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НАУКОВА РОБОТА ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

У 2021 РОЦІ: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ  

 

Дмитро Герцюк, 

декан факультету педагогічної освіти,  

кандидат педагогічних наук, доцент   

 

Організація наукової роботи на факультеті педагогічної освіти у 

2021 році залишалася одним із пріоритетних напрямків його діяльності.   

У межах робочого часу викладачів кафедрами факультету 

виконувалися 5 тем.   

Тема 1. «Науково-педагогічні та організаційно-дидактичні засади 

професійного розвитку майбутніх фахівців у системі вищої освіти 

України: історичні ретроспективи, зарубіжний досвід, інноваційні 

підходи та технології» (наук. керівник – проф. Квас О. В.).  

Узагальнені результати виконання теми за звітний рік: 

досліджено аспекти реформування сучасного простору вищої 

освіти на різних рівнях та питання підготовки професіоналів з організації 

освітнього простору;     

проаналізовано значення освітніх програм ЄС для активізації 

міжнародного співробітництва і підвищення мобільності учасників 

освітнього простору під кутом зору спектру можливостей для викладача 

українського університету;   

розглянуто інтегративний підхід щодо прогностичних аспектів 

розвитку фахової дидактики, головні принципи вибору та використання 

викладачем закладу вищої освіти освітніх технологій;  шляхи, стратегії та 

принципи налагодження командної роботи у професійній діяльності 

менеджерів освіти;   

визначено сутність сучасних ідей студентоцентризму на основі 

ознайомлення з провідними освітніми практиками та досягненнями 

національної та європейської педагогічної науки.   

За результатами виконання теми захищено 3 докторські 

дисертації, опубліковано 1 монографію, 3 статті у виданнях, які включені 

до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus, 30 

статей – у інших наукових виданнях, 31 тези доповідей на конференціях.  

Тема 2. «Забезпечення наступності дошкільної та початкової 

освіти в контексті освітньої політики держави», (наук. керівник – проф. 

Мачинська Н. І.).   

Узагальнені результати виконання теми за звітний рік: 

досліджено: нормативно-правову документацію щодо 

можливостей та доцільності організації наступності, формування 



4 

необхідних компетентностей у дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку;   

проаналізовано поняттєвий апарат проблеми наступності в системі 

дошкільна освіта – початкова освіта, досвід педагогів-класиків щодо 

проблеми наступності; практичні аспекти забезпечення наступності в 

наявних ОПП підготовки здобувачів в умовах ЗВО;    

узагальнено педагогічні умови організації освітнього середовища в 

умовах навчально-виховних комплексів.   

За результатами виконання теми захищено 1 кандидатську 

дисертацію, опубліковано 1 монографію, 1 посібник, 6 статей у виданнях, 

які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, 

Scopus, 13 статей у фахових виданнях України, 5 статей – у інших 

наукових виданнях, 28 тез доповідей на конференціях.  

Тема 3. «Теоретичні і практичні виміри лінгводидактики в 

сучасному освітньо-інформаційному просторі» (наук. керівник – доц. 

Крохмальна Г. І.).  

Узагальнені результати виконання теми за звітний рік: 

досліджено можливості використання засобів інформатизації 

навчального процесу в рамках курсу «Українська мова у початковій 

школі»; метод сторітеллінгу на уроках мовнолітературної галузі; проєктні 

технології у мовній освіті майбутнього вчителя початкової школи;   

проаналізовано лінгводидактичний аспект формування 

інформаційно-комунікативної компетентності майбутнього учителя 

початкової школи;  використання інформаційних технологій на уроках 

англійської мови у початковій школі; розвиток усного англійського 

мовлення учнів початкової школи засобами гри в Новій українській 

школі. 

узагальнено аспекти вивчення лінгвістичних дисциплін у 

дистанційному форматі; сучасні тенденції розвитку англомовного 

середовища в початковій школі.   

За результатами виконання теми захищено 1 кандидатську 

дисертацію, опубліковано 1 навчальний посібник, 9 статей у виданнях, 

які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, 

Scopus, 5 статей у фахових виданнях України, 9 статей – у інших 

наукових виданнях, 18 тез доповідей на конференціях.  

Тема 4. «Психолого-педагогічні засади корекційного навчання і 

реабілітації осіб з порушеннями розвитку та інтеграційні аспекти 

підготовки фахівців до роботи в системі спеціальної освіти та в умовах 

інклюзії» (наук. керівник – проф. Островська К.О.).   

Узагальнені результати виконання теми  за звітний рік: 
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досліджено особливості та умови диференційованого підходу до 

дітей з порушеннями психічного розвитку у порівнянні з індивідуальним 

підходом до таких дітей в інклюзивному освітньому процесі у контексті 

універсального дизайну у навчанні;   

проаналізовано стан корекційно спрямованої інклюзивної освіти 

дітей з порушеннями психічного розвитку у контексті підготовки 

педагогічних працівників як елементу комплексного підходу до інклюзії 

дітей з порушеннями психічного розвитку;    

розглянуто передумови розвитку мовлення у дітей з аутизмом і 

дизартрією;  особливості комунікативної компетенції у дітей з розладами 

спектру аутизму;  використання психотерапевтичних методів у роботі з 

сім’ями, які виховують дітей із особливими освітніми потребами. 

За результати виконання теми захищено 1 докторську 

дисертацію, 3 кандидатські дисертації, опубліковано 2 монографії, 2 

посібники, 2 статті у виданнях, які включені до міжнародних 

наукометричних баз даних Web of Science, Scopus, 27статей – у інших 

наукових виданнях, 36 тез доповідей на конференціях. 

Тема 5. Зміст і технології професійної підготовки фахівців 

соціальної сфери (наук. керівник – доц. Кальченко Л. В.).  

Узагальнені результати виконання теми  за звітний рік: 

обґрунтовано теоретичні і практичні засади системи соціально-

педагогічної роботи з превенції соціального сирітства в умовах 

територіальної громади міста (ТГМ);  

удосконалено зміст, форми й методи превенції соціального 

сирітства в умовах ТГМ з урахуванням особливостей її об’єктів та 

суб’єктів; зміст, форми й методи підготовки суб’єктів до здійснення 

превентивно-профілактичної роботи з сім’ями, дітьми, молоддю в умовах 

ТГМ;  

конкретизовано особливості професійної  підготовки фахівців 

соціальної сфери до здійснення соціально-психологічної реабілітації; 

соціально-психологічні чинники сімейного насильства; вікові 

особливості інтернет-залежності; соціально-психологічні особливості 

дитячо-батьківських відносин. 

За результатати виконання теми захищено 1 докторську 

дисертацію, опубліковано 2 монографії, 2 посібники, 1 статтю у 

виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of 

Science, Scopus, 5 статей – у інших наукових виданнях, 9 тез доповідей на 

конференціях.   

Тема 6. «Організаційні психолого-педагогічні та оздоровчі 

аспекти фізичного виховання та спорту студентської молоді» (наук. 

керівник – проф. Шукатка О. В.). 
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Узагальнені результати виконання теми за звітний рік: 

здійснено теоретико-методологічний аналіз механізмів державного 

регулювання соціально-гуманітарної політики щодо реформування 

системи охорони здоров’я та фізкультурно-виховної діяльності у 

освітньому просторі України;   

досліджено історичні витоки нормативно-правового законодавства 

щодо питань збереження та зміцнення здоров’я в умовах карантину;   

визначено місце та роль методичного забезпечення навчальної 

дисципліни «Фізичне виховання» в умовах дистанційної освіти. 

За результати виконання теми опубліковано 17 статей у 

виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web 

of Science, Scopus та інших – Index Copernicus, 21 статтю – у інших 

наукових виданнях, 25 тез доповідей на конференціях. 

Продовжувалося виконання науково-експериментальної роботи 

всеукраїнського рівня «Науково-методичні засади формування 

професійної компетентності осіб з особливими освітніми потребами», яка 

здійснюється на базі Львівського вищого професійного училища 

комп’ютерних технологій та будівництва, Державного навчального 

закладу «Ставропігійське вище професійне училище м. Львова» та 

Львівського національного університету імені Івана Франка у 2019–2024 

рр. (наук. кер. проф. Островська К. О.).   

Перспективними науковою розробкою, яка була започаткована у 

звітному році стала науково-експериментальна робота регіонального 

рівня «Впровадження структурно-функціональної моделі забезпечення 

комплексної підтримки україномовної освіти за кордоном» у 2021–2025 

роках (наук. кер. проф. Островська К. О.). 

За звітний період досягнуто вагомих здобутків у підготовці 

науково-педагогічних кадрів. Захищено  

5 докторських дисертацій:   

1. Біляковська О. О. Система забезпечення якості професійної 

підготовки майбутніх вчителів у Республіці Польща та в Україні 

(спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти);      

2. Караманов О. В. Теорія і практика педагогічної діяльності 

музеїв в сучасному освітньому просторі України (спеціальність 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки);   

3. Ферт О. Г. Диференційований підхід до дітей з порушеннями 

психічного розвитку в інклюзивному освітньому процесі (спеціальність 

13.00.03 – корекційна педагогіка);  

4. П’ятакова Г. П. Тенденції професійної підготовки магістрів 

філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи 

(спеціальність  13.00.04 – теорія і методика професійної освіти);    
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5. Кальченко Л. В. Теорія і практика превенції соціального 

сирітства в умовах територіальної громади міста (спеціальність 13.00.05 – 

соціальна педагогіка).  

4 кандидатські дисертації:   

1. Кобилецька Л. В. Часові та просторові відношення у сучасній 

чеській фразеології (спеціальність 10.02.03 – слов’янські мови);  

2. Породько М. І. Корекція психомоторного розвитку дітей з 

розладами аутистичного спектру засобами фізичного виховання 

(спеціальність 13.00.03 – корекційна педагогіка);  

3. Призванська Р. А. Психологічні засади музикотерапевтичної 

роботи з дітьми з розладами аутистичного спектру (спеціальність  

13.00.08 – спеціальна психологія);    

4. Сидорович О. І. Психологічні чинники формування професійної 

самосвідомості майбутніх спеціальних педагогів (спеціальність 13.00.08 – 

спеціальна психологія).  

Вперше здійснено захист дисертації випускником аспірантури на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 015 

Професійна освіта: Лущинська О. В. «Формування інформаційно-

комунікаційної компетеності майбутніх учителів початкових класів у 

процесі професійної підготовки» (наук. кер. доц. Ковальчук Л. О.).  

Продовжувалася підготовка науково-педагогічних кадрів через 

навчання в аспірантурі на двох спеціальностях – 015 «Професійна освіта» 

(13 здобувачів) і 011 «Освітні, педагогічні науки» (6 здобувачів). 

Пророблена організаційна робота щодо відкриття нової освітньо-наукової 

програми підготовки доктора філософії «Психолого-педагогічний 

супровід осіб з аутизмом» в рамках спеціальності 016 Спеціальна освіта.  

Актуальні наукові проблеми розглядалися у контексті діяльності 

наукових лабораторій факультету педагогічної освіти. У межах роботи 

науково-навчальної лабораторії музейної педагогіки досліджено різні 

аспекти організації музейно-педагогічної діяльності у системі 

інклюзивного туризму, позашкільної освіти та нових віртуальних реалій.   

З 1 вересня 2021 р. розпочала роботу навчально-наукова 

лабораторія Нової української школи, яка стане осередком для 

моделювання різних уроків майбутніми учителями початкової школи, 

проведення навчально-методичних семінарів, майстер-класів тощо.   

У звітному році на факультеті педагогічної освіти було проведено 

низку наукових заходів:  

 конференції – ХII Всеукраїнська науково-практична 

конференція“Теоретико-методичні основи організації фізичного 

виховання молоді” (13–14 травня 2021 р.); Всеукраїнська науково-

практична конференція «Товариство «Рідна школа»: історія і сучасність 
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(до 140-річниці від дня заснування Товариства «Рідна школа»), 12–13 

жовтня 2021 р.; ІІ Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та 

практичні аспекти формування освітнього простору: світовий і 

вітчизняний вимір»; V Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні проблеми 

й інноваційні технології навчання» (18–19 березня 2021 року (ЛНУ – 

співорганізатор); 

 міжрегіональні і всеукраїнські наукові семінари  – «Феномен 

інтерпретації: теоретичне осмислення та особливості застосування у 

музейному просторі» (проф. Караманов О. В.); «Жив і працював для 

Університету» (до 120-річниці від дня народження Федора Івановича 

Науменка – українського вченого-педагога, організатора педагогічної 

науки у Львівському університеті (доц. Герцюк Д. Д., доц. Калагурка Х. 

І.); “Психолого-педагогічний і методичний контекст професійної 

діяльності вчителя (літератури): спроби відповісти на деякі питання” 

(проф. Мацевко-Бекерська Л. В); «Нові нормативні документи 

дошкільної освіти» (доц. Сірант Н.П.); «Особливості застосування LEGO 

на заняття НУШ» (доц. Сірант Н.П.); «Формування мовної особистості 

в освітньо-інформаційному просторі: лінгводидактичний та 

аксіологічний аспекти» (доц. Крохмальна Г. І.). 

Викладачі кафедр факультету у звітному році здійснювали 

опонування дисертаційних досліджень: професори  – Мачинська Н. І. – 2, 

Квас О. В. – 1, Островська К. О. – 3, Галян О. І. – 1, Ферт О. Г. – 1, 

Шукатка О. В. – 4: доценти – Нос Л. С. – 3, Цюра С. Б. – 1, Сіренко Р. Р. – 

2. Підготовлено 27 рецензій на дисертації, монографії, навчальні 

посібники, більше 30 відгуків на автореферати дисертацій.     

У редакційних колегіях вітчизняних та зарубіжних наукових 

журналів виконували обов’язки  професори Галян О. І., Островська К. О., 

Мачинська Н. І., Квас О. В., Шукатка О. В., проф. Караманов О. В., 

доценти – Герцюк Д. Д., Заячук Ю. Д., Кальченко Л. В., Мищишин І. Я., 

Заячківська Н. М., Лобода В. В., Ковальчук Л. О., Нос Л. С., Сіренко Р.Р., 

Цюра С. Б.  

У спеціалізованих вчених радах працювали професори Квас О. В., 

Островська К. О., Мачинська Н. І., Мацевко-Бекерська Л. В., доценти 

Петровська І. В., Нос Л. С. 

До роботи у галузевих експертних радах Національного агентства 

забезпечення якості вищої освіти залучалися проф. Островська К. О., доц. 

Корнят В. С., у ролі експертів – проф. Біляковська О. О., проф. Квас О.В., 

доц. Петровська І. В., членів профільних науково-методичних комісій 

МОН України – доц. Кальченко Л. В. 

У різних напрямках здійснювалося міжнародне сіпвробітництво: 
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 співпраця з Центром розвитку якості освіти Університету 

прикладних наук, м. Мюнстер, Німеччина, у рамках Проєкту «Підтримка 

інтернаціоналізації українських закладів вищої освіти» (доц. Ю. Заячук);  

 участь у Програмі вдосконалення викладання у вищій освіті 

України, організованої Британською Радою в Україні у партнерстві з 

Інститутом вищої освіти НАПН України (доц. Н. Горук );  

 участь у міжнародному швейцарсько-українському проєкті 

«Підтримка децентралізації в Україні» (2015–2021) у ролі експерта з 

питань управління знаннями та електронного навчання (доц. В. Лобода); 

 участь у проєкті «Вивчай та Розрізняй: інфомедійна 

грамотність», який виконується IREX у партнерстві з Академією 

Української преси, Міністерством освіти і науки України та за підтримки 

посольств Великої Британії та США (доц. Корнят В. С.);  

 закордонні стажування (Б. Андрейко, О. Галюка, 

Н. Новосельська, М. Породько, М. Проц, Р. Призванська, Н. Сірант, Р. 

Сіренко, О. Шукатка).  

У 2021 році  викладачами факультету опубліковано   

 20 статей у виданнях, включених до міжнародних 

наукометричних баз даних Web of Science і Scopus (Г. Бойко, Н. 

Ростикус; О. Галян – 3; О. Караманов; О. Квас – 2; Г. Крохмальна; В. 

Корнят; Л. Мацевко-Бекерська – 2; Н. Мачинська – 2; Л. Нос, М. Стахів; 

К. Островська, І. Островський; І. Петровська; Н. Сірант; Р. Сіренко; Р. 

Сіренко, О. Шукатка, І. Рибчич; О. Шукатка);  

 51 статтю у виданнях, які включені до інших міжнародних 

наукометричних баз (Index Copernicus); 14 – в інших закордонних 

виданнях; 52 – у фахових виданнях України; 40 – у інших виданнях 

України; 70 тез доповідей на міжнародних і 105 тез доповідей на 

вітчизняних конференціях.  

Значним науковим доробком у звітному році стала підготовка 

викладачами кафедр 6 монографій  загальним обсягом 67,5 друк. арк. 

(автори – Л. Кальченко; Л. Кальченко (у співавт); О. Караманов (у 

співавт.); В. Лобода (у співавт.); В. Шевченко; Н. Мачинська, Г. Бойко, 

Ю. Деркач, М. Проц, С. Лозинська); 6 навчальних посібників загальним 

обсягом 46, 8 друк. арк. (автори – Л. Кобилецька, В. Корнят (у співавт.); 

В. Лобода (у співавт.), Н. Мачинська, С. Кость; І. Петровська, К. 

Островська; Р. Призванська (у співавт.). 

Знаковою подією вважаємо поновлення видання Вісника 

Львівського університету, серія Педагогічна, який включено до переліку 

фахових видань України (категорія «В»). У черговому випуску Вісника 

(вип. 35) опубліковано 25 статей з актуальних проблем  професійної 
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освіти, дидактики середньої та вищої школи,  спеціальної освіти та 

соціальної роботи.  

Помітних успіхів досягнуто в організації студентської наукової 

роботи. Низку наукових заходів провело факультетське Наукове 

товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених – 

Перша науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Педагогічна освіта у світлі реформ та викликів» (за результати 

конференції підготовлено збірник тез доповідей); дискусійна панель 

«Академічна доброчесність: практичний вимір»; круглий стіл «Наукові 

дослідження: методологічні та етичні виклики для молодих дослідників». 

У студентському науковому доробку проведення трьох наукових 

конференцій – міжфакультетської – «Актуальні проблеми освіти в 

Україні» (грудень 2020 р.; травень 2021 р.), VІ Всеукраїнської – «Сучасні 

погляди та актуальні проблеми педагогічної освіти» (25 березня 2021 р.). 

Наукова активність студентів факультету виразно проявилася і в 

організації та проведенні студентських наукових конкурсів. Так, у І 

(університетському) турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт взяли участь 132 учасники, зокрема, зі спеціальностей 

«Освітні, педагогічні науки» – 21, «Початкова освіта» – 35, «Дошкільна 

освіта» – 25, «Соціальна робота» – 17; «Спеціальна освіта» – 18; 

«Актуальні проблеми інклюзивної освіти» – 16. Восьмеро студентів – 

О. Лавро, О. Денис, М. Бургер, І. Дем’янчук, Х. Сеньків, У. Співак, 

А. Біль, М. Чернюх представляли факультет педагогічної освіти на у ІІ 

етапі Всеукраїнського конкурсу, який проходив у різних 

університетських центрах України.       

Наукова робота Уляни Співак на тему «Місце соціального 

педагога в інклюзивному просторі закладу дошкільної освіти» (наук. 

кер. доц. Корнят В. С.) удостоєна диплому ІІ ступеня з галузі знань 

«Соціальна робота» на підсумковій науковій конференції, яка 

проходила на базі Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка.  

Загалом науковий доробок факультету педагогічної освіти у 2021 

році засвідчив про високий потенціал кадрового складу структурного 

підрозділу, його готовність розв’язувати актуальні проблеми сучасної 

освіти і педагогічної науки.     
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СЕКЦІЯ ПОЧАТКОВОЇ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ НАСТУПНОСТІ 

ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

РЕАЛІЗАЦІЙ ІДЕЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

Наталія Мачинська, 

завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти,  

доктор педагогічних наук, професор 

 

Наступність – категорія, яка досить, часто використовується у 

контексті здійснення дослідження у різних галузях: педагогіки та 

психології, соціології та історії, математики та природничих наук тощо. 

Наступність досить часто ідентифікують або ж тісно пов’язують з 

неперервністю, що певною мірою повинно забезпечити єдність, 

взаємозв’язок та узгодженість мети, змісту, методів, форм навчання й 

виховання з урахуванням вікових особливостей дітей, у нашому 

дослідженні – дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. 

Наступність у навчанні в контексті двох суміжних ланок освіти – 

дошкільної та початкової – розглядається як необхідність урахування 

того індивідуального рівня розвитку дитини, з яким вона прийшла до 

школи. На сучасному етапі розвитку системи вітчизняної освіти 

наступність чітко врегульовується основними положеннями Концепції 

Нової української школи (НУШ), реалізація яких у початковій школі 

передбачає органічне, природне продовження розвитку, виховання та 

навчання, започаткованих у дошкільному віці, створює умови для 

ефективної адаптації дошкільника в умовах початкової школи та сприяє 

його успішному переходу в основну школу.  

Наступність характеризується наявністю внутрішнього зв’язку в 

змісті навчально-виховної роботи, методах педагогічного керівництва, 

формах організації діяльності у закладі дошкільної освіти (ЗДО) та у 

молодших класах школи, що забезпечує цілісність процесу розвитку, 

навчання і виховання кожної особистості. Проблему наступності можна 

розв’язати лише за умов реалізації єдиної лінії загального розвитку 

дитини на етапах дошкільної, та початкової ланок освіти. 

Як зазначає О.Я. Савченко, проблема наступності в навчанні через 

цілу низку причин досить складна як для досліджень, так і для розробки 

загальної концепції. Її складність полягає у відсутності єдиних підходів. 

Зокрема, коло наукових досліджень, пов’язаних з розв’язанням даної 
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проблеми, досі ще залишається недостатньо розкритим як у вітчизняній, 

так і в зарубіжній педагогіці. Тому наступність у навчанні, залежно від 

наукових поглядів учених-педагогів, розглядається з найрізноманітніших 

позицій: і як нормативна функція дидактики, і як закономірність розвитку 

педагогічного процесу, і як загально дидактичний принцип [1, с.13]. 

Оскільки ми вже зазначали, що неперервність тісно 

взаємопов’язана з наступністю, тож акцентуємо увагу на такому 

твердженні:  неперервність в освіті – це чітко спланована, систематична 

та якісна робота усіх учасників освітнього процесу, що забезпечує 

ефективну підготовку учнівської молоді до життя в сучасному 

суспільстві. 

Отож, наступність доцільно розглядати як один із основоположних 

принципів неперервної освіти, завданням якої є забезпечення цілісного 

розвитку особистості в навчанні дітей на початкових ланках системи 

неперервної освіти. Таке розв’язання поставленого завдання дасть змогу 

ефективно вирішити проблему наступності між дошкільною та 

початковою ланками освіти на належному рівні, а також забезпечить 

гнучкий перехід учнів початкової школи у середню ланку загальної 

освіти.  

 

____________________ 

 

1. Савченко О. Я. Наступність і перспектива в роботі двох перших 

ланок освіти / О. Савченко // Дошкільне виховання. – 2000. – № 11. – С. 

4–5. 

 
 

ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ В УМОВАХ 

СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Марія Стахів, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Серед психолого-педагогічних чинників формування професійної 

компетентності майбутніх педагогів в умовах розвиненого освітнього 

середовища ЗВО можна виокремити: забезпечення єдності цілей 

освітнього процесу; динамічність та різноманітність методів, прийомів, 

форм і засобів навчання та виховання, спрямованість їх на розвиток 
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активної життєвої позиції майбутніх фахівців, пріоритетність методів і 

форм активного навчання; забезпечення високого рівня мотивації 

навчання і створення сприятливої атмосфери для формування загальних 

та фахових компетентностей. 

Результативність і продуктивність педагогічної діяльності та 

конкурентоспроможність фахівця в галузі освіти в сучасних умовах 

безпосередньо залежить від сформованості інтегральної професійної 

компетентності, яка забезпечує не лише успішність виконання основних 

програмових вимог у межах певної навчальної дисципліни, а й сприяє 

успішній соціалізації молодої людини, розкриттю особистісних якостей 

здобувачів освіти. Переконливим показником професійної 

компетентності та конкурентоспроможності сучасного педагога є його 

здатність цілісно поєднувати здобуті у ЗВО знання, сформовані уміння й 

навички, світоглядні цінності з активною творчою самостійною 

пошуково-дослідницькою діяльністю, використання мовних засобів та 

інформаційного матеріалу для продукування власних висловлювань та 

ідентифікації висловлювань інших під час їх сприймання. 

Неприпустимим для освіти, на переконання В. О. Сухомлинського, 

є обмеження її функціонального навантаження самим лише навчанням: 

«Дивно і незрозуміло: молода людина вивчає і багато довідується про 

зоряні високості й морські глибини, про далекі галактики й елементарні 

частини, про державний устрій давнього Єгипту й Вавилону, …… але не 

знає, як поводитися в громадських місцях, як співвідносити свої вчинки, 

бажання з інтересами інших людей» [3, с. 125]. Тому формування 

здатності до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з 

представниками інших професійних груп різного рівня залишається 

однією із важливих проблем формування конкурентоспроможного 

фахівця на ринку освітніх послуг. 

Лінгводидактичному аспекту проблеми формування професійно-

комунікативної компетентності належну увагу приділяли і приділяють 

учені та педагоги: Ф. Бацевич, О. Біляєв, М. Вашуленко, Н. Волкова, 

О. Горошкіна, С. Караман, Л. Мацько, В. Мельничайко, Е. Палихата, 

М. Пентилюк та ін. У своїх дослідженнях учені наголошують на 

комунікативно-діяльнісному підході до викладання лінгвістичних 

дисциплін у ЗВО. На жаль, ще й сьогодні можна спостерігати 

домінування позиції навчальної діяльності, відірваної від особистості, 

спрямованої насамперед на засвоєння програми, а не на її соціалізацію 

(культурну, духовну, моральну, комунікативну).  

Основна сфера діяльності педагога – навчальне заняття. Воно 

поєднує різні форми, жанри, функціональні різновиди спілкування, і 

педагогу важливо дотримуватися мовленнєвої культури і не лише на 
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занятті, а й в позашкільній діяльності, творчо інтерпретувати конкретні 

комунікативні ситуації. Водночас, професійна педагогічна діяльність 

передбачає велику кількість різноманітних мовних ситуацій, що вимагає 

комунікативної мобільності, здатності швидко й адекватно реагувати в 

будь-якій мовній ситуації. Педагог щоденно перебуває у тісному 

вербальному контакті (спілкуванні), що вимагає від нього не лише знань 

з окремих предметів, а умінь ці знання передати учням. Саме уміння 

розмовляти й слухати є найважливішими якостями, необхідними для 

демократичної освіти. Для цього педагогу-професіоналу потрібні глибокі 

лінгвістичні знання, комунікативні уміння і навички, аби не зазнавати 

комунікативних невдач у спілкуванні з учнями, колегами, батьками тощо. 

Сьогодні спостерігаємо розбіжності між соціальним запитом і 

актуальністю формування у випускників педагогічних спеціальностей 

комунікативної мобільності як складової мобільності професійної та 

недостатньою увагою до специфіки становлення цієї особистісної якості 

в процесі оволодіння знаннями і з розробкою конкретної технології її 

формування. Комунікативна мобільність як складова професійної не 

формується і не зʼявляється в структурі особистості здобувача вищої 

освіти сама по собі, її необхідно формувати цілеспрямовано, і саме 

лінгводидактичні дисципліни мають для цього всі потенційні 

можливості. 

Є ще одна проблема, яка сьогодні залишається поза увагою 

фахівців при формуванні професійної компетентності педагога. Це 

поширення серед учнів агресії та насильства, які найбільше виявляються 

у спілкуванні. Безперечно, це зумовлено впливом соціального 

середовища. Комунікативно-девіантна поведінка є наслідком і водночас 

причиною соціальної ізольованості окремих учнів, які у такий спосіб 

прагнуть завоювати авторитет. Це ще один виклик для педагогів, що 

потребує пошуку оптимальних комунікативних шляхів і засобів 

профілактики цього явища, ефективних методів попередження 

вербальної агресії неповнолітніх. 

Саме з урахуванням цих моментів, ми вносимо зміни у методику 

вивчення лінгвістичних дисциплін, моделюючи приклади 

комунікативних девіацій у шкільному середовищі. Це дає змогу 

підготувати майбутнього педагога до професійної діяльності не лише в 

звичних (комфортних) умовах, але і в умовах комунікативних викликів. 

Важливим для педагога у такій ситуації є знання технології професійно-

педагогічного спілкування, вміння моделювати процес спілкування, 

встановлювати діалоговий контакт, використовуючи методику 

«комунікативної атаки», технологію «зараження», «навіювання», 

«переконання». Особливо вартісним та ефективним є технологія 
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моделювання освітніх і життєвих ситуацій, вирішення яких потребує 

влучного, доречного і доцільного слова. Саме таке слово є передумовою 

ефективності професійної та особистісної комунікації. Багатому 

внутрішньому світу педагога, його «інтелекту, розуму повинні 

відповідати і мовленнєва поведінка, дотримання елементарних норм 

мовленнєвого етикету, узвичаєного у формулах: «Скажіть, будь ласка»; 

«Прошу підказати»; «Вибачте, чи не змогли б ви …» та ін. [2, с. 77]. 

Формування професійно-компетентної особистості педагога 

немислиме без оволодіння ним культурою мовлення. Культура мовлення 

педагога – це не лише багатий словниковий запас та орфографічна 

грамотність, це, насамперед, віддзеркалення ціннісних орієнтацій, 

гармонія професійних знань, комунікативних і морально-психологічних 

можливостей, що характеризує його вихованість, уміння висловлювати 

думки, дотримуватись етичних норм спілкування й ін. Порушення цих 

постулатів дуже часто супроводжується комунікативними девіаціями 

(невдачами) і багато сьогоднішніх шкільних конфліктів починаються, як 

зазначав В. Сухомлинський, з невміння вчителя спілкуватися з учнями. 

Девіація комунікативна – «збій у спілкуванні, недосягнення 

перлокутивного ефекту тощо, причиною яких є недостатня 

комунікативна компетенція адресанта, перш за все недотримання правил, 

максим, постулатів, конвенцій комунікативного кодексу. Повʼязана зі 

специфікою комунікативної семантики та прагматичними чинниками» [1, 

с. 322].  

Можна з певністю стверджувати. що конкурентоспроможним на 

ринку освітніх послуг педагог стане тоді, коли не лише матиме добрі 

знання з дисциплін, передбачених навчальним планом, а й володітиме 

уміннями і навичками доносити їх до учнів, знаходити комунікативні 

шляхи налагодження міжособистісних контактів із здобувачами освіти. 

Саме це становить лінгводидактичну основу формування професійної 

компетентності педагога. 

 

_____________________ 
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та шляхи їх усунення. Освітні обрії. № 2 (39), 2014. С. 76–79. 

3. Сухомлинський В. Розмова з молодим директором школи / 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

 

Наталія Джура, 
кандидат біологічних наук,  

доцент кафедри початкової та дошкільної освіти  

 

Екологічну безпеку суспільства тісно пов’язують з рівнем 

освіченості, культури та виховання. Екологічна освіта має на меті 

виховати особистість, зорієнтовану на систему екологічних цінностей, 

яка вміє приймати рішення і діяти в інтересах збереження довкілля. Саме 

якісна екологічна освіта може надати інструментарій і механізм переходу 

до сталого розвитку суспільства. Основою сталого розвитку є 

паритетність відносин у тріаді соціум – економіка – довкілля. Сталий 

розвиток необхідно розглядати як процес розбудови держави на основі 

узгодження і гармонізації соціальної, економічної та екологічної 

складових з метою задоволення потреб сучасних і майбутніх поколінь [1, 

2]. 

Екологічна компетентність як складова загальної компетентності 

майбутніх педагогів є визначальною у формуванні природоцентричного 

світогляду, турботи і відповідальності за довкілля і вихованні екологічно 

свідомого суспільства.  

Професійна готовність студентів до інноваційної діяльності з 

дітьми дошкільного віку з питань формування екологічної 

компетентності повинна забезпечуватися особистісним і професійним 

удосконаленням майбутнього фахівця до екологічної освіти 

дошкільників. Для реалізації ідей освіти сталого розвитку в роботі ЗДО 

необхідно передбачити засвоєння вихователями важливих навичок 

екологічно-, економічно- й соціально доцільної поведінки, без якої 

неможливе створення комфортного майбутнього для наступних поколінь. 

Міністерство освіти і науки України рекомендувало для 

запровадження в освітній процес закладам дошкільної освіти програму 

«Дошкільнятам – освіту для сталого розвитку». Сьогодні за нею 

працюють вже кілька сотень ЗДО. Передбачені програмою дії спрямовані 

на покращення стосунків між членами суспільства, підтримку 

морального і психологічного клімату в групі, розумне споживання енергії 

та води, зменшення марних витрат сировини та зміцнення власного 

здоров’я. Для дошкільнят освітню стратегію в інтересах сталого розвитку 

необхідно реалізовувати на засадах одного з напрямів гуманістичної 

педагогіки – педагогіки еmpowerment (з англ. еmpowerment – надання 
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людині мотивації й натхнення до дії) [2]. Педагог створює умови для 

безпечного і ефективного процесу навчання, запрошує взяти в ньому 

участь. Він повинен вміти слухати і чути дитину, не оцінююючи її 

особисті зміни. Важливим чинником є демонстрація самим педагогом 

моделей поведінки, орієнтованої на сталий розвиток, а також розвиток у 

дітей навичок критичного мислення. Завдання вихователя – організувати 

діяльність дітей, надихнути їх, підбадьорити і скерувати їхні зусилля, 

спонукати до самостійного виконання обраних дій та їх обговорення. 

Важливими стають питання теоретичної та методичної підготовки 

студентів до вирішення завдань, які входять до програми «Дошкільнятам 

– освіту для сталого розвитку». Тому при організації освітнього процесу 

варто акцентувати увагу на розвитку креативності майбутніх педагогів, 

які в подальшому зможуть організувати якісну та змістовну роботу з 

питань формування екосвідомості дошкільників.  

З цією метою необхідно закладам вищої освіти періодично 

оновлювати освітні програми, враховуючи проблеми сьогодення, і 

передбачати механізми введення екологічного компоненту та 

інноваційних технологій у процесі професійної підготовки фахівців у 

галузі дошкільної освіти. Саме тому пропонуємо ввести у навчальний 

план бакалаврів вибіркову навчальну дисципліну «Освіта для сталого 

розвитку», яка має на меті ознайомити майбутніх педагогів з 

можливостями розвитку сучасного суспільства в умовах глобальної зміни 

клімату, деградації екосистем і ресурсних обмежень. Тематика курсу 

передбачає вивчення найважливіших тем сьогодення: Харчування. 

Продовольча криза. Водні ресурси. Проблеми забруднення водойм та 

нестачі питної води. Сільське господарство. Деградація земель. Відходи. 

Проблемні питання в управлінні відходами. Зміна клімату: причини, 

наслідки, адаптація тощо.  

У рамках запропонованої навчальної дисципліни «Освіта для 

сталого розвитку» можна організовувати семінари-практикуми, на яких 

здобувачі освіти будуть аналізувати різні екологічні проблеми та їхні 

наслідки. Наприклад: 

 Аналіз анкети «Мій екологічний слід». Використовуючи 

екокалькулятор http://ecoosvita.org.ua/ecocalculator, студенти визначають 

свій екологічний слід – міру потреб людини у екосистемах планети. На 

основі пройденого тестування майбутні педагоги аналізують параметри 

способу життя, які необхідно змінювати, щоб не виходити за так звані 

екологічні межі й дозволити природі відновлюватися і підтримувати 

людську діяльність. 

 Аналіз опитувальника «Мій стиль життя». Використовуючи 

опитувальник «Мій стиль життя» [2], студенти аналізують свої дії щодо 

http://ecoosvita.org.ua/ecocalculator
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стилю життя і поведінки у побуті, відповідаючи на запитання: Що я і моя 

родина робимо з відходами? Як ми економимо воду та енергію? Що ми 

знаємо про здорове харчування? 

 Завдання для самостійної роботи: написати есе на тему 

«Життя у стилі еко».  

 На основі Програми «52 кроки до біорізноманіття» і Звіту 

«Жива планета» запропонувати доповідь-презентацію на тему «Ми всі в 

одному човні». 

Підвищення рівня екологічної грамотності майбутніх педагогів 

надалі буде проявлятися у їхній здатності керувати освітньо-виховним 

процесом у ЗДО, творчо мислити, впроваджувати нові екотехнології. 

Якісна екологічна освіта – необхідна умова для збереження довкілля та 

забезпечення сталого розвитку суспільства. 

 

_________________________ 
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СТИЛІ СПІЛКУВАННЯ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ: 

КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ  

 

Світлана Кость, 

кандидат наук із соціальних комунікацій,  

доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Комунікативна взаємодія керівника організації, зокрема закладу 

освіти, дошкільної, середньої чи вищої, із підлеглими впливає на їхній 

(працівників) психологічний, ментальний стан, а це безпосередньо 

позначається на якості виконання посадових обов’язків.  Зараз у всьому 

цивілізованому світі тяжіють до «позитивного менеджменту», тобто 

максимального вияву людяності, розуміння та співчуття керівників у 

ставленні до працівників, створення затишної атмосфери на робочому 

місці тощо. У цьому вбачають ключ до підвищення ефективності праці, 

яка залежить від ефективних робочих контактів та ефективної 

http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/61
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організаційної поведінки керівника. Джеф Безос,  керівник  найбільшої у 

світі за обігом компанії Amazon, що продає товари та послуги через 

Інтернет (Вікіпедія, 2021), говорячи про рекрутингову політику щодо 

керівників відділень, наголошує на тому, що менеджерів призначають в 

основному через високий рівень розумового інтелекту, проте їх дуже 

швидко звільняють через брак емоційного інтелекту. Це підтверджує і 

правило Ворена Бафета, американського інвестора, філантропа 

(Вікіпедія, Воррен Баффет, 2021): «Шукайте в людині три речі: інтелект, 

енергію і чесність. Якщо людина нечесна, то двох перших речей шукати 

не варто» (Воррен Баффет, 2017). Якщо гуманності приділяють настільки 

велику увагу на підприємствах, де до певної міри всі процеси 

максимально автоматизовано і вплив психічного і душевного стану 

працівника на роботу не буде надто вагомим чи вирішальним, то 

наскільки актуальний «людський чинник» в умовах роботи в закладі 

освіти, де люди взаємодіють лише з людьми (керівник – із підлеглими: 

вихователями, вчителями, викладачами, а вони своєї чергою  – із 

здобувачами освіти різного рівня).  

Здійснюючи керівництво персоналом закладу освіти, керівник має 

свободу вибору свого стилю спілкування, який безпосередньо залежить 

від його рівня освіченості, культурності, психологічних особливостей 

тощо.  

Стиль керівництва — це сукупність засобів впливу керівника на 

підлеглих, яка обумовлена специфікою завдань, поставлених перед 

підприємством, взаємовідносинами керівника з підлеглими, обсягом його 

посадових повноважень, особовими якостями всіх членів колективу. Під 

стилем розуміється манера поведінки керівника стосовно підлеглих, що 

дозволяє вплинути на них і змусити робити те, що в цей час потрібно 

(Стиль керівництва, Вікіпедія, 2021). 

В класичному менеджменті прийнято виокремлювати три основні 

стилі керівництва: авторитарний (директивний), демократичний 

(колегіальний), ліберальний (популістський). 

Авторитарний стиль донедавна панував у адміністративно-

командній системі управління на пострадянському просторі і, на жаль, 

дуже часто трапляється й у сьогоденні. Він спирається на принцип 

«поділяй і владарюй». За такого підходу службові ролі жорстко 

розподіляються на тих, хто наказує, і тих, хто виконує. Це відбивається 

на характері стосунків і поведінці як керівника, так і підлеглого, 

породжує й заохочує такі риси керівника, як владна категоричність, віра в 

свою безумовну перевагу над підлеглими, волюнтаризм і зневага до 

чужої думки. У зовнішніх  проявах це – крик, грубість, зневага до 

людської гідності тих, хто посідає нижчу кар’єрну сходинку і від яких 
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потрібно лише беззаперечне виконання наказів й беззастережна 

покірність. Такий стиль управління звільняє керівника від необхідності 

дотримуватися елементарних правил не лише службового, а й 

загальнолюдського етикету, в основі якого – повага до особистості 

(Саламатов В., 2013). За такої моделі поведінки керівника рішення 

приймаються одноосібно, обов’язки працівники виконують під примусом 

чи страхом покарання / звільнення, спостерігається жорсткість 

управління, велика кількість формальностей (наказів, розпоряджень, 

вказівок), пригнічена ініціатива працівників. Авторитарний стиль де 

мотивує працівників до праці, до розвитку, до прогресу. Він прийнятний і 

навіть ефективний в середовищі низькоітелектуальному, де потрібна 

фізична сила, праця і чітке виконання вказівок, для людей з високим 

рівнем прокрастинації, а також у екстремальних та кризових ситуаціях. 

Демократичний стиль керівництва, навпаки, спирається на 

«людський чинник», передбачає відносини між керівником і підлеглими, 

що ґрунтуються на взаєморозумінні, повазі, вірі в здібності та найкращі 

якості кожного, опорі на ініціативність, відповідальність, зацікавленість, 

самостійність та ентузіазм (Саламатов В., 2013). За такої поведінкової 

моделі керівника рішення приймаються колективно, спостерігається 

гнучкість мислення лідера, середня форматизація процесу праці, 

активність, проактивність та ініціативність працівників. Демократичний 

стиль управління мотивує працівників до роботи, прояву ініціативи, 

саморозвитку. 

Ліберальний стиль ставить керівника в позицію посередника, часто 

знімає з нього відповідальність за наслідки наданої підлеглим 

самостійності. Це нерідко створює поживне підґрунтя для таких явищ, як 

кругова порука або формування угрупувань всередині колективу 

(Саламатов В., 2013). При такій своїй управлінській поведінці керівник 

знімає з себе відповідальність за прийняття рішень, він готовий пристати 

до думки більшості, спостерігається неактивна або активно-деструктивна 

ініціатива працівників.  

Абсолютно чистий певний стиль керівництва трапляється рідко, 

часто є змішані типи. Сучасні керівники закладів освіти мають вільний 

доступ до інформації, можуть обирати і витворювати свій оптимальний 

стиль управління, який базується на гуманізмі, доброзичливості, 

чуйності, інтелігентності і передбачає взаємну вимогливість і взаємну 

повагу керівника та підлеглого. Проте часто сучасні керівники закладів 

освіти, маючи можливість експериментувати, вважають, що саме 

авторитарний стиль є найефективнішим, і обирають саме його. В 

результаті, за даними досліджень, велика кількість педагогів-працівників 

закладів освіти потерпає від морального, емоційного виснаження і 
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потребує психологічної допомоги. Причину обрання керівниками 

авторитарного стилю управління до певної міри пояснює дослідження 

Дебори Грюнден зі Стендфордського університету, яка «вивчала  і 

класифікувала наслідки призначення людей на посади, де вони можуть 

мати владу над підлеглими. Думка про те, що влада розбещує людей і 

примушує їх діяти так, ніби правила існують не для них, а лише для 

«маленьких людей», була надзвичайно поширена. Навіть мізерні та 

банальні переваги владних повноважень можуть украй швидко змінити 

мислення й учинки людей, до того ж, переважно, на гірше. Люди після 

свого призначення на владні посади починають більше говорити, 

приймати те, що необхідно лише їм, ігнорувати те, що кажуть або хочуть 

інші, не звертати уваги на те, як менш впливові люди реагують на їхню 

поведінку, діяти більш грубо й узагалі сприймати будь-які ситуації чи 

людей як засоби для досягнення власних цілей. Окрім того, перебування 

на владних посадах спонукає їх не помічати того факту, що вони 

поводяться як негідники» (Саттон Роберт, 2016).  

Отже, керівник закладу освіти є основою формування 

корпоративної культури. Саме він задає тон у спілкуванні, вияві 

людяності в колективі, він творить певний тип мовлення, символи, 

ідеологію, настрій, атмосферу закладу. Демократизація та модернізація 

української освіти, застосування найкращого світового досвіду в 

освітньому процесі актуалізує потребу і в новому типі керівника усіх 

освітніх ланок, управлінський стиль якого має формуватися на наявності 

високої моральної культури, яка передбачає культуру свідомості, 

культуру почуттів і культуру поведінки.  

 

__________________ 
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МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ 

ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Олена Кірсанова, 

асистент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Сформований за багато років в педагогічній науці і практиці 

досвід розвитку творчих здібностей дітей на уроках образотворчого 

мистецтва в умовах інформатизації освіти потребує узагальнення та 

систематизації. Результат теоретичного осмислення повинен бути 

спрямований на створення інноваційних педагогічних моделей, 

побудованих на використанні сучасних технологій навчання і 

спрямованих на формування нового типу інтелекту, іншого способу 

мислення, пристосованого до мінливих економічних, соціальних та 

інформаційних реалій.  

Творчі здібності – це комплекс властивостей і якостей особистості, 

які потрібні для результативного впровадження творчої діяльності, в ході 

якої з’являється можливість перетворювати предмети, явища; наочні, 

емоційні та уявні образи; відкривати для себе нове; знаходити та 

застосовувати унікальні висновки. 

Розглядаючи творчі здібності з точки зору взаємозв’язку з 

особливостями мислення, Дж. Гілфорд виділяє їх основний компонент – 

це дивергентне мислення. Дивергентне мислення від лат. divergere – 

розходитися. Це метод творчого мислення, заснований на пошуку безлічі 

рішень однієї і тієї ж проблеми або завдання. Значний результат  

розвитку творчості учнів початкової школи на уроках може бути 

досягнутий за допомогою використання мультимедійних технологій [2].    

Великий досвід з використання мультимедіа в освіті А. Осін, 

В. Гріншкун, В. Ізвозчиков, Е. Полат, І. Роберт, Н. Апатова, Н. Семенова, 

О. Смолянинова, О. Шликова, С. Григор’єв, С. Кравцов, 

С. Хрозвитокочевський, Ю. Брановський та інші.  

Мультимедійні технології являють собою сукупність технологій 

(прийомів, методів, способів), що дозволяють з використанням апаратних 

і програмних засобів комп’ютера продукувати, обробляти, зберігати, 

https://www.eduget.com/news/96_vchiteliv_potrebuyut_psixologichnoi_ta_yuridichnoi_pidtrimki_-_eksperti-2616
https://www.eduget.com/news/96_vchiteliv_potrebuyut_psixologichnoi_ta_yuridichnoi_pidtrimki_-_eksperti-2616
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передавати інформацію, представлену в різних формах. Основними 

властивостями мультимедійних технологій є:  

 інтегрованість (спосіб інтеграції інформації, яка надається в 

наступних формах: текст, звук, графіка, відео, анімації);  

 інтерактивність ( «діалогічний» режим роботи з комп’ютером);   

 гнучкість процесу зміни, як вихідних даних, так і 

постановлених завдань. Використання мультимедійних 

технологій в освіті передбачає виконання послідовності етапів, які 

включають:  

1) теоретичне осмислення використання мультимедійних засобів 

навчання;  

2) технічну реалізацію;  

3) функціонування мультимедіа-технологій в освітньому процесі.  

Перший етап є провідним, так як в його рамках визначається мета 

використання мультимедійних засобів навчання, розробляється сценарій, 

структура викладу навчального матеріалу, відбирається і обробляється 

інформаційне складові. Реалізація другого і третього етапів пред’являє до 

вчителя «не тільки високопрофесійних знань у своїй галузі, а й знань в 

області інформаційних технологій, а також володіння доступними 

методами і формами організації освітнього процесу з використанням 

електроннообчислювальної техніки».  

Аналіз науково-практичних результатів психолого-педагогічних 

досліджень з підвищення рівня творчості  дітей початкової школи з 

застосуванням мультимедійних технологій в навчанні образотворчому 

мистецтву дозволяє виділити два напрямки їх застосування. Перший 

напрям пов’язаний з тим, що дані технології включаються в навчальний 

процес в якості «підтримки» та збагачення історично сформованих 

традиційних методів. В цьому випадку мультимедійні ресурси 

виступають як засіб «інтенсифікації навчального процесу, 

індивідуалізації навчання і часткової автоматизації рутинної роботи 

вчителів, пов’язаної з обліком, вимірюванням і оцінкою знань школярів». 

Другий напрям «призводить до зміни змісту освіти, перегляду методів і 

форм організації навчального процесу в школі, побудови цілісних курсів, 

заснованих на використанні змістовного наповнення ресурсів в окремих 

навчальних дисциплінах» [1].    

Однією з цілей використання мультимедійних технологій в освіті є 

розвиток творчих здібностей учнів через інтерактивність, яка відкриває 

перед учнями величезні пізнавальні можливості.  Більшість дослідників 

вважають, що провідним етапом творчості учнів є організація обставин, 

що спонукають до розвитку талантів.  
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Грунтуючись на позиції Дж. Гілфорда, який вважає основним 

компонентом творчих здібностей дивергентне мислення, на виділенні 

«середовища» як фактора впливає на індивіда, ми виділили педагогічні 

умови, необхідні для удосконалення творчості учнів при застосування 

мультимедійних технологій. До них відносяться:  

- організація освітнього процесу з використанням методу 

проектів, результатом якого є презентація, підготовлена в 

PowerPoint;   

- створення мультимедійного ігрового середовища навчання і 

емоційно-позитивні тони спілкування;   

- підбір, систематизація та обробка мультимедійних засобів 

навчання, мультимедійних програм, призначених для творчого 

розвитку дітей молодшого шкільного віку на уроках 

образотворчого мистецтва. 

Перша умова: організація освітнього процесу з використанням 

методу проектів, результатом якого є презентація, підготовлена в 

PowerPoint. Даний метод має ряд переваг. Проектна діяльність розвиває 

мислення, вчить аналізувати ситуацію, спонукає до дослідження і 

експериментів.  

Друга умова: створення мультимедійного ігрового середовища 

навчання емоціонально-позитивного тону спілкування. Молодший 

школяр, що займається творчою діяльністю, потребує можливості 

бачити, не боячись негативного сприйняття продукту діяльності. Для 

прояву творчих здібностей необхідна своєрідна обстановка – 

мультимедійно-ігрове середовище. Мультимедійне ігрове середовище 

навчання – навчально-інформаційний простір, де здійснюється взаємодія 

учнів і педагогів через інформаційні системи (всесвітня мережа Інтернет, 

навчально-інформаційне середовища, навчальні системи для створення 

інтернет-проектів, дистанційні освітні курси і таке інше), засновані на 

мультимедійних і ігрових технологіях.  

