і систематичну навчально-виховну 

роботу, фахово продуману роботу над репертуаром. Правильна організація та методика 

навчальної і репетиційної роботи відіграють велику роль  в художньому зростанні 

танцювального колективу, набутті умінь та навичок  для самореалізації її учасників та 

професійної діяльності самого ансамблю [2]. 

Сьогодні в Україні хореографічні колективи функціонують за трьома моделями, де 

вибір ефективнішої моделі залежить від ряду об’єктивних і суб’єктивних факторів:  

1. Академічна модель хореографічного навчання, де хореографічні вміння та навички 

засвоюються на професійному рівні, тобто заняття класичним танцем є невід’ємною 

частиною процесу навчання (тип спеціалізованої класичної школи). Навчання проводиться за 

зразками теорії і методики викладання видатних хореографів цього жанру танцювального 

мистецтва або відомих світових практик виконавців оперного мистецтва.  
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2. Модель творчої співпраці передбачає створення комфортних умов для всебічного 

розвитку учасників колективу, за яких кожен має відчувати свою успішність і формування 

певних професійних навичок, які в подальшому можуть стати основою для здобуття фахової 

вищої освіти (тип професійних шкіл, закладів позашкілля тощо).  

3. Модель вільного розвитку особистості будується на створенні ситуації захоплення 

мистецтвом танцю як модною течією і спрямована на задоволення потреб вихованців з 

різним рівнем розвитку танцювальних здібностей [3]. Цей тип відповідає самодіяльним 

творчим танцювальним колективам сучасного і фольклорного жанру. 

   Важливою особою, без якої не міг б існувати жоден колектив є його керівник, який у 

свою чергу повинен бути викладачем, вихователем, психологом. Одною зважливих його рис  

має бути вміння передавати свої знання та досвід, тобто майстерність донести ідею, суть і 

чіткі завдання для досягнення творчої мети. Він також є безпосереднім організатором і 

учасником поставлених освітньо-виховних завдань, а саме: 

- комплектує склад колективу, забезпечує його активне існування; 

- проводить педагогічно обґрунтований вибір форм, засобів та методів роботи, 

виходячи з психолого-педагогічних особливостей вихованців;  

- виявляє і підтримує талановитих та обдарованих учнів, сприяє формуванню їхніх 

професійних інтересів; 

- працює в співдружності з батьками та керівниками інших гуртків (творчих 

колективів);  

- забезпечує участь дітей у масових заходах позашкільного закладу, міста, області, 

всеукраїнських і міжнародних конкурсах і фестивалях [1]. 

Організація роботи хореографічного колективу базується на відповідних принципах:  

 принцип гуманізації визначає пріоритет формування гуманної, людяної, доброзичливої 

особистості, здатної до творчої самореалізації. Прикладом для дітей має бути їх керівник; 

 принцип виховання в діяльності передбачає формування особистісних якостей в процесі 

хореографічної діяльності. На репетиціях важливо тримати дисципліну і зберігати робочу 

обстановку. Варто зазначити, що важливо враховувати особистість учня, адже не всі 

однаково сприймають критику. Для когось вона слугує як мотивація до діяльності, а для 

когось відразою у роботі. Не завжди виховання базується на підвищенні голосу до дітей чи 

критиці. Інколи говорити пошепки є дуже хорошим методом вгамувати шум і діти 

починають прислухатися до слів наставника [1]; 

 принцип колективної праці передбачає розвиток у дітей почуття причетності до 

суспільного життя, виховання колективізму, громадської активності та свідомої дисципліни. 

Тобто діти мають розуміти, що вони одна команда, і працюють на спільну кінцеву мету. 
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Важливим є робота над співпрацею і дружніми відносинами в колективі не тільки на 

репетиційних заняттях, а й поза їх межами. Мова йде про дозвілля, де учасники проводять 

час разом і знаходять спільні інтереси одне з одним. Варто влаштовувати для прикладу 

тематичні дійства і розважальні заходи, новорічні корпоративи чи свята для зближення 

учасників. Також не забувати про день народження дітей, виділяти час на привітання для 

кожного із них; 

 принцип стимулювання передбачає підтримку успіхів учасників колективу в навчанні, 

творчості та самоосвіті. Дітей, які більш здібні і прикладають багато зусиль, викладаються 

максимум на заняттях варто хвалити, тим самим заохотити їх не зупинятися на досягнутому 

і, разом з тим, змотивувати до праці інших учасників; 

 принцип міждисциплінарності й інтеграції передбачає взаємовплив різних жанрів 

хореографії та видів мистецтва. Для зацікавлення самих учасників, для різноманітності, їх 

різнобічному творчому розвитку окрім народного танцю потрібно вводити у процес 

навчання класичний екзерцис, приділяти увагу елементам чи технікам сучасному танцю; 

 принцип доступності передбачає добір змісту хореографічного навчання, який відповідає 

віковим особливостям учнів, рівню їх хореографічних здібностей.  