Третя умова: підбір, систематизація та обробка мультимедійних 

засобів навчання, мультимедійних програм, призначених для творчого 

розвитку дітей молодшого шкільного віку на урокахобразотворчого 

мистецтва. На етапі розробки дидактичних цілей, визначення головних 

ідей уроку, відповідно до НУШ, необхідно здійснити підбір 

мультимедійних навчальних програм. Мультимедійні програми 

необхідно підбирати відповідно до змісту навчальної програми. Дані 

мультимедійні програми можна використовувати на уроках мистецтва в 

якості роз’яснення, інформації, систематизації, мотивації та розвитку.  

Поряд з навчальними комп’ютерними програмами поширені 

програми, засновані на ігровий діяльності. Ці програми отримали назву – 
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навчання з розвагою. Такі програми існують для різних вікових груп, але 

особливо цінні – для дітей молодшого шкільного віку, в якому ігрова 

діяльність домінує і грає істотну роль. Великий інтерес для розвитку 

творчих здібностей представляють мультимедійні ігрові програми 

“Вчимося розуміти живопис”, “Азбука мистецтва. Як навчитися розуміти 

картину”, розмальовки, графічні редактори, сюжетні ігри, дитячі 

енциклопедичні видання “Дитяча колекція. Видатні художники світу”, 

“Дитяча колекція. Вчимося малювати”, “Прогулянки Лувром”, 

“Енциклопедія школяра: Мистецтво та архітектура”. 

Доречно на уроках активно використовувати інформаційно-

довідникові мультимедійні видання (“Шедеври живопису”, “Перлини 

української культури” та ін., галереї, віртуальні екскурсії, Інтернет-

ресурси), ігрові навчально-розвивальні мультимедійні засобами з 

мистецтва (“Школа малювання. Чарівний альбом домовичка Бу”, 

“Мурзилка. Малюємо казку”, розвивальні ігри із серії “Принцеса Ліліфі”, 

ігри-розмальовки, ігрові графічні редактори, відео уроки з ігровими 

завданнями). Дані комп’ютерні програми дозволяють здобувати знання в 

розважальному вигляді, що робить їх особливо привабливими [3].     

Серед мультимедійної продукції зустрічаються програми та 

майстер-класи з виконуваними ілюстрованими мистецькими 

розповідями. Мультимедійні диски з відеофільмами про художників, 

майстрів декоративно-прикладного мистецтва, різноплановими 

художніми техніками, з демонстрацією художніх матеріалів та 

інструментів, як традиційних класичних, так і інноваційних. Ці 

мультимедійні матеріали можуть стати основою для підготовки 

презентацій та інших результатів проектної діяльності.  

Отже, мультимедіа є одним з перспективних напрямків в області 

інформаційних технологій і володіє великим освітнім потенціалом. 

Застосування мультимедійних технологій в освіті дає змогу покращити 

рівень освітньої діяльності. Вживання мультимедійних технологій під час 

уроків образотворчого мистецтва доповнює і вдосконалює діяльність 

вчителя. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ГІГІЄНА, АБО ЯК ПІДТРИМУВАТИ 

ІНФОРМАЦІЙНУ ЧИСТОТУ 

 

Олена Лущинська, 

доктор філософії, 

 асистент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Сучасний світ насичений і перенасичений інформацією, яка не 

лише допомагає крокувати у ногу з трендами, інноваціями, але й впливає 

на ментальне здоров’я кожного. Оксана Мороз порівнює сучасний 

інфопростір з інформаційним кріпацтвом. За словами науковиці, у наш 

час є «поміщики», що мають знання, ресурси, прагнучи збільшувати 

капітал, а є й кріпаки, які під тиском складного життя, інформаційного 

шуму та інформаційної неграмотності роблять те, що їм кажуть, бо не 

знають іншого [3, с. 14].  

За результатами дослідження рівня інформаційної гігієни 

українців у Facebook, яке провела ініціатива «Як не стати овочем» – 54% 

українських користувачів Facebook публікують фейки та маніпуляції, а 7 

з 10 вірять у фейки, маніпуляцію та конспірологію [3, с. 16]. На основі 

вище зазначеного можна зробити висновки, що користувачі мережі 

Інтернет швидше довіряють невідомим людям, аніж фахівцям у тій чи 

іншій галузі. Ми провели аналіз групи у фейсбуці «Людоньки порадьте» з 

метою з’ясування, які дописи набирають найбільшої взаємодії і 

коментування. Порівнявши понад 50 дописів різної авдиторії і на різну 

тематику, нами зроблено висновки, що найбільш популярнішими є 

питання побутового рівня, або тем, які є близькими кожному. До 

прикладу, допис від січня 2022 року про лазерну корекцію зору – набрав 

29 коментарів, а допис у той же день про знайдених летючих мишей у 

підвалі – 121 коментар. Користувачі соціальних мереж, за законом 

тривіальності, активно взаємодіють із дописами, які дають можливість 

кожному відчути свою компетентність.  

https://vseosvita.ua/library/multimedijni-tehnologii-ak-zasib-rozvitku-tvorcih-zdibnostej-ditej-molodsogo-skilnogo-viku-na-urokah-misteckoi-galuzi-490562.html
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https://virtkafedra.ucoz.ua/publ/vistavkova_zala/zaporizkij_rajon/stvorennja_ta_vikoristannja_multimedijnikh_zasobiv_navchannja_na_urokakh_obrazotvorchogo_mistectva/23-1-0-170
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Проведені дослідження профілів людей, які роблять різні 

інформаційні дописи, залучають авдиторію до відповіді на запитання, 

оголошують акції, поширюють неправдиву інформацію, вступають у різні 

суперечки у 52% випадках (вибірка становила 675 профілів) є 

неактивними, що може свідчити про наявність штучно створених акаунтів. 

З огляду на це, є необхідність розвитку високого рівня цифрової 

гігієни, яка передбачає впевнене і водночас критичне споживання 

інформації у публічному просторі та приватному спілкуванні.  Адже,  ми 

стежимо за особистою гігієною, споживаємо здорову їжу, щоб добре 

почуватися. Але іноді їмо з метою втамувати не лише голод, але й 

компенсувати тривогу, стрес. З інформацією так само – ми можемо 

годинами сидіти в мережі, блукаючи від сайту до сайту, щоб заповнити 

час, віднайти щось цікаве, але у той же момент відвідуємо сайти 

сміттярки, поширюємо фейки і з легкістю віддаємо свої дані [1]. 

Інтернет світ є близьким і часто люди довіряють йому більше, аніж 

друзям, чи фахівцям, не розуміючи скільки ризиків і шкоди можна 

заподіяти собі у процесі бездумного володіння інформацією. На основі 

проведених досліджень науковцями, виокремимо такі проблеми, які 

можуть виникати з використанням ІКТ[1; 2; 3]: 

 Google ефект.  

 Маніпуляції.  

 Інтернет залежність. 

 Шахрайство. 

 Фейсбук-депресія . 

Медіаграмотність, свідоме споживання і розповсюдження інформації 

– це спосіб захисту Вашого мозку і нервів від надлишку неякісного контенту. 

Для того, щоб уникнути маніпуляцій і шахрайства, потрібно користуватись 

інформаційними трафаретами і наповнювати свою інформаційну бульбашку 

різними поглядами, а також дотримуватись рекомендацій: 

 створюйте інформаційні трафарети; 

 користуйтеся пошуковою системою для своїх запитів у браузері 

в приватному режимі; 

 перевіряйте інформацію про групи, друзів, яких додаєте чи 

інформацію яких поширюєте; 

 запитуйте у себе «Для чого мені це?»; 

 перевіряйте першоджерело новин; 

 не вірте дописам у яких подають готові емоції; 

 користуйтеся лише перевіреними джерелами інформації; 

 звертайте увагу на дати та посилання; 

 зменшуйте інформаційне навантаження.  
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 
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Нові суспільні вимоги до професійної підготовки майбутнього 

учителя початкової школи зумовлені актуальною потребою формування 

компетентного фахівця, здатного до соціальної мобільності в умовах, яке 

диктує сьогодення. 

У Професійному стандарті за професією «Вчитель початкової 

школи», в контексті виконання трудових функцій, серед компетентностей 

визначено: здатність до здійснення освітнього процесу (А7), яка 

передбачає вміння гнучко реагувати і корегувати власну діяльність, 

виходячи з конкретної навчальної ситуації (дескриптор А7У3). Окрім 

цього, вчитель початкової школи має бути готовим до визначення 

сильних і слабких сторін власної педагогічної діяльності (Г3). Тому, 

відповідно до Стандарту, професійно вагомими особистісними якостями 

педагога є рефлексія, гнучкість, емпатія, відкритість, товариськість, 

емоційна привабливість (дескриптор Г3З1). Вважаємо, що вміння 

виявляти гнучкість під час педагогічного впливу, враховуючи вікові та 

психофізіологічні особливості здобувачів освіти (дескриптор Г3У3), 

безпосередньо пов’язані з процесом формування соціальної мобільності у 

вчителів початкової школи [1]. 

Варто зазначити, що успішне функціонування і розвиток системи 

формування соціальної мобільності можливі лише за певних 

педагогічних умов, що є необхідними та достатніми обставинами процесу 

формування досліджуваного нами явища. Враховуючи вищезазначені 

вимоги, актуальність та важливість підготовки професійно 

кваліфікованих педагогів, зокрема вчителів початкової школи, необхідно 

https://gwaramedia.com/
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акцентувати увагу на виявлення ефективних педагогічних умов, що 

сприятимуть системному формуванню соціальної мобільності в 

майбутніх учителів початкової освіти. 

Стасюк В. обґрунтовує значення поняття «педагогічні умови» як 

обставини, від яких залежить та за яких відбувається цілісний 

продуктивний педагогічний процес професійної підготовки фахівців, що 

опосередковується активністю особистості, групою людей [2, с. 110]. 

На нашу думку, педагогічні умови тісно пов’язані саме з 

професійної освітою, адже вони є основою системної підготовки 

майбутніх фахівців конкретної спеціальності з урахуванням специфіки 

галузі знань, навчально-методичних підходів, психолого-педагогічних 

чинників формування і розвитку професійних компетентностей та 

соціальнозначущих якостей особистості. 

Аналіз різних підходів до трактування змісту понять «умова» та 

«педагогічна умова» дає можливість стверджувати, що існують спільні 

змістові характеристики визначення базових дефініцій нашого 

дослідження. Це, зокрема: 

 специфіка галузі/напряму діяльності; 

 професійні спрямованість майбутніх фахівців; 

 базові зовнішні та внутрішні особливості предмету 

дослідження; 

 освітнє середовище, яке забезпечує ефективну взаємодію усіх 

компонентів освітнього процесу; 

 сформованість мотиваційних чинників у всіх учасників 

освітнього процесу до здійснення професійної діяльності; 

 професійна майстерність науково-педагогічних працівників; 

 сформована готовність до навчання впродовж життя; 

 науково-методичне забезпечення освітнього процесу; 

 використання інтерактивних та інтегрованих форм організації 

освітнього процесу та практичної підготовки майбутніх фахівців; 

 дотримання принципу студентоцентризму, тощо. 

У процесі дослідження нами виокремлено педагогічні умови 

формування соціальної мобільності у майбутніх учителів початкової 

школи в процесі професійної підготовки, серед яких: 

1. створення інноваційного освітнього середовища в ЗВО, яке 

сприятиме творчому особистісному розвитку та мотивації майбутніх 

учителів початкової школи; 

2. взаємозалежність і взаємообумовленість змістового, навчально-

методичного та технологічного напрямку професійної підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи; 
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3. наскрізність практичної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи з метою формування соціальної мобільності; 

4. забезпечення психологічної готовності майбутніх учителів 

початкової школи до формування у них здатності до соціальної 

мобільності.  

Побудова освітнього процесу відповідно до сформульованих нами 

педагогічних умов сприятиме навчанню висококваліфікованих фахівців 

освітньої сфери, що виявлятиметься у їхній професійній компетентності. 

 

____________________ 

 

1. Професійний стандарт на професію «Вчитель початкової 

школи» 

https://www.auc.org.ua/sites/default/files/sectors/u 137/standart_uchytelya_po

chatkovoyi_shkoly.pdf  

2. Стасюк В. Педагогічні умови професійної підготовки 

майбутніх економістів у комплексі «школа-вищий заклад освіти»: дис. … 

канд. пед. наук. Одеса, 2003. 280 с. 

 

 

ВМІННЯ ТРИМАТИ ОЛІВЕЦЬ АБО РУЧКУ УЧНЯМИ 1-ГО 

КЛАСУ – ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ 

 

Оксана Винницька-Юсипович, 

доктор філософії (PhD), кандидат педагогічних наук, 

асистент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Один з основних принципів Нової української школи (НУШ) – це 

“визнання унікальності та обдарованості кожної дитини” [1, §4]. Ця 

унікальність є основою всієї діяльності в початковій школі й 

прослідковується у вимогах до компетенцій в усіх освітніх галузях 

Державного стандарту. В результаті такої спрямованості сьогодні перед 

вчителем стоїть завдання встановити, що віднести до унікальності 

дитини і сказати “нехай буде”, а на що звертати увагу, виправляти й 

наполягати на змінах і поправках.  

Галузь дослідження, на якій ми сьогодні зосередимося – це вміння 

тримати письмовий прилад – ручку, перо, олівець, фломастер, крейду… – 

те чим звично писати. Як показує досвід, багато часу й зусиль в старших 

групах дошкілля та в перших класах початкової школи приділяється “Як 

навчити дитину правильно тримати олівець?”. Але, чи час присвячений 

таким зусиллям, відповідає вимогам сьогодення? Чи взагалі існує 

https://www.auc.org.ua/sites/default/files/sectors/u 137/standart_uchytelya_pochatkovoyi_shkoly.pdf
https://www.auc.org.ua/sites/default/files/sectors/u 137/standart_uchytelya_pochatkovoyi_shkoly.pdf
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правильний спосіб тримати письмовий прилад, чи це можливо і є вияв 

унікальності дитини? 

Пошук в україномовному Інтернеті за запитом “як правильно 

тримати ручку” показує 60 500 посилань, а за запитом “як правильно 

тримати олівець” – 139 000 посилань [дата звернення 10.01.2022 р.]. 

Доступні ресурси (тексти, відео, картинки) дотримуються принципу, що 

існує один, єдиний правильний спосіб як тримати олівець чи ручку. 

Таким чином в ресурсах подаються вказівки й новинки та пропонуються 

послуги, як навчити дитину це робити правильно.  

Такий самий пошук в англомовному Інтернеті за запитом “how to 

hold a pencil correctly” показує 13 200 000 посилань [дата звернення 

10.01.2022 р.]. Але слід звернути увагу, що в перших посиланнях 

результатів пошуку появляється запитання, яке викликане алгоритмом 

попередніх пошуків користувачів цілого світу, а саме “Is there a proper 

way to hold a pencil?” (Чи є правильний спосіб тримати олівець?). Пошук 

за цим запитанням показує 104 000 000 посилань з відповіддю, що немає 

правильного та єдиного способу тримати будь який письмовий прилад.  

Ця розбіжність у результатах дає привід переглянути існуючу 

ситуацію в школах.   

У 2021–2022 навчальному році (серпень-листопад 2021) проведено 

тридцяти-годинний курс професійного розвитку для вчителів перших 

класів чотирнадцяти шкіл м. Львова. Перші два семінарські заняття 

відбулися в серпні, перед початком навчального року у приміщеннях 

однієї зі шкіл. Створено умови дотримання карантинних обмежень. Далі 

вчителі щотижнево підключалися до електронної платформи, 

обговорювали наперед прочитані тексти та планували навчальні 

прийоми. Додатково вчителі ділилися фото та відео матеріалами 

результатів впровадження інноваційних технологій у навчальний процес.  

В останній частині курсу коли увага приділялася розвитку 

компетентностей письма, було непланово відведено увагу триманню 

письмового приладу. Причиною для цього стало зізнання однієї 

учительки, учасниці курсу, яка розповіла, що коли вона дитиною вчилася 

в сільській школі, їй було дозволено тримати перо так як їй було зручно. 

Натомість коли вона перейшла навчатися в педучилище, її змусили 

перейти на загально прийняту форму тримання письмового приладу. 

Найбільше вразило, що цю історію учителька розповідала зі сльозами на 

очах [11.10.2021р.].  

Разом з учителями, учасниками курсів, зібрано фото та відео 

матеріал, як діти в їхніх перших класах тримають олівці, ручки та 

фломастери, коли пишуть та малюють. Результати підтвердили те, що 

вже загально відоме в світі, а саме, що є чотири загально-поширені 
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способи тримання письмових приладів: динамічна три-кінцівка (dynamic 

tripod), бокова три-кінцівка (lateral tripod), динамічна чотири-кінцівка 

(dynamic quadrupod), бокова чотири-кінцівка (lateral quadrupod). Такі 

способи проявляються не тому, що їх навчають, а тому, що дітям (і 

дорослим) даний спосіб тримання письмового приладу природній і 

зручний.  

 
Сьогодні емпіричними дослідженнями не підтверджено 

побоювання, що “неправильне” тримання письмового приладу негативно 

впливає на каліграфічну розбірливість написаного тексту чи на розвиток 

дрібних м’язів й моторики руки [2, 3]. 

Якщо в сучасному світі допускаються різні способи тримати 

письмові прилади, то чому в Україні ми далі зосереджені на правильності 

такого навику? Пояснення такої різниці слід шукати в історичному 

розвитку освітніх стандартів і рекомендацій щодо навчальних програм. 

Порівнюючи два зобов’язуючі документи 2001 [4] та 2018 [1] 

років, ми побачимо відмінний фокус на тому, що вважається важливим. 

У Програмі для середньої загальноосвітньої школи за 2001 р. чітко 

вказано що необхідно звертати увагу як “тримати ручку під час письма” 

[4, c.11] а також відведено час і вимоги до формування вмінь як 

“належним чином тримати олівець, ручку в руці [4, c.21]. Натомість в 

чинному Державному стандарті [1] такої вимоги немає. Зате велику увагу 

приділяється вмінню письмово висловити свою думку й самостійно та за 
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допомогою інших вдосконалювати особисто створений текст [МОВ 3.1, 

МОВ 3.2, МОВ 3.3].  

Тому сьогодні, батькам, вихователям і вчителям слід звертати 

увагу не на техніку писання, і зокрема не як тримати чи не тримати 

письмові прилади, бо це якраз і є прояви унікальності дитини, а на те, чи 

дитина вміє висловити свої думки та почуття усно й на письмі. 

Лишається зібрати різноманітні зразки такого застосування.  

 

_________________ 

 

1. Державний стандарт початкової освіти (затверджено 

постановою КМУ 21 лютого 2018 р. №87 із змінами внесеними згідно 

КМУ №688 від 24.07.2019, №898 від 30.09.2020). Режим доступу. 

2. Koziatek, S. M. and Powell, N. J. Pencil grips, legibility, and speed 

of fourth-graders’ writing in cursive. // American Journal of Occupational 

Therapy – №57 (3) / 2003. – С. 284-288. Режим доступу.  

3. Schwellnus, H., Carnahan, H., Kushki, A., Polatajko, H., Missiuna, 

C., Chau, T. Writing forces associates with four pencil grasp patterns in Grade 

4 children. // American Journal of Occupational Therapy – №67 (2) / 2013. – 

C. 218-227. Режим доступу.   

4. Програма для середньої загальноосвітньої школи, 1-2 класи. / 

Міністерство освіти і науки України. – Київ: “Початкова школа”, 2001 – 

292 с.  

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОГО 

РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПІДГОТОВЦІ ДО НАВЧАННЯ В 

НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 

 

Ярослава Гарасимів, 

асистент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Підготовка дитини до школи – це складна багатогранна проблема, 

що включає фізичний, психічний та інтелектуальний розвиток, в якому 

значну роль відіграє логіко-математичний розвиток.  

Дослідження спрямовані на формування в дітей дошкільного віку 

математичних знань, умінь, навичок необхідних для навчання в школі 

проводили вчені: Н. Баглаєва, Т. Степанова, А. Бєлошиста, 

Л. Гайдаржийська, Л. Зайцева, М. Машовець та ін. 

Одна з головних вимог Нової української школи (НУШ) полягає в 

тому, щоб у випускників закладів дошкільної освіти (ЗДО) сформувати 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-п#Text
https://at-udl.com/library_bkup/DATA/Misc%20PDF's/pencil%20grips%20and%20handwriting.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3722657/pdf/218.pdf
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інтерес до навчальної діяльності, бажання вчитися, створити міцну 

основу елементарних математичних знань і умінь, логіко математичного 

розвитку дітей. 

Навчання в школі залежить від набутих знань: усвідомленості, 

гнучкості і міцності. Випускники ЗДО повинні усвідомлено з розумінням 

суті явищ уміти використовувати набуті знання й навички не тільки в 

звичайних обставинах, а й в іншій ситуації, у нових незвичайних 

обставинах. 

Початкова математична підготовка вимагає вищого  розвитку 

мислення дошкільників. Введення дитини навіть у початкову 

елементарну математику не можливе без достатнього рівня розвитку 

логічного мислення. Цього можна досягти на основі науково 

обгрунтованої корекції як змісту, так і методики навчання. 

Сучасна початкова школа вимагає від випускників ЗДО цілісної 

комплексної підготовки до навчання. Підготовка дітей до школи за 

змістом і цілеспрямованістю поділяється на загальну і спеціальну. Перша 

передбачає ознайомлення дітей з елементарними нормами й етикою 

поведінки; виховання пізнавальних інтересів; формування самостійності, 

відповідальності, наполегливості. Друга має на меті озброїти 

дошкільників знаннями й уміннями, які безпосередньо вводяться в зміст 

окремих дисциплін початкової школи, зокрема математики. Необхідно 

формувати спеціальні якості дошкільника – активність, ініціативність, 

допитливість, самостійність, здатність до самоконтролю й саморегуляції, 

оволодіння основними видами навчальних дій, готовність 

сенсомоторного апарату, формування найбільш важливих навичок і 

звичок. 

Сучасна школа очікує від дитини, яка починає навчатися у 

першому класі, високого рівня працездатності, складних форм розумової 

діяльності, сформованих морально вольових якостей уже в дошкільні 

роки. Виконання всіх цих вимог сприяє підвищення рівня загальної 

готовності дитини до шкільного навчання. Тільки на основі такої 

підготовки діти здатні засвоювати математику в школі, розвивати інтерес 

до математичної діяльності. 

Досягнення високого рівня готовності дітей до навчання в школі 

передбачає вдосконалення змісту форм і методів освітньо-виховної 

роботи в ЗДО, зокрема логіко-математичного розвитку. 

Відповідно до вікових особливостей старших дошкільників-

першокласників їхній потребі в грі, руховій активності розробляються 

нові методики. У методичних рекомендаціях до роботи зі старшими 

дошкільниками й учнями перших класів широко використовуються 

дидактичні, рухливі ігри; наочне моделювання різних кількісних 
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відношень; реальні практичні дії, наприклад, з конкретними множинами 

та величинами (вимірювання, створення серіаційних рядів і транзитних 

відношень).  

Адже у відповідності до положень Базового компонента у 

дошкільників повинні бути сформовані уміння орієнтуватися у всьому, 

що їх оточує, правильно оцінювати життєві ситуації, аргументувати свої 

міркування, самостійно приймати рішення, розкривати причинно-

наслідкові зв’язки в довкіллі. Усі перераховані вміння дошкільників є 

складниками здібностей логіко-математичного розвитку дошкільнят. 

Тому набагато важливіше сформувати у дітей відповідні навички, а не 

просто дати певні знання. 

В дошкільному віці діти  активно працюють вирішуючи різного 

характеру задачі-жарти, головоломки, логічні вправи та завданння. Під 

час цих логічних ігор і вправ з цікавим математичним аспектом діти 

опановують знання, вміння та навички, набуті в попередньому життєвому 

досвіді, ведуть пошук та знаходять рішення самостійно. 

Робота в цікавій ігровій формі не втомлює малюка і сприяє 

кращому запам’ятовуванню математичних понять, які використовуються 

на кожному кроці. Дітей вчать бути організованими, самостійними, 

уважно слухати, виконувати роботу якісно і своєчасно. Це дисциплінує 

дітей, сприяє формуванню в них цілеспрямованості, організованості, 

відповідальності. Таким чином, навчання дітей математики, забезпечує їх 

всебічний та розумовий розвиток.     

Залучення дітей до процесу логіко-математичної діяльності, в 

цікавій для малечі, ігровій формі допоможе дитині швидше і легше 

засвоювати шкільну програму. Одну з ключових позицій у забезпеченні 

наступності і перспективності в освітньому процесі посідає зв’язок змісту 

дошкільної і початкової освіти. Він полягає у поступовості й 

послідовності реалізації чинних програм розвитку, навчання і виховання 

дітей дошкільного віку та освітньої програми для 1 класу початкової 

школи. Обов’язкове врахування того рівня розвитку дитини, з яким вона 

прийшла до першого класу школи, сприятиме органічному, природному 

збагаченню особистісного розвитку, започаткованому в дошкільному 

періоді життя, та створить умови для успішного подальшого зростання і 

переходу дитини з першого рівня освіти до наступного.      

Найбільш важливим підсумком логіко-математичної підготовки 

дитини дошкільного віку до вивчання математики у школі є не тільки 

накопичення певного запасу знань, навичок  і умінь, скільки потрібен 

розумовий та логічний розвиток дитини, формування у неї необхідних 

неординарних пізнавальних і розумових умінь, що є основою для 

успішного вивчення та засвоєння надалі математичного і будь-якого 
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іншого узагальненого змісту предмета. Вихователь повинен фіксувати 

увагу дошкільника, не важливо чи то молодшого чи то старшого, на тому, 

про що і як він розмірковує і як вчиняє, до чого це призводить, 

виховувати свідоме ставлення до своїх дій, стимулювати бажання 

самостійно робити логічні судження з приводу своїх кроків та вчинків, 

навчити робити власні припущення.  

Формування логіко-математичної компетентності передбачає: 

 здатність дитини самостійно здійснювати: класифікацію 

геометричних фігур, предметів та множин за якісними ознаками та 

чисельністю; 

 серіацію, тобто впорядкування предметів за величиною, масою, 

об’ємом розташування у просторі; 

 обчислення та вимірювання кількості, відстані, розмірів, 

довжини, ширини, висоти, об’єму, маси, часу. 

Дошкільники лише починають оволодівати математичними 

знаннями, тому їхню логіко-математичну компетентність доцільно 

характеризувати як елементарну, але розглядати її як складну, 

комплексну характеристику логіко-математичного розвитку. 

Особливістю формування логіко-математичної компетентності є 

насиченість освітнього та виховного процесу проблемними життєвими 

ситуаціями практичного характеру, які активізують пізнавальні інтереси 

дітей дошкільного віку, розвивають передумови логічного мислення, 

вправляють вихованців у використанні набутих знань із математики.  

Тільки правильно організована дитяча діяльність і систематичне 

навчання забезпечують своєчасний логіко-математичний розвиток 

дошкільника та успішну підготовку до навчання в НУШ. 

 

_______________ 
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ВПРОВАДЖЕННЯ LEGO-ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Ольга Рибак, 

аспірант кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Новий Державний стандарт початкової освіти передбачає 

впровадження в освітньому середовищі оновлених педагогічних 

технологій. Впровадження LEGO-технології створить умови для 

всебічного розвитку особистості дитини, залученню її до пізнавальної 

діяльності, сприятиме підвищенню якості навчання, активності дітей під 

час навчального процесу, створить ефективні умови для роботи на уроці, 

підвищить успішність. LEGO-цеглинки є наочно-образними моделями 

тих інтелектуальних операцій, які учні проводять у ході пізнавальної 

діяльності. Така технологія навчання сприяє розвитку творчих здібностей 

учнів, комунікативних вмінь, вирішує пізнавально-дослідницькі 

завдання. 

Окремі аспекти впровадження LEGO-технології досліджували такі 

науковці, як: Т. Бондаренко (використання LEGO-конструювання в 

освітньому процесі); С. Бедер та Є. Драгунова (LEGO-технологія у 

сенсорному розвитку дітей дошкільного віку); О. Кошелєв, С. Грицай 

(компетентнісний потенціал lego education у початковій школі); 

М. Деркач (використання LEGO в освітньому просторі НУШ); 

Л. Романенко та Н. Воловенко (застосування LEGО-технології на уроках 

математики в початковій школі); Ю. Новопашена (LEGO-технології на 

уроках). 

Державні освітні стандарти нового покоління вимагають 

впровадження нових педагогічних технологій. Головною відмінністю 

прийнятих стандартів є орієнтація освіти на результат на основі 

системно-діяльнісного підходу.  

Діяльність – це перша умова розвитку в школяра пізнавальних 

процесів. Тобто, щоб дитина розвивалася, необхідно її залучити до 

діяльності. Освітнє завдання полягає в створенні умов, які б 

спровокували дитячу дію. Такі умови легко реалізувати в освітньому 
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середовищі LEGO [2]. Отже, системно-діяльнісний підхід відіграє велику 

роль в освітньому середовищі початкової школи. 

Сучасна педагогіка не дає чіткого визначення концепції «LEGO-

технологія».  

Дослідник Т. Лусс [4] стверджує, що LEGO-технологія – це вид 

моделюючої творчо-продуктивної діяльності, що сприяє всебічному 

розвитку дитини . 

Л. Романенко і Н. Воловенко [5, с. 430] розглядають LEGO-

технологію як сукупність методів інтерактивного та ігрового навчання, 

яка спонукає здобувачів освіти до моделюючої творчо-продуктивної 

діяльності в освітньому предметно-ігровому середовищі та розвиває їхнє 

критичне мислення. LEGO-технологія включає такі компоненти: 

спонукальний (потреби, мотиви, інтереси, прагнення, які визначають 

бажання брати участь у моделюванні/грі); орієнтувальний (вибір методів, 

засобів і способів моделюючої творчопродуктивної діяльності); 

виконавчий (дії, операції, які дають можливості реалізувати дидактичну 

мету); контрольно-оцінювальний (коригування та стимулювання 

активності в моделюючій творчо-продуктивній діяльності). 

Шість цеглинок − це не фіксований набір завдань та інструкцій, а 

відкрита система, яка стимулює учня робити відкриття, досліджувати, 

експериментувати, шукати власні відповіді на проблемні ситуації, 

ставити цілі і розробляти план дій, творити і імпровізувати досхочу [3, 

с. 22]. 

Впровадження LEGO – одна з найвідоміших і найпоширеніших 

нині педагогічних систем, в якій використовуються тривимірні моделі 

реального світу і предметно-ігрового середовища для навчання дитини. 

Протягом останнього десятиліття широкого впровадження в початковій 

школі набули LEGO-технології, які сприяють здійсненню плавного 

переходу від ігрової і предметної діяльності до навчальної [1].  

LEGO-конструювання сприяє розвитку в учнів комунікативних 

навичок, розкриттю творчого потенціалу учнів, самостійно приймати 

рішення, взаємодіяти в соціумі. В процесі конструювання формується 

логічне мислення школяра, здатність цілісного уявлення про 

навколишній світ.  

Сучасне освітнє середовище вимагає від педагогів пошуку і впрова 

дження новітніх методів та прийомів навчання до педагогічних рішень. У 

сучасному світі з’явилося багато спокус для дітей, які відволікають їх від 

освітнього процесу, тому особливе значення в початковій школі має 

формування досвіду дослідницької поведінки учнів як засобу розвитку 

пізнавального інтересу і становлення мотивації до навчальної діяльності. 
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Таким чином, з 2016 року стала актуальною тема впровадження LEGO-

технології в освітньому процесі.  

Впровадження LEGO-технології на уроках у початковій школі має 

низку переваг. Зокрема, дитині легше вчитися, засвоювати матеріал, коли 

їй це робити цікаво. Такий пізнавальний інтерес формується різними 

способами на уроках і в позаурочній діяльності. Це і гра, і елементи 

зацікавленості, проблемні ситуації та інші способи. Одним із таких 

способів є використання на уроці конструктора LEGO.  

Особистісними результатами вивчення LEGO-конструювання є 

формування таких умінь: самостійно і творчо реалізовувати власні 

задуми; в запропонованих ситуаціях інтерпретувати конкретні дії як 

погані і хороші. 

За допомогою LEGO-конструктора діти можуть будувати, мріяти і 

втілювати свої ідеї в життя. Вони із задоволенням працюють в надії 

отримати кінцевий результат. Не секрет, що кожен успіх мотивує у 

дитини бажання вчитися. Вчителі зазначають, що завдяки своїй 

педагогічній універсальності набори LEGO є найкращими наочними 

посібниками і розвиваючими іграшками. Адже LEGO-конструктор може 

бути цікавим не тільки хлопчикам, але й дівчаткам, він особливо 

корисний для розвитку логічного мислення дитини, чого не дають просто 

ігри в ляльки.  

Технологію LEGO можна впроваджувати не тільки на уроках з 

учнями, а й на ранкових зустрічах, які налаштовують учнів на активну 

співпрацю доброзичливості в класі на весь день. Саме застосування 

конструктора дає здатність активно співпрацювати між учасниками 

освітнього процесу на основі діяльнісного підходу. 

 Вивчати, пізнавати та розуміти світ навколо через гру та дію на 

власному досвіді набагато цікавіше ніж просто отримувати теоретичну 

інформацію про нього. Коли діти навчаються через гру, вони − 

вмотивовані з упевненістю намагаються вирішити складні питання, 

експериментують, творчо мислять, пробують нове, тому що у грі можна 

спробувати знову і знову і не боятись помилятися. 

Отже, впровадження LEGO на уроках у початковій школі – це 

сучасна, ефективна освітня технологія в освітньому середовищі 

початкової школи, використання якої в початковій школі сприяє розвитку 

фізичних та розумових здібностей учнів. Впровадження LEGO-

технологій в освітньому середовищі початкової школи дозволяє не тільки 

урізноманітнити процес навчання і виховання, а й вчить учнів працювати 

самостійно, використовувати набуті знання, уміння та навички в процесі 

життєдіяльності. 
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Сьогодні, в силу розвитку технологій та інформаційного впливу, 

можемо спостерігати перехід традиційної освіти до освіти цифрової. 

Сучасна освіта, як ключ до формування всебічно ерудованої особистості, 

не може ґрунтуватись лише на традиційних освітніх підходах до 

навчання. Інформатизація освіти є одним із основних напрямів 

реформування навчальних закладів, зумовлена вимогами часу та 

суспільства. Оскільки сучасний учень щодня користується ґаджетами, 

освітній процес із включенням цифрових технологій значно підвищить 

мотивацію та рівень засвоєння навчального матеріалу. З огляду на 

вищезазначене, важливою складовою професійної компетентності 

майбутніх педагогів є формування цифрової компетентності. 

На сьогодні немає єдиного терміну для чіткого означення 

цифрової компетентності майбутніх учителів. Вивченням цього питання 

займались чимало науковців Г. Генсерук, О. Спірін, С. Прохорова, Н. 

Волкова та інші. Розглянемо декілька понять. 

Г. Генсерук тлумачить цифрову компетентність як важливий 

компонент професійної компетентності сучасного педагога. Дослідниця 

зазначає, що цифрова компетентність поєднує знання та вміння 

https://education.lego.com/ru-ru/elementary/intro
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використовувати цифрові технології для організації освітнього процесу, 

критично оцінювати інформаційні ресурси в доцільності їх застосування 

у майбутній професійній діяльності, застосовувати технологічні 

інновації. Важливою передумовою формування цифрової компетентності 

науковиця вважає готовність майбутніх фахівців до оволодіння й 

застосування цифрових технологій [2]. 

На думку О. Спіріна інформаційна компетентність – це 

підтверджена здатність особистості використовувати інформаційні 

технології для гарантованого донесення та опанування інформації з 

метою задоволення власних індивідуальних потреб і суспільних вимог 

щодо формування загальних та професійно-спеціалізованих 

компетентностей людини [4]. 

С. Прохорова цифрову компетентність педагога визначає як 

здатність вчителя ефективно та результативно використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) у своїй педагогічній 

діяльності та для свого професійного розвитку [3]. 

Реалізація неперервності освітнього процесу спрямована на 

швидкий розвиток інформатизації суспільства. Це зумовлює ряд вимог 

від сучасного вчителя: високий рівень цифрової компетентності та 

медіаграмотності, готовність до реалізації нових ідей, використання 

можливостей інформаційних технологій, підвищення якості освітнього 

процесу. У процесі професійного розвитку цифрова компетентність є 

ключовою і проявляється при вирішенні різних завдань із залученням 

засобів інформаційних технологій [2]. 

Н. Волкова вважає, що невід’ємним компонентом фахової 

підготовки майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей є їх 

саморозвиток засобами сучасних дистанційних освітніх технологій, 

зокрема навчання на масових відкритих онлайн-платформах. Ще одним 

важливим елементом у формуванні цифрової компетентності у майбутніх 

педагогів науковиця вбачає у впровадженні цифрових технологій у 

систему групового навчання: гейміфікація в освіті; віртуальні тьютори; 

упровадження елементів штучного інтелекту в практику безперервної 

освіти; ознайомлення із сучасними концепціями розвитку електронного 

навчання: Mobile-Learning, Smart e-Learning тощо; розширення каналів 

зв’язку зі здобувачами (телефонний зв’язок, Skype, zoom-конференції, 

електронна пошта, соціальні мережі тощо) [1]. 

Проблему цифрової компетентності в освіті, формування 

професійної та цифрової компетентності, підготовку майбутніх учителів 

до професійної діяльності засобами цифрових освітніх технологій, 

досліджували багато українських та зарубіжних науковців. Незважаючи 
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на велику кількість досліджень, вищеперелічені питання потребують 

подальшого вивчення. 
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Історичну тяглість теорії наступності дошкільної та початкової 

освіти визначає потреба забезпечення безперервності освіти, що, своєю 
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площині діяльності закладів дошкільної освіти та початкової школи. 

Насамперед йдеться про узагальнення уявлень щодо дошкільної та 

шкільної зрілості, що віддзеркалюють уявлення наукової спільноти про 

змістові, результатні й процесні аспекти розвитку дитини при переході з 

дошкільного у молодший шкільний вік. 

Концепти «дошкільна зрілість» і «шкільна зрілість» стали 

предметом наукового пошуку та дискусій. Традиційно їх розглядають у 

контексті переходу дітей з дошкільного до початкового рівня освіти та 

визначають як умову успішної адаптації до шкільного навчання, 

готовності дітей опановувати основи наук, використовуючи актуальні й 

потенційні здатності. Для педагогічної практики такий контекст 

уявлень пов’язаний зі створенням системи підтримки дитини на 

шляху до самовиявлення на різних рівнях освіти. Саме в розрізненні 

заявлених наукових конструктів, виокресленні їх сутнісних 

характеристик вбачаємо науково-прикладне завдання, яке слугує 

розкриттю значення етапу дошкільного та молодшого шкільного віку в 

набутті й осмисленні дітьми власної компетентності, можливості 

розв’язувати завдання різної складності (пізнавальні та життєві). 

Критерійно дошкільна зрілість репрезентована особистісно-

зорієнтованим, емоційно-ціннісним та оперативно-діяльнісним 

компонентами (А. Богуш, 2015). Хоча з урахуванням холістичного 

підходу акцентуємо на ширшому спектрі фундаментальних для 

дошкільного дитинства маркерах, опертя на які уможливлює висновок 

про досягнення віку (нормотипові та індивідуально-особливі), а також 

детермінацію та процесні аспекти підтримки дитини шестирічного віку 

під час переходу до нової соціальної ролі – школяра, а в сучасній 

термінології – здобувача початкової освіти (зміна позиції в пізнанні, 

пошук адекватних для нової соціальної ситуації розвитку способів 

поведінки. Чи готова до цього шестирічна дитина?). Варто зауважити, що 

дошкільна зрілість засвідчує наявність результатних показників 

розв’язання завдань дошкільного періоду життя («зрілість особистісних 

якостей та психічних процесів» (Базовий компонент дошкільної освіти 

(2021, с. 35)), з одного боку, та готовності до прийняття викликів періоду 

молодшого шкільного віку – з іншого. 

Концепт «шкільна зрілість» зазвичай постає як підготовленість 

дитини до школи. Акцентуємо: не «готовність до навчання в школі», а 

саме «підготовленість до школи», що значно розширює уявлення про 

показники цього педагогічного феномену. Проблемність розгляду 

шкільної зрілості пов’язуємо з недостатньою увагою до тих аспектів, які 

демонструють значення, сутність, перебіг та умови її досягнення. Усі 

вони потребують цілісного осмислення з урахуванням таких контекстів: 
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розвивального, культурного, соціального, освітнього та матеріально-

просторового. Деталізуємо їх. Зокрема, розвивальний контекст фіксує 

підготовленість до школи в ракурсі конкретної концепції розвитку 

дитини, що розкриває її сутнісні характеристики, чинники, особливості 

перебігу, у такий спосіб інтерпретуючи особистісні стратегії набуття 

дитиною компетенцій (йдеться про завдання кожного етапу розвитку, 

його природу та суперечності, розв’язання яких сприятиме поступу 

особистості з використанням постулатів, наприклад, епігенетичної 

концепції Е. Еріксона або культурно-історичної концепції 

Л. Виготського). Детермінанти шкільної зрілості пов’язані з культурним 

та соціальним контекстами, що увиразнюють вплив соціального 

середовища, особливостей життєздійснення дитини на її розвиток. 

Значущим для шкільної зрілості є освітній контекст. Сукупно він 

утворений освітніми умовами (якість освіти), стосунками дитини та 

освітнього середовища. Їх підсилюють цілі, цінності та зміст освіти, що 

транслюються від дорослого до дитини, а відтак стають її ціннісними 

орієнтирами. Безпосередній досвід перебування в конкретному 

предметно-розвивальному середовищі закладу дошкільної освіти, 

використання його ресурсів, знайомство з умовами (архітектура, 

інфраструктура) навчання та освітнім середовищем початкової школи 

становлять зміст матеріально-просторового контексту. Отже, розуміння 

сутності та функцій кожного з розглянутих контекстів а) уможливлює 

виформування двох векторів досягнення дитиною шкільної зрілості – 

горизонтального та вертикального; б) засвідчує складність та 

динамічність процесу набуття шкільної зрілості; в) розкриває обов’язки 

закладу дошкільної освіти й початкової школи як середовища 

функціонування дитини, де реалізуються її можливості та закладаються 

перспективи для розвитку; г) визначає підтримувальну роль педагога в 

освітніх досягненнях дитини, її прагненні до саморозвитку; педагог 

повинен бути «вписаний у розвиток дитини», водночас чітко 

усвідомлювати свою місію на кожній конкретній ситуації співдії. 

Обґрунтування теорії наступності дошкільної та початкової освіти 

залежить від відповідей на такі запитання: 1. У чому полягає готовність 

початкової школи до зустрічі з дитиною шести років? Школа має бути 

чутливою до дитини, її потреб, очікувань, створювати можливості для 

навчання, виховання та розвитку дитини, гнучко реагувати на виклики в 

освітній ситуації тощо. 2. Що означає «школа відкрита до дитини»? 

Освітня ситуація в такій школі використовує досвід, набутий дитиною в 

дошкільний період життя. У такий спосіб досягнення на кожному етапі 

психічного розвитку постають частиною перманентного процесу 

життєздійснення людини, її історії, паттернів поведінки, у яких 
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простежено минуле (чинники, які визначають компетентності, наявна 

стратегія їх набуття), теперішнє (актуальні компетентності дитини, її 

самостійність та орієнтованість на допомогу дорослих) і майбутнє 

(здатності та перспективи розвитку, поступ дитини до самостійності в 

освітньому процесі). Постульовані тези засвідчують транспективність, 

водночас унікальність психічного розвитку дитини, який буває важко 

вписати у визначені стандарти. 3. Що потрібно змінити в інтерпретації 

дошкільної та шкільної зрілості? Орієнтуватися на процес змін у 

психічних процесах та станах, взаємовплив зони актуального та 

найближчого розвитку дитини, а не тільки на фіксовані маркери, що 

засвідчують її компетентності на «фініші» (дошкільна зрілість) чи 

«старті» (шкільна зрілість) навчання. Якість та широкий спектр 

переживань дитини визначають її когнітивне, соціальне й емоційне 

функціонування. Позитивне підкріплення означених переживань 

сприятиме їх перенесенню в значущі сфери життя дитини, готовності 

«шукати і знаходити», «помилятися й шукати знов», тобто адекватно 

реагувати на виклики нових освітніх ситуацій, адаптуватися до 

шкільного життя, нової соціальної групи (когнітивна ефективність, 

соціальні навички, мотивація, відповідна вікові фізична витривалість). 4. 

Які завдання школи є пріоритетними в контексті наступності дошкільної 

та початкової освіти? Значеннєво дитину потрібно спонукати усвідомити 

свої здобутки, знання, умілості, компетентності (результати виконання 

завдань попереднього етапу розвитку), сприяти їх осмисленню, 

прийняттю, емоційному реагуванню на них (гордість за власні 

досягнення) та окреслити завдання, які постануть перед нею в школі. 

Висновуємо: дошкільну та шкільну зрілість дитини варто 

розглядати в контексті динамічних процесів у розвиткові дитини, її 

активної залученості в освітнє середовище та активної участі в ньому. 

Змістово, процесно та результатно дошкільна і шкільна зрілість 

відповідають завданням розвитку на кожному етапі життя дитини, її 

досягненням та потенційним можливостям. водночас увиразнюють 

готовність до поступу в самоздійсненні, самореалізації, 

самоефективності. Чинниками набуття зрілості є дорослішання й 

розвиток дитини, її власна активність та створення дорослими 

середовища для набуття дітьми компетентностей («розумна допомога»). 
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ЕКОНОМІЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

 

Світлана Лозинська, 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Життя в умовах ринкової економіки потребує засвоєння 

елементарних економічних понять і набуття «ринкових» навичок 

поведінки не тільки від дорослих, а й від дітей. 

Аналіз дитячих ігор, запитань, розмов свідчить про інтерес дітей 

до проблем, пов’язаних з економікою. Причини такого інтересу 

знаходяться в проникненні економіки насамперед у життя сім’ї, де 

дитина теж стикається з економічними проблемами, які частіше за все 

обговорюють і вирішують члени сім’ї. Цілком зрозуміло: якщо ми раніше 

розпочнемо економічну освіту дітей, то їхні дії та вчинки будуть 

усвідомленими, раціональними та розумними, тому що саме в цьому віці 

діти опановують первісний досвід елементарних економічних відносин. 

Чим старші діти, тим активніші вони у вирішенні багатьох економічних 

питань: розподіл сімейного бюджету, складання меню, обладнання 

квартири тощо. 

Природно, що саме сім’я у взаємодії з закладом дошкільної освіти 

повинна виховувати в дитини культуру споживання, культуру 

спілкування, культуру пізнання, яка є основою для розвитку економічної 

культури . 

На жаль, ми не завжди приділяємо достатню увагу економічній 

освіті дитини, не усвідомлюємо її необхідності.  

Сучасні дослідження свідчать про необхідність впровадження 

економічної освіти саме з дошкільного віку (Н.Г. Грама. А.Д. Шагова, 

Ю.М. Лелюк, А.А. Смоленцева, Є.О. Куракта) [2]. 

Економічне виховання дошкільників – цілеспрямований 

педагогічний вплив з метою засвоєння дітьми елементарних економічних 

знань, навичок та формування початкових морально – економічних 

якостей особистості, основ економічної культури [2]. 

Мета початкового економічного виховання – розкриття дитині 

оточуючого її предметного, наочного світу як світу духовних і 

матеріальних цінностей, як частини загальнолюдської культури у процесі 

пізнання, навчання її відповідним нормам поведінки, правильного 

користування тим, що дають дітям дорослі для ігор і занять, 

усвідомлення того, що в кожну річ, предмет вкладено працю людини або 

багатьох людей[2]. 

Завдання початкового економічного виховання: 
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 формування у дітей уявлень про потребу і можливості 

первісних економічних знань; 

 формування початків економічних умінь і навичок; 

 формування соціально – економічних якостей; 

 розвиток інтересу до різних видів праці; 

 розвиток інтересу до професій, пов’язаних з економічною 

діяльністю; 

 формування основ економічної культури. 

Особливістю економічної освіти дітей дошкільного віку є те, що 

діти поки ще не можуть створювати соціально значущих цінностей. Вони 

лише споживачі того, що для них роблять дорослі. У закладах дошкільної 

освіти економічна освіта викликає пожвавлений інтерес педагогів і 

батьків, тому багато з них працює в цьому напрямі . 

Аналіз досвіду роботи закладів дошкільної освіти свідчить, що в 

цілому вона проводиться без системи, епізодично і зводиться лише до 

вивчення окремих тем: таких як бережливість, гроші, магазин та ін. Деякі 

вихователі намагаються побудувати систему економічної освіти на 

сучасних, але складних для дітей поняттях «менеджмент», «податки», 

«аукціон» тощо. 

Причина такого становища полягає також і в тому, що вивчення 

економіки в дошкільних закладах не було обов’язковим. Однак слід 

зазначити, що на сьогоднішній день уже розроблено програми з 

економіки для дітей дошкільного віку. У програмі розвитку дітей 

дошкільного віку «Українське дошкілля» [1] виокремлено показники 

компетенції дитини старшого дошкільного віку в галузі економіки. 

Згідно з програмою було розроблено послідовність формування у 

дітей економічних уявлень: про первинні економічні потреби (в житлі, 

їжі, безпеці і здоров’ї тощо); про види ресурсів, їхню обмеженість; про 

необхідність праці в житті людини, про професії; про товари і послуги; 

про гроші; про проблему вибору; про бізнес; про сім’ю, бюджет, 

раціональне харчування. 

Заняття з економічної освіти проводяться у другу половину дня, 

щотижнево, попередня підготовка до якого проходить через усі види 

дитячої діяльності. 

Важливою умовою формування елементарних економічних 

уявлень дошкільників є створення предметно-ігрового економічного 

середовища, яке охоплює такі складові частини: інформаційна та 

діяльнісно-ігрова. 

Для роботи з економічного виховання необхідно здійснювати 

зв’язок з батьками дітей. У роботі з батьками можуть бути використані 
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різні форми: інформаційні (усні й письмові) про зміст, методи занять з 

дітьми, консультації, батьківські збори, безпосереднє виконання завдань. 

Отже, можна стверджувати, що економічна освіта дошкільників 

має бути вчасно розпочата і має бути спрямована передусім на 

формування розумних потреб дитини. Закладам дошкільної освіти слід 

надавати педагогам методичну і консультативну допомогу. 

 

____________________ 
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СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ 

ШКОЛІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Галина Бойко, 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

В освітньому процесі для кожного з нас важливими є співпраця, 

взаємодопомога, взаєморозуміння – чи то йдеться про тих, хто 

навчається, чи того, хто навчає. І основою цих тверджень залишається не 

просто освіта, а освіта для успіху кожного! 

Саме навчання не спроможне забезпечити успішну самореалізацію 

особистості. Натомість система цінностей особистості, життєва стійкість, 

здатність володіти собою і брати на себе відповідальність, уміння 

спілкуватися і працювати в команді, вирішувати комплексні проблеми і 

не пасувати перед труднощами є основою для особистісного розвитку і 

кар’єрного зростання.  

Серед топ-10 необхідних навичок у 2025 році, які визначив 

Всесвітній економічний форум – розв’язання складних проблем, 

критичне мислення, ініціативність, лідерство і соціальний вплив, 

витривалість, стресостійкість і гнучкість [1]. 
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Під час запровадження Нової української школи, прийняття нового 

ЗУ «Про освіту» у 2017 році було враховано ці аргументи [3]. Йдеться 

про формування soft skills (м’яких навичок) і компетентностей. Це 

завдання міжнародні освітні системи реалізують за допомогою 

соціально-емоційного навчання (далі СЕН). Дослідження цієї проблеми 

показало, що в Україні не існувало і не існує до цього часу системного 

підходу в освіті щодо застосування такого навчання. Спробуємо розкрити 

сутність та інструменти соціально-емоційного навчання, а також його 

можливості та значення. 

Основними складниками соціально-емоційного навчання є 

самоусвідомлення, самоорганізація, соціальна свідомість, побудова 

стосунків та сприйняття відповідальних рішень. Прийняті нормативні 

документи (Державний стандарт початкової (2017) базової (2020) , та, 

відповідно, освітні програми передбачають елементи цих складників [2].  

Підґрунтям для соціально-емоційного навчання в Україні мають 

стати й успішні практики, які вже реалізують локально, або ж на 

всеукраїнському рівні. Вони ініційовані як окремі навчальні курси або 

програми у небагатьох закладах освіти. До таких програм ми віднесемо 

програми «Lions Quests», «Ненасильницьке спілкування», «Інженери 

порозуміння», «Соціальні та емоційні компетентності ХХІ століття», 

«Майндфулнес для вчительства та школи», «Лідер у мені», «Філософія 

для дітей», «Соціально-емоційне та естетичне виховання», на якій 

зупинимося до прикладу [1]. 

Проаналізуємо одну із програм, яка є широко використовувана в 

освіті, а також відноситься до ряду експериментальних для вітчизняних 

освітніх установ.  

«Соціально-емоційне та естетичне виховання» – це міжнародна 

освітня програма, розроблена спеціалістами Університету Еморі для 

міжнародного використання (ґрунтується на баченні етичного та повного 

співпереживання світу для усіх людей на теоретичних і практичних 

дослідженнях. Суть програми – виховувати в учнівства soft skills за 

такими напрямками – соціально-емоційне навчання, відточування уваги, 

співпереживання та етична чуйність, системне мислення, стійкість та 

травмо орієнтовані практики, і побудована  на трьох вимірах – 

усвідомленість, співпереживання, замученість. Ці виміри розглядають на 

таких рівнях: особистісному, соціальному та системному. Візія програми 

– спрямована на навчання дитини порозумінню, співпереживанню та 

усвідомленню того, що єдиним домом для всіх людей є планета Земля. 

Розрахована на усі вікові категорії, включно з дітьми дошкільного віку. 

Програма покликана формувати нове мислення, яка визнає 

взаємозалежність між людьми і потребу вирішувати проблеми та 
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стимулювати зміни завдяки діалогу та співпраці.  Програми такого зразка  

мають відповідний гриф або затверджені на рівні експерименту 

всеукраїнського рівня. Зазначимо, що не усі програми затверджено 

(реалізуються у рамках варіативного складника). Перелік програм, 

звичайно, далеко не повний [1]. 

Отже, беззаперечною є актуальність, перспективність, доцільність 

і важливість СЕН. Для ефективного впровадження програм СЕН 

важливою умовою є комплексний підхід освітніх закладів, зокрема 

навчання педагогів позитивних взаємин, психологічна допомога та 

супровід, наявність безпечного середовища в освітніх закладах, 

залучення батьківської спільноти. 

Починати СЕН бажано у ранньому дитинстві, але практикувати 

його ніколи не пізно. СЕН має бути системно інтегроване  до державних 

освітніх стандартів усіх рівнів. Що стосується ЗВО, необхідно 

розширювати власну академічну автономію – йдеться про можливість 

творення та реалізації унікальних і конкурентоспроможних освітніх 

програм. ЗВО, які реалізують програми підготовки вчителів початкових 

класів мають запропонувати інноваційні освітні програми, зорієнтовані 

на завдання реформи НУШ. ЗВО можуть обирати соціально-емоційне 

навчання як ключовий змістовний (наскрізний) вектор їх програм. 

Л. Гриневич наголосила, що українські діти заслуговують на 

кращу освіту, яка допоможе їм долота тернисті стежки і реалізувати свій 

унікальний потенціал на життєвому шляху. І ми маємо докласти усіх 

зусиль, щоб цього досягти [1]. 

 

____________________ 
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 ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ НАСТУПНОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ 

ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ І МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Надія Новосельська, 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Сучасна початкова школа зазнала суттєвих змін, пов’язаних з 

упровадженням у заклади загальної середньої освіти концепції Нової 

української школи [3]. Глибокий і конструктивний аналіз зазначеної 

концепції та пов’язаних з нею державних документів, зроблений на етапі 

їх громадського обговорення провідними фахівцями відділу початкової 

освіти Інституту педагогіки НАПН України, українськими вченими та 

педагогами-практиками, дозволив визначити нову освітню стратегію. У 

результаті було вибудовано струнку педагогічну концепцію, що 

визначила нові підходи та орієнтири навчання школярів, стосовно галузі 

мистецької освіти зокрема.  

Відповідно до чинного Державного стандарту початкової освіти 

[2] мета навчання мистецтва у сучасній школі передбачає формування 

культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-

творчого самовираження в особистому та суспільному житті; плекання 

пошани до національної та світової мистецької спадщини.  

Згідно з цілями навчання, учні мають: 1) виявляти художньо-

образне, асоціативне мислення у процесі художньо-творчої діяльності 

через образотворче, музичне та синтетичні види мистецтва; 2) пізнавати 

мистецтво, інтерпретувати художні образи, набуваючи досвіду емоційних 

переживань, виявляти ціннісне ставлення до мистецтва; 3) пізнавати себе 

через художньо-творчу діяльність та мистецтво.  

Базовий компонент дошкільної освіти [1] розкриває взаємозв’язок 

між цінностями дошкільної освіти, напрямами освіти (змістом), процесом 

формування досвіду дитини в різних видах діяльності, що забезпечує 

освітній результат – компетентність дитини старшого дошкільного віку. 

Мистецько-творча компетентність – це здатність дитини 

практично реалізовувати свій художньо-естетичний потенціал для 

отримання бажаного результату творчої діяльності на основі розвинених 

емоцій та почуттів до видів мистецтва, елементарно застосувати 

мистецькі навички в життєвих ситуаціях під час освітньої та самостійної 

діяльності. 

Визначальною позицією педагогічного супроводу освітнього 

напряму «Дитина у світі мистецтва» є спрямованість на формування 

ціннісного ставлення до творів мистецтва, розвиток потреби в мистецькій 
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діяльності. Стимулом до мистецької діяльності може слугувати значимий 

для дитини результат (наприклад, засвоюючи прийоми ліплення під час 

занять з кулінарного мистецтва, декоруючи приміщення до свята, 

викликаючи аплодисменти виконанням ролі у виставі та ін.). Дитина має 

право вибору та пошуку власного шляху створення художнього образу в 

мистецькій діяльності. Вона проявляє особистісне ставлення до того, що 

пропонує педагог, і може погодитися або не погодитися.  

Вважаємо, що ефективності в роботі із забезпечення наступності в 

художньому вихованні дошкільників і молодших школярів можна 

досягти за дотримання наступних педагогічних умов:  

- участь педагогічних колективів у спільних конференціях, 

педрадах, семінарах з питань наступності, взаємне ознайомлення 

вчителів і вихователів зі змістом програм ДНЗ і початкової школи, 

сучасних педагогічних технологій, що застосовуються в 

початковій і дошкільній освіті;  

- відвідування учителями занять із зображувальної діяльності, 

виставок образотворчих робіт вихованців ДНЗ, а вихователями – 

уроків та гуртків з образотворчого мистецтва в школі;  

- проведення спільних мистецьких конкурсів дошкільників і 

першокласників, КВК образотворчого змісту, організація спільних 

виставок дитячих творчих робіт тощо. 

Образотворче мистецтво чинить неоціненний вплив на всебічне 

виховання й розвиток дітей. У процесі образотворчої діяльності 

створюються умови для розвитку у школярів естетичного, емоційно-

позитивного сприймання мистецтва, що позитивно впливає на 

формування естетичних відчуттів і ставлення до дійсності.  

 

______________________ 

 

1. Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт 

дошкільної освіти) затверджений наказом МОН від 12.01.2021 № 33. 

Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu

%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf (дата 

звернення: 23.12.21). 

2. Державний стандарт початкової загальної освіти від 24 липня 

2019 р.: Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-

п#Text. (дата звернення: 24.12.21). 

3. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування 

середньої освіти. Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/storage/ app/media/ 

reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 24.12.21). 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-п#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-п#Text
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ФОЛЬКЛОР ЯК ЧИННИК ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ 

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Людмила Кобилецька, 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Метою професійної діяльності педагога є виховання всебічно і 

гармонійно розвиненої особистості. Однією із чільних умов досягнення 

зазначеної мети є формування етнокультурної компетентності 

дошкільників та молодших школярів. 

Завдання освітнього напряму “Дитина в соціумі” Базового 

компоненту дошкільної освіти – формування соціально-громадянської 

компетентності, результат сформованості якої засвідчує ціннісне 

ставлення та повагу до культурних надбань рідного народу, знання 

народних звичаїв та традицій українців [1, c. 16–17].  

Обов’язковим результатом навчання з громадянської та історичної 

освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти є усвідомлення 

себе громадянином України, аналіз культурно-історичних основ власної 

ідентичності, визнання цінності культурного розмаїття [2, с. 7]. 

Отже, складові етнокультурної компетентності: усвідомлення себе 

частиною певного етносу; знання історії, традицій, звичаїв, обрядів 

рідного народу; ціннісне ставлення до його культурної спадщини.  

Важливими умовами етнокультурного виховання є організація 

освітнього процесу в парадигмі націєорієнтованих цінностей; створення 

етнокультурного середовища; використання певного народознавчого 

матеріалу, текстів, у яких розкриваються сторінки нашого історичного 

минулого, подається інформація про відомих українців; залучення дітей 

до проведення народних та релігійних свят, обрядів, ознайомлення з 

умовами їх виникнення.  

Також, безумовно, необхідно враховувати особливості виховання 

дитини в умовах полікультурного середовища. 

Мова і культурні коди дуже тісно взаємопов’язані. Кожна мова 

невіддільна від культури, яка складає її змістовий аспект. 

Використовуючи мову, людська спільнота нагромаджує знання про світ, 

що існує об’єктивно, усвідомлює взаємозв’язки між природними 

явищами, осягає їх у якісному й кількісному аспектах. Виступаючи 

замкненою системою, повною мірою мова відкриває себе тільки для 

членів відповідного етносоціуму. 

Як стверджує М. Філіпчук, мова є тим фактором, що поєднує 

духовні здобутки попередніх і наступних генерацій, а також виступає 



54 

засобом етнічної ідентифікації, шляхом якої актуалізується зв’язок між 

конкретним мовцем і цілим етносом – творцем і носієм мови [3, c. 5–6]. 

Важко переоцінити роль фольклорних текстів у формуванні 

етнокультурної компетентності дошкільників та молодших школярів. 

Такі малі фольклорні жанри, як паремії, загадки, мирилки, вірші, 

скоромовки, а також середні і великі за розміром, як казки, перекази, 

легенди, міфи, притчі, передають народні вірування, традиції, звичаї, 

обряди. 

Малі фольклорні жанри навчають любові до рідного краю (У 

ріднім краю – як у раю; Нема на світі другої України, немає другого 

Дніпра; У чужім краю і солов’ї не співають); знайомлять з нашими 

народними символами  (Без верби і калини нема України; Де срібліє 

вербиця – там здорова водиця; Де ростуть верби, там чисті джерела 

води; Синьоока чарівниця часто в полі в нас вертиться, де вінки вона 

спліта – там пшениці рідкі й жита; Заливається, як соловейко на 

калині; Дівчина, як у лузі калина; Одна ластівка весни не приносить); 

побутом, традиціями, звичаями (дати гарбуза; передати куті меду; 

дівчина, як писанка). 

Про побут, їжу українців згадується в мирилці: Мир-миром! 

Пироги з сиром, Варенички в маслі, Ми дружечки красні – Помирімося! 

Аналогічно, це простежується і в скоромовках: Варка варила 

вареника, Василь взяв вареника. Варка Василя варехою. Василь Варку 

вареником; Бабин біб розцвів у дощ – буде бабі біб у борщ; На печі, на 

печі смачні та гарячі пшеничні калачі. Хочеш їсти калачі – Не лежи на 

печі. 

Велике значення для етнокультурного виховання дітей мають 

календарно-обрядові пісні (колядки, щедрівки, веснянки, гаївки, 

купальські, русальні, жниварські пісні та ін.), вивчення яких 

пропонується на заняттях, прогулянках в ЗДО та уроках у школі. 

Календарно-обрядові пісні акумулюють вірування, звичаї, традиції 

українського народу, адже виконувалися під час різних народних свят і 

обрядів.  

Духовним скарбом українців є історичні пісні, думи, балади, з яких 

черпаємо відомості про наше героїчне минуле, історичні події, відомі 

постаті. Наприклад, в історичній пісні “Чи не той то Хміль” 

розповідається про подвиги Богдана Хмельницького: Чи не той то хміль, 

Що коло тичин в’ється? Ой то Хмельницький, Що з ляхами б’ється.  

Велике значення, безперечно, для етнокультурного виховання 

дітей мають народні казки, легенди, перекази, міфи, в яких нагромаджені 

вірування, традиції, обряди, побут народу; чимала увага повинна 
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приділятися вивченню цих епічних фольклорних жанрів у ЗДО та 

початковій школі.  

Підсумовуючи, варто відзначити, що етнокультурне виховання 

дошкільників і молодших школярів значною мірою повинно 

здійснюватися засобами фольклору. Сформована етнокультурна 

компетентність передбачає вміння дитини орієнтуватися в 

навколишньому світі, знання історії, розуміння культурних кодів рідного 

народу, знання  усної народної творчості і вживання  фольклорних 

текстів у мовленні, вміння вільно будувати  свою поведінку всередині 

української культури.  

 

___________________ 

 

1. Базовий компонент дошкільної освіти від 12.01.2021р. №33. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ФОРМУВАННЯ 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ДОШКІЛЬНИКА 

 

Наталія Вінарчук, 

аспірантка, асистент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Одним з пріоритетних напрямків дошкільної освіти згідно закону 

України «Про освіту» є формування культури здорового способу життя 

дошкільника. Готовність майбутніх педагогів до формування 

здоров’язбережувальної компетентності дошкільників є важливою 

ланкою його теоретичної та практичної професійної підготовки в закладі 

вищої освіти, пов’язаної з освітнім процесом. Сучасна дошкільна 

педагогіка орієнтує майбутніх вихователів на використанні інноваційних 

технологій, використання форм організації життєдіяльності дітей задля 

усвідомленого застосування здоров’язбережувальної інформації у 

повсякденному житті. У складі професійної та загальної культури 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#n334
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студентів є забезпечення здорового способу життя, збереження і 

зміцнення особистісного здоров’я студентів, а також їх готовності до 

забезпечення здорового способу життя дітей дошкільного віку. 

Науковець Коцур Н. виділяє аспекти, які спрямовані на підготовку 

вихователя до формування здоровʼязбережувальної компетентності в 

дітей у закладах дошкільної освіти. А саме: 

 концептуальні основи знань про здоров’я дітей і його 

складових, розвиток культури здоров’я;  

 прищеплення здорового способу життя (психолого-педагогічні 

та медикогігієнічні аспекти);  

 навички безпечної поведінки;  

 культивування здоровʼятворчої, здоровʼязбережувальної, 

життєактивної поведінки;  

 формування в особистості ціннісного ставлення до 

навколишнього середовища, до людей, до самої себе;  

 володіння методами комплексної оцінки стану здоров’я і 

системою практичних умінь та навичок, які забезпечують 

збереження та зміцнення здоров’я дітей; 

 використання знань про збереження і зміцнення здоров’я, про 

саморегуляцію і самокорекцію; 

 володіння методами і засобами надання першої допомоги; 

 здатність проводити профілактику дитячого травматизму [2]. 

Серед усіх складових компетентностей, що мають відношення до 

проблеми збереження та відновлення здоров’я є найважливіша 

компетенція – здоров’язбережувальна. Отже, здоров’язбережувальна 

компетентність – здатність, готовність самостійно та впевнено 

вирішувати завдання, шукати способи, можливості задля збереження, 

зміцнення, покращення не лише власного здоров’я, а й оточуючих [1]. 

Науковиця Кравчук Н. вважає, що здоровʼязбережувальна 

компетентність передбачає збереження власного фізичного, соціального, 

психічного, духовного здоровʼя і здоровʼя свого оточення. Вона включає: 

життєві навички, що сприяють фізичному здоровʼю (раціональне 

харчування, рухова активність, санітарно-гігієнічний режим праці та 

відпочинку); навички, що сприяють соціальному здоров’ю (ефективне 

спілкування, співчуття, розв’язання конфліктів, поведінка в умовах тиску, 

погроз, дискримінації, спільна діяльність та співробітництво); навички, що 

сприяють духовному та психічному здоров’ю (самоусвідомлення та 

самооцінка, аналіз проблем і прийняття рішень, визначення життєвих цілей 

та програм, самоконтроль, мотивація успіху та тренування волі) [3]. 



57 

Отже, пріоритетним напрямом розвитку фізкультурно-оздоровчої 

та освітньої галузі в закладах дошкільної освіти є професійна підготовка 

майбутніх вихователів. Потрібно проводити у ЗВО такі види діяльності, 

які б сприяли свідомому оволодінню професією, активізували б свідоме 

ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих, саморозвитку, 

самовдосконалення для виховання валеологічної культури. 

 

____________________ 
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Формування досвідченої, творчої особистості є одним з 

першочергових завдань реформування освіти в країні. Теорію творчого 

розвитку особистості розробляли в своїх працях вітчизняні та зарубіжні 

учені Д. Богоявленська, З. Голубєва, Н. Лейтес, Е. Яковлєва, А. Маслоу, 

К. Роджерс [5, с. 21]. 

Питання творчого розвитку дитини на сучасному етапі 

продовжують залишатися актуальними і цікавими для дослідників. Різні 
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аспекти творчого розвитку особистості висвітлені в роботах 

Л. Виготського, Б. Теплова, О. Газмана і багатьох інших учених. 

Розвиток різних напрямів у дитячій творчій діяльності представлені в 

дослідженнях Б. М. Йєменського, Н. Ветлугіної, Т. Комарової, 

Н. Сакуліної. Дану проблему активно розробляють ведучі учені країн 

світової спільноти Дж. Гилфорд, В. Гордон, Г. Лозанов, К. Роджерс, 

А. Ротенберг, Н. Тейлор. 

У зв’язку з цим об’єктивна ситуація сьогодення розглядає процес 

становлення творчої особистості як вирішальний чинник у 

випереджаючому розвитку покоління. З позицій даних вимог одним з 

найбільш актуальних пошуків сучасної освіти виступає потреба у 

формуванні творчої особистості на ранніх етапах розвитку, а саме в 

дошкільному віці. Питання розвитку дитячої творчості широко 

досліджується у різноманітних аспектах психології та педагогіки. За 

інтерпретацією сутності поняття «творчість», поданою науковцем 

психології В. Татаркевичем – творчістю є кожна дія людини, що 

виходить за межі рецепта [6, с. 8 ]. 

За термінологічними словниками творчість – це процес, діяльність, 

продукт; створення нових матеріальних духовних цінностей; сукупність 

новоствореного кимось; винахід. Творчість пов`язана з такими 

особистісними характеристиками, як активність та ініціатива, адже 

активність характеризує діяльнісний стан особистості. Творчість 

активізується там, де людина віднаходить щось нове – нові способи 

діяльності, створює нові, оригінальні, вартісні для суспільства 

матеріальні та духовні витвори. 

Переконанні, що заохочувати прояви дитячої творчості особливо 

важливо саме у дошкільному віці, оскільки саме у дитинстві життя 

дитини сповнено фантазіями і творчістю. Дитина дошкільного віку є 

чутливою до першосигнальних вражень, до їх емоційного тону. 

Сприймання кольору, звуку, інтонації і ритму викликає гаму почуттів, що 

слугують фундаментом для розвитку творчості. Саме тому, дошкільний 

вік є першим і надзвичайно важливим етапом становлення стрижневих 

новоутворень, що становлять фундамент для творчості.  

У Базовому компоненті дошкільної освіти та Державному 

стандарті початкової освіти визначається пріоритетність особистісно-

орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного, середовищного підходів 

до розв’язання основних завдань дошкільної та початкової освіти. 

Обидва документи покликані забезпечити становлення особистості 

дитини, її фізичний, комунікативний, пізнавальний, соціально-

моральний, художньо-естетичний, креативний розвиток, набуття нею 

практичного досвіду.  
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Базовий компонент дошкільної освіти в Україні орієнтує у виборі 

завдань та змісту роботи з дітьми не стільки на озброєння їх системою 

галузевих знань, скільки на відкриття перед ними «науки життя» яке 

сприяло б формуванню життєрадісних, самостійних, практично вмілих, 

творчих особистостей [1]. 

Державний стандарт початкової загальної освіти ґрунтується на 

засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що 

зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту 

початкової загальної освіти. Зміст освітньої галузі «Мистецтво» визначається 

за такими змістовими лініями: музична, образотворча та мистецько-

синтетична (відповідно хореографічного, театрального та екранних видів 

мистецтва), які реалізуються шляхом вивчення окремих предметів або 

інтегрованих курсів. Метою освітньої галузі «Мистецтво» є формування і 

розвиток в учнів комплексу ключових, міжпредметних і предметних 

компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та способів 

художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду [2]. 

Провідні види діяльності дітей старшого дошкільного віку 

(спілкування, гра, рухова, пізнавальна, господарсько-побутова, 

художньо-естетична (ліплення, малювання, аплікація, конструювання, 

слухання музики, спів, хореографічна, театралізована) мають бути 

збережені і змістовно збагачені у початковій школі. Це дозволить 

здійснити поступовий перехід до навчання як нового провідного виду 

діяльності у перший (адаптаційно-ігровий) період початкової освіти. 

Поряд з іншими, метою цієї діяльності є розвиток різних видів активності 

дитини, її творча самореалізація, формування нових компетентностей.  

Спільними для всіх ключових компетентностей є наскрізні вміння 

такі як творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати 

позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, приймати рішення, 

розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами. Основою 

формування ключових компетентностей дітей у початковій школі є 

базові якості особистості дитини, набуті у дошкільному віці: 

спостережливість, допитливість, довільність, самостійність, 

ініціативність, відповідальність, чуйність, креативність, міжособистісної 

позитивної комунікації тощо. 

Розглядаючи питання творчого розвитку дітей основне педагогічне 

завдання дорослих – створити сприятливі умови для повноцінного життя 

дошкільника, для реалізації ним свого природного потенціалу, для 

прояву свого індивідуального «Я». 

Усім дорослим, які опікуються розвитком дітей дошкільного віку, 

слід усвідомити що навчальна діяльність не є провідною в період 

дошкільного дитинства. Кожна розвивальна ситуація має бути 
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спрямована на задоволення нового рівня потреб дитини. У системі 

роботи «дитина-дорослий» у суб`єкт-суб`єктному форматі дорослий має: 

 поступово розширювати межі свободи дитини; 

 активно підтримувати її особистісну активність, творчу 

зокрема; 

 стимулювати здатність самостійно знаходити шляхи 

розв’язання проблеми та усвідомлено аргументувати його в 

мовленнєвому висловлюванні. 

Загалом дорослий має реалізовувати супровід опосередковано, 

емоційно підтримуючи самореалізацію нових потреб дитини. 

Вважаємо за необхідне, розглянути якості творчого мислення: 

 продуктивність – здатність продумувати багато ідей; 

 гнучкість – розмаїтість ідей, здатність переходити від одного 

аспекту ситуації до іншого; 

 оригінальність – здатність до генерації незвичайних ідей; 

 ретельність – здатність до деталізації, розроблення ідеї. 

Виходимо з припущення, що розвиток активної творчості у дітей 

5-7 років може відбуватися в процесі навчання та виховання за 

допомогою того як дитина ставиться до самостійного розв’язання 

пізнавальної проблеми, яка потребує від неї творчого мислення. 

Педагогічними умовами ефективного застосування у роботі з дітьми 

активної творчості є: відбір змісту навчального матеріалу, що подається у 

проблемній формі; формування у дітей дослідницько-пошукових умінь, 

необхідних для самостійного розв’язання пізнавальних проблем; 

організація навчання в ігровій формі. 

Для творчості дитини основними умовами гармонізації простору є: 

- фізичні – наявні матеріали для дитячої творчості й можливість 

для дітей у будь-яку мить діяти з ними; 

- соціальні – кожна дитина має відчуття зовнішньої безпеки, 

тобто знає, що її творчі прояви не отримають негативної оцінки з боку 

дорослих; 

- психологічні – формування імітативних здібностей (здібностей 

уявляти, фантазувати) і вмінь відбувається з урахуванням віку дитини та 

індивідуальних особливостей розвитку дошкільника. 

Як зазначає Т. Поніманська, орієнтуючись на творчий розвиток 

особистості, педагог уникає прямого повідомлення знань і відповідного 

формулювання завдання, а створює проблемну ситуацію, яка вимагає від 

дитини пошуку правильного вирішення на основі нового способу 

використання здобутих знань, установлення в них нових звʼязків, 

оволодіння новими знаннями і вміннями. Завдання педагога полягає в 
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тому, щоб, активізуючи враження від попередніх спостережень, уявлень 

про предмети і явища, співставлень та аналізу, керувати цим складним 

процесом, у якому кожній дитині належить провідна роль. 

Цільові спостереження дають підстави звернути увагу на те, що в 

усіх творчих видах діяльності основну увагу педагоги спрямовують на 

оволодіння дитиною певними наборами необхідних умінь, що в 

сукупності забезпечують успіх діяльності. Основне завдання педагогів у 

розвитку творчої активності дітей – розкрити перед кожним вихованцем 

сутність творчої діяльності, яка полягає в уміннях: 

 шукати якомога більше особистих оригінальних рішень, а не 

наслідувати готові зразки, штампи, шаблони; 

 не боятися вільно висловлювати свої думки; 

 спрямовувати свою уяву на пошук нового; 

 доводити задумане до кінця [4, c. 38]. 

Маємо підстави для висновку, що саме організація освітнього 

процесу на принципах наступності та перспективності забезпечить 

всебічний гармонійний розвиток самодостатньої, ініціативної, 

компетентної особистості на перших суміжних ланках системи 

безперервної освіти впродовж життя. Реалізація зазначених принципів у 

закладах дошкільної освіти і початковій школі полягає у забезпеченні 

єдності, взаємозв’язку та наскрізної узгодженості мети, змісту, методів, 

форм організації освітнього процесу з дітьми старшого дошкільного та 

молодшого шкільного віку.  

Діяльність закладів освіти щодо забезпечення наступності має 

здійснюватися педагогічними колективами спільно і системно. Об’єднані 

зусилля педагогічних колективів закладів дошкільної і загальної 

середньої освіти та батьківської громадськості забезпечить психологічно 

виважений та успішний для дитини перехід з попереднього рівня – 

дошкільна освіта, на наступний – початкова освіта. 

У роботі з дітьми як в закладі дошкільної освіти так і в початковій 

школі слід використовувати способи стимуляції творчої активності. 

Варто знаходити нові форми роботи, спрямованні на збагачення якісних 

характеристик розвитку дитини, а також побудову індивідуальних 

засобів саморозвитку. Отже, для розвитку творчої активності дітей   

педагоги мають приділяти постійну увагу специфічним завданням, які 

мають дійсно творчий характер, а крім того – керувати діяльністю дітей 

гнучко і обережно. Відтак кожна дитина отримає впевненість у своїх 

силах, розв’язуватиме будь-які завдання нестандартно, зможе доводити 

кожен задум до кінцевого результату, навчиться творчо мислити та 

креативно діяти. 
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асистент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

У Концепції розвитку педагогічної освіти зазначено, що 

«підготовка педагогічного працівника має відповідати суспільним 

запитам, сформульованим у професійних стандартах та стандартах 

освіти, враховувати світові тенденції та рекомендації впливових 

міжнародних організацій щодо підготовки педагогів» [2]. Це актуалізує 

необхідність осмислення й запозичення досвіду провідних держав світу й 

сусідніх країн для врахування його в процесі реформування власної 

системи вищої і середньої освіти.  

Вивчення досвіду закладів вищої освіти Республіки Польща у 

сфері професійної підготовки вчителів початкової школи до роботи на 

засадах інклюзії, а також аналіз сучасного стану розвитку освітньої 

системи в цій країні дають підстави стверджувати, що послідовне й 

системне використання найкращих польських практик у процесі 

удосконалення української освітньої системи сприятиме подальшому 

http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/basic1/
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розвитку національної системи вищої і середньої освіти, її 

увідповіднення вимогам, що сформульовані в міжнародних документах. 

Наголосимо, що актуалізація польського досвіду в українських реаліях 

має відбуватися з урахуванням завдань реформування освітньої системи 

в Україні в контексті євроінтеграційних тенденцій, а також на основі 

осмислення здобутків української педагогічної науки. 

Ґрунтовний аналіз нормативного забезпечення, змістового 

наповнення, форм і методів організації освітнього процесу в закладах 

вищої освіти Польщі (Університету Яна Кохановського в Кельце, 

Університету Кардинала Вишинського у Варшаві, Педагогічного 

університету імені Комісії народної освіти у Кракові, Університету 

природничих та гуманітарних наук в Седльце, Академії ім Яна Длугоша в 

Ченстохові, Поморського університету у Слупську та Академії 

спеціальної освіти Марії Гжегожевської у Варшаві), що здійснюють 

професійну підготовку майбутніх учителів початкових класів, дав змогу 

визначити ті прогресивні ідеї і напрацювання, які будуть корисними для 

українських реалій.   

По-перше, уважаємо доцільним розширити перелік вибіркових 

навчальних дисциплін, що передбачають ширше ознайомлення майбутніх 

учителів з теоретичними й практичними аспектами роботи в класах з 

інклюзією. Ґрунтовний аналіз освітньо-професійних програм і 

навчальних планів закладів вищої освіти України, що здійснюють 

професійну підготовку майбутніх учителів початкової школи, засвідчив, 

що досліджуваний аспект представлений переважно обов’язковим 

компонентом «Основи інклюзивної освіти» й окремими темами в межах 

педагогічних дисциплін. Цього, на нашу думку, недостатньо для якісної 

підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах інклюзії. Уважаємо, 

що варіативність вибіркових дисциплін, у яких будуть представлені різні 

аспекти професійної діяльності вчителя в умовах інклюзії, дасть змогу 

сформувати в студентів необхідні компетентності і, як наслідок, 

сприятиме в перспективі підвищенню ефективності їхньої роботи на 

посаді вчителя початкової школи.  

По-друге, в межах нормативних і вибіркових дисциплін особливу 

увагу  варто звернути на роботу з батьками, оскільки відповідно до 

Концепції «Нова українська школа» [1] батьки є повноправними 

суб’єктами навчально-виховного процесу, а вчитель має бути готовий до 

співпраці й налагодження партнерських взаємин із ними. Досвід 

Республіки Польща засвідчує, що здатність учителя забезпечувати 

конструктивне співробітництво з батьками сприяє підвищенню 

ефективності корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами, а також навчально-виховної діяльності загалом. 
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 По-третє, систематичного перегляду й оновлення потребують 

наукові й навчально-методичні видання, що містяться в списках 

рекомендованої літератури в силабусах і робочих програмах навчальних 

дисциплін, оскільки у сфері спеціальної педагогіки постійно з’являються 

нові напрацювання (технології, методи, засоби навчання дітей з 

особливими освітніми потребами), з якими мають бути обізнані майбутні 

вчителі. Викладач, плануючи змістові й організаційні аспекти навчальної 

дисципліни, має враховувати новітні дослідження в цій галузі, брати до 

уваги напрацювання зарубіжних учених.  

По-четверте, Республіка Польща має значний досвід із 

упровадження методів і прийомів дистанційного та змішаного (b-learning) 

навчання в закладах вищої освіти. Ця форма організації освітнього 

процесу підтвердила свою ефективність у межах підготовки вчителів 

початкових класів до роботи в умовах інклюзії в Республіці Польща, 

адже дає змогу поєднати засвоєння теоретичних знань і набуття досвіду 

практичної діяльності. Оскільки в Україні ці форми почали 

упроваджуватися порівняно нещодавно, у зв’язку з пандемією, то 

вважаємо за доцільне вивчати досвід сусідньої держави в цьому питанні. 

По-п’яте, професійна підготовка вчителів початкових класів до 

роботи в умовах інклюзії в українських закладах вищої освіти потребує 

посилення практичної складової: навчальні дисципліни  мають 

переважно теоретичний характер, сприяють опануванню студентами 

знань з соціальної і спеціальної педагогіки, педагогічної і соціальної 

психології, проте недостатньо формують практичні уміння і навички 

роботи в умовах інклюзії. Досвід Республіки Польща засвідчує, що 

доцільним є відвідування студентами уроків в початкових класах із 

інклюзією, спілкування з учителями й іншими залученими особами, 

проведення бінарних лекцій і практичних занять із залученням фахівців-

практиків, участь у тренінгах і воркшопах тощо. 

По-шосте, варто запозичити досвід Республіки Польща стосовно 

організації і проведення педагогічної практики, яка доповнює й збагачує 

теоретичну підготовку студентів, закріплює й поглиблює здобуті знання; 

створює умови для формування основних педагогічних умінь, необхідних 

для роботи в класах з інклюзією; сприяє набуттю студентами особистого 

досвіду, потрібного для теоретичного осмислення своєї майбутньої 

професії й підготовки до творчої роботи. З’ясовано, що на педагогічну 

практику в університетах Республіки Польща припадає до 8% загального 

навчального навантаження, що складає принаймні 150 годин, обсяги й 

терміни проходження педагогічної практики в закладах вищої освіти 

різняться. Зазначимо, що в Україні, відповідно до «Концепції розвитку 

педагогічної освіти» «…обов’язковою складовою освітнього процесу 
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підготовки здобувача вищої освіти до педагогічної професії є 

безперервна педагогічна практика. Для виконання цього ключового 

завдання обсяг практичної підготовки має складати не менше 30 кредитів 

ЄКТС у межах обов’язкової частини освітньо-професійних програм» [2]. 

Уважаємо цю вимогу досить обґрунтованою й конструктивною, проте 

для ефективної її реалізації на практиці необхідно вивчити досвід інших 

країн для уникнення помилок у цій сфері. 

Отже, аналіз досвіду і сучасного стану професійної підготовки 

вчителів початкових класів до роботи умовах інклюзії в Республіці 

Польща дав змогу визначити напрацювання, які доцільно запозичити для 

ефективного реформування освітньої системи в Україні на основі 

врахування національних традицій і здобутків у зазначеній сфері.   

 

______________________ 
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Основний документ дошкілля – Базовий компонент визначає 

щасливе дитинство як головну передумову повноцінного розвитку 

малюків. Він  підкреслює, що важливою метою дошкільної освіти є 

формування у дошкільнят радісного світосприйняття. 

 Психологічний комфорт, емоційне благополуччя дітей – 

важливі чинники, розумінням значущості яких повинні керуватися 

насамперед вихователі, які щоденно дбають про виховання та 

розвиток дошкільнят. Усвідомлення цієї важливої місії педагога 

повинне осягатися серцем, духовним читанням «благородних 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti
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педагогічних книг» Я. Коменського, К. Ушинського, 

В. Сухомлинського – так вважає великий учитель сьогодення – 

Ш. Амонашвілі [1]. Наш сучасник звертає увагу на те, що малюки 

завжди потребували і потребують радісного життя-буття, щасливих і 

натхненних розмов з дорослими. Однак нинішні діти, що живуть у 

холодну і технократичну добу, особливо потребують емоційного, 

щирого, пройнятого вірою і підтримкою спілкування. Уміння 

віднаходити радість, жити нею і нести її до дітей – важлива вимога 

сьогодення, яке переживає часи пандемії.   

Вітчизняний велетень педагогіки – В. Сухомлинський зазначає, 

що кожна дитина сприймає світ по-своєму, однак є те, що об’єднує 

всіх дошкільнят – це емоційно різнобарвне та радісне 

світосприйняття. Розвиток мислення і мовлення, переконує педагог, 

особливо потребують позитивних почуттів, подиву малюків, які він 

називає живильною енергією. В. Сухомлинський пояснює, що 

лексичне збагачення мови дітей стрімко зростає у дошкільному 

дитинстві тому, що саме у цей час малюки схоплюють не лише смисл 

слова, а й багатство найтонших відтінків краси світу, які 

відкриваються перед ними. Слово закарбовується у мові, серці дитини 

тоді, коли перед нею не лише позначення звичайних речей, а й пахощі 

квітки, мелодія поля, власне переживання і почуття радості. Педагог 

закликає всіх, хто працює з малими дітьми, «не ламати» казкового 

світосприйняття слова, мови [3]. Ця важлива здатність дитячих років – 

схоплювати, помічати і відчувати смислові відтінки слів, переконує В. 

Сухомлинський, є визначальною для подальшого життя людини, її 

мовленнєвого виховання та розвитку. 

Близькими до переконань педагогів, про які йшлося вище, є 

погляди М. Чумарної – сучасної науковиці, письменниці та 

педагогині. За її твердженнями, духовні закони радості і любові є 

головними стержнями у вихованні та розвитку, саме вони повинні 

пронизувати весь освітній процес, зокрема – виховання мовленнєвої 

особистості дитини. М. Чумарна вказує, що звичаєва культура 

виховання українців від найдавніших часів дбала про те, щоб у 

дитини  вироблялася здатність навчатись, ніби не навчаючись, так, 

щоб не виокремлювати навчання з радісного життя-буття дітей [4]. За 

словами автора, малюк сприймає багатство світу яскравіше, ніж 

доросла людина. З роками ми втрачаємо цю здатність. Отож, педагоги 

повинні максимально використовувати цей сприятливий вік для 

всебічного розвитку, особливо – для формування мовленнєвої 

компетентності дошкільнят. 
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Сучасна науковиця К. Крутій, торкаючись питання навчання 

мови, розвитку мовлення і мовленнєвого спілкування, звертає увагу 

педагогів на те, що при проведенні занять потрібно створювати 

ситуації успіху. Особливо важливо, щоб дошкільники переживали 

почуття радості у прикінцевій частині заняття – на етапі оцінно-

контрольної діяльності. Саме емоційна спрямованість цієї складової 

заняття, переконує авторка, сприяє залученню дітей до подальшої 

навчально-мовленнєвої діяльності. К. Крутій також спонукає 

вихователів на занятті варіювати різні засоби навчання мови і 

розвитку мовлення, задавати характер ігор і вправ, які обов’язково 

повинні змінюватися від заняття до заняття. Урізноманітнення 

мовленнєвої діяльності малюків збереже та підтримає позитивні 

емоції, які є важливими у формуванні мовленнєвої компетентності.  

Н. Гавриш, авторка-розробниця освітнього напряму «Мовлення 

дитини» в оновленому Стандарті дошкільної освіти, наголошує, що 

для того, щоб досягти найкращого розвитку мовленнєвої 

компетентності дітей-дошкільнят, має найперше змінитися позиція 

вихователя [2]. Важливо усвідомити, що мовленнєва компетентність – 

це не просто достатня кількість слів, їх чітка звуковимова та 

граматична правильність мовлення. Це насамперед уміння знайти 

найпотрібніше слово і передати ним свої думки, почуття, емоції; 

розказати про те, що вразило, подивувало, захопило тощо. Авторка 

неодноразово наголошує на тому, що важливим акцентом при 

побудові мовленнєвої роботи з дошкільниками є орієнтування на 

розвивальний потенціал інструментарію, використання якого 

спонукатиме дітей до зростання, знаходження власних смислів 

пізнання і мовленнєвої активності, дасть можливість переживати 

радість спілкування та успіху. Ці наголоси є одними із ключових 

критеріїв і водночас вагомими умовами становлення й розвитку 

мовленнєвої особистості дошкільнят.  

 

________________________ 

 

1. Амонашвілі Ш. О. Посмішко моя, де ти? Думки в 

учительській / переклад з російської. – Хмельницький: Подільський 

культурно-просвітительський центр ім. М. К. Реріха, 2007. – 32 с. 

(Антологія гуманної педагогіки).  

2. Державний стандарт дошкільної освіти: особливості 

впровадження / Упоряд.: О. Г. Косенчук, І. М. Новик, О. А. 

Венгловська, Л. В. Кузьменко. – Харків: Вид-во «Ранок», 2021. – С. 

41. 
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3. Сухомлинський В. Серце віддаю дітям [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: 

https://mala.storinka.org/%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0-

%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-

%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%

BA-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB-

%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-

%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-

%D0%B7-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-

%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F-

%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%

BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5-

%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D1%8E-

%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8F%D0%BC.html 

4. Чумарна М. Мовний розвиток дитини від 1 до 11. Світ 

малого українця. Авторська освітня технологія Марії Чумарної. 160 с.  

 

 

КУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ 

ОСВІТИ ЯК ПРОБЛЕМА НАУКОВОГО ПОШУКУ 

 

Христина Яворська, 
аспірантка кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Актуальність проблеми нашого наукового пошуку зумовлена тим, 

що оволодіння культурною компетентністю для здобувачів початкової 

освіти беззаперечно є важливим. Оскільки культурна компетентність є 

запорукою формування високоморальної особистості з естетичними 

смаками, поглядами та ідеалами, саме ця компетентність допомагає 

кожному учневі творчо виражати себе, розкривати і розвивати свої 

природні здібності. 

Завдяки сучасним освітнім реформам в Україні створено умови 

для запровадження компетентнісного підходу, що наскрізно охоплює і 

поєднує всі ланки освіти. Це підхід, що спрямований не на процес чи 

результат як кількість засвоєного матеріалу, а на результат, втілений в 

здатності дитини діяти у різних умовах, ситуаціях і обставинах. 

Насамперед, необхідно розкрити зміст поняття «компетентність», 

що є ключовим для нашого дослідження. Науковці Т. Байбара, Н. Бібік, 

С. Бондар і О. Савченко під компетентністю розуміють здатність і 

готовність особистості застосовувати необхідний досвід, певні якості, 
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сформовані знання, уміння й навички у практичній діяльності, 

конкретних умовах з метою досягнення результату. Тобто важливим є не 

лише накопичення знань, умінь і навичок, а й уміння їх використовувати, 

діяти у проблемних умовах. Самі по собі ці елементи не є 

компетентністю, а творять її у сукупності. 

Згідно із Законом України «Про освіту», Концепцією Нової 

української школи, компетентність – це «динамічна комбінація знань, 

умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих 

якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити 

професійну та/або подальшу навчальну діяльність» [3; 2, с. 10]. 

Раніше в освітньому процесі орієнтувалися переважно на 

формування предметних компетентностей в учнів початкових класів. 

Відповідно, здобувач освіти використовував свої знання, вміння, навички 

і певні якості для розв’язання навчальних завдань чи ситуацій в межах 

одного конкретного предмета. Застосування ж компетентнісного підходу 

в освітньому процесі має бути спрямоване на формування ключових 

компетентностей здобувачів початкової освіти. 

Законом України «Про освіту», Державним стандартом початкової 

освіти визначено перелік ключових компетентностей, «необхідних 

кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності» [3]. Однією з них 

є культурна компетентність. 

Зауважимо, що культурна компетентність – широке поняття, яке 

стосується як здобувачів початкової, так і базової середньої, професійної 

та вищої освіти, а також освіти людини загалом. Кожна освічена людина 

має бути обізнана у сфері культури і мистецтва, познайомитися з різними 

видами мистецтв, поважати культурні продукти, спадщину, традиції, 

твори мистецтва, цікавитися культурним досвідом та брати участь у 

культурному житті. 

Концепцією Нової української школи визначено ключові 

компетентності для життя, однією з яких є обізнаність та самовираження 

у сфері культури. Ця компетентність передбачає «здатність розуміти 

твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно 

виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва; глибоке 

розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого 

ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших» [2, с. 

12]. 

У дослідженні ми  акцентуємо увагу на формуванні готовності 

майбутніх учителів до розвитку культурної компетентності здобувачів 

початкової освіти. 

Згідно з Державним стандартом початкової освіти, культурна 

компетентність передбачає залучення до різних видів мистецької 
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творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтва) шляхом 

розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження 

особистості [1]. 

Також варто зазначити, що «усі компетентності однаково важливі 

й взаємопов’язані. Кожну з них діти набувають під час вивчення різних 

предметів на всіх етапах освіти» [2, с. 12]. Іншими словами, кожна 

освітня галузь уможливлює формування різних ключових 

компетентностей. Так, культурна компетентність головним чином 

формується під час опанування мистецької освітньої галузі, а також 

протягом вивчення інших освітніх галузей. І навпаки – мистецька освітня 

галузь дає змогу формувати культурну та інші компетентності, а також  

«цінності у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого 

самовираження в особистому та суспільному житті, повагу до 

національної та світової мистецької спадщини» [1], що є метою 

мистецької освітньої галузі. 

Мистецтво має важливе значення для учнів початкової школи. 

Воно допомагає їм розкрити свій творчий потенціал, природні здібності і 

таланти, виразити почуття, пізнати себе, відкритися та творчо виражатися 

через різні види мистецтва (музичного, образотворчого, скульптури, 

декоративно-прикладного, театрального тощо). Мистецтво вчить 

сприймати, аналізувати, інтерпретувати художні образи, а також творити 

їх самостійно. Це є запорукою формування мислення (критичного, 

художньо-образного, асоціативного, ірраціонального) і створює умови 

для розвитку уяви, фантазії, почуттєвої сфери, емоційного інтелекту, 

естетичних смаків, інтересів, цінностей, почуття прекрасного. Мистецтво 

вчить дітей молодшого шкільного віку бачити, розуміти і самим творити 

красу. 

Отже, на нашу думку, культурна компетентність здобувачів 

початкової освіти – це інтегрований комплекс знань, умінь, навичок у 

сфері мистецтва, особистісних якостей, способів мислення, поглядів, 

ідей, цінностей, що забезпечує здатність і готовність застосовувати 

набутий досвід, передбачає можливість творчого вираження свого Я, 

розкриття і розвиток природних здібностей, талантів через образотворче 

мистецтво, скульптуру, музику, хореографію, театральне, декоративно-

прикладне та інші види мистецтва.  

 

___________________ 

 

1. Державний стандарт початкової освіти: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87 (у редакції від 24.07.2019 р. № 
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688). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text 

(дата звернення: 03.01.2022). 

2. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування 

середньої школи. Міністерство освіти і науки України, 2016. URL: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-

shkola-compressed.pdf (дата звернення: 05.01.2022). 

3. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII (у 

редакції від 21.11.2021 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-

19#Text (дата звернення: 28.12.2021). 

 

 

ОСНОВНІ ВИДИ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ МАГІСТРІВ 

У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ 

 

Марія Микитенко, 

аспірантка кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Підготовка магістрів у британських університетах заслуговує на 

увагу та вивчення, оскільки існує перелік чинників, які вказують на 

високий рівень цієї системи освіти. Зокрема, це ряд інноваційних та 

інтегрованих моделей навчання; дистанційне навчання з широким 

вибором навчальних програм; значний вибір спеціальностей, форм та 

тривалості навчання. 

Існують два найбільш поширені види магістерських програм, що 

активно пропонуються університетами Великої Британії: магістри, яких 

навчають, або академічний ступінь магістра (Taught Masters).  

Основними типами навчальних програм академічного ступеня є 

магістр мистецтв (Master of Arts (MA)) та магістр наук (Master of Science 

(MSc)).  

Багато закладів вищої освіти Великої Британії пропонують 

магістерські програми як за денною / повною (full-time), так і за заочною / 

частковою (part-time) формою навчання.  

Кожна із зазначених магістерських програм розрахована на 1-2 

роки за денною формою навчання та значно довший період, що 

визначається у кожному окремому випадку відповідно до індивідуальної 

навчальної траєкторії студента за заочною формою навчання.  

На таких же засадах здійснюється підготовка магістрів, які 

навчаються за дистанційною формою. За програмою, що викладається в 

аудиторіях, лабораторіях, або дистанційно, студенти повинні відвідувати 

щотижневі семінари, навчальні програми та лекції, як це відбувається під 

час навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Оцінювання 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
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традиційно здійснюється за допомогою іспиту, есе, письмової наукової 

роботи, проекту або письмової магістерської освітньо-кваліфікаційної 

роботи. Такий вид магістерської програми є найкращим для іноземних 

студентів, оскільки передбачає формування та вдосконалення 

відповідних професійних знань і навичок; 

Магістри, які самостійно здійснюють дослідження, або 

дослідницький ступінь магістра (Research Masters) дозволяє студентам 

брати на себе більше відповідальності за свою роботу та графік, 

спираючись на написання дипломної роботи під керівництвом викладача 

університету. Таким чином, магістри, які самостійно здійснюють 

дослідження, зосереджені на незалежній роботі над проектами, а не на 

семінарах та лекціях. Основними видами магістерських програм 

дослідницького типу є магістр досліджень (Master of Research (MRes)) та 

магістр філософії (Master of Philosophy (MPhil)). Ці наукові ступені 

наближені до ступеня доктора філософії, проте вимоги до оформлення 

дисертаційних досліджень та їх захисту відрізняються. Доктор філософії 

(Doctor of Philosophy (PhD)), все ж залишається найпопулярнішим 

науковим ступенем, навчання за яким може зайняти 3-4 роки, і 

передбачає написання дисертації від 60 000 до 100 000 слів, що потім 

представляється під час усного іспиту-захисту [3]. 