Для кожної вікової категорії дітей є відповідні вимоги. У підготовчій групі увага 

приділяється більш ігровій формі роботи, також вони вивчають ритміку, основні позиції рук 

та ніг. У молодших групах варто вводити класичний танець, для початку обличчям до станка. 

Навіть 10-15 хвилин виконання елементів рухів буде достатньо, адже діти не можуть довго 

концентрувати свою увагу на чомусь одному; 

 принцип індивідуально-диференційованого підходу до дитини. Керівнику чи репетитору 

варто  знайти підхід і вміти працювати з різними характерами. Хочу зазначити, що не варто 

звертати увагу на хитрування чи маніпуляції дітей. У випадках, коли приходить на заняття 

дитина і починає безпричинно плакати, а до неї підключається «оперний спів» інших дітей – 

не потрібно звертати увагу і не жаліти їх. За короткий час вони перестають маніпулювати 

емоціями педагога [1]; 

  принцип самостійності, який передбачає процес послідовної повторюваності. Коли 

педагог–хореограф показує ту чи іншу комбінацію він не повинен ціле заняття виконувати її 

разом з дітьми і танцювати перед ними, а показавши приклад домагатись його повторення. 

Таким чином учасники самі будуть думати про послідовність рухів і правильність їх 

виконання; 

 принцип систематичності і послідовності передбачає плановість організації роботи, 

виключає прояв випадкових заходів. Кожного місяця необхідно складати  план концертних 

виступів і заходів в колективі, для того, щоб кожен учасник міг розподілити свій час, а також 
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для уникнення відсутності дітей на важливих заходах. Саме під час концертів діти 

набираються танцювального досвіду та навчаються культури сцени; 

 принцип взаєморозуміння з батьками, налагодження контакту з ними, що є не менш 

важливим фактором роботи колективу. Так як і до дитини так і до батьків потрібен свій 

підхід   вміти вислухати, дослухатись, зрозуміти кожного; 

 принцип самобутності колективу відображає його неповторність та оригінальність. Для 

забезпечення ефективної творчої діяльності необхідний власний оригінальний репертуар, що 

відповідає специфіці колективу і особливостям роботи, а також власний логотип, наявність 

однакових брендових футболок і т.д.  

Висновки: У сучасному світі існує три моделі функціонування самодіяльного 

колективу: академічна модель, модель творчої співпраці, модель вільного розвитку 

особистості.  

   У роботі з самодільним колективом важливо розуміти і знати принципи роботи у 

колективі. Керівнику слід володіти професійними знаннями та педагогічною майстерністю. 

Необхідно також розуміти психологію учасників навчально-виховного процесу, вдало 

поєднувати суворість з дисципліною і водночас бути другом для своїх підопічних, вміти 

створювати сприятливий мікроклімат у колективі. З метою всебічного та гармонійного 

розвитку учасників колективу, для впливу на всі сторони творчої особистості учня, кожен 

керівник повинен давати можливість для творчого розвитку як учасників так і самого 

колективу, проводити різні семінари для занять і народним, і сучасним, і класичним танцями. 

Не тільки академічні танцювальні колективи можуть бути професійні і виступати на 

великих сценах України чи світу, а й самодіяльний ансамбль також може показувати високий 

рівень танцювальної майстерності за умови організаційної, емоційної і мистецької віддачі як 

керівника, так і дітей, так і батьків. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

ІНКЛЮЗІЇ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ  

Сучасне суспільство прагне створити усі необхідні умови для інтеграції, уникнення 

соціальної ізоляції чи навіть дискримінації різних категорій осіб. Рівень цивілізованості 

суспільства можна визначати на підставі того, наскільки усі його члени й насамперед 

соціально вразливі верстви, можуть відчувати прийнятність, безбар’єрність й мати 

можливість бути активними учасниками усіх форм суспільного життя. Дослідники 

соціологічних процесів обґрунтували цілісну теорію нерівних «життєвих шансів», що 

пояснює обмеженість доступу до різних суспільних благ: освіти, медичних послуг, 

економічного захисту внаслідок соціального виключення певних категорій осіб.  