До згаданих різновидів магістерських програм можемо також 

віднести спеціалізований, або професійний ступінь магістра (Professional 

Masters). Існують також більш спеціалізовані програми підготовки 

магістрів, які часто зосереджуються на певній професійній галузі. Їх іноді 

називають «позначеними ступенями магістра» (tagged master’s degrees), 

оскільки вони «позначені» певною галуззю або професійними ступенями. 

Дані типи магістерських програм зосереджені на розвитку кар’єри в 

певній професії. Деякі дипломи професійних магістрів починаються зі 

слова “Професіоналˮ (Professional) у назві. Наприклад, ступінь магістра 

професійних наук (Professional Science Master’s Degree (PSM)), 

практичний диплом з поглибленим практичним компонентом, що дає 

студентам навички та знання, необхідні для професійної роботи у 

вибраній галузі [2]. Більш професійно-технічної кваліфікації включає в 

себе також програма підготовки магістрів ділового адміністрування 

(Masters of Business Administration (MBA)), а також післядипломна 

підготовка вчителів, курси права та медсестринства. Вони передбачають 

більш практичне працевлаштування та акредитоване навчання [1].  

Такий різновид магістерських програм у системі освіти Великої 

Британії дозволяє усвідомлено обирати вид діяльності та її обсяг, який 

студент готовий здійснювати під час навчання. 
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ЛІДЕРСТВО У СТУДЕНТСЬКОМУ КОЛЕКТИВІ 

 

Анна Жукова, 

аспірантка кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

У сучасних умовах розбудови й оновлення всіх сфер суспільного 

життя в Україні перед викладачами ЗВО постає проблема оптимальної 

організації навчального процесу, де чільне місце зокрема посідає і 

бібліотека, спрямованого на підготовку фахівців, мотиваційно 

орієнтованих на безперервний процес активної пізнавальної діяльності. 

Випускник закладу вищої освіти мусить мати не лише професійні знання, 

уміння й навички, а й певні лідерські якості, що дозволить йому успішно 

реалізувати свій творчий потенціал у практичній діяльності, адже 

суспільство потребує лідерів, які здатні обʼєднати навколо себе людей 

для досягнення поставленої мети і створити сприятливі умови для 

подальшого розвитку. Саме для реалізації вищеописаної концепції 

спрямовані усі підрозділи закладів освіти. Так, зокрема втілення 

освітньої функції завжди була невід’ємною складовою частиною 

діяльності бібліотек. З іншого боку, функціонування освітніх закладів, 

реалізація освітніх програм неможливі без опору на бібліотеки та їхні 

інформаційні ресурси.  

Деякі аспекти проблеми лідера і лідерства досліджували ще в 

позаминулому столітті. Проблеми розвитку студентських громадських 

обʼєднань в Україні ХІХ ст. розглядали М. Драгоманов, Ю. Яновський, 

Р. Кирчів, Н. Маркевич, Д. Антонович, К. Волинський, В. Леонтович, 

М. Попович, В. Шевчук, О. Пріцак, В. Смолій, П. Сохань, А. Фінько та ін. 

Н. Левицька у своїй праці “Студентство України в кінці ХІХ – на початку 

ХХ ст.ˮ дослідила особливості розвитку студентського руху, розглянула 

https://www.findamasters.com/advice/finding/types-of-masters-course.aspx
https://www.topuniversities.com/blog/types-masters-degrees
https://www.studyin-uk.com/study-options/postgraduate-and-masters-degree/
https://www.studyin-uk.com/study-options/postgraduate-and-masters-degree/
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його роль і місце в громадсько-політичному житті українського 

суспільства зазначеного періоду. 

Вивчення феномена лідерства знайшло відображення в роботах 

Г. М. Андрєєвої, Р. Л. Кричевського, Л. І. Уманського, О. В. Евтіхова, 

С. Р. Кові, Е. Берна, П. У. Бендера, Е. Хеллмана, М. Дж. Максвелла, 

Ф. О. Хессельбайн, Д. Гоулман, А. Менегетті та інших вчених. 

Лідер – це особистість, за якою всі інші члени групи визнають 

право брати на себе найвідповідальніші рішення, визначати напрям і 

характер діяльності всієї групи [2, c. 67]. Ефективна діяльність групи 

залежить від стосунків між офіційним і неофіційним лідером або 

лідерами. Знаючи про реальні міжособистісні взаємини в групі, викладач 

має змогу спрямувати їх у потрібному векторі. Лідер покликаний 

допомагати в навчально-виховному процесі. 

Лідерство – це процес внутрішньої соціальної організації й 

управління спілкуванням, діяльністю членів малої групи, здійснюється в 

спонтанно сформованих малих групах. У кожній мікрогрупі зазвичай є 

лідер. Залежно від спрямування конкретної діяльності мікрогрупи може 

бути кілька лідерів (ініціатор вечірок, організатор побуту, фітнес-

провідник, кіноман тощо). 

Варто відзначити, що більшість дослідників вважає, що головними 

психологічними ознаками лідера в студентському колективі є: 

зацікавленість у досягненні групової мети; впевненість у власних силах; 

енергійність; соціальна активність; ініціативність; емоційна стійкість; 

розумові здібності; організаторські здібності; доброзичливість; емоційна 

привабливість; емпатія [3, c. 60].  

Лідер у студентській групі повинен вміти приймати рішення та 

уникати невигідних ситуацій або, навпаки, створювати вигідну 

сукупність обставин. Він здійснює найбільший психологічний вплив на 

групу загалом і окремих її членів, коли виступає в ролі координатора, 

організатора групових справ. Для регулювання стосунків у групі загалом 

лідер повинен бути об’єктивним, дружнім, не підтримувати конкуренцію 

між окремими студентами чи неформальними групами, які можуть 

утворюватись у групі, враховувати особливості кожного студента, бути 

справедливим [3, c. 61]. 

Дослідник Р. М. Стогділл висловлює думку про те, що кожен лідер 

повинен володіти певним переліком важливих якостей, зокрема він 

виокремлює наступні групи якостей:  

 особистісні якості – пристосовуваність, впевненість у собі, 

авторитетність, прагнення до успіху; 

 фізичні якості – активний, енергійний, здоровий, сильний; 
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 здібності – контактність, легкість у спілкуванні, тактовність, 

дипломатичність;  

 інтелектуальні якості – розум, уміння прийняти потрібні 

рішення, інтуїція, творче начало [1]. 

Дослідники П. Секорд і К. Бекман висловили ідею про те, що зміна 

рольової диференціації лідерства знаходиться в прямій залежності від 

успішності групи за рішенням завдання. Якщо члени групи не відчувають 

задоволення від процесу роботи над завданням, то висока ймовірність 

наявності в групі рольової диференціації лідерства. 

Сучасна місія вузівської бібліотеки у формуванні лідерської 

компетенції передбачає перехід від видачі книг у тимчасове користування до 

організації доступу до необхідних інформаційних ресурсів і як наслідок 

розвиток необхідних аналітичних лідерських здібностей. 

Для того щоб сформувати лідерські якості у студентів, викладачеві 

необхідно знати соціально психологічні особливості лідерства. 

Інструментальний лідер організує групу на рішення поставленої 

перед нею навчально-професійного завдання, емоційний лідер 

студентського колективу буде піклуватися про створення сприятливого 

психологічного клімату в групі, про посилення внутрішньогрупової 

інтеграції. Знання про ідентифікаційні і еталонні якості в лідерстві дають 

можливість викладачеві найбільш повно представити внутрішні умови 

процесу міжособистісного впливу в студентській групі і, отже, надавати 

більш ефективний виховний вплив на студентів. 

Категоріями інформаційної культури майбутнього лідера можна 

вважати вміння формулювати свою потребу в інформації, ефективно 

здійснювати пошук необхідних джерел в усій сукупності інформаційних 

ресурсів, переробляти й створювати якісно нову інформацію, відбирати 

та оцінювати її, а також здатність до інформаційного спілкування і 

комп’ютерну грамотність, і саме тут роль бібліотеки є головною. 

 

___________________ 
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СЕКЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ  

ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 
ДИНАМІКА ТА СТРУКТУРА ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА  

У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ОСОБИ З ПОРУШЕННЯМ РОЗВИТКУ  

 

Катерина Островська, 
 в. о. завідувача кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

доктор психологічних наук, професор; 

Ігор Островський,  

доктор технічних наук, 

 професор кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

  

Подібно до того, наскільки гнучкими є межі між виховним 

впливом та іншими видами впливів на особу, які провокують зміни в її 

психіці, так само важко встановити межі між поняттям середовища як 

екологічної системи та поняттям виховного середовища. Потенційно 

кожне середовище є в певному сенсі виховним середовищем, якщо воно 

містить компоненти, які мають значення у процесі виховання, або 

полегшують, або утруднюють перебіг цього процесу. Важливо зазначити, 

що в цьому випадку розглядаються зв’язки, які створюють умови 

(кондиціональний аспект), а не причинно-наслідкові (каузальні). Різні 

складові середовища самі по собі не зумовлюють обставини, в яких цей 

процес відбувається [2]. 

В цьому ракурсі розглянемо динаміку та структуру поняття 

середовища у контексті його виховного значення для осіб з порушенням 

розвитку. 

На людину протягом цілого її життя впливає багато різних 

виховних середовищ. Їх значення і вплив на особу змінюються залежно 

від її віку та стану розвитку, рівня її функціонування, а також від умов, в 

яких ця особа зростає. Деякі виховні середовища впливають на психіку 

людини тільки протягом короткого часу, що, проте, не означає, що вплив 

цих середовищ не буде тривалим. Так, наприклад, перебування у 

дитячому садочку серед нормо-типових ровесників для дитини з 

порушенням розвитку має величезне значення для її соціалізації, 

подолання егоцентризму і засвоєння базових моральних норм та засад 

спілкування у групі. До виховних середовищ, вплив яких розтягується на 

тривалий період, належать сім’я і школа. Ці середовища 

характеризуються відносною стабільністю, не дивлячись на те, що 

існують в них змінні елементи. Внаслідок різних обставин змінюється, 
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наприклад, матеріальна ситуація сім’ї, її склад, динамічними також є 

взаємини між батьками і дітьми, ставлення членів сім’ї до особливостей 

дитини з порушенням розвитку тощо. З плином часу змінюються також 

вимоги  та очікування щодо дитини з порушенням розвитку, як вдома, 

так і в школі, а нові вчителі і колеги модифікують соціальні взаємини в 

класі. 

В ширшому територіальному середовищі також відбуваються 

певні зміни, часом поетапні, такі, які важко зауважити, інколи - дуже 

швидкі, які світоглядно переформатовують функції виховання і 

стимулюють нові можливості впливу на особу з порушенням розвитку 

(інноваційні технології, нові педагогічні концепції тощо). 

З огляду на кількість виховних середовищ, їх комплексність і 

динамічність, дуже складно здійснювати їх багатосторонній аналіз. А 

також аналіз наслідків їх впливу. В психологічних та педагогічних 

працях, зазвичай, враховуються тільки деякі елементи виховного 

середовища, опускаючи інші. Також часто враховується актуальний стан 

без тих змін, які були викликані динамікою виховного середовища. 

Ще у 60-70-х роках минулого століття Юзефом Пітером була 

запропонована оригінальна концепція шкалювання і оцінки умов 

середовища, в яких розвиваються діти і молодь [3, 4]. Відстань, чи 

дистанція, яка розділяє різні елементи виховного середовища становить 

критерій класифікації. Групи складників творять так звані кола 

середовища (мал. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.1 Кола середовища за Ю. Пітером 

Оточуюче середовище 

Локальне середовище 

Особисте 

середовище 
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Найширшим, найбільш віддаленим стосовно особи вихованця є 

оточуюче коло середовища, а саме властивості регіону (околиці), де 

мешкає дитина. Сюди належать такі компоненти, як густота населення, 

тип населеного пункту, розвиток інфраструктури, професійна 

диференціація мешканців, їх економічний рівень, умови проживання, 

стан здоров’я і освіти, культурні та організаційні потреби. Важливим є 

питання віддаленості регіону від великих господарських осередків і 

культурного життя країни. 

Ближчим колом середовища, яке більш безпосередньо впливає на 

вихованця є локальне (місцеве) середовище: село, містечко, район 

великого міста (велике місто належить до оточуючого виховного 

середовища). До цього типу середовища належать подібні до 

попереднього компоненти впливу, але вони характеризуються більш 

інтенсивними і деталізованими за параметрами щодо впливу 

властивостями. Так, наприклад, окрім загального стану освіти мешканців 

конкретної місцевості, виокремлюється тут стан шкільництва, чи 

організаційний рівень шкіл, їх дидактичне забезпечення, наявність 

книжок, часописів, наявність та стан позашкільних інституцій, 

інклюзивних навчальних середовищ, закладів надання корекційно-

реабілітаційних послуг тощо. При аналізі локального середовища 

враховуються також кліматичні умови, ландшафт, стан озеленення.  

Найближче до вихованця коло становить середовище домашнє, 

шкільне і сусідське. Це є особисті умови середовища. За допомогою 

цього терміну підкреслюється їх індивідуальна своєрідність і 

безпосередня дотичність до дитини. В цьому колі містяться компоненти 

як об’єктивні (наприклад дидактичне забезпечення школи, соціально-

фінансовий стан сім’ї вихованця, величина сім’ї (кількість членів), 

кількість учнів в класі, в якому навчається дитина з порушенням 

розвитку), так і суб’єктивні компоненти. Суб’єктивні складові особистого 

середовища можуть бути як сталими, так і динамічними. Вони закорінені 

у минуле і традиції сім’ї, школи, або стосуються актуального стану. Деякі 

суб’єктивні компоненти належать до культурних та суспільних  

цінностей (наприклад, мова сімейного спілкування, соціальні зв’язки 

сім’ї, матеріальна культура тощо), інші стосуються достатньо складних 

щодо визначення і оцінки, проте дуже важливих, цінностей 

психологічних та педагогічних [1], таких, як, наприклад, рівень 

моральних цінностей сім’ї, ставлення членів сім’ї до особливостей 

розвитку дитини, її інвалідності, авторитет батьків, вчителів, 

індивідуально-типологічні властивості осіб з найближчого оточення 

дитини. 
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При психолого-педагогічному аналізі виховного середовища 

необхідно враховувати параметри усіх кіл, при цьому неможливо 

відкидати якийсь із компонентів за типом об’єктивності чи 

суб’єктивності. Всі складові мають розглядатись у їх комплексності та 

взаємозв’язках. Багато чинників, які утворюють кола середовищ можна 

виокремлювати за допомогою даних статистики, спостереження, 

опитувальників, тестів, що може стати напрямком подальших досліджень 

і розроблення інноваційних стратегій виховання осіб з порушенням 

розвитку в Україні. 

 

______________________ 
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ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ: ПОЄДНАННЯ ТЕОРІЇ 

ТА ПРАКТИКИ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

 

Зоряна Фалинська, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

Дуальна форма здобуття професійної освіта – це спосіб 

навчання, за яким теоретичний матеріал опановується в закладі з 

педагогом, а практичне навчання проходить на виробництві. Такий підхід 

суттєво відрізняється від «практичних відпрацювань», оскільки в його 

основі не тільки закріплення теорії на практиці, а саме навчання в умовах 

виробництва. 
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Дуальна освіта (від лат. dualis — подвійний) – це вид освіти, при 

якій поєднується навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих 

місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної 

кваліфікації. 

Поєднання теоретичного навчання в університеті і практичної 

діяльності в соціальних службах (або інших закладах, установах, 

організаціях, що здійснюють соціальну роботу) є основним елементом 

підготовки майбутнього фахівця соціальної сфери. У свою чергу це 

визначає якість набутих студентами знань, інтелектуальних і професійних 

вмінь та навичок, якими має володіти висококваліфікований соціальний 

працівник, здатний, бути конкурентом на ринку праці [6, с. 177]. 

Здобувач вищої освіти за період навчання має оволодіти широким 

спектром знань, навичок та компетентностей, необхідних для успішної 

професійної діяльності та життя в суспільстві. Перелік таких 

компетентностей визначається стандартами за окремими напрямками, у 

яких відображені цілі навчання, навички організаційної, управлінської, 

аналітичної, методичної, інформаційної, інноваційної, комунікативної, 

консультативної, проектної діяльності у визначеній сфері. 

Компетентнісний підхід орієнтує передусім на: 

 поглиблення, закріплення і практичне застосування знань, 

отриманих в процесі вивчення теоретичного матеріалу, здійснення 

професійної підготовки, зокрема в поєднанні з практикою;  

 посилення мотивації до навчання через залучення до 

майбутньої професії; 

 формування спеціальних умінь і навичок (соціальних зокрема) 

у процесі засвоєння, застосування технологій менеджменту, маркетингу, 

управління в соціальній і соціокультурній розбудові, методів організації 

діяльності виконавців (команд, груп) для здійснення соціальних та 

соціокультурних проектів, технологій інформаційно-аналітичної, 

інноваційної діяльності, розробки, реалізації та оцінки ефективності 

соціальних та соціокультурних проектів; 

 удосконалення особистісних якостей (зокрема лідерських), 

формування професійних якостей і професійного мислення, засвоєння 

принципів комунікації та почуття соціальної відповідальності; 

 залучення до науково-дослідної роботи, оволодіння 

методиками її проведення на основі аналізу та опрацювання актуальної 

інформації, зібраної в процесі власної практичної діяльності [5, с.37]. 

Дуальна система освіти забезпечує плавне входження в трудову 

діяльність, без неминучого для інших форм навчання стресу, 

викликаного браком інформації і слабкою практичною підготовкою. Ця 
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система дозволяє не тільки навчитися виконувати конкретні трудові 

обовʼязки, а й розвивати вміння працювати в колективі, формувати 

соціальну компетентність і відповідальність . 

Практична діяльність, спрямована на закріплення теоретичних 

знань, отриманих під час навчання, на набуття, удосконалення й 

розширення практичних навичок і вмінь, є важливою та обов’язковою 

ланкою в підготовці висококваліфікованих фахівців соціальної сфери до 

майбутньої професійної діяльності. Проте дуальна форма здобуття освіти 

– це не лише традиційна практика – це спосіб здобуття освіти, який 

передбачає поєднання навчання в закладах освіти з навчанням на 

робочих місцях. Тому підготовка фахівців (бакалаврів) соціальної роботи 

за дуальною моделлю передбачає значну трансформацію практичної 

складової як з погляду часу, який виділяється на неї, так і з погляду 

розширення завдань та урізноманітнення форм роботи [5, с. 36–37].  

Дуальна форма здобуття освіти – це спосіб здобуття освіти, який 

передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти (в інших суб’єктів 

освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в 

установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на 

основі договору [1].  

Основне завдання упровадження елементів дуальної форми 

навчання – усунути основні недоліки традиційних форм і методів 

навчання майбутніх кваліфікованих робітників, подолати розрив між 

теорією і практикою, освітою й виробництвом, та підвищити якість 

підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців у 

рамках нових організаційно-відмінних форм навчання. 

Позитивні показники дуальної освіти: 

 організація співпраці політиків, бізнесу, соціальних партнерів; 

 розробка законодавчого підґрунтя для визнання національних 

стандартів якості професійної освіти; 

 навчання студентів під час трудової діяльності; 

 залучення кваліфікованого персоналу з виробництва до 

педагогічної діяльності (інструктори, викладачі); 

 здійснення інституційних досліджень і консультування 

(моніторинг якості надання освітніх послуг у сфері професійної освіти, 

оновлення освітніх стандартів); 

 врахування конкретних запитів підприємств до змісту та якості 

професійної освіти. [4] 

Саме тому необхідно сприяти подальшому розвитку експорту 

елементів дуальної форми підготовки кваліфікованих кадрів та 
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прискорити запровадження її елементів у систему професійної 

(професійно-технічної) освіти України. 

Особливістю підготовки студентів за дуальної освіти є активна 

взаємодія учасників навчального процесу (викладачів, завідувачів 

кафедр, деканів) з установами та організаціями, які можуть забезпечити 

тимчасове працевлаштування та можливість відпрацювання навичок, 

набутих в університеті.  

Задля активного впровадження дуальної освіти у навчання 

студентів Н. Світайло пропонує такі кроки: 

1. Аналіз робочих програм дисциплін (посеместрово) 

спеціальності з метою визначення необхідного переліку тем, які 

вимагають практичного відпрацювання, закріплення або 

експериментального супроводу. Така робота повинна проводитися 

постійно під керівництвом завідувача кафедри або його заступника з 

методичної роботи. 

2. Виокремлення в межах певних дисциплін (тем, змістових 

модулів) спільних завдань (міждисциплінарних), які повинні бути 

відпрацьовані в процесі практичних занять за межами університетської 

аудиторії або ж із запрошенням фахівців-практиків.  

3. Визначення оптимальних форм практичної роботи, прийнятних 

та достатніх засобів набуття і закріплення знань та навичок. Результати 

описаного етапу можуть бути реалізовані у формах екскурсій, флеш-

мобів, вікторин, квестів, окремих кейсових завдань, мапування – формах 

досить складних з огляду на методику їх якісного проведення, проте 

цілком прийнятних та ефективних для роботи зі студентами першого та 

другого курсу 

Відповідно, можна вирішити низку завдань: 

 дати студентам більш конкретні уявлення про існуючі 

структури, установи, організації, які працюють в обраній ними сфері 

професійної діяльності, їх місцезнаходження, підпорядкування; 

 дати перші уявлення про особливості професійної діяльності в 

різних структурах і організаціях (державних, муніципальних, 

громадських, приватних), а також про спектр необхідних знань і навичок; 

 сформувати необхідний рівень мотивації, а також навички 

групової роботи (у формуванні груп, підготовці екскурсій чи 

колективних завдань тощо); 

 оцінити організаційний та лідерський потенціал груп, потребу в 

тренінгах чи додаткових заняттях, що необхідно для подальшого 

формування мікрогруп та планування практичних занять на базах 

практики. 
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4. Формування необхідного для кожної спеціальності переліку баз 

практики, налагодження комунікацій та підписання угод. Це – 

необхідний перший крок у напрямку майбутньої тісної співпраці, що 

передбачатиме активне включення роботодавців у процес підготовки 

фахівців – від участі у формуванні освітніх програм до надання 

можливостей навчатись безпосередньо на виробництві чи в установах, 

від участі в оцінюванні знань та компетентностей аж до 

працевлаштуванні.  

5. Наступним кроком є формування і розроблення пакету 

методичного забезпечення практичної складової дисциплін відповідно до 

сформульованих раніше завдань. Нові підходи вимагають урахування в 

робочих програмах, регламентах, окремих блоках, присвячених 

організації самостійної роботи, у методичному забезпеченні курсових 

робіт специфічних вимог та особливостей роботи, пов’язаних з роботою 

на базах практики.  

6. Системна організаційно-методична підтримка самостійної 

роботи студентів (академічне наставництво). У цьому важливими є не 

лише підготовка методичних матеріалів, а й конкретні організаційні 

кроки. Адже студенти, які навчаються за дуальною формою, реально 

мають значно більше навантаження, пов’язане з підготовкою до занять, 

відвідуванням баз практики, участю в проектах, волонтерством тощо. 

Крім того, включення в роботу баз практики вимагає іншого рівня 

відповідальності, більшої дисциплінованості та організованості, уміння 

спілкуватись з різними людьми, працювати з документами – і студенти 

потребують допомоги. 

7. У контексті впровадження дуальних підходів особливої уваги 

потребує питання організаційного та методичного забезпечення процесу 

оцінювання, зокрема тієї частини навчального матеріалу, яка вивчається 

на базах практики із залученням викладачів-практиків. Дуальна модель 

навчання, орієнтована на максимальне наближення навчального 

матеріалу до потреб виробництва й набуття необхідних компетентностей, 

не знижує ролі традиційних форм оцінювання (усні відповіді на 

семінарах, есе, письмові роботи, розрахунки, тести тощо), а скоріше, 

доповнює перелік доступних форм. 

Дуальна система дозволяє поєднати в навчальному процесі і 

теоретичну, і практичну підготовку. Практичні та лабораторні заняття з 

профільних дисциплін трансформувалися в курсові розробки, що 

відображають застосування теоретичних моделей до реальних завдань їх 

роботи.  
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У підсумку студенти зможуть розробити, підготувати курсові 

проєкти та наукові розробки на основі спостережень та практичної 

роботи на підприємствах і установах [5, с. 39–47]. 

Дуальне навчання може проводитися за будь-якої навчальної 

дисципліни і будь-якої спеціальності. Сутність дуальної системи полягає 

в тому, що з одного боку це професійна школа, а з іншого боку - 

навчальне підприємство. Обидві установи є по відношенню один до 

одного незалежними партнерами [2, с. 31]. 

Дуальна форма освіти відповідає інтересам усіх учасників цього 

процесу: держави, навчального закладу, підприємств чи організацій та 

студентів. 

Для підприємств – це можливість підготовки робітничих кадрів під 

своє виробництво, максимальна відповідність корпоративним інтересам, 

економія часу та коштів на пошук та підбір робітників, їх перенавчання 

та адаптацію до умов конкретного підприємства. 

Для держави – це реалізація змісту професійного  навчання згідно 

з діючим законодавством і Державними стандартами професій, 

зменшення витрат на оснащення навчальних закладів сучасним 

обладнанням та безпосередньо їх утримання [3, с. 38]. 

 

_________________ 
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПОВЕДІНКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯК 

ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО СУПРОВОДУ ДИТИНИ З 

ПОРУШЕННЯМИ НЕЙРОРОЗВИТКУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Ольга Ферт, 
доктор педагогічних наук,  

професор кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

Функціонально-поведінкове оцінювання (ФПО) – методика, яка 

охоплює низку стратегій з оцінювання взаємодії між поведінкою та 

навколишнім середовищем з метою формування компетентної думки 

щодо цієї поведінки. Ми розробили власний варіант методики 

функціонально-поведінкового оцінювання на основі праць зарубіжних 

вчених (Rief. S, Barkley R., Du Paul G., etc.) та вивчення вітчизняного 

практичного досвіду. Метою ФПО є збільшення ефективності заходів 

спрямованих на корекцію поведінки учнів з гіперактивним розладом з 

дефіцитом уваги (ГРДУ), іншими порушеннями нейророзвитку та при 

проблемній поведінці будь-якого генезу у дітей,  шляхом застосування 

необхідних втручань безпосередньо щодо цієї поведінки. 

На основі інформації, отриманої в процесі ФПО, складається план 

позитивного поведінкового втручання (ППВ). ФПО проводять командою 

шкільних фахівців для учнів, чия поведінка суттєво перешкоджає 

продуктивній соціальній взаємодії та  шкільній успішності. Загалом, 

ФПО та план ППВ дуже дієві щодо потреб будь-якого учня з розладами 

поведінки. ФПО є багатометодична стратегія. Стандартні компоненти 

ФПО охоплюють: збір описової інформації (шляхом інтерв’ю, прямого 

спостереження, перегляду записів щоденника поведінки, тощо) про 

поведінку та оточуючі події що її супроводжують; формування гіпотези 

щодо функцій поведінки на основі зібраних даних. На основі гіпотези 

командою шкільних фахівців формується індивідуальна програма 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2014_32_67
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втручань, які навчають соціально прийнятним навичкам, що покликані 

замінити проблемну поведінку, така програма втручань може бути 

частиною індивідуальної програми розвитку, якщо дитина знаходиться 

офіційно на інклюзивній формі навчання.  Змінена поведінка має ту саму 

функцію для учня (наприклад, підняття руки для того, щоб привернути 

увагу, замість вигукування з місця), але здійснюється у більш соціально 

прийнятний спосіб. Далі команда визначає ефективність втручання 

відстежуючи прогрес у поведінці учня. 

Загалом, супровід дитини з порушеннями нейророзвитку був і 

залишається одним з найбільших викликів в системі освіти, невчасне і 

неточне діагностування і відсутність відповідного планування 

корекційних стратегій призводить до значної дезадаптації дитини, як в 

освітньому процесі, так і в соціальному середовищі в цілому. Тому 

системне використання методики функціонально-поведінкового 

оцінювання з відповідним плануванням позитивного поведінкового 

втручання на основі зібраних даних, дозволить зробити процес супроводу 

дітей з порушеннями нейророзвитку та розладами поведінки іншого 

походження більш ефективним і передбачуваним, а продуктивне 

включення в соціальне середовище дасть можливість, в свою чергу, 

досягти більш повноцінної і системної інклюзії дитини у майбутньому, 

забезпечити наступність між рівнями освіти із подальшим входженням у 

впевнене доросле життя. 

Для системного впровадження функціонально-поведінкового 

оцінювання в широку педагогічну практику необхідною є також 

психоедукаційна робота з фахівцями, як у системі підготовки, так і 

перепідготовки педагогів та інших працівників освітніх закладів, а також 

з батьками дітей з порушеннями нейророзвитку та  розладами поведінки 

різного походження. 

 

 

СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ ПСИХОТЕРАПІЇ ТА ПСИХОКОРЕКЦІЇ 

 

Богдaнa Aндрейко, 

кaндидaт психологічних нaук, 

доцент кaфедри спеціaльної освіти тa соціaльної роботи 

 

Спеціальна психокорекція – це комплекс прийомів, методів і 

організаційних форм роботи з клієнтом або групою клієнтів одного віку, 

які є найбільш ефективними для досягнення конкретних завдань 

формування особистості, окремих її властивостей або психічних функцій, 

що виявляються у відхиленнях і утрудненні адаптації (сором'язливість, 

http://pedagogy.lnu.edu.ua/department/kafedra-korektsijnoji-pedahohiky-ta-inklyuziji


87 

агресивність, невпевненість, наднормативних або асоціальність, невміння 

діяти за правилами і утримувати взяту на себе роль, чітко викладати свої 

думки, боязкість, аутичность, схильність до стереотипії, конфліктність, 

завищена самооцінка і т.д.). Спеціальна психокорекція, таким чином, 

покликана виправляти наслідки неправильного виховання, що порушує 

гармонійний розвиток, соціалізацію особистості [1;3].   

Розглянемо деякі із психотерапевтичних методів та течій, які 

використовуємо у спеціальній освіті.  

Арт терапія: 

- Спеціалізована форма психотерапії, заснована на мистецтві, в 

першу чергу образотворчому і творчій діяльності.  

- Спочатку арт-терапія виникла в контексті теоретичних ідей 3. 

Фрейда і К. Юнга, а надалі набувала більш широкої 

концептуальної бази, включаючи гуманістичні моделі розвитку 

особистості К. Роджерса і А. Маслоу. 

Користь арт-терапії у лікувальних цілях: надає соціально 

прийнятний вихід агресії та іншим негативним відчуттям; полегшує 

процес лікування; дає підстави для інтерпретації і діагностичних 

висновків; дозволяє пропрацювати думки і відчуття, які клієнт звик 

подавляти; допомагає налагодити відносини між психологом і клієнтом; 

розвиває відчуття внутрішнього контролю; сконцентровує увагу на 

відчуттях і почуттях; розвиває художні здібності і підвищує самооцінку; 

у груповій роботі дозволяє вирішити конфлікти між членами групи і 

допомагає у досягненні гармонії. 

Позитивна психотерапія (від лат. positum – наявне, реально 

існуюче) – це мета-підхід, який спрямований як на психологічну 

допомогу (психотерапевтичний аспект), так і на виховання (педагогічний 

аспект), навчання дорослих (андрагогічний аспект), соціальну роботу 

(соціальний аспект), розвиток міжкультурної свідомості (крос-

культурний аспект), взаємодію та інтеграцію різних психотерапевтичних 

напрямків (інтер-дисциплінарний аспект). 

Можна сказати, що позитивна психотерапія прагне допомогти 

пацієнту або клієнту у кожному мінусі побачити свій плюс. Наприклад, 

біль розглядається як корисний сигнал про неблагополуччя якогось 

органу, що дозволяє прийняти своєчасні заходи щодо його лікування. 

Такий підхід позитивно впливає на хворого, особливо якщо він схильний 

до іпохондрії.Першим головним завданням позитивної психотерапії є 

зняття страху пацієнта або клієнта перед своїм захворюванням, неврозом 

або проблемою і навіть виявлення в них позитивного моменту – підказок 

до пошуку дійсних причин недуги у правильному напрямі [2, с. 20]. 

Позитивна психотерапія ґрунтується на 3 принципах – надії, 



88 

балансу (гармонізації) і консультування, які відповідають 3 етапам 

роботи з пацієнтом як в процесі окремого заняття, так і впродовж всього 

психотерапевтичного курсу (в середньому 10 занять по 1-2 год). Вони 

можуть реалізовуватися як послідовно, так і одночасно: 

1) позитивна інтерпретація проблеми пацієнта (наприклад, 

нервова анорексія – прояв здатності терпіти обмеження, співпереживати 

всім людям світу, які голодують); 

2) транскультурний підхід – розширення уявлень пацієнта про 

проблему за допомогою знайомства з іншим (часто – прямо 

протилежним) реагуванням і ставленням до суті його проблеми в інших 

культурах; 

3) притчі та анекдоти з психотерапевтичним радикалом або 

розмовна раціональна терапія (виділяють 9 психотерапевтичних 

функцій притчі: посередництво між лікарем і пацієнтом, модель дозволу 

проблеми, залучення культури пацієнта) [2, с. 22]. 

У позитивній психотерапії широко використовуються різноманітні 

техніки і методики, у тому числі і з суміжних напрямків: вербальні 

техніки (проговорювання), питання-відповіді, опитувальник актуальних 

здібностей, техніка візуалізації, робота з малюнками (елементи арт-

терапії), діаграми, образи, анектоди, притчі, прислів’я, повчальні історії, 

“психотерапевтичні казки”. Важливо, щоб історія, яку розказує 

психотерапевт, була подібною до конфліктної ситуації клієнта. Проте 

така подібність не має бути надто конкретною, вона повинна лише 

торкатися до конфлікту, щоб посилити психотерапевтичний ефект. 

Техніка «Виявлення ресурсу» допомагає психотерапевту 

відшукати ресурси клієнта скрізь і всюди, навіть в минулому. Минуле 

обговорюється не як джерело труднощів, а як ресурс, минулі 

випробування – як цінний повчальний досвід, негативні події – як основа 

деяких теперішніх ресурсів і позитивних якостей. Зразки запитань: «Якби 

мені довелося пройти через те, через що пройшли ви, я б, напевно, не 

вижив. Як вам вдалося вижити? Звідки у вас взялися сили?» 

Символдрама (відома також як кататимно-імагінативна 

психотерапія, чи кататимне переживання образів (КПО) або метод 

“сновидінь наяву”) – це метод глибинно-психологічно орієнтованої 

психотерапії, який виявився клінічно високоефективним при 

короткотривалому лікуванні неврозів і психосоматичних захворюваннях, 

а також при психотерапії порушень, пов’язаних з невротичним розвитком 

особистості. Метафорично кататимно-імагінативну психотерапію можна 

охарактеризувати як психоаналіз за допомогою образів [4, с. 7].  

Термін “кататимний” походить від грецьких слів “ката” – 

відповідний, залежний і “тімос” – одне з позначень душі (у даному 
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випадку мається на увазі емоційність). У німецькомовну психіатричну 

літературу поняття “кататимний” ввів H. W. Maier у 1912 р. для 

позначення залежності від емоцій та афектів. Поняття “імагінативний” 

походить від латинського слова “імаго” – образ [4, с. 74].  

Метод символдами розроблений відомим німецьким 

психотерапевтом професором, доктором медицини Х. Льойнером. 

Основу методу складає вільне фантазування у формі образів, картин на 

задану психотерапевтом тему (мотив). Психотерапевт виконує при цьому 

контролюючу, супроводжуючу та спрямовуючу функцію. 

Концептуальною основою методу є глибинно-психологічні 

психоаналітично орієнтовані теорії, аналіз несвідомих і передсвідомих 

конфліктів, афективно-інстинктивних імпульсів, процесів і механізмів 

захисту, як віддзеркалення актуальних емоційно-особистісних проблем, 

аналіз онтогенетичних форм конфліктів раннього дитинства [4, с. 8].  

Серед відомих на сьогодні напрямків психотерапії, які 

використовують образи в лікувальному процесі, символдрама є найбільш 

глибинним і системно пропрацьованим і технічно організованим 

методом, що має фундаментальну теоретичну базу. В основі методу 

лежать концепції класичного психоаналізу, а також його сучасного 

розвитку (теорія об’єктних стосунків М. Кляйн, его-психологія А. Фрейд, 

психологія Я X. Хартманна, психодрама Я. Морено і Г. Лейтц, елементи 

гештальт-терапії за Ф. Перлсом). У технічному плані символдрамі 

близькі елементи ведення психотерапевтичної бесіди за К. Роджерсом і 

деякі стратегії поведінкової терапії, наприклад, за Й. Вольпе [4, с. 8].  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ДЕВІАНТНОЇ 

ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ 

 

Юрій Ковний, 

кандидат економічних наук, 

доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

Нестабільна соціально-економічна ситуація в Україні, одночасне 

поглиблення кризового стану у багатьох сферах життєдіяльності людини 

(економічній, соціально-політичній, демографічній) спричинили глибокі 

зміни у світосприйнятті і поведінці молоді. Драматизм поглиблення 

кризового стану всіх сфер життя українського суспільства полягає в 

тому, що він має системний характер і значною мірою позначається на 

психіці та сприяє формуванню девіантної поведінки серед молоді. 

Слід зазначити, що відхилення від цієї норми (девіації) у поведінці 

підлітків можуть трактуватися як позитивні, так і негативні. У разі 

позитивних девіацій йдеться про нестандартну особистість, для якої 

характерними є оригінальні, творчі ідеї, що мають суспільну значущість 

і, загалом, свідчать про успішний процес соціалізації та відіграють 

позитивну роль у прогресивному розвитку підлітка. Негативні девіації 

поведінки пов’язані з тим, що особистість не засвоює позитивного 

соціального досвіду, не може адаптуватися до моральних цінностей і 

норм поведінки, які відповідають вимогам суспільства, хоча й може 

досить добре знати ці норми. У цьому випадку процес соціалізації 

підлітка є порушеним, що проявляється у незбалансованих психічних 

процесах, не адаптованості, порушенні процесу самоактуалізації або у 

вигляді уникнення морального і естетичного контролю за власною 

поведінкою, яка стає соціально дезадаптованою. 

У зв’язку з цим можна говорити про девіантність підлітка – 

сукупність засвоєних особистістю асоціальних, аморальних поглядів на 

життя, які не відповідають соціальним очікуванням та за певний час 

стають її соціальною позицією, що перешкоджає її особистісному 

зростанню, спричинює девіантний спосіб життя. Як зауважує І. С. Кон, 

девіантну поведінку особистості (в негативному розумінні цього поняття) 

можна поділити на дві великі категорії. По-перше, це поведінка, що 

відхиляється від норм психічного здоров’я, коли йдеться про наявність 

психопатології. По-друге, це поведінка, що порушує соціальні та 

культурні норми і, особливо, правові. 

Загалом, під корекцією девіантної поведінки підлітка розуміють 

діяльність державних органів і громадськості, що має системний 

характер як за комплексом заходів, так і за колом суб’єктів, які її 
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здійснюють, та спрямована на недопущення виникнення, усунення, 

послаблення або нейтралізацію причин та умов її повторного прояву.  

Найважливіша роль у соціалізації та попередження розвитку 

девіантної поведінки повинна належати школі. По-перше, в школі дитина 

проводить значну частину часу, взаємодіє з дорослими і однолітками, 

тобто засвоює багато норм поведінки в соціумі. По-друге, саме школа є 

основним офіційним інститутом виховання, через які транслюються 

прийняті в суспільстві норми, правила, моральні цінності, тощо. По-

третє, професійний колектив школи (вчителі, психологи та соціальні 

педагоги) – це фахівці не тільки в галузі викладання певних предметів, 

але ще й в області виховання і розвитку особистості. 

Очевидно, що основою роботи з девіантними підлітками повинна 

стати програма, спрямована на психолого-педагогічну корекцію девіанта. 

Програма повинна базуватись на таких принципах: 

1. Принцип гуманності передбачає створення оптимальних умов 

для інтелектуального, соціального розвитку та виявлення глибокої поваги 

до підлітка, визнання природного права кожної особистості на свободу, 

на соціальний захист, на розвиток здібностей і вияв індивідуальності, на 

самореалізацію фізичного, психічного та соціального потенціалу. 

2. Принцип законності передбачає суворе дотримання законів і 

відповідних правових актів усіма державними органами, посадовими 

особами, громадськими організаціями і громадянами. 

3. Принцип професійної компетентності передбачає глибоку 

обізнаність фахівців корекції поведінки з умовами й технологією 

розв’язання проблем, що виникають, і вміння професійно діяти. 

4. Принцип добровільності передбачає надання підлітку права 

самому приймати рішення щодо вибору необхідної допомоги. 

5. Принцип комплексності передбачає допомогу підлітку, яка 

надається фахівцем у тісному контакті із сім’єю, різноманітними 

соціально спрямованими організаціями та службами. 

6. Принцип конфіденційності передбачає зберігання у таємниці 

інформації, яка стосується підлітка, його особистих проблем і життєвих 

обставин (крім випадків, передбачених законом). 

7. Принцип індивідуального підходу передбачає надання допомоги 

підлітку з урахуванням його проблем, запитів, можливостей та потреб. 

Програма корекції поведінки ґрунтується на відмові від застарілих 

підходів у формі лекційно-пропагандиської роботи серед широкого 

загалу молоді і зорієнтована на безпосередню участь підлітка у вирішенні 

власних проблем із залученням близького оточення та профільних 

фахівців. 
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Програма корекції девіантної поведінки складається із заходів та 

послуг, орієнтованих на психологічну корекцію (права та обов’язки, 

психофізіологія, репродуктивне здоров’я) та соціальну корекцію 

(соціальний супровід, психодіагностика стану та потреб, короткострокове 

консультування, спортивно-оздоровчі заходи, дистанційна підтримка). 

Кожен захід та послуга Програми доповнює один одного, має 

стандарт виконання: мета, завдання, форми роботи, технічне 

забезпечення, тривалість та механізм оцінки ефективності виконання. У 

роботі з учасниками Програми корекції поведінки застосовуються такі 

форми роботи: інтерактивні заняття, відео роки, ситуативні завдання, 

індивідуальна та самостійна робота. 

Краща профілактика девіантної поведінки – це цілеспрямовані 

засоби і методи виховання. Відомий вітчизняний вчений-педагог В. П. 

Кащенко ще в 30-х роках розробив класифікацію педагогічних методів 

корекції. До них належать: корекція активно-вольових дефектів, корекція 

страхів, метод ігнорування, метод культури здорового сміху, корекція 

нав'язливих думок і дій, корекція бродяжництва, корекція недоліків 

поведінки, корекція нервового характеру, метод корекції через працю, 

корекції шляхом раціональної організації дитячого колективу. 

 У межах психологічної групи методів поряд з дослідженням 

девіантної поведінки підлітка розроблялися й методи її корекції. В 

дослідженнях досить часто пропонується психологічна допомога так 

званим “важким” дітям – фактично педагогічно запущеним. Наприклад, 

Л. Пергаменщик пропонує два напрями психокорекції – з опорою на 

індивідуальну та групову психотерапевтичну роботу й за допомогою 

втручання в педагогічний процес. Перший напрям ґрунтується на пошуку 

причин появи труднощів у навчанні школярів і виборі ефективних 

способів їх усунення. У другому напрямі відбувається вплив на наслідки, 

а не на причину, тобто це симптоматична корекція. Крім того, автор 

рекомендує обов’язково виконувати такі психолого-педагогічні 

рекомендації, як єдність вимог вихователів, адекватність вимог, 

забезпечення емоційного комфорту, посилення контролю, заохочення 

активності, надання самостійності, використання похвали та заохочення. 

Психологічна корекція девіантної поведінки має на меті сприяти 

формуванню навичок безпечної поведінки підлітка та підвищити 

адаптивні можливості його особистості. 

Таким чином, девіантна поведінка підлітка є надзвичайно 

складною формою соціальної поведінки особистості, що визначається не 

одним, а системою взаємопов’язаних чинників. Основними чинниками, 

що зумовлюють розвиток девіантних форм поведінки, є зовнішні та 
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внутрішні чинники а саме: біологічні, соціальні, педагогічні, соціально та 

індивідуально психологічні. 

Найбільш досліджуваними та, відповідно, найбільш важливими з 

них є соціально-психологічні чинники, зокрема вплив сімейного клімату 

та виховання. Сім’я є соціальним інститутом, функція якого полягає в 

первинній соціалізації підлітка. Помітним внутрішнім чинником 

відхилень поведінки неповнолітнього від соціальних норм є також 

індивідуально-психологічні якості, а саме мотиви та цінності, когнітивна 

та емоційна сфера, самоповага особистості підлітка. 

Особлива роль у психолого-педагогічній роботі з девіантними 

підлітками відводиться сімʼї. Слід зазначити, що результативність 

корекції спілкування в сімʼях підлітків з девіантною поведінкою 

залежить від вмілого поєднання як прямого (психологічне освіта батьків), 

так і опосередкованого (здійснюється через підлітків, через організацію 

спільної діяльності та спілкування дітей і дорослих в сімʼї, в школі, за 

місцем проживання) впливу на сімʼю. 

Відносини взаємної довіри і поваги руйнують асоціальні настанови 

у підлітків. Важливо дати їм можливість відчути, що вони потрібні і 

корисні людям і всьому суспільству. Потрібно звернути увагу, що у 

вихованні підлітків головне не тільки те, наскільки розумним, освіченим і 

наполегливим у досягненні своїх життєвих цілей буде людина, але і те, 

чи буде він добрим, справедливим, чи буде він співпереживати іншим. 

Доброта і чуйність не зʼявляються самі по собі, вони виховуються, і 

основну роль у цьому відіграє справжня батьківська любов та повага. 

Якщо батьки не формують у дітей (в першу чергу за допомогою власного 

прикладу) доброзичливого, мʼякого ставлення до людей, то дитина росте 

жорстокою та безвідповідальною. 

Попереджувальні можливості виховання набагато ефективніше 

інших засобів стримування, оскільки заходи правової профілактики, як 

правило, починають діяти тоді, коли проступок вже вчинено. Для того, 

щоб “спрацьовувалиˮ правові заходи попередження, вони повинні бути 

включені у свідомість підлітка, стати частиною його переконань, досвіду, 

що можна досягти шляхом цілеспрямованого виховного впливу. Для 

розроблення заходів та технологій профілактики та корекції девіантної 

поведінки підлітка, необхідно враховувати вплив усіх передумов 

здійснення поведінки, що відхиляється від суспільних норм. Разом з цим, 

аналіз чинників ризику девіацій сприяє індивідуалізації психолого-

педагогічної роботи з підлітками, оскільки позначає конкретні напрями 

діагностичної та психокорекційної програми соціальної підтримки 

конкретної людини. 
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А. Д. Гона визначає, що поєднання індивідуального та 

колективного педагогічного і психологічного впливу, застосування 

різних форм, методів і видів виховної діяльності в корекційно-

педагогічній та психологічній роботі з підлітками з відхиленою 

поведінкою посилює її результативність, допомагає зробити процес 

подолання недоліків у розвитку особистості та девіацій у поведінці 

підлітків реальним, дієвим, а завдання з формування позитивних якостей 

його особистості здійсненними. 
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ВИКОРИСТАННЯ ВЗАЄМООЦІНЮВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТУ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ В ОНЛАЙН-ФОРМАТІ 

 

Вікторія Лобода, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

Використання взаємооцінювання є дієвим рішенням для 

організації практичної роботи студентів на віддалі, з використанням 

технологій електронного навчання, для налагодження активної і 

відкритої взаємодії студентів, обміну досвідом між ними. Це ефективне 

технологічне та методологічне рішення для організації якісно нової, 

широкої та багатосторонньої взаємодії між учасниками навчання, які, 

через навчання інших, вдосконалюються самі, отримують відгуки і 

рекомендації від колег по навчанню для покращення власної роботи, а 

також експертну оцінку викладача, який веде моніторинг цієї взаємодії і 

підтримує її високий професійний рівень. Така взаємодія стає підґрунтям 

для організації взаємооцінювання, у якому студенти беруть на себе більш 

активну і відповідальну роль, розвивають рефлексивну практику, щоб 

стати більш критичними рецензентами власної роботи. 

При викладанні дисципліни «Проєктний менеджмент у соціальній 

роботі» у віртуальному навчальному середовищі (Moodle) для студентів-

магістрів кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи одним із 

важливих елементів організації взаємодії учасників є практикум з 

підготовки та взаємооцінювання концепцій проєктів. 

1. Основні етапи проходження практикуму в електронному курсі 

Аналізуючи логічну структуру та поетапність виконання 

практикуму в рамках електронного курсу «Проєктний менеджмент у 

соціальній роботі», можна виділити чотири основні етапи: 

Етап І – знайомство з додатковими презентаціями та матеріалами 

для поглибленого вивчення кожної теми курсу; участь у тематичних 

форумах – для з’ясування певних теоретичних запитань; проходження 

онлайн-тестувань – для кращого розуміння теоретичного матеріалу; 

виконання індивідуальних завдань – для перевірки знання структури 

складових концепції проєкту. 

Етап ІІ – знайомство з прикладом розробленої концепції проєкту 

– еталоном, «бенчмарком», який є цільовим орієнтиром для учасників 

курсу і зразком кращої практики для порівняння при розробці власної 

концепції проєкту. 

Етап ІІІ – покрокова розробка власної концепції соціального 

проєкту, відповідно до запропонованих критеріїв; ознайомлення з 
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прикладом концепції проєкту, на якому студент практикується в 

оцінюванні за встановленими критеріями [1], беручи до уваги повноту і 

коректність змістовного наповнення кожної складової концепції-

прикладу; порівняння власної оцінки концепції-прикладу з оцінкою, 

наданою викладачем. 

Етап ІV – оцінювання та надання коментарів щодо удосконалення 

концепцій трьох інших учасників курсу: при цьому студент використовує 

всі набуті знання і відпрацьовує навички з підготовки та оцінювання 

концепції соціального проєкту, беручи на себе роль експерта. 

Саме ІІІ і ІV етапи виконання практикуму відбуваються у вправі з 

взаємооцінювання (модуль – семінар) на навчальній веб-платформі 

Moodle [X2]. В результаті студент отримує оцінки і відгуки на свою 

концепцію від трьох учасників, а також оцінку від викладача за якість 

наданих оцінок і рекомендацій іншим учасникам.  

2. Взаємооцінювання як ефективна педагогічна стратегія 

Для організації взаємооцінювання в рамках електронного курсу на 

допомогу приходить технічне рішення, доступне у віртуальному 

навчальному середовищі Moodle: 

 це партнерська взаємодія, коли учасники допомагають один 

одному покращувати свої навчальні результати; 

 передбачає не порівняння себе з іншими, а порівняння власного 

поточного рівня успішності із попередніми показниками; 

 розвиває навички критичного мислення та активного 

«слухання»; 

 вимагає від учасників прояву поваги до своїх колег, коректного 

добирання слів і способів формулювання коментарів [3]. 

Отже, це ефективна педагогічна стратегія та потужний вид 

навчальної діяльності, що дозволяє студентам, переглядаючи та 

оцінюючи роботи одне одного, на практиці застосувати набуті знання, 

надати відгуки про якість роботи своїх колег та про те, як її можна 

вдосконалити, поділитись досвідом і рекомендаціями і, як результат, 

покращити власну роботу. Цей вид навчальної діяльності покращує та 

персоналізує навчальний досвід і, як показує практика, підвищує 

зацікавленість та мотивацію учасників. Взаємооцінювання пропонує 

учасникам глибше вчитатися у навчальний контент і сформувати своє 

розуміння, а не лише запам’ятати певні факти. Ця діяльність також 

дозволяє зрозуміти власний підхід, а викладачу – надає важливу 

інформацію про розвиток навичок і прогрес у навчанні студентів. 

Робота студентів у взаємооцінюванні складається з двох кроків: 
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1. Учасники готують концепцію соціального проєкту за 

запропонованим шаблоном, заповнюючи його даними власного 

навчального проєкту. Якщо в учасників виникають труднощі чи 

запитання під час роботи над власною концепцією проєкту, вони 

звертаються по допомогу до викладача у форумі. Також студенти 

знайомляться з детальними критеріями оцінювання концепції проєкту і, 

за потреби, доопрацьовують свою роботу. Коли концепція проєкту 

готова, студенти (анонімно) завантажують свою роботу на веб-

платформу для взаємооцінювання.  

2. Після виконання першого кроку студенти спочатку 

практикуються в оцінюванні запропонованої роботи-зразка для пробного 

оцінювання. Після оцінки роботи-зразка учасники порівнюють свою 

оцінку з рекомендованою оцінкою та коментарем викладача і, таким 

чином, вдосконалюють свої навички експерта. Пробне оцінювання є 

обов'язковим, але не впливає на оцінку. Після цього кожен студент 

отримує для експертного оцінювання три роботи – концепції проєктів, 

підготовлені іншими учасниками курсу, оцінює їх і пише відгук: 

обґрунтовує свою оцінку і надає принаймні три рекомендації щодо 

вдосконалення роботи. 

3. Завершення взаємооцінювання та підведення підсумків 

Після завершення обох кроків взаємооцінювання студент може 

переглянути результати взаємооцінювання, детально ознайомитись із 

оцінками та коментарями інших учасників на свою роботу, а також 

дізнатись оцінку викладача за свою роботу в ролі експерта. Це дозволяє 

поглянути на концепцію власного проєкту «незамуленим оком», якісно 

удосконалити її та перейти до підготовки пітч-презентації і впровадження 

проєктної ідеї. 

Отже, на завершення практикуму учасники тримають в руках 

концепцію соціального проєкту з усіма необхідними складовими, які 

підготовлені відповідно до критеріїв, на яку вони отримали оцінку та 

рекомендації від учасників курсу, і яку вони вдосконалили з врахуванням 

вимог цільових груп.  

 

____________________ 
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НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ПСИХОТЕРАПІЇ: НАПРЯМКИ, 

ШКОЛИ, ВИКЛИКИ, ПРІОРИТЕТИ ЧАСУ 

 

Іван Сулятицький, 

кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

Одними із найновіших психотерапевтичних комплексів, по 

крайній мірі тих, які задекларовані у сучасному науково-прикладному 

полі України на даний час є нова психотерапевтична технологія, створена 

методом поєднання психотерапії можливостей, короткотермінової 

психотерапії, сконцентрованої на розвʼязку та концепції інтеграційної 

методології. 

Загальне поліпшення психологічного стану, емпірично 

підтверджене соціально-психологічне і посттравматичне зростання у осіб 

з цілим спектром особливих потреб і обмежень, від типово осіб з 

нозологічними порушеннями, до ПТСР і постпсихотравм з війни у 

учасників операцій Обʼєднаних сил (ООС) та внутрішньо переміщених 

осіб (ВПО) із зони ООС, яке відбувається  внаслідок проходження 

запропонованої комплексної психотерапії створює емпіричні аргументи її 

валідності як нової технології інтегрованого підходу  в наданні 

психологічної допомоги, зокрема  в роботі із психотравмами в й 

актуалізації в них ресурсу посттравматичного зростання. 

Психотравми, особливо посттравматичні стресові розлади (ПТСР), 

винесені з психологічно тяжких життєвих подій та обставин, часто 

настільки індивідуалізовані, що потребують багатоетапних і 

різноспрямованих підходів у наданні психологічної  допомоги.  

Для того, щоб клієнт міг активно і реально включитися в подальше 

життя, йому необхідно травматичну подію, що з ним сталася, 

переосмислити як факт особистої історії, позбувшись емоцій жахливого і 

незбагненного в її пережитій інтерпретації. Отже, основною метою 

психотерапії як дітей, так і дорослих клієнтів із розладами є допомога у 

звільненні від переслідувань і спогадів про минуле, як нагадувань про 
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травму і створення перспективи подальшого життя через переосмислення 

пережитого. Лише створивши основу для такого переосмислення, як 

наголошує К. Островська, психотерапевтична практика забезпечує 

підкріплення захисних чинників і посилення механізмів адаптації [5, 

с. 295–306].   

Соціально-психологічна реабілітація не є пасивною реадаптацією, 

поверненням людини до колишнього життя, що було в неї до 

травматизації. Це радше активізація здатності життєтворення, тобто 

здатності перепроектовувати власне життя та втілювати, реалізовувати ці 

оновлені проекти в сімейній, особистій, професійній та інших сферах. 

Сама практика здійснення психологічної допомоги підказує 

існування багатьох підходів у психотерапевтичній діяльності, які, за 

визначенням О. Левенець, ґрунтуються на особистому професійному 

досвіді психолога та різних теоретичних засадах, якими він керується [2, 

с. 95–105]. 

Так, зокрема, в арсеналі роботи травматерапії необхідна наявність 

цілого комплексу різнонаправлених і водночас добре логічно 

узгоджуваних між собою прийомів і засобів  роботи з пацієнтом, яка у 

процесі визначення категорії порушення вже підказує особистісні 

ресурси й алгоритми врегулювання основних проблем, зменшує 

емоційний тонус реагування на власні обставини й окреслює шлях до 

кращої, дійсно позитивної перспективи життя людини.  

Таку “систему послідовних взаємоповʼязаних процедур і операцій, 

які виконуються в одному цілісно спланованому ланцюгу і мають на меті 

досягнення ефективного результатуˮ [3, с. 10], ми вбачаємо в 

інтегрованому використанні трьох різних концептуальних терапевтичних 

технологій: короткотермінової психотерапії, сконцентрованої на 

розвʼязку (КТР) концепції психотерапії можливостей та концепції 

інтеграційної методології. 

Зважаючи на тезовий формат даної роботи, ми, не розкриваючи 

змісту наших психотерапевтичних концепцій, підкреслюємо, що вони як 

цільовий технологічний комплекс психотерапії, так й автономно кожна 

окремо засвідчують приналежність до психологічної моделі психотерапії, 

характерною особливістю якої є переконання, що врегулювати проблему 

пацієнта/клієнта зможе лише він сам. Місія психотерапевта, за 

визначенням професора Л. Бурлачука, полягає в супроводі і фаховій 

допомозі особі знайти ресурс для змін і розвʼязання своїх проблем [1].  

На відміну від тих видів психотерапій, що орієнтовані “на різні 

мішені психотерапевтичного впливу, як наприклад при біоенергетичному 

підході – на тіло, у клієнт-центрованій терапії такою “мішеннюˮ є 

переживання досвіду, у  когнітивній терапії – неадаптивні думки й образи 
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уявиˮ [4, с. 14], у нашому підході основною лінією лікувальної практики 

є віднаходження неактуалізованого особистісного ресурсу розвʼязання 

проблеми, вибудовування покрокового переходу на прийняття прожитого 

і створення образу життєвої перспективи. Кожна конкретно із названих 

концепцій і всі разом не працюють на охоплення різних психічних 

процесів і якостей, тобто спрямовують свою корекційну функцію не на 

чітко визначений локальний носій симптоматики порушення, а 

підсилюють і доповнюють одна одну у поверненні дисоційованої 

структури особистості до максимально можливого  стану її цілісності, а 

також до зрозуміння власного потенціалу як в подальшій життєвій 

перспективі самозберігатися цій реструктурованій особистості. 

Їхня основна мета – оптимально вкласти в особу настанову на те, 

що в кожного наявний великий резерв подальшого самоздійснення 

(настанова не на себе, не на проблеми, а лише на ресурс особистого 

майбутнього) і привести їх до функціонального стану. Коли це вдається, 

тоді автоматично відпадає потреба вишукувати недоліки, а тим паче 

залазити в минуле клієнта. У цьому полягає новітній підхід відновлення 

стану психічного здоровʼя та підвищення стійкості (імунітету) до 

психотравмувальних впливів фактично у всіх трьох презентованих нами 

психотерапевтичних концепція [6, с. 116–122].  
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АНАЛІЗ ВІДМІННОСТЕЙ У ПЕРЕЖИВАННІ СТРАХІВ ДІТЬМИ 

МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ 

МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ТА ЗВУКОВИМОВИ 

 

Леся Сікорська, 

кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

Переживання страхів присвячено велику кількість досліджень 

зарубіжних психологів (С. Аграс, Д. Бретт, О. Кондаш, Д. Лейн, Р. Мей, 

Б. Філліпс, Л. Херсов й ін.) [4; 10; 14]. Розкриття соціально-

філософського аспекту проблематики страхів було предметом 

дослідження В. А. Андрусенко, А.О. Прохорова, О.М. Скляренко й ін. [1; 

8; 12]. Науково-психологічне вивчення страху здійснив засновник 

біхевіоризму Дж. Б. Уотсон, розглядаючи його як фундаментальну 

вроджену емоцію [5]. 

У психологічних словниках страх трактується як емоція, що 

виникає в ситуаціях загрози біологічному чи соціальному існуванню 

індивіда і спрямована на джерело справжньої чи уявної загрози [11]. 

Також як «афективно-чуттєва емоція, яка виникає у ситуації загрози-

боязні за свою соціальну чи біологічну екзистенцію у суб’єкта, а сам 

суб’єкт спрямований на об’єкт – джерело достовірно-конкретної чи 

ірраціонально-уявної загрози [13, с. 681]».  

Згідно з позицією Л. М. Приснякової, страх змінює зазвичай 

життєдіяльність організму, паралізуючи чи мобілізуючи його енергію [6].  

О. Захаров визначає страх як афективно загострене сприйняття 

загрози для життя, самопочуття і благополуччя людини. Страх 

класифікується ним як [2]: ситуативно і особистісно обумовлений; 

гострий (у тому числі пароксизмальний) і хронічний (сталий); 

http://problemps.kpnu.edu.ua/
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інстинктивний і соціально опосередкований; боязнь і тривожність як 

стани, що відповідають страху і тривозі; реальний (при конкретній 

загрозі) і уявний (на рівні уявлень). А вчені В. Астапов, О. Захаров, 

К. Гілберг, О. Добряков і багато інших за ступенем вираженості страх 

поділяють на жах, переляк, власне страх, тривогу, побоювання, неспокій і 

хвилювання [10].  

Г. М. Прихожан відзначає, що на сьогодні найпоширенішою є 

точка зору, згідно з якою страх – це реакція на конкретну, визначену, 

реальну загрозу [7].  

Дж. Боулбі визначає страх як нестійкий психологічний стан, 

обумовлений порушенням рівноваги з умовами середовища, 

послабленням адаптаційних механізмів і зниженням адекватності 

поведінки аж до повної дезорганізації [15]. У зв’язку з цим В.В. 

Зеньківський переконаний, що будь-який предмет, будь-яке явище може 

стати об’єктом страху [10]. 

У дослідженнях проблеми страхів вказується, що фізіологічна, 

когнітивна і поведінкова форми прояву страху розглядаються 

психологами як тісно пов’язані одна з однією . Такий підхід слугував 

тривалий час фундаментом для багатьох наукових досліджень. У них 

зазначалося, що поведінкові, когнітивні й фізіологічні прояви страху 

утворюють певну єдність, і в небезпечній для людини ситуації можна 

виявити всі три його різновиди. Цей підхід виявився непродуктивним: 

дослідники страху часто доходили суперечливих висновків, 

концентруючись на вивченні різних його проявів. 

Пізніше, П. Й. Ланг і А. П. Лазовік, зробили припущення, згідно з 

яким індикатори страху є групою вільно пов’язаних між собою 

елементів. Кожний з цих елементів може або переважати інші, або бути 

(за певних ситуацій) єдиним індикатором страху [16]. 

Фундаментальне дослідження основних форм страхів здійснено 

відомим німецьким психологом і психотерапевтом Ф. Ріманом. Згідно з 

його підходом страх – це вроджений індивідуальний феномен, що 

відображає особистісні особливості людини і має своїм джерелом 

неопановані ситуації [9]. На особистісне значення емоційних процесів 

вказує В. К. Вілюнас [16]. 

Аналіз досліджень показує, що страх у сучасних тлумаченнях 

постає як негативна емоція, нестійкий стан, почуття, афективно-

загострений стан, негативне емоційне переживання тощо. Аналіз 

літературних джерел з проблеми страхів також показав, що в наш час не 

існує загальновизнаної думки стосовно того, який психологічний 

феномен потрібно розглядати як страх; крім того, не існує спільного 
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визначення цього поняття. Додатково слід зазначити, що у деяких 

психологічних словниках інтерпретація поняття «страх» взагалі відсутня. 

Дослідження переживання страхів дітьми молодшого шкільного 

віку з порушеннями мовленнєвого розвитку та звуковимови стикається як 

з концептуальними проблемами, пов'язаними з описом феноменів, що 

криються за поняттям страху, так і з методичними труднощами вибору 

адекватних завданням засобів дослідження. Специфіка вивчення 

психічної діяльності дитини з такими порушеннями насамперед 

повʼязана з необхідністю аналізу та врахування індивідуальних та 

вікових особливостей, ступеня функціональної зрілості окремих структур 

головного мозку та інших морфологічних структур тіла людини [3, с. 

181]. Відтак, враховуючи теоретичне обгрунтування дослідження 

шкільних страхів у дітей молодшого шкільного віку та для досягнення 

мети дослідження в емпіричному дослідженні було підібрано такий 

діагностичний інструментарій: Методика на визначення самооцінки 

Дембо-Рубінштейн, Модифікований адаптований варіант дитячого 

особистісного опитувальника Р. Кеттелла (СPQ), Тести шкільної 

тривожності Філліпса, та Аналіз сімейного вихованн (АСВ) Ейдеміллера-

Юстіцкіса. В емпіричному дослідженні охоплено 109 учнів молодшого 

шкільного віку, серед яких 55 (50,46%) осіб – діти з порушеннями 

мовлення і звуковимови та 54 (49,54%) учнів без порушень мовлення. 

Серед досліджуваних осіб з порушеннями мовлення 32 (58,18%) 

хлопчики і 23 (41,82%) дівчинки, у контрольній групі 36 (66,67%) 

дівчаток і 18 (33,33%) хлопчиків Усі досліджувані – діти віком від 6 до 10 

років. Дослідженням охоплено місто Львів, Львівську, Волинську, 

Дніпропетровську, Хмельницьку, Закарпатську, Івано-Франківську, 

області, м. Рівне та Рівненську область. З усіх вказаних регіонів 

обстежувалися діти як з порушеннями мовлення і звуковимови так і без 

порушень.  

Порівняльний аналіз емпіричних даних молодших школярів з 

порушеннями мовленнєвого розвитку та звуковимови і здорових дітей за 

допомогою критерію Ст’юдента, дозволив виявити статистично значимі 

відмінності за такими діагностичними критеріями (див.: рис. 1): «Щастя» 

(5,85 – у дітей без порушень та 5,53 в дітей з з порушеннями 

мовленнєвого розвитку та звуковимови з ймовірністю p=0,01), 

«Здоровʼя» (6,06 у здорових та 5,2 в дітей з порушеннями мовленнєвого 

розвитку та звуковимови, p= 0,00), «Розум» (5,33 і 4,62 відповідно, 

p=0,01), «У-» (1,44 і 2,24 відповідно p=0,01).  
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Рис. 1. Статистично значимі відмінності між показниками дітей з 

порушеннями мовленнєвого розвитку та звуковимови і дітей без 

порушень («У-» - «Ігнорування потреб дитини») 

З порівняльного аналізу за критерієм Ст’юдента можна зробити 

висновки про те, що у дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку та 

звуковимови нижча самооцінка щастя, здоров’я та розуму порівняно з 

дітьми без порушень мовлення. Ці діти вважають себе менше щасливими 

від дітей без порушень мовлення, менш здоровими та менш розумними.  

Виявлені статистично значимі відмінності за діагностичним 

критерієм «У-» (Ігнорування потреб дитини) можуть свідчити про те, що 

батьки дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку та звуковимови 

частіше схильні ігнорувати їх потреби. У таких батьків стиль виховання 

характеризується недостатнім прагненням до задоволення потреб дитини, 

причому духовних, особливо потреб в емоційному контакті та спілкуванні. 

Порівняльний аналіз за критерієм Стьюдента у групі дітей з 

порушеннями мовленнєвого розвитку та звуковимови між хлопчиками і 

дівчатками показав статистично значимі відмінності (див.: рис. 2) за 

показником самооцінки «Здоров’я» (4,74 у дівчаток, 5,53 у хлопчиків, 

р=0,03) та «Страх не виправдати очікування оточуючих» (2,96 у дівчаток 

та 2,13 у хлопчиків, р=0,05). 

 
Рис. 2. Статистично значимі відмінності між хлопчиками і 

дівчатками з порушеннями мовленнєвого розвитку та звуковимови 

Отримані відмінності полягають в тому, що хлопчики з 

порушеннями мовленнєвого розвитку та звуковимови вище оцінюють 

своє здоров’я ніж дівчатка а також в тому, що у них нижчий рівень 

прояву страху не виправдати очікування оточуючих. Дівчатка з 

порушеннями мовленнєвого розвитку та звуковимови більш орієнтавані 

на значущість інших в оцінці своїх результатів, вчинків і думок, вони 

більше хвилюються з приводу своїх оцінок.  
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Відмінності за критерієм Ст’юдента діагностичних критеріїв, 

виміряних методикою «Тест шкільної тривожності Філліпса» показано на 

рисунку 3. 

 
Рис. 3. Відмінності за Тестом Філліпса 

Отримані відмінності за діагностичними показниками Тесту 

Філліпса показують, що у дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку та 

звуковимови: більш виражена шкільна тривожність, ніж у дітей без 

порушень; більш тривожний і негативно забарвлений загальний 

емоційний стан, пов’язаний з різними сторонами шкільного життя; більш 

виражений негативний емоційний стан дитини з порушеннями 

мовленнєвого розвитку та звуковимови, пов’язаний із спілкуванням з 

однокласниками, у них вищий рівень соціального стресу; більш 

несприятливий емоційний фон, що не дає змоги дитині розвивати свої 

потреби – в успіху, досягненні високого результату та ін. (фрустрація в 

досягненні успіху); більш негативний емоційний стан, пов’язаний з 

потребою в саморозкритті, демонстрації своїх можливостей (страхи 

самовираження); більш негативний емоційний стан, що виникає в 

ситуації перевірки (особливо публічної) знань, досягнень і можливостей 

(страх ситуацій перевірки знань); сильніше хвилювання з приводу оцінок 

(страх не виправдати очікування оточуючих); нижча фізіологічна 

опірність до стресу – слабші особливості психофізіологічної організації, 

що знижують пристосування дитини до ситуацій стресогенного 

характеру і підвищують ймовірність неадекватного реагування на чинник 

середовища, який зумовлює тривогу та страхи; більш виражений 

загальний негативний емоційний фон взаємин з дорослими у школі, що 

веде до зниження успішності навчання дитини (проблеми і страхи у 

відносинах з учителями).  

Отже, у дітей молодшого шкільного віку з порушеннями 

мовленнєвого розвитку та звуковимови нижчий рівень самооцінки та 

більш виражені страхи ніж у дітей без порушень, а також, дівчатка з 

порушеннями мовлення, більш виражено ніж хлопчики, переживають 

шкільний страх не виправдати очікування оточуючих їх людей. 
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КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ У ПІДЛІТКІВ З БАТЬКАМИ  
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доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 
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Батьківське виховання відіграє значну роль у житті кожної 

особистості. Протягом всього життя батьки залишаються важливою 

частиною життя індивіда. Сімейне виховання відіграє значну роль у 

розвитку і формуванні особистості. Вибираючи стиль виховання дитини, 

батьки часто знаходяться в ситуації у якій не бачать виходу і через це 

можуть відчувати себе пригніченими, невпевненими у собі, також 

присутнє почуття провини. Невірний вибір стилю виховання між 

батьками та дітьми провокує конфліктні ситуації у сім’ях. Конфлікт між 

батьками та дітьми – є одним із найпоширеніших у повсякденному житті, 

адже зіткнення поглядів і думок представників старшого та молодшого 

поколінь в сім’ї неминучі. В результаті чого виникають різного роду 

сутички, суперечки, конфлікти, тощо. Вітчизняні дослідники вже 

звертали увагу на проблематику відносин між батьками та дітьми, 

подолання конфліктних ситуацій у сім’ях. Варто відзначити праці Ю. Е . 

Альошина, Н. В. Грішина, В. А. Сисенко С. В. Ковальова, та інших , які 

вивчали  причини виникнення конфліктів у сім’ї.. Проте проблематика 

подолання конфліктних ситуацій між батьками та дітьми за допомогою 

соціально-педагогічних умов є і буде актуальною для детального  

вивчення. 

Термін «конфлікт» (лат. conflictus – зіткнення) означає зіткнення 

різноспрямованих цілей, інтересів, позицій, думок та поглядів окремих 

індивідів чи груп, що ґрунтується на суперечностях,зумовлених 

протилежними позиціями сторін або різними цілями чи засобами їх 

досягнення. Однією із найпоширеніших видів конфліктів є сімейні 

конфлікти. 

Сімейні конфлікти – це протиборство між членами сім’ї на основі 

зіткнення протилежно спрямованих мотивів і поглядів [4, с. 183.] 

Існують такі причини конфліктів соціально-педагогічного 

характеру у взаємодії батьків та дітей: тип сімейних відносин, 

деструктивність сімейного виховання, вікові кризи дітей як особистісний 

фактор. Варто виокремити, що найчастіше конфлікти виникають у 

батьків із дітьми-підлітками. З цим можна пов’язати підліткову кризу 15-
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17 років. Саме тому соціальні педагоги та психологи виділяють такі типи 

конфліктів батьків та дітей підліткового віку: конфлікт нестійкості 

відносин (постійна зміна критеріїв оцінки дитини); конфлікт гіперопіки 

(надмірна опіка та надмірні очікування); конфлікт  неповаги прав на 

самостійність (тотальність вказівок і функція контролю); конфлікт 

батьківського авторитету (прагнення домогтися свого будь-якою ціною) 

[1, с. 192].   

Серед ключових соціально-педагогічних ознак виділяють такі типи 

взаємовідносин – кон’юктивні (зближуючі контакти) і диз’юктивні 

(розділяючи контакти); механізми формування конфліктних 

взаємовідносин батьків із дітьми (передача психічних станів від 

особистості до особистості, емоційне опосередкування механізм 

дефіциту, морально-ціннісна значущість, різностороннє сприймання 

негараздів, сімейне благополуччя. 

Виділяють такі причини розбіжностей у поглядах між підлітками 

та їх батьками: вікові особливості та різницю у життєвому досвіді 

дорослих  та дітей; відсутність переходу з етапів від дитячої залежності 

до дорослої незалежності; структуроване послаблення батьківської влади 

у фазі переходу від дитинства до підліткового віку; соціальні відмінності, 

що зумовлені батьківським гіперконтролем, що заважає підлітку у 

автономії. 

Під час роботи із сім’ями, в яких є місце для стійких конфліктів 

між батьками, соціальному педагогу та психологу варто звернути увагу 

на не самі конфлікти у сім’ї, а на створення необхідного сприятливого 

сімейного мікроклімату [3, с. 71]. 

Соціально-педагогічна робота з сім’ями у яких присутні конфлікти 

полягає у: забезпеченні соціальної профілактики сімейного 

благополуччя; здійсненні системних заходів, які спрямовані на 

запобігання аморальної та протиправної поведінки дітей та молоді; 

наданні допомоги батькам у розв’язанні складних питань сімейного 

виховання; наданні індивідуальної допомоги сім’ям з метою 

налагодження раціональної організації внутрішнього та зовнішнього 

(поза сімейного) спілкування, життєдіяльності та відпочинку, навчанні у 

раціональному розв’язанні та подоланні складних життєвих ситуації, 

виховання дітей, а також профілактична робота із запобігання розлучень, 

допомога батькам та дітям у побудові правильних взаємостосунків [5, 

с. 226]. 

Отже, сімейні конфлікти можна розглядати як спосіб вираження і 

вирішення протиріч, які закладені в основі розвитку складної системи під 

назвою сім’я. Психолог та соціальний педагог може допомогти подолати 

конфліктність в сім’ї за допомогою певних методів. Таких як: прояснення 



109 

конфліктної ситуації; збір пропозицій; оцінка пропозицій і вибір 

найбільш прийнятої деталізація рішень; виконання рішень та перевірка. 

Тому, батькам потрібно замислитися над тим, що відбувається у їх 

сім’ї та усвідомити, що заради майбутнього своєї дитини, їм потрібно 

конструктивніше підходити до розв’язання конфліктних ситуацій.  

 

____________________ 
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Стратегічним орієнтиром, що визначає рух, напрямок, зміст 

освітніх програм для дошкільних закладів освіти та програм професійної 

підготовки педагогів виступає Стандарт освіти. Провідна ідея оновленого 

Державного стандарту – особистісний розвиток дитини, її особистісно-

психологічне й соціальне формування.  

У концепції освіти дітей раннього та дошкільного віку 

наголошується, що система дошкільної освіти має реалізувати освітні 

потреби всіх дітей раннього та дошкільного віку, зокрема й дітей з 

особливими освітніми потребами (обдарованих дітей та тих, хто має 

ментальні або фізичні порушення). Гармонійний і всебічний розвиток 
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дитини дошкільного віку в умовах інформаційного суспільства тісно 

пов’язаний з розвитком її цифрової компетентності, вмінням працювати з 

інформацією та опрацьовувати її з допомогою комп’ютерної техніки. 

Тому впровадження інформаційно-комунікаційної техніки у навчання 

дітей з особливими потребами вирішує два фундаментальні завдання: 

навчити дітей грамотно користуватися новим інструментом діяльності і 

застосовувати нові компʼютерні технології з метою корекції порушень, а 

також загального розвитку дитини із особливими потребами. 

Використовуючи  сучасні цифрові  технології у процесі навчання, 

при плануванні та проведенні занять, слід дотримуватися таких загальних 

принципів,як:  

 принцип адаптивності: застосовувати цифрову техніку до 

індивідуальних особливостей дитини; 

 принцип керованості: у будь-який момент педагог повинен 

мати можливість скорегувати процес навчання; 

 принцип інтерактивності  навчання: створити умови для 

залучення всіх дітей до процесу пізнання і надати можливість кожному 

розуміти і рефлексувати з приводу того, що він знає і думає; 

 принцип оптимальності : поєднання індивідуальної та групової 

роботи; 

 принцип комфортності: підтримання стану психологічного 

комфорту дитини при спілкуванні з цифровою технікою. 

При використанні ІКТ у роботі з дітьми з особливими потребами у 

ЗДО виконуються такі завдання: 

 ознайомлення дітей з роботою комп’ютера; 

 ознайомлення з правилами поведінки під час роботи з ПК ; 

  подолання психологічного бар’єру між дитиною і 

комп’ютером; 

 формування у дітей початкових навичок роботи; 

 формування  і розвиток мовних і мовленнєвих навичок; 

 формування і розвиток навичок навчальної діяльності; 

 розвиток словесно-логічного мислення; 

 розвиток зорового і слухового сприйняття;  

 розвиток вербальної і зорової пам'яті;  

 розвиток уваги;  

 розвиток мотиваційної сфери дітей;  

 розвиток емоційно-вольової сфери дітей; 

 залучення до співпереживання, співпраці, співтворчості; 

  розвиток уяви, розвиток пізнавальної активності. 
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Навчання дітей з особливими потребами навичок роботи з 

компʼютером проводиться в рамках організації змістовної навчальної 

діяльності, актуальної для дітей цього віку. При такому підході дитина 

набуває компетентності безпосередньо під час роботи на компʼютері, 

який виступає як засіб досягнення поставленої корекційної освітньої 

мети. Таким чином, у процесі компʼютеризації спеціальної освіти 

компʼютер виступає і як обʼєкт вивчення, і як засіб підвищення 

ефективності педагогічного процесу, що сприяє підвищенню загальної 

якості виховання, розвитку творчої особистості. 

Використання ІКТ у роботі з дітьми з особливим потребами має 

проводитися з урахуванням їх психофізіологічних особливостей. Система 

використання інформаційних комп’ютерних технологій повинна 

будуватися поетапно і на кожному етапі повинні вирішуватися певні 

завдання. 

Перший етап – мотиваційний. 

Однією з переваг спеціалізованих компʼютерних засобів навчання 

є те, що вони дозволяють значно підвищити мотиваційну готовність дітей 

до проведення занять шляхом моделювання корекційно-розвивального 

компʼютерного середовища. Використання комп’ютера у навчальній 

діяльності дітей з особливими потребами викликає інтерес дошкільників 

та формує пізнавальну мотивацію, довільну памʼять, увагу. 

Другий етап – змістовно-формуючий.  

Основна мета цього етапу полягає в корекції і розвитку дітей. 

Поставлені цілі можуть бути вирішені при використанні різноманітних 

компʼютерних розвиваючих програм, за умови сформованого у дитини на 

попередньому етапі усвідомленого інтересу до навчальних занять. На 

заняттях необхідно створити емоційно-позитивний психологічний клімат, 

що передбачав би «ситуацію впевненості» дитини в своїх силах. 

Третій етап – саморозвиваючий.  

Мета цього етапу полягає у розвитку самоконтролю та закріпленні 

отриманих навичок в процесі нової діяльності. Тут в найбільшій мірі 

формуються компетентності усного мовлення і творчого виконання 

завдань. Функції перевірки правильності рішення завдань виконує 

компʼютер, а вихователь стає партнером, здатним надати необхідну 

допомогу дитині. 

Отже, у процесі занять із застосуванням компʼютера діти вчаться 

долати труднощі, контролювати власну діяльність, оцінювати її 

результати. Використання компʼютерних засобів навчання допомагає 

розвивати у дошкільників із особливими потребами такі вольові якості, 

як самостійність, зібраність, зосередженість, посидючість. Недостатня 

сформованість компонентів емоційно-вольової і мотиваційної сфер у 
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дітей і великі можливості компʼютерних технологій в їх формуванні і 

розвитку, створюють хороші передумови для використання 

спеціалізованих компʼютерних засобів навчання у процесі роботи з 

дітьми з особливими потребами. 
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Руслана Голуб, 
студентка IV-го курсу кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

Об’єктивною особливістю сьогодення є те, що процес соціалізації 

дітей ускладнився через економічні, соціальні та політичні зміни, а також 

пандемію. 

Труднощі дітей з особливими потребами пов’язані не лише з 

психофізичними  обмеженнями,  а й із «тягарем» негативного ставлення, 

з яким стикаються люди, які їх оточують, не зважаючи на те, що 

формування інклюзивної освітньої політики в Україні почалось більше 15 

років тому. Інвалідність – це не лише фізична чи розумова проблема. 

Часто зустрічається прикра думка, що дитина з особливими потребами – 

це людина, яка не може бути самодостатньою і потребує постійної 

допомоги. Це також заважає дітям брати участь у активних соціальних 

стосунках. Щоб уникнути такого ставлення, багато дітей з особливими 

потребами спілкуються переважно з такими ж дітьми. 

Соціалізація дітей з особливими потребами недарма є надзвичайно 

гострою проблемою. Дітям потрібно не лише увійти в соціальне 

середовище, а й знайти в ньому своє місце, щоб не тільки мати 
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можливість повністю розкрити свій потенціал, а й розвиватися протягом 

цілого життя. 

Нами було здійснено дослідження серед інтернет видань/спільнот, 

в яких ідеться про дітей з особливими освітніми потребами. 

Використовувався метод контент-аналізу. За одиницю аналізу було 

обрано публікації у яких йшла мова про способи соціалізації дітей з 

особливими потребами.  

Дослідивши сoцiaльнi спільноти та інтернет-журнали, які пишуть 

про дітей з особливими потребами, можна сказати наступне: учасниками 

груп є переважно батьки, які обмінюються важливими проблемами, та 

намагаються допомогти один одному. Окрім них, частину учасників 

становлять вчителі та лікарі, які мають кoнтaкт з дiтьми. У відсотковому 

співвідношенні це виглядає як: 67% батьків, іншу частку 33% 

представляють вчителі та лікарі. 

Говорячи про публікації  слід зауважити, якщо публікація є від 

інтернет видання, то, здебільшого,  інформація подається педагогами, 

методистами, вихователями та іншими педагогічними працівниками, 

якщо ж розглядати спільноти, то тут ситуація протилежна, основна 

частина публікацій належить батькам дітей.  

Вaжливим є i те, щo бaтьки дiтей з особливими потребами в тaких 

спiльнoтaх не зaлишaються oдин нa oдин зi свoєю прoблемoю – тут 

знaхoдять oднoдумцiв тa зустрiчaють квaлiфiкoвaних фахівців, вiд яких 

oтримують бaгaтo кoриснoї iнфoрмaцiї.  

На даний момент для користувачів спільнот основною можливістю 

соціалізації вбачається інклюзивне навчання, про це говорять 75% 

учасників. 

Сучасне життя, з одного боку, надає дитині з особливими 

потребами свободу для вибору соціального середовища й засобів 

спілкування, способів і стилю життя, а з другого –  ускладнений процес 

адаптації та самовизначення висуває високі вимоги до рівня 

самосвідомості та самоконтролю.  

 

 

СИРІТСТВО ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

Марія Верхоляк, 

асистент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

Сучасні суспільні перетворення породжують нестабільність, що 

впливає на стан життя всіх верств населення, частіше погіршуючи їх 

рівень життя. Це у свою чергу, обумовлює ряд інших суспільних 
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проблем, однією з яких є сирітство, яке детермінується нестабільністю в 

суспільстві, кризою сімʼї, девіаціями, в тому числі, алкоголізмом, 

наркоманією. 

Проблема дитячого сирітства має міжгалузевий характер. 

Досліджуване питання широко представлене у соціологічній, 

педагогічній, психологічній літературі.  

Українські науковці досліджували та розглядали цю проблему як в 

соціально – педагогічному, так і психологічному напрямках (Г. М. Бевз, 

Л. С. Волинець, І. Д. Звєрєва, Г. М. Лактіонова, Л.В. Кальченко, О. О. 

Яременко, А. Й. Капська, І. В. Пєша, М. Г. Соляник), а також зарубіжні 

учені: А. І. Довгалевська, Н. К. Іванова, В. М. Ослон, А. Холмогорова. 

Сьогодні соціальне сирітство постає як деструктивний феномен, 

що особливо актуалізується в періоди соціально-економічних криз та 

інших суспільних негараздів. Незважаючи на зростання актуальності, 

проблема соціального сирітства в Україні досліджена недостатньо повно 

та глибоко. Складність та багатоаспектність явища спричинює 

різноманіття до визначення соціального сирітства та багатоманітності 

класифікацій соціальних сиріт у науковій літературі. Окрім того, 

дослідження даного явища не може бути зосередженим у дисциплінарних 

межах однієї науки, що у свою чергу впливає на розробку поняття, 

концептуальних підходів та практичне вирішення проблеми соціального 

сирітства. 

Термін діти-сироти розуміють як соціальне явище, яке 

характеризує особливий стан дітей, які тимчасово або назавжди 

залишають сім'ю через втрату батьків та дітей, які не можуть 

залишитися в сім'ї з тих чи інших причин або власних інтересів. Є два 

типи сиріт: біологічні або природні та соціальні. 

В сучасних умовах розвинутого українського суспільства 

проблема сирітства стає дуже поширеною. Вона розглядається 

науковцями як «соціальний феномен». В залежності від культури, 

політики, економіки, а також того, який соціально-економічний розвиток 

у країни і залежить різниця між способами та методами подолання 

проблеми «соціального сирітства» в різних державах.  

Щоб детально розкрити та зрозуміти сутність поняття соціальних 

сиріт, необхідно ретельно  визначити окремі аспекти цього визначення. 

Цікаво, що такого визначення для цієї категорії немає. В правових 

документах, науковій літературі, періодичних виданнях прийнято 

вживати такі поняття: безпритульні діти,  бездоглядні діти, діти, 

позбавлені батьківського піклування. 

Розкриваючи історичний аспект сирітства, можна зазначити, що 

«сирітство» – це соціальне явище, невід’ємний елемент людської 
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цивілізації. В усі часи війни, епідемії, стихійні лиха й інші причини 

призводили до загибелі батьків, внаслідок чого діти становилися 

сиротами. У Біблії та стародавніх літературних джерелах є згадки про 

відмову батьків від власних дітей, про підкидьків, які виховуються у 

чужих родинах [5, с. 86]. 

Якщо взяти до уваги тлумачні словники, то в них зазначені два 

основних визначення слова «сирота»: [4, с. 112]. 

1. Це дитина, підліток, що втратила батька й матір або одного з 

них. Людина, що залишилася без рідних, близьких; одинока, самітна 

людина.  

2. Це феодально-залежне сільське населення, представники якого 

за Стародавньої Русі називалися сиротами; «селяни та інші тяглові люди» 

(ХVІ– ХVІІІ ст.)  

У законодавчій базі України також наявні визначення цієї категорії 

дітей. А саме, згідно з Законом України «Про охорону дитинства», діти, 

позбавлені батьківського піклування, – це діти, які залишилися без 

піклування батьків у звʼязку з позбавленням їх батьківських прав, 

відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням 

батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх 

померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та 

перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами 

внутрішніх справ, повʼязаним з ухиленням від сплати аліментів та 

відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою 

батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обовʼязки, а 

також діти, розлучені із сімʼєю, підкинуті діти, діти, батьки яких 

невідомі, діти, від яких відмовились батьки, та безпритульні діти.  

На думку Л. В. Кальченко термін «сирота» має глибоке та широко 

розповсюджене лінгвістичне походження, оскільки походить від 

українського і російського «сирота», давньоруського і 

старослов’янського «сиръ», болгарського і сербохорватського «сирота», 

словенського «siro’ta» та чеського «siry» (сиротливий, осиротівший), 

польського «siеrota», верхньолужицького і нижньолужицького «sуrota» та 

ін. Загальне значення цих слів зводиться до одного: «дитина, яка 

лишилася одного або більше батьків, жебрак» [6, с. 161].  

Як ми побачили, авторське узагальнення розкриває слов’янське і 

навіть індоєвропейське походження терміну «сирота», що підтверджує 

його давнє і популярне вживання в ранньому людському суспільстві. 

Л. В. Вейланде вважає, що соціальне сирітство – це аномальне 

явище, результат соціальних потрясінь у житті суспільств, яке 

характеризується дефіцитом громадських та державних інститутів, які 

забезпечують дотримання основних прав та свобод дитини; явище, яке 
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свідчить про кризу інституту сім’ї, негативний вплив соціуму на 

формування особистості у соціальному, моральному, інтелектуальному 

та фізичному плані [3, с. 19].  

Ми вважаємо, що тлумачення цього визначення найкраще 

відповідає нинішній соціальній ситуації. Бо сьогодні ми можемо 

спостерігати різноманітні негативні явища, які впливають на сім’ю та 

соціальне середовище. 

Якщо розглядати явище «сирітства» з педагогічної точки зору, то 

сирітство – це негативна соціальна проблема, що характеризує образ 

життя неповнолітніх дітей, які лишилися піклування батьків.  

Сирітство буває двох типів: біологічне і соціальне.  

Біологічні сироти – 1) це діти, які втратили обох батьків [2, с. 103];  

2) діти, біологічні батьки яких померли (загинули) або у судовому 

порядку визнані такими, що пропали безвісти [1, с. 26]. 

До другого типу – соціальні сироти – належать діти, які є сиротами 

при живих батьках [2, с. 103] .  

Щоб точніше з’ясовуючи сутнісне значення термінів «соціальне 

сирітство», «соціальні сироти», з точки зору соціальної педагогіки, 

доцільно звернутися до визначення російських дослідників та педагогів 

Л. Оліференко, Т. Шульги й ін., які вказують, що «соціальні сироти» – це:  

1) діти, що не мають родин і залишилися без піклування батьків, у 

тому числі діти, батьки яких за різних причин відмовилися від них або 

позбавлені батьківських прав, та взяті на повне державне забезпечення;  

2) особлива соціально-демографічна група дітей віком від 

народження до 18 років, які залишилися без піклування батьків за 

соціально-економічних, моральних, психологічних і медичних причин.  

Безпалько О. В. зазначає, що причинами соціального сирітства в 

Україні є: низький матеріальний рівень багатьох сімей, безробіття одного 

чи обох батьків; відсутність постійного житла (малозабезпечені сім’ї 

продають свої оселі щоб забезпечити собі засоби існування, заздалегідь 

виписуючи дітей, залишаючи їх без даху над головою); асоціальний 

спосіб життя одного або обох батьків, різні види залежності (пияцтво, 

наркоманія і токсикоманія), проституція, участь у протизаконній 

діяльності; примушення батьками дітей до жебрацтва; різноманітні 

форми насильства щодо дітей у сім’ї та державних закладах опіки [2, с. 

103].  

За визначенням Дитячого Фонду Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ), до 

«дітей вулиці» належать:  

1) діти, які не спілкуються зі своїми сім’ями, живуть у тимчасових 

помешканнях (покинутих будинках тощо) або не мають взагалі 

постійного житла і кожного разу ночують у новому місці; їхніми 
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першочерговими потребами є фізіологічне виживання й пошук житла 

(безпритульні діти);  

2) діти, які підтримують контакт із сім’єю, але через бідність, 

перенаселення житла, експлуатацію та різні види насилля (фізичне, 

сексуальне, психологічне) проводять більшу частину дня, а іноді й ночі, 

на вулиці (бездоглядні діти);  

3) діти-вихованці інтернатів та притулків, які з різних причин 

втекли з них і перебувають на вулиці (діти, які перебувають під опікою 

держави).  

Досліджуючи термін «соціальні сироти», деякі науковці (М. 

Воронцова, Т. Дубровська, В. Макаров, М. Галагузова, Л. Мардахаєв, І. 

Тернова, Н. Грачова), відносять до них наступні групи (категорії) дітей 

[5, с. 161] :  

1. «Відмовні» (діти, від яких відмовилися батьки) – це 

неповнолітні, що залишилися без піклування батьків згідно із заявою 

матері або обох батьків про відмову, завіреною головним лікарем чи 

юристом медичного закладу (пологового будинку, лікарні, будинку 

малюка);  

2. Підкидьки – діти, що залишилися без піклування батьків і 

направлені до державного закладу правоохоронними органами у 

відповідності із актом про підкинення;  

3. Відібрані діти – неповнолітні, права батьків яких обмежені 

судом (примусове відібрання), у тому числі й через незалежні від батьків 

причини (хронічні захворювання психічного характеру та ін.). Даний 

статус дитина може отримати за рішенням суду про позбавлення батьків 

їх прав або про визнання батьків недієздатними (з обмеженою 

дієздатністю);  

4. Підопічні – діти, які залишилися без батьківського піклування, 

передані судом під опіку до 14 років або піклування до 18 років 

громадянам;  

5. Прийомні діти – неповнолітні, які залишилися без піклування 

батьків та прийняті до нової родини або у сімейний колектив;  

6. Бездоглядні – діти, контроль за якими відсутній внаслідок 

невиконання або несумлінного виконання обов’язків щодо їх виховання, 

навчання чи утримання з боку батьків або законних представників, 

посадових осіб;  

7. Безпритульні – неповнолітні, які не мають батьківського чи 

державного піклування, постійного місця проживання, відповідних віку 

позитивних занять; позбавлені необхідного догляду, виховання, які не 

отримують систематичного навчання;  

8. Діти «групи ризику» – неповнолітні, які в силу різних причин 
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(біологічної, соціальної, генетичної властивості) соціально дезадаптовані 

та схильні до девіантної поведінки;  

9. Діти вулиць: неповнолітні, які періодично йдуть із сім’ї на 

короткий термін і повертаються додому; діти, які покинули родину, але 

знаходяться на вулиці досить невеликий час (від декількох тижнів до 

півроку); діти, що живуть на вулиці порівняно тривалий час (рік і 

більше); вихованці сирітських закладів, позбавлені батьківського 

піклування; діти, які ночують вдома, але їх вихованням займаються ті 

люди, які оточують їх на вулиці.  

Така класифікація заснована на вище зазначених характеристиках і 

є дуже влучною для розподілу категорій дітей-сиріт.  

Отже, соціальні сироти – це діти, які втратили батьківську опіку 

через труднощі в житті або ж через сімейне неблагополуччя 

(зловживання батьками алкоголем і наркотиками, їх асоціальний спосіб 

життя, тяжкі психічні захворювання тощо). 

Кожен науковець, педагог, дослідник своїм баченням і підходами 

стосовно явища сирітства, робить значний внесок щодо трактування 

визначення «соціальне сирітство», а також класифікації категорії дітей, 

які так би мовити є наслідком цього  явища.   

 

_____________________ 

 

1. Артюшкіна Л. М. Сирітство в Україні як соціально-педагогічна 

проблема (соціально правовий аспект): [монографія] Л. М. Артюшкіна, 

А. О. Поляничко. Суми Сум ДПУ, 2002. С. 26. 

2. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: навч. 

Посібник. Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова.  Київ: Логос, 2003. С. 103. 

3. Вейланде Л. В. Підготовка студентів університету до роботи з 

підлітками девіантної поведінки: автореф. дис. канд. педаг. наук спец. 

13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» Л. В. Вейланде  Одеса, 

2005. С. 19.  

4. Великий тлумачний словник сучасної української мови [уклад. 

голов. ред. В. Т. Бусел].  Київ: Ірпінь. ВТФ «Перун», 2009. С. 112. 

5. Кальченко Л. В. Історико-педагогічний аналіз суспільної 

практики подолання і попередження проблем соціального сирітства на 

Українських землях у складі Російської держави (початок ХVІІ - 

середина ХІХ століття) Л. В. Кальченко  Соціальна педагогіка: теорія та 

практика, 2013. С. 86. 

6. Кальченко Л. В. Соціальне сирітство як суспільне явище: 

поняття і причини виникнення Л. В. Кальченко  Вісник ЛНУ ім. Тараса 

Шевченка. 2012. № 19. С. 161.  



119 

ФОРМИ СПІВПРАЦІ З РОБОТОДАВЦЯМИ У ПРОЦЕСІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ  

 

Віра Корнят, 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

Якісна підготовка фахівців, зокрема й соціальної сфери, у 

сучасному закладі вищої освіти передбачає запровадження в освітній 

процес професійного навчання різних форм та методів його організації, 

оновлення змісту навчального процесу. Такий підхід базується на міцній 

взаємодії з ринком праці, зокрема з представниками реальних соціальних 

установ та закладів, які диктують вимоги до сучасного випускника. 

Сьогодні співпраця з роботодавцями – це не лише сучасний тренд 

чи вимога, яку ЗВО зобов’язується виконувати під час підготовки до 

акредитації. Вона стає реальною відповіддю на виклики сучасного ринку 

праці і перестає бути виконанням формальної вимоги. 

Проблема підготовки ініціативного, професійно-компетентного, 

конкурентоспроможного соціального працівника не втрачає своєї 

актуальності. Динамізм, суперечливий розвиток соціальних процесів в 

Україні, проблема формування активної, творчої особистості, 

забезпечення виконання нею соціально значущих та важливих 

професійних завдань стимулює запровадження змін у систему фахової 

підготовки. Сучасний ринок праці диктує свої умови до випускника, 

зокрема високий рівень професійної та практичної підготовки фахівця 

соціальної сфери повинен відповідати не тільки вимогам державних 

освітніх стандартів, але й потребам українського суспільства, 

роботодавця, користувача соціальних послуг. 

Одним із шляхів підвищення якості підготовки фахівця у процесі 

його професійної підготовки є формування дієвого механізму співпраці 

між закладами вищої освіти та роботодавцями. У ринкових умовах вже 

не спрацьовують ті відносини, які були притаманні радянській епосі. 

Сьогодні роботодавець, користувач соціальних послуг має також бути 

задоволений результатами співпраці з навчальним закладом, відчувати 

ефективний зворотній зв’язок. Він співпрацюватиме, коли його думку 

буде враховано ЗВО, коли він буде реагувати на його потреби. Також 

важливою складовою є експериментальна, інноваційна діяльність 

закладу, яка сприяє тому, що результат (підготовка фахівця) відповідав 

очікуванням всіх соціальних партнерів.  

У цьому аспекті завжди корисним постає ознайомлення з досвідом 

соціального партнерства. 
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Поняття «соціального партнерства» досить часто з’являється у 

наукових дослідженнях педагогічної галузі: О. Любимова вивчає 

особливості соціального партнерства у площині освіти; В. Петров працює 

над означенням термінів і понять; Ю. Чуча досліджує регіональні аспекти 

соціального партнерства; В. Михєєв розробляє теоретичні основи 

соціального партнерства; М. Гайворонський, О. Морозова, С. Соколова 

вивчають функції соціального партнерства у системі професійної 

підготовки спеціалістів; Н. Сокур аналізує особливості формування 

соціального партнерства в Україні. Українські науковці А. Колот, 

С. Українець, Т. Ляшенко, О. Мірошніченко та ін. значну увагу 

приділяють проблемам розвитку соціального партнерства, пошуку нових 

підходів до реформування професійної освіти щодо створення дієвої 

системи соціального партнерства освітнього закладу та роботодавців. 