Найчастіше соціальне виключення розуміють як часткове або повне вилучення індивідів 

чи соціальних груп із соціальної структури суспільства й суспільних процесів, створення 

умов, які не дають можливості цим індивідам чи групам відігравати в суспільстві значущу 

роль. При цьому було б помилкою вважати, що до соціально виключених належать тільки 

представники так званих найнижчих щаблів суспільства. Соціально виключеними слід 

визнавати всіх тих, чиє життя визначається ступенем байдужості та жорсткістю контролю з 

боку інших груп суспільства, а не особистим вибором. Необхідні блага для цієї групи 

формуються за залишковим принципом, а інтереси враховуються лише в тому випадку, коли 

їх подальше ігнорування загрожує існуванню суспільства. [1, c. 101-102]. Створені у 

суспільстві, так звані «соціальні бар’єри» (обмеження) породжують соціальне виключення 

тому аби їх успішно подолати людині замало лише бажання, необхідною умовою стає 

наявність ресурсів та готовність до усунення (здолання) бар’єрів [2, с.238]. Соціально 

виключеної людина може стати в силу різних особливостей: бідності, релігії, ґендеру, 

сексуальної орієнтації чи особливих потреб, які спричинені специфікою психо-фізичного 

розвитку, наприклад порушеннями слуху. Згідно останніх досліджень більше 5-ти % 

населення світу – або 430 мільйонів людей – мають певні проблеми зі слухом. В Україні – 

близько 40 тисяч людей мають труднощі зі слухом. Згідно з оцінкою експертів, до 2050 року 

у світі буде налічуватись 700 мільйонів людей(тобто 1 з 10 осіб), які матимуть часткову 

втрату слуху [3].  
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Багаточисельність та перспективи зростання цієї групи осіб утверджують необхідність 

більш різнопланового звернення уваги на розробку ресурсів допомоги для цієї групи. Адже 

задля безперешкодного включення у суспільне життя тобто соціальної інклюзії особи з 

проблемами слуху потребують створення спеціальних умов, що охоплюють різні форми 

підтримки, насамперед можливість здобуття освіти різних рівнів, як дошкільної, середньої, 

позашкільної, так і вищої, працевлаштування та організації власного бізнесу, розробки 

спеціальних соціальних проектів, орієнтованих на участь людей з особливими потребами і та 

ін. Найсуттєвішою перешкодою для участі людей з порушенням слуху у цих сферах буде 

складність налагодження безбар’єрної комунікації. Основна проблема полягатиме у 

забезпеченні допомоги для інформаційної взаємодії з людьми, які не володіють 

спеціальними уміннями – мовою жестів. Тому перед фахівцями у сфері інформаційних 

технологій постає завдання створення сучасних ресурсів, що допоможуть у подоланні 

бар’єрів й досягнення соціальної інклюзії.  

Серед найбільш сучасних розробок, які розроблені на сьогодні для перетворення мови 

жестів у текст можемо відзначити контактні (інформаційні рукавиці, костюми для 

захоплення рухів, тощо); безконтактні (відеокамери). Переваги «інформаційних рукавиць» 

чи костюмів у великому наборі сенсорів, які дозволяють отримати різну інформацію про 

положення руки, основним недоліком є висока ціна. Серед переваг відеокамер здатність 

перетворити отримані дані в 3D-проекцію і відстежити переміщення людей всередині неї, що 

дозволяє розпізнавати жест з високою точністю. Недоліком цього пристрою також є достатньо 

висока ціна. Усунути недолік високої вартості можна шляхом використання звичайної WEB 

камери, якої обладнані сучасні ноут буки й відповідно розробки ефективної інтелектуальної 

системи для розпізнавання мови жестів.  

Не менш важливим напрямом допомоги в комунікації людям з проблемами слуху є 

розробка технологій перекладу звукової мови на мову жестів. Така потреба довгий час 

ігнорувався розробниками машинних перекладів (на відміну від перекладачів з мови жестів), 

а тому сьогодні стала предметом зацікавлення багатьох науковців. 

Отож, застосування системи штучного інтелекту дає можливість розширити можливості 

людських здібностей та ресурсів, через використання результатів аналізу значних масивів 

даних й вироблення найбільш ефективних рішень. Сучасні інформаційні технології можуть 

суттєво допомогти у створенні умов для безперешкодної соціальної інклюзії людей з 

особливими потребами, використання ними різноманітних послуг, активної участі в житті 

суспільства.  
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