Співпраця освітнього закладу і роботодавця – це перспективний 

шлях розв’язання багатьох проблем, що виникають у процесі підготовки 

фахівців та їх подальшому працевлаштуванні. Співробітництво з 

соціальними установами різної форми власності, перш за все, полягає в 

тому, що вони надають робочі місця для здобувачів освіти,і створюють 

належні умови для відпрацювання професійних умінь і навичок. Тісна 

взаємодія ринку праці та ринку освітніх послуг в умовах трансформації 

економіки залишається важливим фактором змін і появи нових тенденцій 

в освітньому просторі, формування людського капіталу як основи 

ефективного економічного і соціального розвитку країни.  

Потреба у висококваліфікованих фахівцях соціально сфери 

спонукає заклади вищої освіти до пошуку шляхів ефективної співпраці з 

роботодавцями. 

Соціальне партнерство – це, перш за все, довіра, це впевненість у 

завтрашньому дні, це професійні, висококваліфіковані кадри. Активне 

залучення соціальних партнерів до усіх складових діяльності системи 

вищої освіти – від управління до розробки навчальних програм та 

практичного навчання, повинно стати одним з пріоритетів роботи 

освітнього закладу.  

Науково-педагогічні працівники ЗВО чітко усвідомлюють, що 

найважливішим чинником підвищення якості професійного навчання, 

адаптації соціальних працівників до нових соціально-економічних умов є 

соціальне партнерство. Впровадження у освітній процес нових 

інноваційних технологій, співпраця освітнього закладу з роботодавцями 

регіону, вивчення ринку праці, пошук інноваційних шляхів соціального 

партнерства, налагодження тісних взаємозв’язків – це є основні напрями 

інноваційного розвитку освітнього закладу. У ЗВО соціальне партнерство 

представлене як система соціально-педагогічної взаємодії викладачів і 
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здобувачів освіти із представниками державних, освітніх, громадських 

закладів і установ, які надають соціальні послуги та реалізують соціальну 

політику держави. Основою соціального партнерства є принцип 

співробітництва між роботодавцями і науково-педагогічними 

працівниками ЗВО, який реалізується у різних формах (укладання 

договорів на проходження практики в умовах реального виробництва та 

працевлаштування, підвищення кваліфікації та стажування викладачів, 

участь роботодавців у проведенні аудиторних занять, розробці освітніх 

програм, змісту навчальних дисциплін). 

 

_________________ 
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ІМІДЖ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СОЦІАЛЬНИХ 

СЕРЕДОВИЩАХ ІНТЕРНЕТУ 

 

Ірина Субашкевич, 

кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

У сучасному світі соціальні мережі є потужним інструментом 

побудови успішної професійної кар’єри. У таких мережах людина 

висвітлює свої досягнення і перспективні плани, розкриває професійний 

потенціал, зав’язує корисні контакти. На сьогоднішньому ринку праці 

соціальні мережі використовуються фахівцями з персоналу для пошуку 

потенційних працівників, оцінювання їхньої професійної придатності, 

перевірки вказаних у резюме даних, а також для контролю вже найнятих 

працівників. Саме з аналізу тієї інформації, яку людина розміщує в 

соціальній мережі, можна дізнатися про її освіту, професійний шлях, 

інтереси, приховані захоплення і схильності, особисті якості, наявність 

яких є суттєвою або навпаки – неприпустимою для певного виду 

діяльності, тощо. Створення позитивного іміджу в соціальній мережі має 

критичне значення для викладача закладу вищої освіти: з одного боку, 
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такий імідж є необхідним для набуття значних конкурентних переваг, з 

іншого – будь-яка помилкова дія викладача в соціальній мережі здатна 

негативно вплинути на його кар’єру. 

До соціальних середовищ Інтернету можна віднести сайти, 

соціальні мережі, віртуальні спільноти. На сьогодні найкращою 

платформою для формування інформаційного образу та особистого 

бренду в мережі Інтернет є соціальні мережі. Згідно з даними статистики 

відвідувачів соціальних мереж в Інтернеті, порталу “StatCounter” [1], 

найпопулярнішою соціальною мережею є Facebook. 

Формування інформаційного образу викладача закладу вищої 

освіти в соціальних середовищах Інтернету має свій життєвий цикл, який 

складається з п’яти етапів [2]. 

1) Планування створення інформаційного образу викладача. 

Рішення викладача про створення свого інформаційного образу в 

соціальних середовищах Інтернету, як складника формування 

позитивного іміджу викладача ЗВО. На цьому етапі викладач планує 

створити свій особистий бренд як науковця, так і викладача, заявити про 

себе та свої досягнення в інформаційному просторі. 

2) Аналіз діяльності викладача. Необхідно здійснити аналіз 

еталонних сторінок викладачів ЗВО. Аналіз своєї діяльності та 

інформації, яку необхідно висвітлювати про свою діяльність. Визначити 

мету та цілі формування інформаційного образу свого іміджу. 

3) Вибір платформи. Вибір соціальної мережі, в якій викладач ЗВО 

буде формувати свій інформаційний образ. Ознайомлення з розділами, 

які необхідно наповнити інформацією. Платформ може бути декілька, 

для висвітлення наукової діяльності (наприклад, ResearchGate) та 

особистих досягнень (наприклад, LinkedIn, Facebook). 

4) Дані про викладача. Формування пакету інформації, яку 

необхідно висвітлити в соціальних мережах: особиста інформація, 

наукові досягнення, теми для дописів. 

5) Управління інформаційним образом викладача. Управління 

своїми сторінками в соціальних мережах, перманентне оновлення 

інформації, публікування дописів і взаємодія з іншими користувачами 

соціальних мереж. 

Для того, щоб сторінка викладача виглядала професійною слід 

дотримуватись певних правил: 

1.  Захистіть свою приватну інформацію. Зробіть свої профайли 

«приватними», щоб їх змогли переглядати лише ваші «друзі» або ті, кому 

ви надаєте доступ. Завжди вибирайте для публікації повідомлень статус 

загальнодоступний чи приватний? 
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2.  Перед тим, як щось опублікувати, запитайте себе «Як би я на це 

відреагував, якби був студентом?». Будьте прикладом для своїх 

підопічних – покажіть їм, як потрібно себе поводити в мережі. 

3.  Чітко вказуйте інформацію про себе та свої цілі. Якщо ви хочете 

ділитися ідеями, матеріалами та інтересами з іншими викладачами, то 

вкажіть в себе на сторінці: «Я працюю в навчальному закладі… і т. д.». 

4.  Виважено ставтеся до розміщення особистих фото. Пам’ятайте, 

що їх бачитимуть колеги, студенти, батьки. 

5.  Попросіть друзів і родичів не позначати вас на тому фото чи 

тексті, що може скомпрометувати вас як професіонала. 

6.  Пишіть на теми, які стосуються вашої професійної діяльності – 

це демонструватиме ваш професіоналізм і знання предметної галузі. 

7.  Стежте за своїми «підписниками» та «друзями». Регулярно 

переглядайте їхні сторінки, адже навіть якщо на вашій сторінці немає 

нічого такого, на їхніх може з’явитись. 

8.  Пам’ятайте, що в соціальних мережах ви розмовляєте з людьми. 

Мається на увазі, що в інтернет-листуванні слід керуватися принципом: 

«Чи зміг би я те ж саме сказати людині в обличчя?» Якщо так, то все в 

порядку, можна писати. Дотримуйтеся тих же стандартів поведінки, що і 

в реальному житті. 

9.  За бажанням слід в налаштуваннях прибрати можливість 

переглядати список друзів на сторінці іншим користувачам. 

10. Поважайте час і можливості інших. Тобто розміщувати слід 

тільки ту інформацію, яка має якусь значимість. 

11. Зберігайте спокій. Бажано як мінімум не лаятися і не викладати 

сумнівних фото. Як максимум – не робити нічого, що може зашкодити 

репутації. 

12. Намагайтеся не вплутуватися в публічні конфлікти. Мова про 

троллінг. Не намагайтеся перемогти троля у суперечці. Як правило, 

нічого хорошого з цього не виходить. І пам’ятайте, що ви можете 

неправильно зчитати з екрану емоції та інтонації інших людей, як і інші 

люди можуть помилятися в ваших. Результат – непорозуміння і конфлікт 

на порожньому місці. 

13. Поважайте право на приватне листування. Викладати приватні 

листування в загальний доступ – дуже і дуже поганий тон. 

14. Не варто надмірно захоплюватися селфі, постити фейки, 

показово страждати. 

Формування інформаційного образу викладача закладу вищої 

освіти, як складника іміджу має безліч переваг. Перевагою 

інформаційного образу викладача в соціальних середовищах Інтернету є: 

можливість пошуку партнерів для співпраці, залучення абітурієнтів до 
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свого ЗВО, надання цікавої та корисної інформації про сферу вашої 

діяльності тощо. Однак необхідно аналізувати інформацію, перевіряти на 

грамотність, достовірність та якість, перш ніж її опублікувати в 

соціальних середовищах Інтернету, щоб запобігти ризикам булінгу та 

наклепам. 

 

___________________ 

 

1. «StatCounter». URL:https://gs.statcounter.com/ 

2. Трач О. Формування іміджу викладача в соціальних 

середовищах Інтернету / О. Трач // Імідж сучасного педагога, вип. 1(196), 

– 2021, – с. 22-25, DOI:10.33272/2522-9729-2021-1(196)-22-25. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ЛОГОПЕДА НАД ВИКЛИКАННЯМ 

МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО 

СПЕКТРА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Мар’яна Породько, 

кандидат педагогічних наук, 

асистент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

На сучасному етапі розвитку логопедичної допомоги дітям з 

нейропсихологічними порушеннями актуальним є розуміння 

індивідуальних особливостей структури порушення та впровадження 

інноваційних технологій для викликання мовлення.  

Вивченням стану мовленнєвої функції дітей з розладами 

аутистичного спектра займались як вітчизняні так і зарубіжні вчені: Н. 

Базима, Н. Жукова, К.Лебединська, Е. Мастюкова, С. Морозов, К. 

Островська, Т. Скрипник, В.Тарасун, Г. Хворова, Т. Філічева, М. 

Шеремет, Д. Шульженко.  

За твердженням М. Шеремет мовлення – це психофізіологічний 

процес реалізації мови [2, с. 4]. З видів мовлення людини розрізняють 

зовнішнє та внутрішнє. Мовлення людині потрібне для реалізації функції 

спілкування, яке вкрай порушене у дітей з розладами аутистичного 

спектра дошкільного віку.  

Мовленнєвий розвиток дітей з розладами аутистичного спектра 

має свої особливості. За даними Т. Пітерс у дітей віком 5 місяців важко 

інтерпретувати плач, гуління незвичне або обмежене, відсутня реакція на 

своє ім’я та мовлення іншої людини. При спілкуванні дітей з батьками 

помітні труднощі в системі взаєморозуміння. Діти можуть демонструвати 
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відсутність позитивного звʼязку необхідного для встановлення взаємодії 

між мамою і дитиною. До 2 років словниковий запас дитини складає 

менше 15 слів. Слова у дітей з розладами аутистичного спектра можуть 

з’являтись, а потім зникають. У деяких дітей поряд з відсутністю 

комунікативного розвитку спостерігається бурхливий розвиток мовлення, 

який порушується у віці 2-3 років. Жести цією категорією дітей не 

використовуються та самостійно не збільшується їхня кількість. На 

третьому році життя дитина не використовує фразове мовлення в діалозі, 

частіше це повторення одного слова, або вживання ехолалій. У дітей з 

розладами аутистичного спектра, що використовують мовлення у 

спілкуванні характерна неадекватна інтонація, порушена ритмічна 

складова мовлення, не чітка артикуляція звуків. У дітей цієї категорії 

порушене розуміння мовлення, а також спостерігається не виконання 

мовленнєвих інструкцій.  

Ступінь оволодіння мовленнєвою функцією та її розвиток у дітей з 

розладами аутистичного спектра залежить від ступеня вираженості 

аутизму, індивідуальних особливостей дитини, супутніх порушень та 

рівня психофізичного розвитку. Робота логопеда з дітьми з розладами 

аутистичного спектра базується на комплексній діагностиці мовленнєвої 

функції та стану розвитку дитини загалом.   

За твердженням Н. В. Базими навчання дітей з розладами 

аутистичного спектра комунікативних навичок повинно орієнтуватись 

на:  

- індивідуальному підході (для кожної дитини необхідно 

розробляти окрему програму, добирати відповідні завдання, 

підбирати методи та методики); 

- системності (потрібна розроблена система певних послідовних 

корекційних, розвивальних, навчальних, виховних заходів з 

прогнозуванням їхніх можливих наслідків на дитину); 

- систематичності (розвиток комунікативних навичок, як і будь-

яких інших, виявить результативність лише за умови 

повторюваності виконання необхідних вправ у певній 

послідовності та системі); 

- повторюваності (для кращого та міцнішого засвоєння будь-

яких знань, умінь та навичок необхідне їх повторення в достатній 

кількості);  

- цілісності (вправи та задання повинні підбиратися та 

виконуватися не відірвано одне від одного, а в певній сукупності, 

що складає цілісну навичку чи систему знань); 
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- стимулюванні/мотивуванні (важливо підтримувати інтерес 

дитини до взаємодії з дорослим та виконання його прохань, 

завдань, інструкцій, що можливо через індивідуально підібрані 

стимули та мотиви дитини); 

- гнучкості (працюючи з дитиною, яка має порушення 

психомоторного розвитку, важливо вміти одне й те саме задання 

запропонувати в різних варіаціях, гнучко реагувати на позитивні та 

негативні реакції дитини, змінювати план та наповнення заняття 

таким чином, щоб це позитивно пливало на досягнення 

поставленої мети); 

- перевірці (діти з розладами аутистичного спектра інколи не 

одразу демонструють засвоєне, саме тому необхідною є постійна 

перевірка засвоєного); 

- закріпленні (навчаючись, ми надбудовуємо нові знання на 

«фундамент» старих, актуалізація та закріплення наявних знань, 

умінь та навичок дає можливість зберегти їх у довготривалій 

пам’яті та довести до автоматизму за необхідності); 

- поступовому ускладненні (занадто легкі завдання викликають 

нудьгу і відволікання, занадто складні – напруження і 

відволікання, тому ускладнення завдань повинно відбуватися лише 

за умови, що дитина опанувала попередній етап та здатна засвоїти 

наступний); 

- ситуації успіху (дитині важливо бути успішною, важливо 

справлятися з висунутими вимогами, важливо чути щиру похвалу, 

тому необхідно час від часу давати їй такі завдання, які вона точно 

виконає) [1, с. 39–40]. 

На першому етапі роботи логопеда над викликанням мовлення 

дітей з розладами атистичного спектра потрібно розробити план роботи 

враховуючи індивідуальні особливості сенсорного, моторного та 

психофізичного розвитку дитини. Логопед має працювати в 

мультидисциплінарній команді супроводу, де кожен фахівець має 

співпрацювати з іншими та батьками. Робота логопеда на цьому етапі 

спрямована на навчанні дитини співпрацювати та комунікувати зі 

спеціалістом та батьками. Завданнями на етапі викликання мовлення 

дітей дошкільного віку є навчання розумінню мовлення оточуючих з 

використанням жестів та без них, робота над сприйняттям мовлення 

оточуючих, виконання елементарних дій за словесною інструкцією.  

Аналізуючи досягнення науковців, що займались проблемою 

навчання, виховання та соціалізації дітей з розладами аутистичного 

спектра ми виокремили такі особливості, що в роботі необхідно 
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систематично повторювати однотипові завдання до виконання їх 

дитиною автоматично. Це дозволить уникнути забування вже засвоєних 

умінь, що є характерним для дітей з розладами аутистичного спектра. На 

кожному занятті потрібно стимулювати дитину спілкуватись 

використовуючи свій мовленнєвий запас або засвоєні жести.  

Отже, логопедична робота має розпочинатись у ранньому 

дошкільному віці для надання можливості дитині розвиватись, адже 

мовленнєвий розвиток є невід’ємною частиною життя та психічного 

розвитку людини загалом. У роботі логопеда з дітьми дошкільного віку з 

розладами аутистичного спектра необхідно враховувати індивідуальні 

мовленнєві, сенсорні, психофізичні особливості, а також ступінь 

вираженості аутизму.   

 

________________________ 

 

1. Базима Н. В. Розвиток мовлення дітей з аутизмом Київ: Літера 

ЛТД, 2019. С.39 – 40. 

2. Логопедія. Підручник. За ред. М. К. Шеремет. К.: Видавництво 

Дім «Слово», 2010. С. 4. 
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кандидат психологічних наук, 

асистент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

Професійна підготовка майбутнього фахівця спеціальної освіти – 

це система організаційно-педагогічних заходів, зорієнтована на 

особистісний розвиток студента, головною метою і кінцевим результатом 

якої є формування готовності студентів до виконання майбутньої 

професійної діяльності. У цій складній та об’ємній системі, спрямованій 

на здобуття студентами ґрунтовних знань, формування професійних 

вмінь та навичок, розвитку мотиваційної сфери, формування 

особистісних соціально-значущих якостей, які сприятимуть 

кваліфікованому виконанню професійних обов’язків. Важливою 

складовою цього процесу є розвиток емоційного інтелекту, як необхідної 

професійної риси спеціального педагога. 

Поняття «емоції» ми вживаємо у широкому і вузькому значенні 

слова. У широкому розумінні емоції позначають будь-які можливі 
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душевні переживання. У вузькому розумінні емоції (від. лат. emoveo – 

хвилюю, збуджую) – це відносно прості та короткотривалі душевні 

переживання, які характеризують ситуативне ставлення людини до 

навколишнього світу і до самої себе. В емоціях людини відображаються 

переживання, що виражають ступінь задоволення чи незадоволення її 

невідкладних потреб. На основі емоцій можемо визначати, що у цю 

хвилину турбує людину, які потреби є для неї найактуальнішими.  

Аристотель у своїх філософських роздумах «Нікомахова етика» 

сказав, що нашим емоційним життям має керувати розум. Адже 

пристрасті, спрямовані у правильне русло, становлять нашу мудрість, 

вони визначають наші думки, вподобання, цінності, життєві приорітети. 

Як зазначив Аристотель, проблема полягає не у самій емоційності, а у 

відповідності емоції та її вияву. Виникає запитання: як нам наділити 

емоції розумом щоб зберігати емоційний баланс і таким чином 

покращити власне життя, фізичне здоров’я та добробут. Емоційний 

інтелект, або EQ, належить до здатності людини розпізнавати, розуміти і 

керувати емоціями. Це критична властивість, коли йдеться про 

міжособистісне спілкування. Сам термін придуманий психологами в 

1990-х роках, але його використання швидко поширилося на інші сфери, 

в тому числі бізнес, освіту і популярну культуру. Психологи Пітер 

Саловей і Джон Д. Майєр, одні з провідних дослідників цієї теми, 

визначають емоційний інтелект як здатність розпізнавати і розуміти 

емоції в собі та в інших. Ця властивість також передбачає використання 

такого емоційного розуміння для ухвалення рішень, вирішення проблем і 

спілкування з іншими людьми. 

Емоції породжуються біологічно обґрунтованими психологічними 

станами, що виникають у результаті нейрофізіологічних змін та по-

різному повʼязані з думками, почуттями, поведінковими реакціями і 

ступенем задоволення чи страждання. Фізіологічні реакції на певну 

емоцію виникають зазвичай ще до того, як людина усвідомить, що саме 

відчуває. Як виявив Зигмунд Фройд, значна частина нашого емоційного 

життя відбувається несвідомо: почуття, які вирують всередині, не завжди 

перетинають поріг нашої свідомості. 

Емоційний інтелект – це здатність розуміти та керувати власними 

емоціями, а також розуміти емоції інших людей. Головною рисою цієї 

навички є вміння контролювати свої емоції і видавати те, що потрібно 

побачити всім навколо. Ті, хто володіють емоційним інтелектом швидше 

знаходять контакт з людьми і отримують задоволення від спілкування. 

Вони швидше приймають рішення та отримують бажане, можуть брати 

на себе відповідальність і здатні долати проблеми ще на етапі їх 

зародження. Як зазначає Деніел Гоулман, емоційний інтелект реагує 



129 

набагато швидше, ніж раціональний, а вчинки, продиктовані емоційним 

розумом, супроводжуються особливим почуттям впевненості у власній 

правоті. 

Емоційні навички – це самоусвідомлення, вміння впізнавати, 

виражати емоції та керувати ними, контролювати імпульси й вміти 

відкладати задоволення, позбавлятися стресу та тривожності. Контроль 

за імпульсами базується на розумінні різниці між почуттями і діями та на 

вмінні приймати емоційно збалансоване рішення, спочатку контролюючи 

імпульс до дії, а потім визначаючи альтернативні дії та їх наслідки 

наперед, до того, як вчинити в той чи інший спосіб. Багато компетенцій 

належать до сфери міжособистісних стосунків: уміння слухати, 

зчитування соціальних та емоційних сигналів, розуміння точки зору 

іншої людини, здатність чинити опір негативному впливу, усвідомлення 

доречної або необхідної поведінки у даній ситуації. За допомогою цих 

навичок можна запобігти виникненню конкретних проблем. 

Одним з перших кроків до використання навичок емоційного 

інтелекту студентами є практика розпізнавання власних емоцій. 

Самосвідомість має на увазі усвідомлення різних аспектів самого себе, в 

тому числі емоцій і почуттів. Це одна з основних складових емоційного 

інтелекту. Щоб розпізнати емоції і зрозуміти, що викликає ці почуття, 

необхідно спочатку усвідомити самого себе. Емоційно інтелектуальні 

люди вміють поставити себе на місце іншої людини і зрозуміти, як вона 

себе почуває. Емпатія – це більше, ніж просто здатність до 

співпереживання, усвідомлення того, як інші відчувають; це також 

включає в себе те, як ви реагуєте на ці емоції. У процесі навчальної 

взаємодії емпатія дозволяє зрозуміти різну динаміку спілкування та 

співпраці між студентами і викладачами. Емпатичні здібності сприяють 

кращому сприйманню точки зору іншої людини, формують здатність 

уважніше слухати. 

Деякі способи роботи над формуванням емпатії : 

 Побачити речі з точки зору іншої людини. Іноді це може бути 

складно, особливо якщо ви відчуваєте, що інша людина помиляється. 

Подивіться на ситуацію з іншого боку. Це може бути відмінний перший 

крок до пошуку проміжної точки між двома протилежними поглядами. 

 Звернути увагу на невербальне спілкування. Сигнали, які люди 

посилають за допомогою мови свого тіла, можуть багато чого розповісти 

про те, що вони насправді думають. 

 Проаналізувати, як ви реагуєте на інших. Чи визнаєте ви їх 

внесок, навіть якщо не згодні з ними? Надання іншим людям інформації 



130 

про те, що їхні зусилля заслуговують на увагу, часто допомагає кожному 

відчувати себе більш схильним до компромісу. 

Навчання емоційної грамотності покращує рівень академічних 

досягнень студентів [1, с. 484], розширює межі навчального процесу та 

допомагає краще виконувати свої ролі у житті, формуючи: 

 Здатність краще аналізувати і розуміти стосунки з іншими; 

 Уміння ефективно вирішувати конфлікти та обговорювати 

непорозуміння; 

 Уміння вирішувати проблеми, що виникають у навчальних 

стосунках; 

 Більшу впевненість у собі та хороші навички спілкування; 

 Формування товариських стосунків;  

 Взаємну дбайливість та люб’язність; 

 Залучення до суспільного життя, вміння вписуватися у певну 

групу; 

 Демократичність у стосунках з іншими людьми. 

 

___________________ 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ 

ПОТРЕБАМИ НА ПРИКЛАДІ ТЕХНОЛОГІЇ KIDS SKILLS 

 

Олег Саламон, 

асистент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

Наше дослідження є присвячене роботі з дітьми з особливими 

потребами в контексті короткотермінової терапії орієнтованої на рішення 

(BSFT – Brief Solution Focused Therapy), а саме при використані 

технології «Kids Skills» – «Навички дитини – я впораюся!» Бена 

Фурмана.  
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Обрана тема дослідження дає можливість ознайомитись з 

сучасними корекційними та терапевтичними методами праці в 

короткотерміновій терапії орієнтованій на рішенні та відкрити 

ефективність їх використання в роботі з дітьми з порушеннями 

інтелектуального розвитку, з розладами спектру аутизму, з затримкою 

психічного розвитку та інших нозологій.  

Метою наукового дослідження є аналіз та ґрунтовне вивчення 

інноваційних підходів та методів короткотермінової терапії орієнтованої 

на рішення (BSFT), які сьогодні використовуються при терапії та корекції 

дітей з особливими потребами.  

Розглядаючи питання про роботу з дітьми з особливими 

потребами, яка реалізується через підтримку, супровід, психокорецію та 

психотерапію, важливим є ознайомитись з однією з сучасних технологій, 

яка добре зарекомендувала себе в роботі з дітьми з різними нозологіями 

та психічними розладами, у тому числі порушеннями інтелектуального 

розвитку, з розладами спектру аутизму, з затримкою психічного 

розвитку, які відчувають труднощі в спілкуванні, поведінці, в прояві 

емоцій тощо. Це технологія «Kids Skills» – «Навички дитини  – я 

впораюся!», запропонована Беном Фурманом. Початків методу треба 

шукати в філософському напрямкові конструктивізму і в 

Короткотерміновій терапії зосередженій на рішенні (BSFT). 

Підхід, орієнтований на рішення (Solution Focused Approach) –  це 

певний спосіб побачити саму людину, природу її проблем, можливість 

змін і найбільш корисні способи допомогти людям осягнути ці зміни. Це 

радикальний мовний  підхід, який пропонує можливість ефективно 

працювати над зміною без необхідності аналізувати природу проблеми, з 

якою стикається клієнт. Передбачається, що сам клієнт є експертом в 

контексті змін, які відбуваються в процесі надання терапевтичної 

допомоги. Ідея BSFT заснована на двох припущеннях: 

- значення, приписуване побудові рішень клієнтом, є областю так 

званого бажаного майбутнього клієнта; 

- переконання, що клієнти володіють достатніми ресурсами для 

того, щоб цей образ рішення (мету) втілити в життя в своєму 

майбутньому, тобто досягти поставлених цілей, вирішити проблему. 

Творцями цієї моделі є Стів де Шазер і Інсу Кім Берг, які разом зі 

своїми колегами в кінці 70-х років минулого століття розробили її в 

рамках Центру короткотермінової терапії в Мілуокі, США. У своєму 

підході вони спирались на праці Мілтона Еріксона і методи роботи, що 

використовувались в Інституті психічних досліджень в Пало-Альто, а 

також на ідеї Вацлавика, Уікленда і  

Фіша [4, 33 – 38; 2, 26 - 27]. 
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Основними принципами (BSFT) є наступні ствердження [4, 40 ]: 

- Принцип Перший: Якщо не зіпсувалося – не ремонтуй. 

- Принцип Другий: Якщо вже знаєш, що допомагає – роби це 

частіше – повторюй.  
- Принцип Третій: Якщо це не допомагає – не роби цього більше 

- роби щось інше.  
Робота з кожною дитиною, в тому числі з особливими потребами, 

відноситься до категорії роботи з клієнтом, який не любить говорити про 

свої проблеми. Найчастіше присутність молодої людини в кабінеті 

терапевта є наслідком проблем, які виникають у батьків або опікунів у 

взаємодії з дітьми. Дитина як клієнт знаходиться в гостьових відносинах 

з терапевтом, адже вона немає мотивації до змін, а тим більше 

усвідомлення проблеми. У роботі з дітьми найбільш важливими є 

відносини, які ми будуємо з ними і ті, які є у них з іншими людьми. Під 

час роботи з такими дітьми, вибудовуючи відносини, треба бути уважним 

спираючись на їхні потреби [4, с. 173–177]. 

Метод «Я впораюся» був розроблений в 90-і роки XX ст. у 

Фінляндії. Його творцем є Бен Фурман, який разом з Тапані Ахола 

заснував у 1985 р. Гельсінський інститут короткотермінової терапії 

(Helisinki Brief Therapy Institute) і займався освітньою діяльністю. 

Програма «Я впораюся» спочатку була практичним інструментом, 

набором корисних принципів для конструктивного вирішення проблем 

дітей дошкільного віку. Це був набір ідей, які успішно застосовувалися і 

перевірялися в роботі з дітьми та їх сімʼями і так поступово формувався 

15 кроковий метод «Kids Skills» –  «Навички дитини – я впораюся!» [1, с. 

14–16]. 

Технологія роботи з дитиною базується на 15-ступеневій 

структурі, в якій ми допомагаємо дитині подолати труднощі або 

проблеми психологічного характеру. Цей метод покликаний допомогти 

дітям освоїти нові навички і є практичним інструментом для виховання, 

орієнтованого на рішення. Може використовуватись батьками, 

вчителями, педагогами, психологами, соціальними працівниками, 

терапевтами. 

Бен Фурман говорить, що немає різниці, з якою дитиною ми 

зустрічаємося, якщо ми хочемо допомогти, ми ставимося до кожної 

маленької людини «нормально». Однією з основних ідей «Kids Skills» є 

твердження, що дитина не має проблем, вона чогось не вміє і може цього 

(навички) навчитись. 

Програма «Я впораюся!» – це практичний метод, що допомагає 

дітям навчитися навичкам подолання емоційних і поведінкових проблем 

за допомогою сімʼї, друзів та інших близьких їм людей. Вона була 
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створена для дітей у віці від трьох до дванадцяти років, але її постулати 

також підходять для підлітків і навіть дорослих. 

Філософія методу передбачає, що у дітей є свої поважні проблеми, 

а ми, дорослі, часто намагаємося применшити їх, спираючись на свій 

досвід і свою перспективу. Діти дуже часто чують «ти виростеш з цього», 

«коли виростеш, ти зрозумієш це», «не хвилюйся», «тобі нічого боятися». 

Метод Kids Skills відноситься до дитини і її проблем з повагою, як 

до людини, яка має можливість впоратися з чимось. Вирішення проблем 

дітьми є базою для їх дорослішання, на цьому вони будують свою 

самооцінку. Діти дуже часто не просять нас про допомогу, тому що їх 

проблеми не сприймаються поважно. Це практичний метод, що 

допомагає дітям навчитися навичкам подолання емоційних і 

поведінкових проблем за допомогою сімʼї, друзів та інших близьких їм 

людей [3, с. 15–17]. 

Отже програма 15 кроків: 

1. Перетворення проблем у вміння. Потрібно визначити, які 

навички допоможуть впоратися з нагальною проблемою. Істотною 

складністю може стати некоректне формулювання. Навіть дорослі часто 

ставлять за мету «не робити неправильні речі». Щоб засвоїти якийсь 

навик, його потрібно сформулювати як «правильну дію». Іншими 

словами, замість «не битися» або «не плакати», коли тобі відмовляють в 

отриманні бажаного, має прозвучати «навчитися адекватно висловлювати 

своє невдоволення». 

2. Згода на оволодіння навиком. Без згоди дитини нічого не 

вийде, вона повинна сама поставити перед собою мету. Можна з дитиною 

обговорити проблему і домовитись з нею про те, який навик вона буде 

засвоювати. 

3. Перерахування переваг від оволодіння навиком. Дорослий 

допомагає дитині зрозуміти, що в її житті покращиться в результаті 

засвоєння навику. 

4. Назва навику. Нехай дитина сама підбере навику назву. Чим 

забавнішою, метафоричнішою, яскравішою вона буде – тим краще. 

5. Вибір істоти сили. Для підтримки у важкій справі дитина 

вибирає для себе тварину або іншу істоту (іграшку, символ), яка буде 

підтримувати її і допомагати в оволодінні навиком. 

6. Підбір групи підтримки. Дорослий допомагає дитині вибрати і 

запросити людей, які будуть допомагати йому і радіти її успіхам. 

7. Набуття впевненості. В першу чергу дорослі допомагають 

дитині утвердитися в думці, що майбутня праця їй під силу. 

8. Готуємося святкувати перемогу. Подолати труднощі 

допоможе думка про те, як святково буде відзначено оволодіння навиком. 
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9. Уточнення елементів навику. Дорослий пропонує дитині 

змоделювати свою поведінку після оволодіння навиком, як він, 

наприклад, буде себе вести, коли опанує новий навик. 

10. «Рекламна кампанія». Дорослий розповідає знайомим, до якої 

мети рухається дитина. 

11. Тренування навику. Дорослий обговорює з дитиною, як той 

буде застосовувати отриманий навик практично в житті. 

12. Нагадування про навик. Нехай це відбувається в тій формі, 

яку вибрала сама дитина. Наприклад, жест або кодове слово в той 

момент, коли «правильна поведінка» не спрацювала, або дитина забула 

про навик. 

13. Святкування успіху. Коли дитина переконається у своїй 

перемозі, вона святкує її разом з тими, хто їй допомагав, щоб їм також 

подякувати. 

14. Передача знань. Швидше за все, дитина захоче поділитися 

своїм умінням з іншими, і дорослий допомагає їй в цьому. 

15. Перехід до наступного вміння. Поки дитина знаходиться на 

хвилі успіху і впевненості в собі, дорослий пропонує обговорити, якого 

наступного навику можна буде навчатися [1, с. 21–30]. 

Дорослі найчастіше розглядають проблеми дітей як симптоми 

більш глибоких розладів, які необхідно лікувати, в той час як діти 

розглядають проблему як результат відсутності навичок, які їм потрібно 

вивчити.  

Цей метод підходить до цього питання з точки зору дитини і 

покликаний спонукати дитину набути навичок, необхідних їй для 

подолання її проблем, і допомогти їй цього досягти. Він в своїй 

передумові залучає в підтримку дитини також її близьких, друзів і школу 

– надаючи таким чином вплив не тільки на неї, але і на все її оточення і 

мережу соціальних контактів.  

Метод «Я впораюся» працює з широким спектром проблем: 

розлади поведінки, розлади концентрації, шкідливі звички, істерика, 

проблеми з їжею або сном, використання туалету, емоційний дисбаланс і 

т. д. За допомогою методу «Я впораюся» діти та підлітки отримують 

можливість контролювати своє життя, та полегшити симптоми розладів, 

здобувати корисні навички.  

В контексті Короткотермінової терапії зосередженої на рішенні та 

технології Kids Skills в роботі з дітьми важливим є відмовлятись від 

розмов про заборони, а замість думати про альтернативу та позитивне 

повідомлення, яке можна застосувати. Дітям набагато легше почати щось 

робити, ніж перестати. Незважаючи на те, що наші повідомлення можуть 

стосуватися невеликих змін, які, здавалося б, не мають великого 
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значення, однак у цьому випадку ми зустрічаємось з своєрідним 

парадоксом, мова, якою ми говоримо, має величезне значення і велику 

силу, тому що з її допомогою ми створюємо нову реальність [3, с. 15–17]. 

Якщо ми самі не знаємо, що може бути корисно, варто запитати дитину 

про те, які зміни він очікує або що може бути корисно для нього. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що короткотермінова терапія 

орієнтована на рішення (BSFT) може бути успішно адаптованою до 

терапевтичної та психокорекційної роботи з дітьми з особливими 

потребами, а такі її інноваційні підходи як «Kids Skills» – «Навички 

дитини – я впораюся!», який ми проаналізували в нашому дослідженні, 

дозволяють ефективно покращувати якість життя як самої дитини, так і її 

батьків.  
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ОСОБЛИВОСТІ СФОРМОВАНОСТІ НАВИЧОК НАВЧАЛЬНОЇ 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ 

 

Христина Сайко, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

Сучасне українське суспільство перебуває у стані трансформації і 

характеризується становленням нових соціальних норм, принципів 

соціального устрою, переходом через переривчастість, відхилення, 

порушення існуючої соціальної традиції до якісно нових соціальних 

реалій. Прискорення темпів соціальної динаміки, перетворення старих, 

виникнення нових соціальних структур, трансформація соціальних ідей 
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та цінностей неминуче задають параметри перебігу соціалізації, 

висуваючи до суб’єкта підвищені вимоги щодо формування моделей 

соціальної поведінки, конструювання особистісної системи цінностей. 

Усе це привертає увагу до проблем навчання та виховання підростаючого 

покоління, визначення особливостей його перебігу, пошуку способів 

підвищення його ефективності. 

Мотивація навчання впливає на навчальну успішність учнів 

початкової школи, під час навчання в початковій школі діти зазвичай 

роблять величезний крок вперед у своєму вольовому розвитку. Саме 

довільна регуляція діяльності дитини є істотною умовою для навчання 

дитини у школі. Дитина вчиться усвідомлювати завдання і діяти зі 

свідомістю потреби його виконання.  

Порушення інтелектуального розвитку – це сповільнення темпів 

психічного розвитку внаслідок функціонального пошкодження кори 

головного мозку. Затримка психічного розвитку є пограничним станом 

між нормою та дебільністю і виражається в недостатності загального 

запасу знань, незрілості мислення, переважанні ігрових інтересів, 

швидкій перевтомлюваності в інтелектуальній діяльності. 

Оглядова характеристика особливостей розвитку дітей з 

інтелектуальними порушеннями показує, що явище затримки 

неоднорідние як за патогенезом, так і за структурою дефекту. Водночас 

для дітей цієї категорії характерні типові ознаки, що відрізняють їх від 

норми розвитку: незрілість емоційно-вольової сфери, понижений рівень 

пізнавальної діяльності, недостатньо сформована готовність до засвоєння 

знань і предметних понять. Серйозні обмеження в соціальних і 

навчальних можливостях визначають необхідність виділення цих дітей в 

категорію учнів з «особливими потребами», які дуже часто потребують 

спеціальної корекційно-педагогічної, психологічної, а інколи і медичної 

підтримки. 

Здатність учнів до навченої діяльності включає: уміння планувати 

свою навчальну домашню роботу, братися в певні години за її виконання 

раціональними способами, вивчати тексти, виконувати письмові 

завдання, контролювати результат їх виконання. Комплекс часткових 

умінь, тісно повʼязаних між собою, становить усе те, що називають 

умінням: навчатися, грати на музичному інструменті, малювати тощо. 

Відомо, що порушення інтелектуального розвитку в дітей мають 

різне походження й причини. Виходячи з положення Л. С. Виготського 

про єдність біологічних і соціальних факторів у розвитку дитини, варто 

зазначити, що за різних порушень розвитку на тлі загальних 

закономірностей мають спостерігатися певні особливості, зумовлені тими 

чи іншими порушеннями, що призводять до змін у розвитку цих дітей [1, 
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c. 55]. Такі зміни залежать як від часу виникнення порушення тієї чи 

іншої функції, так і від ступеня вираженості порушення. 

У молодшому шкільному віці формуються вольові якості, 

основними напрямами розвитку яких є: розвиток їх ініціативності; 

встановлення взаємозв’язку між метою дій і їх мотивам; посилення 

регулювальної ролі мовлення у їх виконанні. При недостатній вольовій 

активності діти раннього віку легко відмовляються від мети і замінюють 

її іншою. Необхідною умовою виникнення вольової регуляції діяльності 

розвиток самосвідомості [6, c. 50]. Завдяки самосвідомості в дитини 

відбувається формування образу-мети, образу-моделі дії, у яких 

поєднуються потреби, мотиви, цілі, моральні й естетичні уявлення. 

Однією з функцій самосвідомості є співвіднесення імпульсивних потягів 

з моральними принципами поведінки. За допомогою волі особистість 

контролює, регулює свої дії і вчинки. 

Довільними називають дії, скеровані на досягнення свідомо 

поставленої мети, які спонукаються конкуручими мотивами і пов’язані з 

перешкодами, для подолання яких треба докласти зусиль. Показником 

довільності є відносна незалежність дошкільника від дорослого у 

постановці мети, плануванні й організації своїх дій, усвідомленні себе не 

виконавцем, а діячем. 

Діти даної категорії мають  труднощі як у соціальній адаптації, так і 

в навчальній діяльності. Вони погано засвоюють грамоту, вміння рахувати і 

розвʼязувати задачі, недостатньо розуміють пояснення вчителя, мають 

проблеми у спілкуванні з дітьми та дорослими і, зрештою, стають 

неуспішними у школі. Для них характерними є ознаки, які мають 

розглядатися в комплексі: звуженість зони найближчого розвитку, тоді як і 

при сенсорних вадах, і при затримці психічного розвитку та розладах 

емоційно-вольової сфери здатність до научуваності є збереженою або 

наближеною до норми; порушення вербального і образного мислення, на 

відміну від інших видів аномалій, за яких зазвичай спостерігається 

розбіжність між можливостями оперування образами чи словами; 

труднощі формування навчальної і ігрової діяльності; істотне зниження 

критичності мислення, на основі якого стає обмеженою здатність до 

усвідомлення власного дефекту, що, в свою чергу, знижує прагнення до 

компенсації; обмеження можливостей компенсації через тотальність 

психічних порушень, яка зумовлена дифузним пошкодженням кори 

головного мозку; залежність особливостей психічного реагування від рівня 

складності ситуації; завищена самооцінка часто у поєднанні з неусвідомленим, 

позначеним лише у переживаннях, комплексом неповноцінності; 

безпосередність, відкритість, висока навіюваність, відсутність опору щодо 

втручань у власний внутрішній світ.   
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В роботі з такими учнями слід враховувати, що вважається 

продуктивною для використання розроблена П. Я. Гальперіним теорія 

поетапного формування розумових дій. Одним із елементів цієї теорії є 

положення про велику роль початкового орієнтування у формуванні 

нових дій. Чим тривалішою і розгорнутішою є орієнтувальна основа 

початкових дій, тим легше та успішніше формуються навички.  

Загальними умовами, що сприяють найбільшій ефективності 

формування уміння, є: а) розуміння людиною узагальненого правила; б) 

зворотний звʼязок у процесі розвʼязання нових завдань. Повторюючи ту 

чи іншу дію, людина вправляється, виконуючи її. Внаслідок цього 

вдосконалюється виконання нею цієї дії. Дія виконується дедалі швидше, 

легше, вільніше, вимагає меншого напруження, зусиль і вольового 

контролю, кількість помилкових рухів зменшується. 

Показником довільності є відносна незалежність дошкільника від 

дорослого у постановці мети, плануванні й організації своїх дій, 

усвідомленні себе не виконавцем, а діячем. Адже часто дитина легко 

порушує почате за відсутності зовнішнього контролю, що свідчить про 

несформованість внутрішнього механізму регуляції своїх дій. Довільність 

передбачає і вміння надати смислу своїм діям, врахувати набутий досвід. 

Діти, які уявляють радість мами від виготовленого ними подарунка, 

охочіше і легше доводять роботу до кінця [4, c. 366]. Розвиток волі 

відбувається у всіх видах діяльності, які потребують отримання своїх 

спонукань і досягнення мети. 

Можна зробити висновок про те, що у молодшому шкільному віці 

виникають і розвиваються вольові дії, основними напрямами розвитку 

яких є: розвиток їх цілеспрямованості; встановлення відношень між 

метою дій і їх мотивам; посилення регулювальної ролі мовлення у їх 

виконанні. Завдяки самосвідомості в дитини відбувається формування 

образу-мети, образу-моделі дії, у яких поєднуються потреби, мотиви, 

цілі, моральні й естетичні уявлення. Однією з функцій самосвідомості є 

співвіднесення імпульсивних потягів з моральними принципами 

поведінки. За допомогою волі особистість контролює, регулює свої дії і 

вчинки. 
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Етнічна ідентичність як соціально-психологічна категорія є 

визнаною складною системою  поглядів, уявлень, ідей особистості, що 

виникають на основі її взаємодії з представниками інших етнічних груп 

[1, c. 150]. Етнічна ідентичність відображає рівень знань особистості 

щодо власної та інших етнічних груп, а також форми і стан властивої 

особистості етнічної ідентичності за певними визначеними ознаками: 

цінності, мова, звичаї, традиції, культура, тощо [2, с. 139]. Значною 

мірою позитивна етнічна ідентичність обумовлюється особистісними 

характеристиками особистості. Важливе значення мають умови 

соціального макро- і мікросередовища, наявність досвіду та практики 

міжетнічного спілкування, які що формують толерантне відношення до 

представників інших етнічних груп [4, с. 48]. 

Особистість з дитинства формує належність до певної нації та 

країни, ототожнює себе з її членами внаслідок спільної історичної 

пам`яті, спільності, мовних та культурних архетипів. Етнічна 

ідентичність властива кожній особистості, і виявляється у меншій чи 

більшій мірі. Дослідження проблеми етнічної ідентичності в сучасному 

суспільстві зумовлюється не тільки розвитком людської 
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індивідуальності, а й змінами в розвитку суспільств, рівнем зростання чи 

спадання міжетнічної напруженості й конфліктів, динамікою міграційних 

процесів. 

Етнічна ідентичність входить до структури соціальної ідентичності 

особистості. Тобто вона є психологічною категорією, що визначає 

усвідомлення людиною своєї належності до певних етнічних спільностей 

або груп. Знання про етнічні групи формують комплекс уявлень, які 

утворюють в свою чергу систему етнодиференціюючих ознак – мову, 

цінності, історичну памʼять, релігію, міфи про спільних предків, 

національний характер, народне та професійне мистецтво, уявлення про 

рідну землю. На формування і наступні прояви етнічної ідентичності 

впливає цілий ряд аспектів, які обумовлюються особливостями 

соціального оточення та міжгрупових відносин. Аспекти формування 

етнічної ідентичності можна віднести до двох груп: 1) чинники змін в 

соціально-політичній сфері та повʼязані з ними зміни в міжетнічних 

відносинах; 2) чинники гетерогенності або гомогенності етнічного 

оточення особистості. 

На формування та зміну етнічної ідентичності впливають 

насамперед соціально-економічні, психологічні, ідеологічні,  політичні та 

інші чинники. Такими чинниками можуть бути ступінь участі 

представників певної етнічної групи в органах влади, вплив етнічної 

групи (її «вага») на соціум взагалі, політичні погляди та ідеї провідних 

особистостей етнічної групи; психологічно загострені почуття 

ущемлення або несправедливості що етнічної групи, особливості 

соціально-економічного статусу (освіта, професія, дохід членів етносу) та 

динаміка міжетнічної взаємодії. 

Етнічна ідентичність може виконувати дуже важливу для етносу 

чи етнічної групи функцію інформаційного захисту, виступаючи у ролі 

«фільтра», здатного зберегти самобутність етнічної культури під тиском 

чужорідного культурного та соціального впливу. Формуюча функція 

поєднує ідентичність індивіда із майбутнім, тобто шляхом визначення 

життєвих цілей та ідеалів, до яких прагне особистість, але наразі відсутні 

та для реалізації яких необхідні зусилля, дії, напруга сил та засобів. 

Особливої актуальності набувають емпіричні дослідження аспектів 

формування етнічної ідентичності в студентському середовищі. При 

цьому уваги потребує вивчення етнічної та національної ідентичності 

студентів з огляду на те, що саме студенти у найближчому майбутньому 

стануть визначальною силою у збереженні й подальшому розвитку 

національної державності.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДХОДУ, ЗАСНОВАНОГО НА 

ПРАВАХ ЛЮДИНИ, У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ В ГРОМАДІ 

 

Ольга Столярик, 

асистент кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи 

 

Визнання міжнародними організаціями, що регулюють зміст та 

локальну практику у світовій спільноті Глобальних етичних принципів 

соціальної роботи, декларує місію втручань на місцях – збереження 

соціальної справедливості шляхом дотримання прав та свобод кожного 

члена громади. Згідно визначенню Міжнародної федерації соціальних 

працівників, соціальна робота – це професія, що ґрунтується на 

принципах дотримання прав людини. Орієнтація на права людини, як 

найвищу цінність, сприяло розвитку у науковому дискурсі підходу, 

заснованому на правах людині (з англ. мови «human rights approach»), як 

принципу, методу та інструменту соціальної роботи з громадами [4, с. 

64–173]. Імплементація міжнародних тенденцій розуміння прав людини в 

нормативно-правове поле України вимагає від соціальної роботи 

ширшого осмислення поняття «соціальна справедливість» у контексті 

технологій роботи з клієнтськими групами та громадами.  

Значний вклад у включенні правового контексту в розвиток 

соціальної роботи здійснили Дж. Адамс, яка ініціювала створення 
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перших правозахисних громадських організацій та А. Саломон, яка 

здійснила вагомий внесок в розвиток феміністичної соціальної роботи в 

рамках розширення прав жінок та боротьби з ґендерною дискримінацією. 

Однак, соціально-політичні процеси в післявоєнний період сприяли 

поширенню патерналістичного підходу до практичної діяльності та 

розвитку клінічної соціальної роботи, яка зосереджена на потребах чи 

проблемах клієнтських груп, а самих фахівців соціальної роботи визначає 

як професіоналів, за якими залишається останнє рішення. Такий погляд 

суперечить правам людини, з однієї сторони, а з іншої – порушує 

принципи соціальної роботи, зокрема право на участь, ухвалення рішень 

тощо. Фокус практики зосереджувався на допомогу, опіку та піклування 

задля задоволення потреб клієнтів чи вирішення життєвих проблем.  

Підхід, орієнтований на права людини, відкидає патерналізм і 

регламентує концептуальні засади соціальної роботи, як практичної 

діяльності, спрямованої на реалізацію прав людини чи соціальної групи 

шляхом забезпечення доступу до ресурсів та влади з метою дотримання 

соціальної справедливості. Процес імплементації HRA-підходу має 

політичний характер, оскільки зосереджений на структурних соціальних 

змінах, що сприятимуть участі у житті громади усіх її членів, в тому 

числі представників маргінальних чи вразливих груп [2, с. 428–440]. 

Підхід розглядає людину як найвищу цінність крізь призму розуміння її 

прав, сильних сторін та можливостей, а соціальну роботу – як діяльність 

задля створення безпечного, інклюзивного, підтримуючого середовища, 

де не толеруються прояви соціальної стигматизації і дискримінації. 

C. Мепп та інші дослідники наголошують на важливій ролі 

соціальних працівників у розширенні прав та можливостей шляхом 

наснаження індивідів та соціальних груп. На думку дослідників, 

соціальну роботу слід розглядати не крізь фокус задоволення потреб 

клієнтів, який виходить з дефіцитарної моделі соціальної роботи, а через 

лінзи надання владних повноважень щодо забезпечення їх основних прав 

[3, с. 259–269]. 

Підхід, орієнтований на права людини, включає в себе принципи 

соціальної справедливості, розвиток інклюзивності громад, прийняття 

різноманіття та пропагування поваги до кожного члена громади. Підхід 

вивчає проблеми конфлікту людської гідності та стигматизації, і 

детерміновані ним наслідки – дискримінацію та обмежений доступ до 

життєвих послуг. При використанні підходу у роботі з громадами, варто 

враховувати принципи прозорості та підзвітності соціальної роботи [2; 3].  

Соціальна робота, заснована на правах людини, повинна розуміти 

історичний досвід порушення прав людини, і соціальні проблеми, що 

виникли в результаті дискримінації. Ключова роль відводиться розвитку 
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можливостей клієнтів брати участь у формуванні соціальної політики та 

методологічному наповненню змісту інтервенцій. Участь визначається 

правом голосу і можливістю впливати на рішення, що стосуються життя 

клієнта. Принцип прозорості реалізовується шляхом рефлексивної 

практики та побудові довірливих стосунків між надавачами соціальних 

послуг та клієнтів, у тому числі через відкритість процесу прийняття 

політичних рішень, змістових наповнень та організаційних принципів 

програм втручань. Вагома увага відводиться процесу використання 

досліджень у соціальній роботі та, отриманих на основі них, фактів задля 

оцінки потреб клієнта, з подальшим її документуванням. Принцип 

підзвітності підходу реалізовується крізь макро- та мікропрактику 

соціальної роботи, в технологіях адвокації інтересів та прав окремих 

клієнтів і в методах підвищення правової обізнаності громади загалом [3, 

с. 259–269]. Варто зазначити, що існують етичні дилеми та конфлікти у 

соціальній роботі між використанням підходу, заснованого на правах 

людини, та існуючою політикою держави, як-от, ситуація з вимушеною 

ізоляцією внаслідок пандемії Covid–19 та право на свободу і вільне 

пересування громадян. 

Врахування підходу, орієнтованого на права людини, у соціальній 

політиці України та локальній практиці соціальної роботи, сприятиме 

наснаженню спроможності членів ОТГ, розвитку громад, дружніх до 

людини, де пріоритетом визначено створення безпечного середовища для 

кожного її члена, вітаються усі форми людського самовираження, а 

існуючі відмінності сприймаються не як перешкода, а ресурс. 
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АНАЛІЗ ЕМОЦІЙНО-МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТУ 

ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-ВОЛОНТЕРІВ 

 

Ольга Кос, 

асистент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

Сучасне суспільство потребує нових вимог до підготовки 

соціальних педагогів, адже вони не просто «освічені люди», – це 

педагоги зі стійким ціннісним світоглядом, який продукує розвиток 

освітнього середовища, проектує в ньому гуманність та гуманістичні 

цінності, підтримує та поширює реалізацію волонтерського руху в 

навчально-виховному процесі. Про необхідність розбудови системи 

освіти на основі формування загальнолюдських та національних 

цінностей наголошується у міжнародних проєктах (Всесвітній програмі 

«Молодь і дії» (2007 р.), Європейському пакті в інтересах молоді 

(2009 р.), «Педагогічна Конституція Європи» (2013 р.)), та і в 

національних (Законі України «Про освіту» (2017 р.), Законі України 

«Про вищу освіту» (2014 р.), та ін. У законодавчих та нормативних 

документах підкреслюється важливість забезпечення гуманістично-

інноваційної педагогічної освіти. Зокрема, у Всесвітній програмі 

«Молодь і дії» (2007 р.) передбачається участь української молоді в 

реалізації волонтерської програми. 

Результатом напряму інтеграції української педагогічної освіти в 

європейський освітній простір є ухвала «Педагогічної Конституції 

Європи» (2013 р.), де пропонується визначення єдиної ціннісної та 

методологічної платформи підготовки нового педагога. Провідними 

цінностями визнані гуманність, толерантність, миролюбство, екологічна 

безпека, дотримання прав людини та солідарність.  

З урахуванням висвітлених раніше понять цінності, гуманізм та 

гуманістичні цінності, відповідно до завдань нашого дослідження, 

зупинимося на формулюванні емоційно-мотиваційного компоненту 

поняття гуманістичних цінностей. 

До основних емоційно-мотиваційних компонентів гуманістичних 

цінностей відносимо такі: альтруїзм, емпатію, милосердя та 

відповідальність. Вважаємо, що формуючи перелічені вище гуманістичні 

цінності в студентів-волонтерів, можна сформувати адекватну реакцію-

відповідь молоді будь-яким антигуманним вчинкам, що відбуваються в 

соціальному середовищі, наприклад, проявам жорстокості, егоїзму, 

байдужості, безвідповідальності тощо. 

Розкриємо суть визначених емоційно-мотиваційного компоненту 

гуманістичних цінностей. У своїх дослідженнях Л. Примачок описує 
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термін альтруїзм (фр. аltruismе від лат. аlter – інший) та зазначає, що 

вперше його вжив один із творців соціології Огюст Конт. Альтруїзм 

виражав «revile pour outré» – «живи заради іншого». Французький вчений 

стверджував, що суть людського життя зосереджена на тому, щоб 

«служити людству і покращувати самих себе». Тому, за словами 

соціолога, альтруїзм – це самозречення, адже турбота про потреби 

ближнього можлива лише за умов свідомого обмеження власних 

інтересів [5, с. 170–171]. У словнику української мови, ми читаємо, що 

поняття альтруїзм характеризується як «безкорисливе піклування про 

благо інших і готовність жертвувати для інших своїми особистими 

інтересами» [8, с. 37]. У словнику В. Рибалки альтруїзм (від лат. аlter – 

інший; ego – я) трактується як «етичний принцип, властивість 

особистості, що виявляється у безкорисливому ставленні до інших, у 

прагненні до діяльності на благо інших, у готовності заради інших 

пожертвувати власними інтересами. Альтруїзм як риса особистості 

формується з дитячого віку в ході відповідного виховання, за якого дітей 

навчають розуміти потреби й інтереси інших людей, допомагати їм, 

захищати слабших, долаючи власні егоїстичні нахили. Альтруїзм 

протилежний егоїзмові, тобто моральному принципові, властивості, за 

якими людина віддає перевагу власним потребам і інтересам, нехтуючи 

потребами і інтересами інших людей і суспільства» [6, с. 20].  

Трактуючи поняття емпатія звертаємося до дисертаційного 

дослідження Т. Матюх де зазначено, що поняття емпатія згадується ще в 

часи давньогрецької філософії. Термін розуміли як «симпатію, як 

духовну об’єктивну спільність, через яку люди співчувають один 

одному» [4, с. 14]. У наукових працях Л. Виговської емпатія описується 

як «цілісне явище, у якому виділяються три взаємодіючі компоненти: 

когнітивний (розумові операції, знання); афективний (емоційні реакції); 

конативний (моторні реакції, поведінковий намір)». Педагог зазначає, що 

«емпатія може розвиватися як у соціальний бік поведінки, так і в бік 

просоціальної поведінки. Емпатійний процес характеризується 

сприйняттям іншого, співпереживанням та співчуттям» [2]. Науковець 

І. Юсупов пропонує своє визначення терміну «емпатія» як «цілісний 

феномен, що зв’язує між собою свідому і підсвідому інстанції психіки, 

мета якого проникнення у внутрішній світ людини» [12]. Отже «емпатія є 

складним, багаторівневим трансестетичним феноменом, сутність якого 

виявляється через механізми емпатійної взаємодії (проекцію, інтроекцію, 

ідентифікацію) та виступає смислотворчим компонентом гуманістичної 

складової духовності. Полягає в здатності створювати ціннісно-

смисловий образ дійсності, глибоко проникати у суть речей та явищ, а 

також у внутрішній світ іншої людини, розуміння її переживань, думок і 
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почуттів, та передбачає тимчасове злиття (ототожнення) з об’єктом 

емпатійної взаємодії зі збереженням власного цілісного духовного ядра» 

[4, с. 75]. 

Читаючи словник української мови ми зупинилися на понятті 

відповідальність, що трактується як «покладений на когось або взятий на 

себе обов’язок відповідати за певну ділянку роботи, справу, за чиїсь дії, 

вчинки, слова» [8, с. 620]. У філософському значенні відповідальність є 

однією з категорій етики, яка характеризує «виконання особистістю свого 

морального чи правового зобов’язання, здатність визнати авторство своїх 

вчинків і прийняти за них наслідки. Означає визнання зрілості 

особистості. У залежності від свободи вибору та дій, відповідальність 

може бути зовнішньою та внутрішньою. Зовнішня нав’язана іншою 

людиною або суспільством, а внутрішня – наслідок вільного вибору, 

відхід від такої відповідальності викликає докори совісті, бо така 

відповідальність є перед суспільством або перед собою» [10]. 

Т. Алексєєва досліджуючи феномен відповідальність, стверджує, що це 

«властивість розвинутої особистості, яка безпосередньо пов’язана із 

свободою вибору у поведінці людини та є вирішальною у її 

самореалізації й самоактуалізації. Виступає найбільш значущою базовою 

якістю, яка проявляється в особистісному (відповідальне ставлення до 

професійної справи та до себе), функціональному (прояві в різних 

напрямках діяльності майбутнього фахівця) та предметно-

орієнтувальному (особистіснопрофесійне зростання та показник 

готовності до професійної діяльності) прояві» [1, с. 184].  

Найбільш широке визначення терміну милосердя ми виявили у 

словнику української мови, де милосердя визначається як «добре, 

співчутливе ставлення до кого-небудь, вияв жалості; помилування» [8, 

с. 706]. У монографії А. Степанюк дане поняття характеризується як 

«багатофункціональне поняття і розглядається у різних аспектах, як-то: 

цінність, особистісна якість людини, поведінка. Як якість милосердя 

виявляється у позитивному ставленні до особистості. Як моральне 

почуття воно належить до ціннісних етичних характеристик. За своєю 

сутністю є антропо- і соціокультурним утворенням, формується у процесі 

взаємодії соціальних індивідів залежно від рівня їхнього морального 

розвитку, готовності до морального вчинку» [9, с. 32]. У дисертаційному 

дослідженні феномену милосердя М. Данюк, подала власне трактування 

даного поняття як «інтегральну дворівневу моральну якість (цінність) 

особистості, яка визначає здатність людини до співчуття, 

співпереживання, уважного, людяного, дбайливого ставлення до 

оточуючих та дієвої допомоги як на духовноемоційному так і на 

конкретно-практичному рівнях» [3, с. 19]. Важливим для нас є пояснення 
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терміну милосердя В. Шинкарук, в основі якого лежить «любов до 

людей, оточуючих, що виявляється у здатності людини до співчуття, 

співпереживання, чуйності, доброти, турботливому ставленні до 

оточуючих, реальної допомоги всьому живому» [11, с. 213]. 

Отже, аналізуючи огляд довідкових та наукових джерел доходимо 

висновку, що поняття альтруїзм, емпатія, відповідальність та милосердя 

були предметом дослідження ще в часи античності, а в сучасному світі 

вивчаються науковцями в різних аспектах. Згідно із завданнями нашого 

дисертаційного дослідження зазначимо, що поняття альтруїзм, емпатія, 

відповідальність та милосердя ми розуміємо як цінності, що є 

складовими гуманістичних цінностей. Дані компоненти емоційно-

мотиваційного гуманістичного світогляду особистості формуються в 

процесі виховання та навчання. Велика частка належить залученню 

молоді до волонтерської діяльності, що буде підкріплено схваленням 

суспільства. Саме тоді у студентів-волонтерів сформується відповідний 

тип поведінки, що скерує життя молодої людини в гуманному орієнтирі. 

Вважаємо, що наявність визначених емоційно-мотиваційних компонентів 

гуманістичних ціннісних орієнтирів сприятимуть формуванню в 

особистості відповідального альтруїзму, що підкріплений милосердям та 

емпатією. 
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РОЛЬ ВЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА В КОМАНДІ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ 

 

Олена Бущак, 

асистент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

Сучасні українські науковці концентрують свою увагу на 

дослідженнях, які пов’язані із інклюзивним підходом у роботі педагогів 

(Дятленко Н. М., Софій Н. З., Мартинчук О. В., Найда Ю. М., 

Войцехівський М. Ф., Порошенко М. А.), змінами в організації закладів 

освіти щодо роботи із дітьми з особливими освітніми потребами 

(Колупаєва А. А., Софій Н. З., Найда Ю. М., Таранченко О. М., 

Даниленко Л. І.), залученням батьків та громадськості до освітнього 

процесу в інклюзивних закладах освіти (Заєркова Н. В., Трейтяк А. О.). 

Свій внесок у оцінку залучення членів команди до спільної діяльності 

зробили Бебик В. М., Чумаченко І. В., Сабадош Л. Ю., Доценко Н. В.  
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Психолого-педагогічний супровід, на сьогодні, розглядається як 

один із найкорисніших і найдоступніших ресурсів, який всебічно 

застосовують педагоги системи загальної освіти. Завдяки партнерським 

взаємовідносинам педагогів спеціальної освіти з працівниками інших 

служб створюється базове уявлення щодо сильних і слабких сторін дітей 

з особливими освітніми потребами, що допомагає розробити чіткі умови 

до їх роботи у класі. 

Одним із головних напрямків психолого-педагогічного супроводу 

є корекційна робота, яка проводиться з урахуванням індивідуальних  

особливостей дитини, підвищення рівня її соціалізації, урахування 

вікових особливостей та перебіг порушення. Це сприяє успішній 

адаптації дитини в навчальному середовищі, позитивному прогнозу щодо 

отримання якісної освіти та інтеграції в суспільство, формування 

інтересу до навчання, адекватної самооцінки й особистісних установок. 

До складу Команди супроводу дитини з ООП входять: 

 постійні учасники: директор або заступник директора з 

навчально-виховної роботи, вчитель початкових класів (класний 

керівник), вчителі, практичний психолог та батьки або законні 

представники (далі – батьки) дитини з ООП тощо;  

 залучені фахівці: фахівці ІРЦ (з урахуванням освітніх потреб 

дитини з ООП), вчитель-реабілітолог, асистент дитини, спеціалісти 

системи соціального захисту населення, служби у справах дітей тощо 

(Даниленко та ін., 2010). 

Внесок кожного члена команди у спільну роботу є надзвичайно 

важливим. Для прикладу, діяльність логопеда займається пов’язана з 

корекцією мовленнєвих порушень, які ґрунтуються на закономірностях 

перебігу психічних процесів дитини.  

Було проведено дослідження щодо специфіки участі логопедів у 

командній роботи у системі інклюзивної освіти. 

Для досягнення мети, а саме: «участі вчителів-логопедів у 

комплексному психологічному супроводі дитини в інклюзивному класі 

задля розвитку її пізнавальної сфери та кращої соціалізації», використано 

такі методики: 

1. Методика «Ролі в команді» (тест Белбіна). 

2. Методика «Визначення типу особистості за методикою Дж. 

Голланда». 

Тест Белбіна складається з 7 окремих блоків по 8 питань або 

тверджень, з якими респондент може погодитися або не погодитися. 

Реймонд Мередіт Белбін, доктор психологічних наук, почесний 

професор університетів у Брістолі і Екстер, створив теоретичну модель 

ролей в команді і розробив систему формування команд. З точки зору Р. 
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Белбіна, команда найбільш ефективна в тих випадках, коли вона 

неоднорідна і складається з людей, що володіють різними здібностями, 

способами мислення і поведінки. 

Для визначення ступеня звʼязку між типом особистості та сферою 

його професійної діяльності використано методику Д. Голанда.  

Дана методика включає 42 пари різних професій. З кожної пари 

потрібно вибрати одну, якій надається більша перевага. Час для 

виконання методики не обмежується. 

Проведений кореляційний аналіз виявив взаємозв’язки між 

показниками «реалізатор» та «соціальний тип». Таким чином, зі 

зростанням ролі «реалізатор», зростає «соціальний тип» особистості. 

Згідно вищенаведеним фактам, знаємо, що «реалізаторам» притаманні 

практичний здоровий глузд, гарне почуття самоконтролю й дисципліни. 

Вони люблять важку роботу і подолання проблем в системному режимі. 

Більшою мірою «реалізатори» є типовими особистостями, чия вірність та 

інтерес збігаються з цінностями організації, це спостерігаємо і в 

представників «соціального типу». Ще одним підтвердженням, що 

«реалізатори» відносяться до «соціального типу», є те, що вони менш 

сконцентровані на переслідуванні власних інтересів, а головними рисами 

його характеру є гуманність, соціальність, бажання навчати і виховувати. 

Отже, можна дійти висновку, що «реалізаторам» притаманний 

соціальний тип професійного середовища. Вони сконцентровані, у першу 

чергу, на інтересах команди. Завдяки своїм ораторським здібностям і 

вмінні вирішувати важливі питання «реалізатори» часто досягають 

високого кар’єрного зросту і стають дуже корисними для команди. 

Отже, за результатами емпіричного дослідження виявлено, що 

досліджуваним фахівцям, за тестом Белбіна, найбільш притаманна роль 

«реалізатор», яка говорить про самоконтроль і дисципліну респондентів.  

За методикою Голланда, найбільшим показником є «соціальний 

тип». Це пояснюється тим, що досліджувані фахівці найчастіше 

встановлюють тісний зв’язок з оточуючим середовищем задля вирішення 

поставлених цілей та завдань. Рисами їхнього характеру є жіночність, 

гуманність, соціальність, бажання навчати й виховувати. Вони активні, 

незалежні, здатні активно пристосовуватися. 

Отримані результати нашого дослідження свідчать про те, що 

кожен логопеди, як учасники команди супроводу готові до 

результативної взаємодії. За характером своєї діяльності респонденти 

схильні до «соціального типу» взаємодії. У них добре розвинені 

вербальні й невербальні навички, за допомогою яких швидко вирішують 

будь-які питання. Як результат – тісний контакт з кожним представником 

тієї чи іншої служби, з батьками і, звичайно, із самою дитиною.  
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студент IІІ-го курсу кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

Професія педагога дошкільної освіти має характерні особливості, 

обумовлені психофізіологічними характеристиками особистості дитини 

раннього віку. На ці особливості вказують у своїх дослідженнях учені, які 

розглядали питання організації роботи вихователя з дітьми раннього віку: 

Н. М. Аксаріна, В. В. Гербова, М. І. Лисіна, С. М. Теплюк, 

М. М. Щелованов. 

У психолого-педагогічній науці та практиці завжди приділялася 

належна увага проблемі професійної підготовки педагога. Досліджено 

питання загальної професійної підготовки майбутніх фахівців 

(А. Алексюк, А. Капська, Н. Кичук, В. Кузь, Н. Кузьміна, В. Луговий, 

В. Майборода, Н. Ничкало, Д. Ніколенко, О. Олексюк, О. Савченко, 

Р. Скульський, В. Семиченко, Р. Хмелюк та ін.). Значним внеском у 

професійну підготовку педагогічних кадрів нової формації на засадах 

компетентнісно- орієнтованого підходу стали праці В. Анищенка, І. Беха, 

С. Гончаренка, І. Зязюна, Л. Кондрашової, О. Михайличенка, 

О. Сухомлинської та ін. Найбільше значення в контексті досліджуваної 

проблеми мали роботи науковців М. М. Щелованова, Н. М. Аксаріної, 

М. Ю. Кистяковської та інших. Вони переконливо довели, що «діти 

раннього віку розвиваються виключно під впливом педагогічних дій 
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дорослого» [1, c. 217]. Цей період характеризується рядом особливостей. 

Основна з них швидкий темп розвитку дитини. Відсутність, 

недостатність або однобічність виховних дій – все це негативно 

позначаються на розвитку малюків. Саме тому емоційно забарвлена 

педагогічна взаємодія, яка необхідна для розвитку дитини, як правило і 

забезпечує швидкий та позитивний ефект. Внаслідок цього особливу 

значущість набуває цілеспрямована підготовка вихователів до роботи з 

дітьми раннього віку. 

Виховання – це планомірний і цілеспрямований вплив на 

свідомість і поведінку дитини з метою формування у неї моральних 

понять і установок, принципів, ціннісних орієнтацій і навичок практичної 

поведінки, які створюють умови для її розвитку і готують до майбутньої 

трудової діяльності [4, с. 137]. Процес виховання є цілеспрямованим 

впливом, метою якого є засвоєння дитиною необхідного для життя в 

суспільстві соціального досвіду і формування у неї прийнятої в 

суспільстві системи цінностей. Виховний процес передбачає 

цілеспрямовану діяльність педагога з метою досягнення певної 

навчальної мети. У процесі виховання можна виокремити наступні етапи:  

- формування у вихованців потреби у виробленні тієї чи іншої 

якості; 

- оволодіння вихованцями знаннями про особистісні якості; 

- формування умінь, навичок і звичок поведінки [1, c. 55]. 

Усі ці етапи можуть бути реалізовані тільки при включенні 

вихованців у різні форми та види активної діяльності. Для вирішення 

завдань, що стоять на кожному з цих етапів, педагог організовує будь-яку 

справу і прикладає зусилля для залучення до неї вихованців. Лише 

залучивши дітей до їх власної діяльності, педагог може домогтися 

успішного виконання завдань, що стоять на даних етапах. Головними 

завданнями виховання є формування та розвиток дитини як особистості, 

що володіє тими корисними якостями, які необхідні для життя у 

суспільстві.  

Компетентність виявляється в ефективній діяльності людини і 

включає її особистісне ставлення до предмета цієї діяльності, інтегрує в 

собі знання, уміння, навички, досвід та особистісні властивості, які 

обумовлюють прагнення, здатність і готовність розвʼязувати проблеми, 

що виникають у професійних ситуаціях, якісно виконувати фахові 

завдання. Компетентності будуються на комбінації пізнавальних ставлень 

та практичних навичок, цінностей, емоцій, поведінкових компонентів, 

знань та умінь [2, с. 45]. 

Згідно загальновизнаних характеристик професійної 

компетентності, аналізу психолого-педагогічної літератури з 
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досліджуваної проблеми нами визначено такі характеристики 

професійної компетентності вихователів: 

- знання та досвід у професійній сфері організації та 

впровадження інтегрованого (інклюзивного) навчання в дошкільних 

навчальних закладах;  

-  вміння обирати засоби, адекватні конкретним обставинам та 

умовам навчання і виховання дітей з різними нозологіями;  

- почуття відповідальності за досягнуті результати в плані 

забезпечення ефективного розвитку дитини згідно її потенційних 

можливостей, адже відомо, що розвиток дитини значною мірою залежить 

від того, наскільки ефективно та адекватно до її можливостей 

організовано навчання та виховання в умовах дошкільного навчального 

закладу. 

З позиції компетентнісного підходу, професійна підготовка 

фахівців в області переддошкільної педагогіки складається з формування 

професійної спрямованості особистості вихователя на роботу з дітьми 

дошкільного віку, для чого необхідно: усвідомлення студентами 

специфіки роботи з дітьми цього віку; розвиток професійно значимих 

якостей особистості; оволодіння методиками навчально-виховної роботи 

з дітьми раннього віку. 

Основний вплив дорослих на розвиток особистості дитини полягає 

в організації засвоєння нею моральних норм, що регулюють поведінку 

людей у суспільстві. Найсильніше на дитину впливає поведінка близьких 

їй людей. Вона наслідує їх, переймає їхні манери, запозичує в них спосіб 

оцінювання людей, подій, речей. Однак цей вплив не обмежується 

близькими людьми. Дитина дошкільного віку знайомиться з життям 

дорослих людей, спостерігаючи за тим, як вони працюють, слухаючи 

розповіді, казки, переглядаючи фільми тощо. Для неї зразковою є 

поведінка людей, яких поважають, про кого схвально говорять, 

авторитетних однолітків, персонажів казок, мультфільмів та ін. [3. с. 118].  

Можна зробити висновки про те, що вирішальними в освоєнні 

зразків поведінки є оцінки, які дають дорослим, дітям, персонажам казок, 

фільмів, розповідей людей, думка яких для дитини найавторитетніша. 

Дорослі відіграють провідну роль у розвитку особистості дитини, 

навчають дитину правил поведінки, які організовують її у повсякденних 

справах, налаштовують на позитивні вчинки. Пред’являючи вимоги, 

оцінюючи вчинки, вони вимагають від дітей виконання правил. 

Поступово діти починають самостійно оцінювати свої вчинки на основі 

власних уявлень про те, якої поведінки чекають від них дорослі і 

ровесники. 
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Суб’єктивне економічного благополуччя є цілісним суб’єктивним 

ставленням особистості до матеріальних аспектів та умов життя, яке 

виражає життєву позицію людини у сфері матеріальних устремлінь та 

споживання. Важливим є розуміння того, що суб’єктивне економічне 

благополуччя пов’язане як з потребами людини й характером її 

реалізації, так із самооцінкою власних можливостей – передусім вірою у 

свою економічну самоефективність, здатність контролювати матеріальні 

аспекти свого життя, керувати фінансами, а також економічними 

домаганнями [4, с. 18]. Суб’єктивне економічне благополуччя у контексті 

праці у інклюзивних ресурсних центрах відображає позитивність чи 

негативність думок й очікувань індивіда, економічний оптимізм чи 

песимізм відносно економічного стану, його зміни в майбутньому, оцінку 

задоволення своїм достатком, а також негативні почуття – зростання 

економічної тривожності й фрустрації, занепокоєння, тривоги і навіть 

астенії та депресії, які можуть бути пов’язані з падінням життєвого рівня, 

характером споживання чи з очікуванням, що це може статися. 

Різноманітність проявів суб’єктивного економічного благополуччя 

об’єднує два базових аспекти його змісту – оцінка рівня життя 
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(суб’єктивна адекватність доходу, поточний добробут сім’єї, 

економічний оптимізм) і емоційне благополуччя в економічній сфері 

життя (переживання, стресу, тривоги, фрустровансті матеріальними і 

фінансовими сторонами життя). В цьому розумінні знаходить своє 

відображення психологічний зміст суб’єктивного економічного 

благополуччя як інтегрального феномена і категорії цілісності життя 

людини, як єдності зовнішніх (об’єктивних, соціально-економічних) і 

внутрішніх (психологічних, перш за все особистісних) умов 

життєдіяльності, які впливають на ефективність діяльності працівників у 

інклюзивних ресурсних центрах.  

Природа сприйняття результатів діяльності людини в тимчасовій 

перспективі дотична до складного спектру психологічних проблем, які 

включають психологічні механізми сприйняття часу, самоконтролю 

цілеспрямованої активності, самооцінки і самосвідомості особистості.  

Позитивні відносини з оточуючими розуміються як вміння 

співпереживати, здатність бути відкритим для спілкування, наявність 

навичок, що допомагають встановлювати і підтримувати контакти з 

іншими людьми. Відсутність цієї якості свідчить про нездатність 

встановлювати і підтримувати довірливі відносини, небажанні шукати 

компроміси, у замкнутості. Компетентність передбачає наявність 

якостей, які обумовлюють успішне оволодіння різними видами 

діяльності, здатність домагатися бажаного, долати труднощі на шляху 

реалізації власних цілей. В разі нестачі цієї характеристики 

спостерігається відчуття власного безсилля, нездатність щось змінити або 

покращити у житті [2, с. 142].   

К. Ріфф зазначає, що психологічне благополуччя складається з 

шести основних компонентів, а саме: самоприйняття, автономія, 

наявність мети у житті, позитивні відносини з іншим, компетентність, 

особистісний ріст [5, с. 720]. Так, Ріфф зазначила, що психологічне 

благополуччя – це інтегральний показник ступеня спрямованості людини 

на реалізацію основних компонентів позитивного функціонування, а 

також ступеня реалізованості цієї спрямованості. Психологічне 

благополуччя суб’єктивно виражається у відчутті щастя, задоволеності 

собою і власним життям. Детально розглянемо компоненти даної моделі.  

Самоприйняття відображає позитивне ставлення до себе і свого 

минулого, усвідомлення і прийняття не тільки своїх позитивних якостей, 

але і недоліків. Протилежність самоприйняття, почуття незадоволеності 

собою, виражається в неприйнятті певних якостей своєї особистості, 

незадоволеності своїм минулим. Людина, що володіє високою 

автономією, здатна бути незалежною, вона не боїться протиставити свою 

думку думці більшості, може дозволити собі нестандартне мислення і 
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поведінку, вона оцінює себе виходячи з власних уподобань. Відсутність 

достатнього рівня автономії веде до конформізму, зайвої залежності від 

думки оточуючих. 

Важливий компонент психологічного благополуччя – наявність 

мети в житті, що пов’язана з почуттям свідомості існування, відчуттям 

цінності того, що було в минулому, відбувається в сьогоденні, і 

відбуватиметься у майбутньому. Відсутність цілей у житті тягне відчуття 

безглуздості, туги, нудьги. 

Позитивні відносини з оточуючими розуміються як вміння 

співпереживати, здатність бути відкритим для спілкування, наявність 

навичок, що допомагають встановлювати і підтримувати контакти з 

іншими людьми. Відсутність цієї якості свідчить про нездатність 

встановлювати і підтримувати довірчі відносини, небажанні шукати 

компроміси, замкнутості. Компетентність передбачає наявність якостей, 

які обумовлюють успішне оволодіння різними видами діяльності, 

здатність домагатися бажаного, долати труднощі на шляху реалізації 

власних цілей; в разі нестачі цієї характеристики спостерігається відчуття 

власного безсилля, нездатність щось змінити або поліпшити у житті. 

Особистісний ріст передбачає відчуття власного прогресу, 

прагнення розвиватися, вчитися і сприймати нове. Якщо особистісне 

зростання з якихось причин не можливе, то наслідком цього стає почуття 

нудьги, стагнації, відсутність віри у свої здібності до змін, оволодінні 

новими вміннями та навичками [5, с. 721]. 

«Профіль» психологічного благополуччя змінюється з віком. 

«Позитивні відносини з іншими» і «самоприйняття» залишаються 

постійними протягом життєвого шляху людини, інші ж – змінюються. 

Наприклад, «компетентність» і «автономність» з віком, особливо при 

переході від молодості до середнього віку, виявляють тенденцію до 

збільшення. З плином життя значення за шкалами «особистісне 

зростання» і «цілі у житті» зменшуються.  

Психологічне благополуччя – системна якість людини, яку вона 

здобуває у процесі життєдіяльності на основі психофізіологічного 

збереження функцій, проявляється у переживанні змістовної 

наповненості і цінності життя в цілому як засобу досягнення внутрішніх, 

соціально орієнтованих цілей і є умовою реалізації його потенційних 

можливостей і здібностей [1, c. 85].  

Купрейченко А. Б. зазначає, що економічне самовизначення 

особистості включає такі морально-психологічні компоненти: 1) 

самовідношення у відношенні моралі і моральності як частини 

економічної свідомості, самовизначення в системі світогляду, концепцій 

моральності, моральних цінностей різних епох і культур як регуляторів 
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економічної активності, в тому числі стратегії вирішення протиріч між 

ними і т.д. 2) моральна оцінка різних видів економічних об’єктів, 

відношень і активності (світу бізнесу і ділового світу, конкуренції і 

партнерства), а також стратегії поведінки у випадку зіткнення 

егоцентричних і про соціальних економіних мотивів. 3) самовизначення у 

відношенні моральності інших суб’єктів економічної активності, етичні 

стратегії взаємодії з їх різними категоріями і в різних ситуаціях. 4) 

самовизначення суб’єктів у відношенні власної моральності в 

економічних відношеннях, в тому числі принципи і механізми її 

саморегуляції, уявлення про моральні ідеали і еталони, способи і критерії 

їх досягнення [3]. Розгянемо принципи економічної культури. 

Принцип раціональності, сутність якого полягає в продуманості 

шляхів досягнення добробуту, осмисленні потрібних засобів його 

досягнення, узгодженості економічної активності, з прийнятими в 

соціумі правовими її засадами. При цьому йдеться не лише про 

нормативи, які відповідають випуску якоїсь продукції, але й розвитку 

певних рис економічної поведінки (наприклад, заощадливості) або 

вдосконалення професійно-важливих якостей, підвищення освіти, 

вдосконалення трудових вмінь та навичок. Нерозривно пов’язаною з 

раціональністю є принцип корисності для інших – сім’ї, професійної 

групи, країни. 

Принцип корисності – це не тільки досягнення вищого рівня якості 

продукції, але й вищій рівень її діапазону, відповідності екологічним 

вимогам, здоровому способу життя. Ризикованість також виступає 

своєрідною прогностикою не лише якихось закупок, започаткування 

нової справи чи інвестицій, але й вибору професійної освіти, зміни 

професії, кваліфікації, місця праці тощо. 

Принцип престижності – принцип економічної активності, який 

стосується не лише місця праці, зроблених покупок, але й, передусім, 

соціального статусу професії, можливостей кар’єрного росту, обіймання 

посади, унікальності чи універсальності вмінь та навичок, уміння 

показати виграшні сторони свого Я. 

Можемо зробити висновки про те, що основними 

характеристиками суб’єкта економічної соціалізації є: зв’язок 

суб’єктності з економічними цінностями суспільства, потреба 

особистості у економічній самовизначеності як потреба у формуванні 

деякої смислової системи, в якій центральним моментом є уявлення про 

смисл економічних ресурсів, спрямованість особистості на економічну 

активність, визначення особистістю своєї позиції відносно соціально- 

економічної системи суспільства. 
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Соціально-психологічні чинники визначаються якісними 

характеристиками і соціально-економічним складом трудових 

колективів, підвищенням кваліфікаційного й загальноосвітнього рівня 

працівників, поліпшенням соціально-психологічного клімату в трудових 

колективах, підвищенням дисциплінованості, удосконаленням методів 

мотивації. 
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Одним із пріоритетних напрямів освітянської інтелектуальної 

співпраці є діяльність міжнародного співробітництва вищих навчальних  
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закладів світу. Головними завданнями розвитку міжнародного 

співробітництва у вищих навчальних закладах є покращення розвитку 

фахівців для національної економіки країн-партнерів. Першочерговими 

завданнями виступають сумісні розробки актуальних для вузів проблем, а 

саме: академічна мобільність викладачів, науково-дослідні проєкти на 

базі інноваційних університетів; освітянські програми; організаційні 

основи для проведення сумісних науково-практичних конференцій з 

питань впровадження та реалізації проєктів міжнародного партнерства.  

Професійний розвиток формування фахівця-викладача є 

невід’ємною частиною особистісного розвитку майбутнього фахівця, в 

основі якого лежить принцип саморозвитку, що детермінує здатність 

особистості перетворювати власну життєдіяльність на предмет 

практичного перетворення і таку, що призводить до вищої форми творчої 

самореалізації на основі здатності до самокерування [1, с. 36].  

Важливим аспектом у міжнародному співробітництві для науково-

педагогічних працівників є поглиблення навчальних курсів; введення 

нових навчальних програм в рамках навчально-методичної роботи; 

стажування та підвищення кваліфікації; участь у програмі обміну через 

запрошення викладачів на викладання [2, с. 14].  

Участь у програмі обміну – це можливість набути цінний досвід, 

зітканий з десятків, сотень різних напрацювань й досягнень, 

удоступнених в зарубіжному науковому середовищі; досвід, що 

базований на живому спілкуванні «від людини до людини» й 

дискусійному обміні думками; досвід, що спонукає не тільки робити 

порівняння й ініціювати зміни у власних інституціях, діяльності 

дотичних галузях, але й стати їх активними учасниками; досвід, що 

уможливлює вихід поза межі локального інтелектуального простору 

через багатоактне спілкування й працю над спільними проєктами з 

науковцями й іноземними інституціями країн світу. 

Учасники цих програм проводять індивідуальні дослідження, 

знайомляться з актуальними надбаннями закордонних університетів у 

плануванні навчальних програм, розробці учбових курсів та їх 

викладанні, беруть участь у наукових конференціях та семінарах. До 

участі у конкурсі приймаються лише індивідуальні проєкти – 

дослідницькі та такі, що спрямовані на розробку та запровадження нових 

навчальних курсів, оновлення навчальних матеріалів, вивчення та 

оволодіння передовими методами навчання та викладання, готовність до 

ініціювання та запровадження нових курсів, розповсюдження передових 

методів навчання та викладання, поширення й популяризація отриманих 

результатів проведеного дослідження по поверненні в Україну. 
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Такі програми обміну сприяють удосконаленню індивідуально-

особистісних якостей, налагодженню міжкультурної комунікації 

педагога, зокрема FLTA Program (Fulbright foreign language teaching 

assistant program) розрахована для молодих викладачів та дослідників, 

для енергійних освітян-початківців, зрілих у судженнях, надійних, із 

належним рівнем професійності; спроможних успішно виконувати 

функції викладача, й асистента; легко уживатися у студентську 

атмосферу, гідно входити у коло викладачів та співробітників гостьової 

інституції. Стажування в рамках цієї програми передбачає викладання 

української мови (асистування американським викладачам) в 

університетах/коледжах США тривалістю дев’ять місяців. Кандидати для 

участі в цій програмі обміну повинні добре орієнтованість у стані подій в 

Україні, бути обізнананими із її історією та культурою, мати бажання та 

вміння достойно представити Україну американській спільноті; 

демонструвати правдиве зацікавлення американською культурою й 

відкритість до її пізнання; володіти умінням мислити на перспективу, 

усвідомлювати важливості фулбрайтівського досвіду та бачення 

можливостей його використання та поширення в Україні. 

Для розвитку професіоналізму викладачам та науковцям 

пропонуються унікальні навчальні курси в різних центрах передового 

досвіду в Індії для розширення їх професійних навичок і можливостей, а 

також для підготовки їх до життя у більш глобалізованому світі. 

Програма повністю спонсорується урядом Індії. Країни Сходу, зокрема 

Туреччина, теж пропонує свою програму обміну Mevlana, яка спрямована 

на обмін викладачами та співробітниками між вищими навчальними 

закладами Туреччини та вищими навчальними закладами інших країн. 

Програма включає всі вищі навчальні заклади світу без дискримінації 

між географічними кордонами. Термін дії цієї програми для викладачів 

триває від одного тижня (мінімум) до трьох місяців (максимум) [3].  

Таким чином, реалії сьогодення – це всесвітній освітній простір, 

який створює умови для професійного розвитку, міжнародної плідної 

співпраці та обміну досвідом. Основний акценту спільній інноваційній 

співпраці зроблено на впровадженні принципів Болонського процесу та 

Лісабонської конвенції. Професійну мобільність професорсько-

викладацького та адміністративного складу вищих навчальних закладів 

варто розглядати як механізм підвищення рівня національної освітньої 

системи за рахунок вивчення іноземного досвіду, а також як спосіб 

подолання відставання вітчизняної університетської науки, яке виникає 

через брак фінансування й відсутність сучасного обладнання. 
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Сучасна політична та економічна ситуація  в Україні відзначається 

значним загостренням внутрішніх і зовнішніх конфліктів, які спричинені 

агресивними військовими діями на сході країни та економічними кризами. 

Конфлікти, які відбуваються у суспільстві, стають причиною виникнення і 

загострення конфліктів у всіх соціальних інститутах, серед яких і заклади 

освіти. Відповідно, важливого значення набуває підготовка майбутніх 

педагогів до попередження і вирішення конфліктів задля розбудови миру 

та взаємодії із людьми, які постраждали від наслідків конфліктних дій, а 

саме мігрантами, переселенцями тощо. Володіння вчителем уміннями 

вирішувати конфлікти варто розглядати також як чинник профілактики 

конфліктів у школі і у суспільстві в цілому.   

Конфліктологічна компетентність є одним із компонентів профе-

сійної підготовки педагога до ефективного виконання своєї професійної 

діяльності [1]. Ії також розглядають як складову комунікативної компе-

тентності, як елемент соціально-психологічної компетентності, або як 

умову успішної адаптації до виконання професійної діяльності 

(І. В. Козич, А. О. Лукашенко, Н. В. Самсонова, Л. М. Цой, С. С. Філь, Л. 

О. Ярослав та ін.). Розмаїтість підходів до розуміння конфліктологічної 

компетентності не дає чіткого розуміння її складових. На нашу думку, 

конфліктологічна компетентність педагога – це складне поняття, що 
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інтегрує в собі динамічні структурні компоненти і можливості для 

їхнього розвитку та включає в собі особистісний компонент (якості, 

цінності, мотиви діяльності, особливості поведінки та спілкування в 

конфліктах, вміння самоконтролю, емоційної саморегуляції, співпережи-

вання, здатність до емпатії та ефективної взаємодії з іншими), когнітив-

ний (знання та уміння, пов’язані із особливостями конфлікту, причинами 

його виникнення, типологією, стадіями протікання, структурою, рівнями, 

впливовими чинниками, дієвими особами тощо, і технологічний 

(передбачає володіння технологіями, засобами, методами, прийомами та 

правилами для ефективного попередження та вирішення конфліктів). 

Проте реалії сьогодення вимагають від учителя також здатності до 

ефективної взаємодії у диверситивному середовищі. Диверситивність – 

одна із головних ознак сучасного європейського освітнього простору, тому 

вчитель потребує додаткових знань із міжкультурної грамотності та 

інклюзивної освіти для успішного вирішення педагогічних конфліктів. 

Поняття міжкультурної грамотності розглядають як здатність 

інтерпретувати документи та артефакти з різних культурних контекстів, 

ефективно передавати повідомлення та взаємодіяти із співрозмовниками в 

різних культурних контекстах [2]. Багатовимірність цього поняття 

передбачає також знання іноземної мови, міжкультурної комунікації, та 

організації полікультурного простору, що дозволяють вчителеві ефективно 

взаємодіяти у багатокультурному освітньому середовищі [3, с. 10].  

Необхідною вимогою сьогодення також є здатність педагога до 

взаємодії в інклюзивному освітньому просторі, опанування необхідними 

методологіями, орієнтованими на інклюзивну школу, що 

характеризується міжкультурною взаємодією та позитивним підходом до 

конфліктів. Інклюзивну освіту розглядають як залучення усіх дітей до 

навчання у формальних чи неформальних закладах освіти без урахування 

їхньої статі, фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних, 

культурних, релігійних чи інших характеристик [4].  

Саме міжкультурні конфлікти найчастіше супроводжуються 

негативними емоціями та розчаруванням, оскільки виникають на ґрунті 

несумісних цінностей, морально-етичних норм чи цілей, через брак 

ресурсів та/або непорозуміння у спілкуванні. Щоб допомогти педагогам 

впоратися з конфліктними ситуаціями, необхідно в процесі професійної 

підготовки розглядати різні аспекти та приклади міжкультурної 

комунікації, особливості сутичок на ґрунті культурних, мовних чи 

релігійних інтересів, вивчати їхній вплив на динаміку та стосунки як в 

освітньому середовищі, так і у суспільстві в цілому.  

Формування міжкультурної та інклюзивної компетентності у 

вирішенні конфліктів в освітньому просторі є одним із завдань дисциплін 
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«Конфлікти в педагогічній діяльності» та «Розв’язання конфліктів в 

управлінській та експертній діяльності», які забезпечують професійну 

підготовку студентів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, 

кваліфікації: магістр освітніх, педагогічних наук; професіонал з 

менеджменту, експертизи та організації освітнього простору на 

факультеті педагогічної освіти у Львівському національному університеті 

імені Івана Франка. Вивчення зазначених дисциплін іноземною мовою 

дає змогу студентам розвивати міжкультурну комунікацію, забезпечує 

міжкультурну грамотність і формує здатність до ефективної інтерпретації 

документів та артефактів з різних культурних контекстів. Використання 

ситуаційного навчання (СН) із застосуванням кейс-методу, дискусій, 

рольових ігор та ситуаційних вправ забезпечує студентам опанування 

досвідом реального світу, дає змогу зануритися у конфліктну ситуацію та 

шукати ефективні рішення у безпечних і контрольованих умовах. В 

умовах дистанційного навчання практичні заняття відбуваються з 

використанням он-лайн інструментів та технологій (напр. Edpuzzle, TED 

talks, Kahoot та ін.) та включають перегляди ситуаційних відеороликів 

щодо процедур проведення переговорів, фасилітації та медіації, 

обговорення особливостей складання тренінгів конфліктної 

сенситивності, презентації творчих проектів студентів та ін.  

Отже, конфліктологічну компетентність педагога необхідно 

розглядати як здатність попереджувати, діагностувати та вирішувати 

конфлікти в освітньому просторі. Вона включає в собі особистісний, 

когнітивний та технологічний компоненти, проте специфіка сучасного 

освітнього простору полягає у його культурній розмаїтості, інклюзивності 

та диверситивності, тому у формування конфліктологічної компетентності 

майбутніх педагогів важливі також знання і уміння міжкультурної 

комунікації, міжкультурної грамотності та інклюзивної освіти.  
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ В УМОВАХ 

ІННОВАЦІЙНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Романа Михайлишин,  

асистент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

 

Нині стан розвитку української освіти характеризується її 

реформуванням, підтримкою інноваційного розвитку, переходом до нової 

якості. Одним із пріоритетів модернізації освіти в Україні ХХІ століття є 

формування інноваційності освітнього процесу, на розбудову якого 

орієнтують чинні закони України «Про повну загальну середню освіту», 

«Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Національна 

доктрина розвитку освіти України. У нових законах про освіту вперше 

запроваджено на законодавчому рівні варіативність форм здобуття 

освіти, передбачено дистанційну, мережеву, змішану форми здобуття 

освіти. Запровадження інформаційно-комунікацуійних технологій в 

освітню галузь від одноразових проєктів переходить до системного 

процесу, що охоплює всі види діяльності суб’єктів освіти. 

Здобувачі освіти, педагогічні, науково-педагогічні працівники 

закладів освіти віддають перевагу інноваційним технологіям, 

впровадженням засобів інформаціно-комунікаційного середовища. 

Розвиток інноваційних технологій є основою освітніх програм. У 

Національній доктрині розвитку освіти зазначено, що в Україні повинен 

забезпечуватися прискорений, випереджувальний інноваційний її 

розвиток шляхом оновлення змісту та організації освітнього процесу 

відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад економіки, 

сучасних науково-технічних досягнень. 

Сучасний ринок праці ставить особливі вимоги до професійної 

компетентності фахівця, зумовлює перегляд його власних життєвих 

цінностей.  

Л. Ващенко вказує, що це, своєю чергою, «потребує від 

української освіти переосмислення самої ідеї пожиттєвої освіти, 

узгодження її стратегій з інноваційною культурою професійної діяльності 

освітян, формування нової якості інноваційного середовища у цьому 

сегменті» [1, с. 37]. 

У педагогіці розгорнуто пошуки, спрямовані на дослідження 

інноваційного освітнього середовища, процесу навчального закладу, в 

якому здійснюється саморозвиток педагога, а його діяльність набуває 

інноваційних ознак.  

Належне місце відведено дослідженням проблем освітніх і 

педагогічних інновацій, інноваційного розвитку освітніх систем та 
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інноваційних процесів у роботах провідних вчених І. Беха, Н. Бібік, 

Л. Ващенко, Л. Даниленко, Д. Пузікова, Г. Щекатунової та ін. 

Сучасність демонструє запит на якісну діяльність і високий рівень 

професійної компетентності педагога, який виступає рушійною силою 

змін, ресурсом переходу вітчизняної освіти на європейські стандарти. 

Важливим стає питання забезпечення неперервності освіти педагогів, 

систематичне оновлення професійних компетентностей, розвиток 

професійно значущих особистісних якостей. 

Моніторинг інноваційної діяльності, кращий досвід учасників 

педагогічного процесу визначають, що педагогічна діяльність в умовах 

інноваційцності освітнього процесу має бути орєнтована на: 

 усвідомлення педагогами потреби запровадження педагогічних 

інновацій у власній практиці;  

 інформованість про інноваційні педагогічні технології, знання 

новаторських методик;  

 зорієнтованість на створення педагогами власних новаційних 

продуктів; 

 готовність до подолання труднощів, пов’язаних зі змістом та 

організацією інноваційної діяльності;  

 створення інформаційних ресурсів.  

Створення та поширення новацій у системі освіти зумовлені 

низкою об’єктивних чинників: 

 новими державними стандартами освіти; 

 профілізацією та індивідуалізацією освітнього процесу; 

 тенденцією національного виховання дітей та молоді; 

 авторськими навчальними програмами, підручниками, 

посібниками, виховними та управлінськими системами і 

технологіями; 

 варіативними системами навчання (розвивальна, модульно-

розвивальна. диференційована тощо); 

 методами проєктування та моделювання життєтворчості 

особистості, діалоговою формою спілкування субʼєктів освітнього 

процесу; 

 рейтинговою системою оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів освіти; 

 модернізацією змісту, форм і методів управлінської діяльності 

керівників закладів освіти; 

 варіативними моделями структури управління; 

 появою авторських закладів освіти тощо. 
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Інноваційний процес орієнтований на динамічні зміни в 

навколишньому світі; використовує оригінальні методики розвитку форм 

мислення, творчих здібностей, професійної компетентності. 

Основу і зміст інноваційних освітніх процесів становить 

інноваційна діяльність, сутність якої полягає в оновленні педагогічного 

процесу, провадженні нововведень у традиційну систему. Суб’єктом і 

носієм інноваційного процесу є насамперед педагог-новатор. 

Інноваційний розвиток освіти – це безперервний процес якісних 

змін в освіті, які відбуваються завдяки впровадженню інновацій і дають 

їй змогу своєчасно реагувати на виклики суспільства. 

Основами ознаками інноваційного розвитку освіти є: 

 швидке оновлення знань; 

 висока освіченість суб’єкта навчання, пристосування до життя 

в суспільстві знань; 

 висококваліфіковані педагогічні кадри; 

 конкурентоспроможність навчальних закладів на 

міжнародному рівні. 

Інноваційні освітні процеси вимагають відповідних змін у 

професійній діяльності педагога; передбачають формування фахівця, 

готового до сприймання нового в науці, освіті, техніці, суспільстві, до 

зміни власного « я». 

Значущим є формування його компетентності, особистісно 

професійних якостей, здатності жити та працювати в інноваційному режимі. 

Суттєвою є у професійній діяльності педагога готовність до зміни 

характеру взаємодії в освітньому процесі. Педагог повинен бути 

ініціатором інноваційних процесів. 

Готовність педагога до розроблення апробації, впровадження в 

освітній процес педагогінчих інновацій є необхідним фактором його 

професійної компетентності. 

Складовою професійної компетентності є інноваційна 

компетентність педагога, яку можна зобразити як сукупність певних 

компетентностей: 

 інформаційно-цеостичної; 

 інтелектуально-творчої; 

 регулятивної; 

 організаційно-комунікативної; 

 дієво-творчої. 

Успішність інноваційної діяльності передбачає усвідомлення 

педагогом практичної значущості різних інновацій в освітньому процесі 

не лише на професійному, а й на особистісному рівні. 
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Специфічними особливостями інноваційного освітнього процесу є 

його відкритість майбутньому, здатність до передбачення та 

прогнозування на основі постійної переоцінки цінностей, налаштованість 

на активні та конструктивні дії в швидко змінних ситуаціях. 

Можемо відзначити, що інноваційна діяльність закладу освіти – 

характерна ознака сучсної освіти. Ця необхідність зумовлена часом, 

тенденціями розвитку освіти. Нововведення в освітньому процесі, 

інноваційна за своєю сутністю освіта може виховати людину, яка живе за 

сучасними законами глобалізації. 

Дослідження переконують в ефективності впливу інноваційного 

освітнього процесу на розвиток професійної компетентності педагогів в 

умовах інноваційного освітнього середовища навчального закладу, 

інноваційності освітнього процесу. 
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ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ОНЛАЙН-ІГОР  

В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Марія Крива, 

кандидат педагогічних наук 

доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

 

Застосування ігор у навчанні в початковій школі є необхідним 

компонентом процесу навчання, оскільки позитивні емоції, які 

супроводжують гру, сприяють кращому навчанню, зокрема, 

запам’ятовуванню нової інформації. Особливо це актуально під час 
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адаптації здобувачів початкової освіти до школи та зниженню їхнього 

інтересу до навчання. 

Під дидактичними онлайн-іграми ми розуміємо навчальні ігри, 

участь в яких можна брати завдяки доступу через мережу інтернет, 

використовуючи веб-переглядач чи завантажуючи мобільні додатки на 

платформі Android чи IOS. Вони є інтуїтивно прості у використанні та 

управлінні, виконують розважальну та навчальну функції.  

Навчальні онлайн-ігри в початковій школі впливають на 

інтелектуальну, емоційну, мотиваційну сфери дитини. Вони сприяють 

розвитку сприйняття, уяви та пам’яті, критичного мислення, а також 

викликають позитивні емоції, інтерес до навчання. Для участі в таких 

іграх учні повинні мати відповідний рівень цифрової компетентності і, 

водночас, залучення учнів до онлайн-ігор, сприяють її розвитку. 

Дидактичні онлайн-ігри у початковій школі можна 

використовувати під час вивчення різних освітніх галузей. Це може бути 

вивчення букв, цифр, складу числа, таблиці множення, основних 

математичних дій, природничих понять. Також навчальні ігри можна 

використовувати для формування умінь класифікувати природні явища, 

поняття, вивчення пам’яток архітектури та звичаїв українського народу, 

вивчення і запам’ятовування іноземних слів тощо. 

Використання дидактичних онлайн-ігор залежить від багатьох 

факторів, зокрема: креативності вчителя, змісту навчального предмету у 

початковій школі, типу уроку, кількості учасників в ній, готовності 

здобувачів початкової освіти до гри, розуміння правил гри, забезпечення 

технічними пристроями, складності гри. 

Розглянемо класифікацію дидактичних онлайн-ігор в освітньому 

процесі. За кількістю учасників в онлайн-грі можна їх поділити на 

індивідуальні, групові, командні. Залежно від мети уроку виділяємо такі 

групи: навчальні, систематизуючі і контролюючі, за предметною 

областю: монопредметі, міжпредметні і надпредметні.  

Дидактичні онлайн-ігри вчителі можуть створювати за допомогою 

конструкторів ігор з певними шаблонами («learning. Apps», «Kahoot», 

«Wordwall»). Ці вправи легко поширити за допомогою qr-коду, лінку, 

вбудувати у свій сайт. Сервіс «learning.apps» (https://learningapps.org/) 

дозволяє створювати пазли, ребуси, вікторини. Особливістю освітньої 

платформи на основі ігор «Kahoot» (https://kahoot.it/) є можливість 

проведення змагань між окремими учасниками та командами, обмеження 

часу і встановлення кількості балів за запитання. Сервіс «Wordwall» 

(https://wordwall.net/) дозволяє створювати інтерактивні вправи ткого 

типу як встановлення відповідностей, анаграма, вікторина, випадкове 

https://learningapps.org/
https://kahoot.it/
https://wordwall.net/
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колесо, сортування за групами, випадкові картки, відсутнє слово, 

правильно-неправильно, погоня в лабіринті.  

Менш популярними є використання мобільних додатків на уроках 

в початковій школі з готовими іграми. Можна використовувати такі 

мобільні додатки: «Duolingo», «KApp Games – розвиваючі ігри для 

дітей», «Математичні ігри» тощо. Зокрема, мобільний додаток «KApp 

Games – розвиваючі ігри для дітей» пропонує ігри для вивчення мов, 

математики, тренування пам’яті на основі набору навчальних карт за 

такими напрямами: вивчай слова, відгадай за назвою, знайди пару, лічба, 

віднімання, додавання, категоріями: українська абетка, тварини, частини 

тіла, кольори, фрукти та овочі, цифри, фігури, транспортні засоби. 

Отже, застосування дидактичних онлайн-ігор у освітньому процесі 

початкової школи має широкі перспективи завдяки можливості 

створення різних типів дидактичних онлайн-ігор, адаптованих до певної 

вікової категорії, наявності конструкторів та шаблонів, колекцій готових 

ігор, мобільних додатків з іграми, легкому управлінні та залученні 

учасників освітнього процесу до них. 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА ЗАСАДАХ 

КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В УМОВАХ НОВОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

Діана Косюхно, 

аспірантка кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

  

У двадцять першому столітті високоякісна та доступна освіта є 

запорукою успіху та національної конкурентоспроможності. Саме через 

це, здійснюється трансформація системи освіти, щоб забезпечити 

інноваційність, якість та ефективність освіти на всіх її щаблях.  

Закон України «Про освіту» визначає освіту однією із 

пріоритетних сфер як духовного, культурного, так і соціально-

економічного розвитку. Метою освітнього процесу є всесторонній 

розвиток людини, формування цінностей для подальшої успішної 

реалізації компетентностей, які є інтегрованою характеристикою 

особистості. Завдання, які поставлені для досягнення мети, можуть 

досягатися завдяки впровадженню компетентнісного підходу в освітній 

процес, що визначений в офіційних нормативних документах, таких як: 

Національна рамка кваліфікацій, Національна стратегія розвитку освіти в 

Україні на 2012–2022 роки, Концепція Нової української школи. 
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Переважно компетентнісний підхід визначають, як освітній 

процес, що ґрунтується на формуванні компетентностей. При цьому, 

увага акцентується на здатність практично діяти, застосовувати вміння, 

навички та набутий досвід [2].  

Компетентнісний підхід спирається на два основні поняття: 

«компетеністність», «компетенція». Враховуючи те, що обидва поняття 

мають певні розбіжності у визначеннях, однак вони цілісно відображають 

інтеграцію між результатом освіти та результатом діяльності особистості.  

Так до прикладу, компетенція – це певна вимога щодо знань і досвіду, 

якими має оволодіти особистість. Натомість, у Державному стандарті 

базової і повної загальної середньої освіти компетентнісний підхід 

визначають, як напрям освітнього процесу для досягнення результатів 

якого є підпорядкування ключових, предметних і міжпредметних 

компетентностей. Це в свою чергу, забезпечує підвищення якості освіти 

відповідно до потреб, які визначає суспільство, що співвідноситься із 

потребою учня входити у соціальне середовище із потребами соціуму 

використовувати потенціал людини [3]. Закон України «Про освіту» 

вказує, що компетентність – це динамічна комбінація знань, умінь, 

навичок, мислення, поглядів, цінностей, які визначають здатність людини 

соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну 

діяльність.  

Натомість, традиційна система освіти основним виділяла набуття 

знань, вмінь і навичок, що в свою чергу безумовно формувало знаннєву 

парадигму, що описує й окреслює межі інформації, які потрібні для 

засвоєння [1]. 

Нова українська школа – це довготривала реформа, яка 

супроводжує зміни усіх складників сучасної освіти. Ключові 

компетентності НУШ в певній мірі базуються на моделях ЄС, ЮНІСЕФ 

та ЮНЕСКО. До них належать: спілкування державно мовою, 

спілкування іноземними мовами, математична грамотність, 

компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-

цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, соціальні і 

громадянські компетентності, підприємливість, загальнокультурна 

грамотність, екологічна грамотність і здорове життя. Знання стають 

продуктивною силою в інформаційному суспільстві, якщо вміло 

застосовувати їх у практичній діяльності. Відповідно до цього, навчання 

можна розглядати як вектор безперервної освіти, що формує світогляд і 

ціннісні орієнтири людини, дозволяє бути зорієнтованим у потоках 

інформації, формувати вміння передбачати проблемні питання та 

оцінювати результати діяльності.  
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Окрім цього, концепція НУШ пропонує можливість інтегрованого 

та проєктного навчання, що дозволятимуть учням формувати цілісну 

картину світу. Фундаментом компетентнісного навчання мають бути 

методи, які використовуватимуться і включатимуть: 

1. Взаємодію між вчителем і учнем у вигляді партнерства, в 

результаті чого буде відбуватися успішна комунікація. 

2. Інклюзивність, що дозволяє залучити та інтегрувати до навчання 

всіх учнів. 

3. Активне навчання, щоб спонукати учня до певної діяльності у 

ході оволодіння навчальним матеріалом. 

4. Створення навчальних ситуацій для соціалізації, самореалізації 

та самовдосконалення учнів. 

5. Формування елементів логічного мислення в учнів шляхом 

використання теоретично-наукової складової навчальних предметів. 

На сьогоднішній день освітній процес має генерувати в учнів 

ключові компетентності, які покладено в зміст концепції НУШ та 

відповідають провідним освітнім системам цілого світу й знаходяться у 

пріоритеті для сучасної людини. Впровадження компетентнісного 

підходу уможливлює розвиток здібностей, які дозволяють діяти у 

різноманітних неординарних ситуаціях та завдяки цьому розробляти 

індивідуальний хід власної діяльності. Тому, важливо зазначити, що у 

зв’язку із розвитком інформаційного суспільства виникає потреба у 

розробці стратегії освіти, яка є загальною та зорієнтована на формування 

і розвиток знань, досвіду, навичок, які необхідні людині у теперішньому 

суспільстві. 

 

___________________ 
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ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ ВЧИТЕЛЯ ОЧИМА УЧНІВ 

 

Христина Калагурка, 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи; 

Софія Засименко, 

студентка магістратури  

кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

 

Незаперечним залишається той факт, що позитивний імідж 

педагога є запорукою його успішної професійної діяльності, здобуттям 

привабливого авторитету серед учнів та колег.  

У науково-психологічній літературі «професійний імідж» 

трактується як сукупний образ фахівця освітньої галузі, що поєднує 

зовнішні та внутрішні характеристики і виникає у свідомості інших 

людей в процесі навчального процесу [1; 2]. 

За допомогою анкети, яка була розміщена в інтернеті на сервері 

Google Forms, нами було проведемо опитування серед учнів старшого 

шкільного віку, щоб з’ясувати, що вкладають самі ж учні у це поняття, 

які особисті та професійні якості необхідно сучасному вчителю для 

створення позитивного професійного іміджу. 

Згідно отриманих результатів, респонденти по-різному трактують 

поняття професійного іміджу вчителя. Для учнів професійний імідж 

вчителя – це «манера поведінки», «індивідуальний стиль роботи», 

«візитна картка» або ж «професійна поведінка».  

За дослідженнями, учні при першій зустрічі з педагогом звертають 

увагу на: 40% респондентів зазначили, що вони найперше помічають 

настрій вчителя, трохи менше, а саме 35%, опитаних вказали, що 

звертають увагу на емоції вчителя, ще менше респондентів (15%) обрали 

варіант «Одяг, взуття». Решта 10% опитаних стверджують, що у першу 

чергу звертають увагу на міміку (5%), ходьбу та жести (по 2,5%). Учні 

відразу помічають настрій та емоції вчителя, а його зовнішній вигляд для 

них лише на третьому місці.  
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Рис. 1. Відповіді на питання «На що ви найбільше звертаєте увагу 

під час першої зустрічі з учителем?» 

Не зважаючи на те, що лише 15% учнів у першу чергу звертають 

увагу на зовнішній вигляд, у відповідь на наступне запитання «Чи 

важливо для вам те, як виглядає вчитель?» більшість респондентів 

(67,5%) обрали варіант «Так». Результати анкетування дозволяють також 

зробити висновок про те, «Яким повинен бути зовнішній вигляд 

сучасного вчителя?». Відповіді розділились наступним чином: 60% 

опитаних обрали варіант «Охайний», 30% – «Стильний», 10% – 

«Стриманий».  

Цінними для дослідження є відповіді учнів на питання «Які якості 

вчителя як викладача ви цінуєте найбільше? Оберіть 3 варіанти відповіді». 

Адже 77,5% респондентів обрали варіант «Почуття гумору», 57,5% відповіли 

«Любов до справи», 47,5% – «Любов до дітей», 45% – «Професійно-

педагогічна підготовка». Менше опитаних зупинились на відповідях «Інтерес 

до педагогічної діяльності» (35%), «Творчість» (25%), «Культура і виразність 

мовлення» (17,5%) та «Загальна ерудиція» (15%). 

У відповідь на запитання анкети «Чи важливими є для вас особистісні 

якості вчителя?» 90% опитаних учнів дали позитивну відповідь. Наступне 

питання носить уточнюючий характер і мало на меті визначити які особисті 

якості педагога, на думку учнів, є найважливішими. 
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Рис. 2. Відповіді учнів на питання «Які особисті якості педагога, 

на вашу думку, є найважливішими? Оберіть 3 варіанти відповіді. 

Діаграма демонструє такі результати: 65% опитаних обрали 

відповідь «Комунікабельність», 52,5% – «Товариськість», 42,5% – 

«Терпеливість», по 40% – «Доброзичливість» та «Доброта», 35% – 

«Об’єктивність». Менше респондентів проголосували за такі варіанти 

відповіді: «Відповідальність» та «Вимогливість» (по 20%), «Гуманізм» 

(15%), «Уважність» (10%), «Наполегливість» (7,5%), «Принциповість» 

(5%), «Самокритичність» (2,5%). 

Отже, результати опитування учнів показали, що сучасні учні 

звертають увагу на зовнішній вигляд вчителя і особливо цінують його 

почуття гумору, позитивні емоції та доброзичливість.  

 

_____________________ 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ  

ДЕРЖАВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В АВСТРО-УГОРЩИНІ 

 

Теодор Лещак, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи; 

Марія Лепех, 

аспірантка кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

 

На відміну від Прусії, в Австрійській монархії через півстоліття 

після запровадження гімназій на державному рівні так і не було 

вироблено шляху, який повинна пройти особа, що прагне стати 

педагогом. Професійні вимоги до вчителя середньої школи на 

законодавчому рівні залишалися невизначеними аж до початку 1870-х 

років. Не існувало і педагогічних семінарій, у яких навчалися б гімназійні 

вчителі, на зразок тих семінарій, що діяли уже тривалий час у Берліні та 

Щеціні. Про учительські посади в гімназіях Австрійської держави 

подавали клопотання, як правило, колишні студенти права, філософії і 

теології, що кинули навчання і здавали відповідний іспит [1]. 

Запроваджена вслід за пруськими університетами, педагогіка не 

отримала належного їй місця вищих школах монархії Габсбургів і була, 

по суті, допоміжною до теології навчальною дисципліною. У 1870 р. уряд 

Австро-Угорщини став на шлях організації світської вищої педагогічної 

освіти.  

Аналізуючи шлях, який пройшла підготовка вчителів у 

Львівському університеті, необхідно зупинитися на окремих 

термінологічних аспектах цієї проблеми. Первісно давньогрецьке поняття 

педагогіки означало діяльність, спрямовану на виховання дитини (pais – 

хлопець, дитина; ago – веду). Вищі форми цієї діяльності виражалися 

грецьким словом paideia, під яким розуміли, висловлюючись сучасною 

мовою, плекання особистості на ґрунті культурної спадщини [2]. Таким 

чином, paideia окреслювала як теоретичні концепції виховання, так і саму 

виховну діяльність. Традиція позначення одним терміном і процес 

виховання, і науку про нього, збереглася у ряді європейських мов. 

Зокрема в англійській мові у такому двоякому значенні вживається слово 

education. Інші ж європейські мови зміцнювали переконання у 

відмінності власне виховання і розмірковування над ним, наука про 

нього. До таких належить також німецька мова, в якій слово Erziehung 

означає виховання, a Padagogik – педагогіку, тобто науку про виховання 

(в якості синоніму останнього вживаються також терміни 

Erziehungskunde та Erziehungs-Wissenschaft).  
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Таке розуміння педагогіки було привнесене і в Галичину – 

тогочасну частину німецькомовного наукового поля. Вихованням як 

конкретною діяльністю тут займалися учителі і, з кінця 1860-х років, 

Краєва Шкільна Рада, а дослідження виховної діяльності проводили 

академічні установи. Саме тому до поч. ХХ ст. навчальні заняття з 

педагогіки у Львівському університеті, та й інших вищих школах 

австрійської держави, велися в одному руслі з філософією і носили 

теоретичний характер [3]. Такий стан речей спричинив до майже 

відокремленого існування виховання і педагогіки як “речей у собіˮ, що 

згубно позначалося на стані підготовки педагогічних кадрів для 

середньої та вищої ланок освіти. Розрив теорії з практикою не дозволяв 

вихованню живитися результатами актуальних науково-педагогічних 

досліджень, а педагогічній науці – черпати джерела для своїх досліджень 

із практичного виховного процесу.  

Взаємозвʼязки педагогіки і виховання викликали у науковому 

середовищі Австро-Угорщини чимало протиріч, які досить часто сягали 

проблем визнання педагогіки як науки. У ході таких дискусій було 

узгоджено думку про головну відмінність педагогіки від інших 

академічних наук, а саме: навчання і виховання є не лише предметом її 

вивчення, але й творчим матеріалом. Наприкінці ХІХ ст. до наукової 

термінології галицької педагогіки увійшов польський словотвір 

“chowannaˮ, зміст якого включав у себе як виховання, так і педагогіку. 

Таким чином було здійснено спробу подолання, хоч і штучного, 

усталених мовних стереотипів. “Chowannaˮ стала назвою як теорії, яка 

знаходить своє втілення у дійсності, так і практики, пронизаної 

пізнавальною думкою [3]. 

Поява в останній третині ХІХ ст. розуміння органічного звʼязку 

виховання як емпіричної діяльності з його науковим вивченням 

спричинило до позитивних зрушень в обох напрямках. За межами 

університетського середовища з'явилися поодинокі дослідження з теорії 

та історії освіти і шкільництва, а у вищих навчальних закладах Галичини 

розпочалося налагодження практичних форм педагогічної підготовки. У 

навчальному процесі Львівського університету серед форм вишколення 

майбутніх учителів, крім традиційного читання лекційних курсів 

теоретичного характеру, з’явилися засідання педагогічного семінару, у 

навчальних програмах зʼявився предмет “Педагогічні вправиˮ. Однак ці 

зрушення були фрагментарними і не носили системного характеру, що 

було спричинене рядом методологічних особливостей.  

Пріоритети розвитку галицького шкільництва і, зокрема, вищої 

педагогічної освіти, були зумовлені загальноєвропейськими науковими 

процесами. Німеччина й Австрія у другій половині ХІХ ст. виступали 



177 

головними осередками гербартіанства, а експериментальна педагогіка 

розвивалася здебільшого в Англії та США. Натомість у континентальній 

Європі гербартіанству дедалі активніше протистояла позитивістська 

педагогіка, ґрунтована на експериментальній психології. Поширення 

позитивістських ідей в Європі другої половини ХІХ ст. спричинило до 

революційних змін у розвитку науки. Насамперед було піддано ревізії 

саме поняття науки – нею тепер вважалася система знань, ґрунтована на 

методах природничих наук, а саме – на спостереженні. Філософія в очах 

позитивістів перестала бути наукою, і як наслідок – педагогіка та 

психологія розпочали свій відхід від філософування і метафізики.  

Водночас, на розвиток практичного характеру педагогіки 

негативно впливала позиція вчених-позитивістів щодо трактування 

функціональних обов’язків і суспільного призначення науки. Наука, на їх 

думку, повинна визначати лише фактичний стан речей, а результати 

досліджень необхідно висвітлювати для ознайомлення з ними, а не для їх 

втілення на практиці. Така оцінка справила негативний вплив на розвиток 

педагогічної підготовки на рівні університетів, оскільки ставила під 

сумнів саму її доцільність. Як наслідок, підготовка майбутніх учителів 

середніх і вищих шкіл передбачала передачу виключно теоретичних 

знань з цілого комплексу навчальних дисциплін, серед яких педагогіка не 

займала першорядного місця. 

У галицькому науковому середовищі нові ідеї поширювалися 

молодими науковцями, які повернулися з навчання у вищих школах 

Берліна, Відня, Лепціга, Мюнхена, Парижа та інших освітніх центрів 

тогочасної Європи. Вони поступово розчиняли пануючий у Львівському, 

та й Краківському, університетах дух консерватизму. На межі ХІХ–

ХХ ст. викристалізувалася нова галузь науки – педагогічна психологія, 

яка займалася вивченням особливостей розумового і психічного розвитку 

дитини. Наслідком цих взаємопов’язаних процесів стала поява двох 

переважаючих поглядів на теоретичну основу педагогічної науки – 

етико-філософський і експериментально-психологічний.  

Умови для становлення світської педагогічної підготовки в 

Австрійській державі склалися у середині ХІХ ст. завдяки проведенню 

цілого ряду реформ, головним чином – освітніх. Починаючи з 1850-х 

років керівництво філософського факультету Львівського університету 

систематично порушувало перед Міністерством віровизнань і освіти 

питання про відкриття окремої кафедри філософії, яка забезпечувала б 

також ведення навчального курсу педагогіки. Протягом тривалого часу 

запити деканату не отримували позитивної відповіді.  

Підготовка вчителів середніх і вищих навчальних закладів у 

Львівському університеті було започаткована в руслі загально-державних 



178 

реформ системи шкільництва наприкінці 1860-х – на початку 1870-х 

років. Підготовку світських учителів було виділено в окремий напрямок 

університетської підготовки і доручено філософським факультетам. У 

Львівському університеті викладання навчального курсу “Педагогіка або 

наука про виховання” було залишене на теологічному факультеті, а на 

філософському було започатковано ряд лекційних курсів з проблематики 

освіти і шкільництва. Організаційно ці курси були пов’язані з 

навчальними курсами філософсько-етичного і психологічного циклу, а 

саме – через особу викладача, професора Євсевія Черкавського. Таким 

чином, у 1871 році для студентів теологічного і філософського 

факультетів було запроваджено окремі навчальні дисципліни 

педагогічного спрямування.  

 

____________________ 
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ПЛАТФОРМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПЕРІОДУ РЕАЛІЙ 

COVID-19 В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

Анастасія Олексишин, 

студентка магістратури  

кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи; 

Юлія Заячук, 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи  

 

В світових реаліях пандемії COVID-19 виникла гостра потреба 

швидкого переходу від традиційного навчання – очного, до нового 

навчального формату, який відповідав сучасним реаліям – 

дистанційного. Основним та незамінним інструментом комунікації стали 

інформаційні технології – необхідно було знайти такі, які б відповідали 

базовим вимогам, а саме: доступність, зручний інтерфейс, безперебійність, 
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охоплення великої аудиторії. З’явилась потреба зробити вебінар, що 

прийшов на заміну семінару, максимально комфортним, а онлайн-лекцію 

такою, що дозволить брати участь цілому потоку студентів. Такими 

технологіями й стали платформи Zoom, MS Teams та Google Meet. 

Платформи електронного навчання поділяються на дві основні 

групи: закриту та відкриту. В першій групі представлено платформи, які 

працюють на комерційних засадах, друга є безкоштовною для 

використання [2]. Хоча варто зауважити, що на платних платформах є 

безкоштовні послуги, наприклад Zoom, який можна безоплатно 

використовувати 40 хвилин. Очевидною перевагою Google Meet є змога 

організації трансляції на велику кількість людей, до 100 000 осіб [1]. 

Паралельно з цим, саме Zoom та MS Teams є тими платформами, що 

пропонують найбільшу кількість інструментів, як-то: функція створення 

«кімнат» для групової роботи, онлайн версію «дошки», синхронізація з 

календарем, функція «піднятої руки». Також MS Teams може 

запропонувати функцію «завдання» й надати змогу прикріпити файли до 

необхідного курсу. Відзначимо, що кожна платформа має свої переваги й 

недоліки.   

Варто розуміти, що організація дистанційного навчання шляхом 

використання електронних платформ – це не лише набір функцій, а й 

компетентність в їх використанні учасниками освітнього простору. В 

рамках нашого дослідження було проведено опитування студентів ЛНУ 

імені Івана Франка, участь у якому взяло 66 респондентів. 39,4% 

опитаних студентів зазначили, що стикалися з проблемами у 

використанні онлайн платформ. Аспект певної некомпетентності 

педагогічного персоналу у використанні платформ дистанційного 

навчання зауважило 34,8% опитаних.  

Очевидною перевагою використання платформ дистанційного 

навчання є «стирання кордонів». В цьому переконалися студенти 

магістратури факультету педагогічної освіти й філософського факультету 

ЛНУ імені Івана Франка, що мали змогу взяти участь в нещодавніх 

міжнародних гостьових лекціях, організованих нами у співпраці з 

колегами з європейських університетів – Університету Турку (Фінляндія) 

та Університету прикладних наук (м. Мюнстер, Німеччина) і цікавих 

дискусіях про роль експертів та сучасні тенденції у вищій освіті. Онлайн-

заняття були організовані на платформі Zoom. І власне, як зауважила 

європейський експерт і консультант в галузі вищої освіти доктор 

С. Мікеска з Університету прикладних наук (м. Мюнстер, Німеччина), 

однією з найбільших переваг платформ дистанційного навчання є змога 

налагодити зв’язки як національному, так і на і міжнародному рівнях, та 

забезпечити реалізацію стратегії інтернаціоналізації вищої освіти. 
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Протягом періоду дистанційного навчання у світових реаліях 

COVID-19 онлайн платформи зарекомендували себе потужною силою 

розвитку сучасної вищої освіти. Платформи дистанційного навчання 

перебувають в постійному процесі змін й удосконалення, що дає змогу 

стверджувати, що певні аспекти дистанційної освіти збережуться й 

надалі.  

 

______________________ 
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ПАРАМЕТРИ ОЦІНЮВАННЯ  

ЯКОСТІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У ПОЛЬЩІ 

 

Ірина Мищишин, 

кандидат педагогічних наук, 

 доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

 

Процес оцінювання якості освітніх послуг у сучасній практиці став 

запорукою її сталого розвитку та вдосконалення. Освітні системи, які 

змушені активно й гнучко реагувати на попит споживачів, суспільне 

замовлення, водночас змушені відповідати і високим вимогам якості аби 

зберегти своє місце на ринку послуг. Тому стратегії й процедури 

оцінювання якості освіти потребують систематичного аналізу та 

вдосконалення. Цікавий та вагомий досвід у цій сфері напрацьований у 

польській освітній практиці. Певні корисні здобутки можна запозичувати 

та враховувати у процесі розбудови вітчизняних моделей оцінювання 

якості освітніх послуг.  

Практика оцінювальної діяльності в освіті Польщі на сьогодні 

охоплює різні форми: аудит, евалюацію, що мають внутрішній і 

зовнішній характер. Характерною ознакою є розширення кола суб’єктів 

інформаційних процесів: в опитування залучають не лише директорів, 
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вчителів й учнів, а й батьків, громадськість та інших осіб. Суттєво 

розширюється площина популяризації та використання результатів 

оцінювання: для моніторингу та обліку роботи школи, вдосконалення 

освітнього процесу, кадрової політики, поінформованості батьків, 

розробки регіональної та державної освітньої політики.  

Оцінювання якості освітніх послуг на рівні ланки середньої освіти 

у польській практиці здійснюється у чотирьох окремих областях: 

результати освітньої, виховної, опікунської та іншої статутної діяльності 

школи; процеси, які відбуваються у закладі освіти; функціонування 

закладу освіти в регіональному середовищі, зокрема у вимірі співпраці з 

батьками; управління закладом освіти [2]. 

Прикладами параметрів, які найчастіше використовують для 

оцінювання, є результативність, ефективність, корисність, доцільність та 

тривалість (стійкість). Ці параметри вимагають уточнення відповідно до 

прийнятої концепції оцінювання. Зазначимо найбільш загальне 

трактування окреслених положень: 

- результативність – дозволяє оцінити, якою мірою досягнуті 

цілі, наскільки проєкт виконано. Якщо проєкт досяг поставлених цілей 

,можна ствердити, що він «реалізований успішно», або «ефективний»; 

- ефективність – дозволяє оцінити рівень економічності 

реалізованого проєкту або функціонування установи загалом, тобто. 

співвідношення витрат і отриманих результатів. Під витратами тут 

розуміють фінансові затрати, людські ресурси та час, витрачений на 

виконання заходів, що ведуть до досягнення поставлених цілей. Отож, 

якщо витрати коштів були належним чином збалансовані і цілі досягнуто, 

можна ствердити, що «діяльність була ефективною». Якщо ж цих самих 

результатів можна було досягти, використовуючи меншу кількість 

ресурсів, то слід констатувати «неефективні дії»; 

- корисність – дозволяє оцінити, якою мірою реалізація 

оцінюваної діяльності дійсно сприяла розв’язанню виявлених проблем; 

- доцільність – дає можливість оцінити, наскільки прийняті цілі 

та методи реалізації проєкту відповідають визначеним проблемам чи 

реальним потребам. Тому, якщо способи дії були вдало підібрані для 

розв’язання конкретної задачі – можна констатувати їх доцільність; 

- довговічність – дає змогу оцінити, чи триватимуть позитивні 

результати оцінюваного проєкту після припинення зовнішньої підтримки, чи 

результати втручання будуть стійкими у тривалій перспективі [1, с. 87–88].  

Коректний вибір параметрів оцінювання якості освітніх послуг дає 

можливість достеменно визначати їх результати, аналізувати доцільність 

затрачених ресурсів, корегувати недоліки, визначати перспективи 

розвитку та вдосконалення.  
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1. Ciężka B. Planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole (placówce) 
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Jagiellońskiego, Kraków, 2010. S. 83-107. 

2. Rozporządzenie Ministra edukacji narodowej z dnia 7 pażdziernika 

2009 r. W sprawie nadzoru pedagogicznego. § 7.1.  

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОСВІТНИЦЬКА СПІВПРАЦЯ НТШ  

ІЗ ГІМНАЗІЮ СЕСТЕР ВАСИЛІЯНОК У ЛЬВОВІ 

 

Оксана Ковалишин, 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

 

Освітньо-просвітницька співпраця Наукового товариства імені 

Шевченка у Львові з навчально-виховними закладами освіти 

окреслювалася у працях багатьох дослідників (В. Благий, М. Голубка, 

О. Макарчук, З. Нагачевська, В. Савенко, В. Стинська, Б. Ступарик, 

Г. Субтельна та ін). Важливу частину діяльності НТШ з приватними 

середніми школами складають відносини товариства з приватною 

гімназією Сестер Василіянок у Львові.  

Заснування у 1906 р. з ініціативи та підтримки митрополита 

Андрея Шептицького першого в Галичині жіночого середнього 

навчального закладу стало важливою подією українського національного 

життя, свідченням спроможності українського загалу вирішувати 

нагальні проблеми жіноцтва. Попри успішний поступ в організаційному, 

навчально-виховному відношенні, гімназія з самого початку відчувала 

брак власного приміщення, що змушувало дирекцію періодично 

змінювати місцезнаходження закладу. Надати допомогу у вирішенні 

цього важливого питання взялося Наукове товариство імені Шевченка, 

що позитивно вплинуло на подальший розвиток гімназії.  

У червні 1918 р. на засіданні виділу НТШ було прийнято 

пропозицію директора жіночої гімназії СС Василіянок 

о. Т. Лежогубського стосовно безкоштовної передачі Академічного дому, 

який на той час був у власності НТШ, на потреби гімназії, хоча, із 

дотриманням певних умов: керівництво гімназії відреставрує 

Академічний дім за власні кошти та буде покривати адміністративні 

видатки і податки; термін винайму мав тривати 4 роки; частина 
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незайманих гімназією кімнат передавалися незаможним студентам 

високих шкіл [2, с. 26–27]. Подальше утримання цього будинку мало 

непросту історію, термін його використання суттєво змістився і тривав 

аж до моменту побудови гімназією у 1926 році свого власного 

приміщення.  

Найбільших втрат зазнав Академічний дім Наукового товариства 

імені Шевченка. Колишній осередок для молоді та студентства зазнав 

чималих матеріальних збитків, від розміщених там російських військ та 

їх недбалого ставлення до майна українців. Дані витрати для дому не 

могло повністю покрити НТШ, тому для становлення і реорганізації 

Академічного дому Товариством, 26 червня 1918 р., було прийнято 

рішення про передачу в безкоштовну оренду молодіжного осередку для 

гімназії СС Василіанок. 

Вартим уваги також є той факт, що на перших загальних зборах  

Наукового товариства ім. Шевченка у післявоєнний період, за участі 

нового голови відомого вченого, громадського діяча Василя Щурата, у 

березні 1921 р., було проведено оцінку матеріального становища 

товариства. Було виділено першочергові заходи щодо його діяльності, 

зокрема, питань діяльності меценатських фондів, функціонування 

Таємного університету, а також подальшої долі того ж Академічного 

дому, який було передано під опіку приватній жіночій семінарії СС 

Василіянок у Львові [3, Арк. 48 зв. -49]. Розміщення школи у 

Академічному домі було узгоджено до 31 липня 1925 р., а після гімназія 

СС. Василіянок у Львові була переміщена у власне окреме приміщення.  

Окремо необхідно врахувати значний видавничий внесок 

Наукового товариства ім. Шевченка для становлення гімназії СС. 

Василіянок у Львові. Зокрема, тут має місце той факт, що чимала частина 

шкільних підручників, які були у користуванні вчителями/учнями 

закладу була видана саме товариством Шевченка (“Школа народна ”; 

“Початки науки нїмецкого язика для 4 кляси наpодних шкіл”; “Рахунки 

для шкіл народних”; Верхратський І. “Ботаніка на низьші кляси шкіл 

середних з 333 образцями в тексті”; Калитовський О. “Учебник геогpафії 

для 2 і 3 кляси шкіл сеpедних: (З 39 ілюстpациями)”; Огоновський П. М. 

“Учебник аpитметики для сеpедних шкіл”; Смаль-Стоцький С. Й., 

Гаpтнеp Т. “Руска Гpаматика” та чимало інших). 

Загалом за час співпраці НТШ та гімназії СС. Василіянок у Львові, 

товариство неодноразово допомагало школі із підручниками, зокрема 

було здійснено підтримку для доньки члена НТШ І. Джиджори у 1922–

1923 рр., що навчалася у гімназії СС. Василіанок, тоді ж було скеровано 

надіслати по 10 підручників Наукового товариства ім. Шевченка для 

гімназії СС. Василіанок. 
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Також вартим уваги є той факт, що за час співпраці НТШ та 

гімназії СС. Василіянок у Львові члени товариства займали високі 

педагогічні посади у даній школі. Так з ініціативи В. Щурата у гімназії 

було організовано і підтримувано Літературний гурток ім. Лесі Українки, 

який представив українському суспільству чимало нових літературних 

персоналій.  

Таким чином, освітньо-просвітницька співпраця Наукового 

товариства імені Шевченка та  гімназії СС. Василіянок у Львові була 

цілеспрямована і зумовлена потребами освітньої-виховної інституцій. 

 

____________________ 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ДОМАШНЬОГО НАВЧАННЯ 

 

Юлія Дмитрів, 

аспірантка кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

 

Індивідуалізація освітніх процесів в умовах інформаційного 

прогресу створила можливості для створення персоналізованої освіти. 

Традиційна система освіти більшою мірою зорієнтована на групові та 

колективні форми роботи. Як наслідок, в учнів загальноосвітніх шкіл 

дещо втрачається оригінальність мислення та індивідуальний підхід до 

вирішення задач. У рамках цієї тенденції батьки як в Україні, так і поза її 

межами, все частіше цікавляться перевагами домашнього навчання, 

оскільки воно стає найбільш досконалим варіантом персоналізованого 

освітнього середовища. Персоналізована освіта означає адаптацію 

процесу навчання до кожного окремого учня так, щоб цілком відповідати 

його потребам. 

Серед причин зростання популярності домашнього навчання є 

трактування його як ідеального персоналізованого освітнього 

середовища, яке сприяє особистісному розвитку. На відміну від навчання 
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в державних школах, навчання вдома виключає негативний зв'язок між 

соціально-економічним статусом сім’ї, рівнем освіти батьків та 

академічними результатами дітей [1, с. 21]. 

Найбільш важливим фактором домашнього навчання, який сприяє 

розвитку персоналізованого освітнього середовища є підвищення 

залучення батьків у процес навчання. Така форма навчання ставить перед 

сім’єю вимогу брати активну участь у житті власних дітей, стати для них 

досвідченим вихователем, мудрим педагогом та уважним психологом, 

при цьому батьки повинні пам’ятати про свою основну роль – 

батьківську. Більше того, дослідження, яке проводилось із залученням 

загальнонаціональної вибірки у США, дало можливість встановити, що 

найкорисніший аспект батьківської участі – активна сімейна взаємодія, 

яка є більш природною у домашньому середовищі. Натомість у 

шкільному середовищі, батьківська присутність не є такою інтенсивною 

та має виключно періодичний характер. У наукових працях 

американських дослідників, серед найбільш суттєвих переваг діяльності 

батьків як педагогів у домашніх школах виділяють високі очікування, і 

водночас підтримку доброзичливого, структурованого середовища та 

конструктивне спілкування з дітьми [2, c. 264].   

Серед дослідників домашнього навчання кінця XX ст. популярним 

було твердження, що домашнє навчання – єдиний освітній підхід, за 

якого молодь з низьким рівнем соціально-економічного статусу досягає 

таких же високих результатів у навчанні, як і їхні ровесники з високим 

рівнем. Все частіше соціологи пов’язують це насамперед із підвищеним 

рівнем участі батьків у взаємодії з дітьми, які навчаються вдома. Отож, 

дослідження показують значну кореляцію соціально-економічного 

статусу із шкільними результатами, яка пояснюється активною участю 

сім’ї у процесі навчання. Однак, існує певна закономірність пов’язана із 

матеріальним становищем батьків, діти яких навчаються вдома. 

Успішним батькам притаманна більш активна включеність в освітній 

процес їхніх дітей, оскільки вони впевнені, що інвестиції, які вони 

особисто вкладають у навчання своїх дітей під час здобуття шкільної 

освіти (час, фінанси, емоційний ресурс тощо), зрештою, будуть 

виправдані [1, c. 23]. 

Аналізуючи персоналізований освітній простір, варто зазначити, 

що шкільне середовище є більш професійним, соціально-розвиваючим, 

аніж дім, адже школа створює всі умови для повноцінного розвитку 

особистості. Однак, у часи XVIII–XIX ст., погляди відомих науковців 

були протилежними до сучасних. Швейцарський педагог Песталоцці 

дотримувався думки, що домашня атмосфера та материнська любов 

мають стати невід’ємною частиною шкільного середовища [3, с. 100]. 
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Суперечність щодо цього питання існує й досі, однак ставлення батьків 

до навчання вдома стає все більш позитивним, збільшуючи кількісні 

показники щодо поширеності такої освітньої форми. 

Другим ключовим аспектом, що сприяє успішній персоналізації в 

умовах домашнього навчання, окрім залучення батьків у процес 

навчання, є значно менша частка стандартизованих методів контролю, 

зокрема тестування учнів. У такому випадку, батьки мають змогу 

зосередитися на розвитку своєї дитини, особливо коли йдеться про 

виховання її характеру. Зменшення кількості тестів сприяє розвитку 

творчих здібностей та креативного мислення в учнів шкільного віку. 

Американська система освіти є достатньо визнаною у світі, адже багато 

іноземців заявляють, що у США більшою мірою заохочують учнів 

розвивати високий рівень творчості. Одним із поширених фактів щодо 

американської творчості є те, що представники США, безумовно, 

здобули найбільше Нобелівських премій, ніж будь-яка інша країна. 

Багато педагогів пояснюють перевагу Америки в здобутті Нобелівських 

премій саме високим рівнем розвитку творчості, визнання цінності 

кожного окремого учня та спонукання їх розвивати свій власний 

унікальний набір навичок якомога глибше [3, с. 102].  

Третім аспектом є створення середовища, в якому учні навчаються 

за більш індивідуальним підходом зі сторони педагога. Тобто учні, які 

навчаються в школах із достатньо невеликою наповнюваністю класів у 

середньому досягають більш вищого рівня, ніж їхні ровесники, які 

навчаються в класах з великою кількістю дітей. Ще одним важливим 

моментом, який сприяє індивідуалізованому підходу до навчання вдома – 

закріплення одного і того ж вчителя за класом впродовж кількох років. У 

державних школах Америки, як правило, вчителі мають учнів у своєму 

класі лише дев’ять місяців. Часто вони скаржаться на те, що як тільки 

вони достатньо познайомилися з учнями, якими опікувалися, приходить 

час знайомитись уже із новими. Велика кількість приватних шкіл та 

невеликий відсоток державних дійшли висновку, що тривала взаємодія 

між вчителем і учнем є важливим фактором, який слід враховувати при 

складанні педагогічного плану. В умовах домашнього навчання питання 

тривалої взаємодії є вирішеним, адже стосунки «батьки (як педагоги)-

діти» є безперервними. Більше того, середовище домашньої школи 

забезпечує індивідуальний підхід до навчання, що дає змогу побудувати 

навчальну програму, яка враховує здібності, таланти та компетенції 

конкретного учня [3, с. 102].  

Отже, домашня форма навчання, значною мірою сприяє розвитку 

персоналізованого середовища для учнів шкільного віку. Відчуття 

«дому», рідних людей сприяє тому, аби сформувати у дитини комплекс 



187 

безпечності та зосередженості під час навчання. Важливим моментом є 

не лише залученість дитини у навчальний процес, але й включення 

батьків у життя їх дітей, при цьому не лише у ролі «батька», але й 

«педагога». Перевагою домашньої форми над традиційною є 

константність у взаємодії батьків та учнів, адже на відміну від вчителя, 

зв'язок батьків із дітьми є постійним. Окрім цього, формальність процесу 

навчання повинна стати більш гнучкою, особливо у напрямку творчого 

підходу до процесу учіння, контролю й оцінювання, аби дитина отримала 

можливість сформувати себе як повноцінну особистість. 
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Освітня реформа чи не найбільш потужна трансформація, що 

сталася в Україні з часу її незалежності. Мова йде не лише про зміни 

навчальних програм чи підходів до навчання, а про цілком нову модель 

українського вчителя, який своїми знаннями, вміннями та 

нестандартними підходами до навчання зможе зацікавити учнів мислити 

критично, неординарно та застосовувати набуті уміння на практиці. 

Сучасний випускник школи має не лише знати вивчений у школі 

матеріал, а й вміти застосовувати ці знання у різному контексті, 

https://www.semanticscholar.org/paper/Homeschooling-in-the-United-States%3A-Examining-the-Brewer-Lubienski/c6409764c3682348a6f40ac41ec442da58109bdb
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знаходити паралелі та реально оцінювати факти, що оточують нас кожен 

день. За кожним успішним учнем стоїть вчитель, що власним прикладом 

виховує молодь та доносить важливість і сутність освіти у сучасному 

просторі. «Українська школа буде успішна, якщо до неї прийде успішний 

учитель. Він – успішний вчитель та фахівець – вирішить дуже багато 

питань щодо якості викладання, обсягу домашніх завдань, комунікації з 

дітьми та адміністрацією школи. До дітей має прийти людина-лідер, яка 

може вести за собою, яка любить свій предмет і фахово його викладає» 

[4]. 

Проблемою формування лідерських якостей вчителя займалися 

зарубіжні та вітчизняні науковці С. Заккаро, С. Халпін, Б. Басс, 

Д. Гоулман, Ф. Карделл, Дж. Адаір, Н. Семченко, Н. Мараховська, 

О. Пономаренко та інші [3, с. 36–38]. Проте, особливість діяльності 

сучасного вчителя полягає в тому, що він є організатором і керівником 

різних груп: учнівського колективу, колективу батьків, колективу колег 

тощо, тому важливо розглядати лідерство вчителів в усіх цих контекстах.  

Лідерство – це здатність особистості взаємодіяти та впливати на 

оточуючих, проявляти ініціативу та генерувати ефективні й якісні зміни. 

Лідерами часто називають людей, що здатні вести за собою, діяти творчо 

та ефективно. У них прекрасно розвинена емпатія та емоційний інтелект, 

вони схильні приймати нестандартні рішення, координувати зусилля та 

діяльність команди для досягнення спільної мети, надихати та 

мотивувати колектив [5, с. 64–71]. Традиційно лідерство розглядали 

синонімічно до менеджменту, вважаючи його різновидом влади, 

специфікою якої є спрямованість зверху вниз, управлінським статусом, 

соціальною позицією, пов’язану із прийняттям рішень та керівною 

посадою, але сьогодні цей термін набуває значно більше значень [2]. 

Лідери в освіті – це найбільш освічені та розвинуті в 

особистісному і професійному плані працівники сфери освіти, здатні 

здійснити стрибок вперед як на рівні власної особистості, так і на рівні 

освітнього закладу в цілому [1, с. 64]. Таким чином, поняття лідерства 

охоплює значно ширший спектр обов’язків і дій не лише в контексті 

управління і керівництва, а й навчання та підтримки.  

У «Енциклопедії освіти» зазначено, що лідерство вчителів 

зазвичай спирається на їхні індивідуальні вміння у двох площинах: 

професійній та соціальній. У професійній сфері вчителі мають 

продемонструвати глибокі знання свого предмета та загальну 

ерудованість, а також методичну компетентність. На соціальному рівні 

лідерство потребує здатності формувати теплі міжособистісні стосунки 

та мотивувати групу чи окремих її членів підтримувати, брати 

безпосередню участь у класних, шкільних та позашкільних проєктах [5, 
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с. 45–47]. Тобто, ефективна школа потребує вчителя натхненника та 

наставника, а відтак – людину, якій довіряють і в товаристві якої хочуть 

вчитися, розвиватися та створювати щось нове і цікаве. 

Звісно, ефективне навчання – це, насамперед, взаємодія між 

вчителем і учнями, коли усі учасники навчального процесу зацікавленні у 

створенні та реалізації спільних ідей, це освітнє партнерство, в основі 

якого спілкування, взаємодія та співпраця. Вчитель-лідер нової 

української школи – це більше, ніж вчитель-предметник, це 

вмотивований спеціаліст, який має свою чітку візію та мету, який хоче 

донести її до учнів та допомагає їм засвоювати знання цікаво, креативно, 

нестандартно. Такий вчитель-лідер, який знає як досягати своєї мети, 

вміє застосовувати для цього різні шляхи та методи і може бути 

рушійною силою у розвитку своєї держави, є запорукою успішної та 

ефективної української школи. 
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Державне регулювання розвитку масового спорту є процесом 

впливу держави на цей вид діяльності за допомогою комплексу 

механізмів забезпечення його ефективного функціонування. Механізми 

державного регулювання розвитку масового спорту є системою 

адміністративних, правових, економічних, організаційних та 

інформаційних методів і засобів впливу на взаємини між об’єктами 

системи масового спорту і суб’єктами управління. 

Однією з важливих проблем розвитку суспільства є питання 

пошуку розумного співвідношення між державним і приватним 

секторами економіки, між загальнодержавною, регіональною та 

корпоративною економічною політикою. Для розвитку системи масового 

спорту, або спорту для всіх в Україні необхідна уніфікація механізмів 

державного регулювання фінансово-ресурсного забезпечення галузі, 

умови для прояву суспільних ініціатив, гнучке планування, державна 

протекціоністська підтримка [3]. Необхідно активізувати процес 

наукового пошуку і науково-технічних розробок, інформаційного 

забезпечення та координувати підготовку і перепідготовку кадрів для 

роботи в сфері державного регулювання розвитку системи масового 

спорту в Україні. 

Функціонування та ефективний розвиток масового спорту в 

умовах ринкової економіки передбачає постійний пошук додаткових 

джерел фінансування, інноваційних інструментів ведення конкурентної 

боротьби, здійснення ринкової комунікації. У розвинених країнах 

спонсорство розглядається як один з найважливіших інструментів 

матеріального забезпечення розвитку масового спорту. Фізкультурно-

спортивні організації практично не в змозі без багатосторонньої та 

різноманітної підтримки проводити спортивні змагання [2]. У країнах з 

централізованою економікою вплив держави, зазвичай, має прояв у 

вигляді директивних планів, державного розподілу ресурсів, держава є 

основним центром управління діяльністю господарських одиниць. 
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У країнах з ринковою економікою, ступінь втручання держави і її 

органів в економічну діяльність господарських суб’єктів істотно менше і 

носить переважно непрямий характер. Держава впливає на соціально-

економічний розвиток за допомогою законодавчих обмежень, податкової 

системи, інших фінансових інструментів і нормативів, інвестицій, 

субсидій, пільг, кредитування, реалізації соціальних програм [1]. 

Визначальною рисою галузі масового спорту є те, що в економічному 

ракурсі вона виступає як невиробнича нематеріальна галузь, яка не 

обмежується єдиним органом управління, що створює специфіку її 

розвитку і фінансового регулювання. У розвинених країнах спонсорство 

розглядається як один з найважливіших інструментів матеріального 

забезпечення розвитку фізичної культури і спорту. Ця галузь постійно 

розширюється і оновлюється.   

Другим за значимістю джерелом фінансування фізичної культури і 

спорту, після витрат населення, в переважній більшості європейських 

країн, є місцеві бюджети, які виділяють на функціонування і розвиток 

цього виду діяльності значно більше коштів, ніж державний бюджет. У 

розвинених країнах ЄС державний бюджет є другорядним джерелом 

фінансування масового спорту. 

Якщо в економічно розвинених країнах з ринковою економікою в 

якості загальної тенденції є перевага приватних джерел фінансування 

фізичної культури і спорту над державними, то в Україні дещо інша 

ситуація. Населення ще не може бути головним спонсором фізкультури і 

спорту, як то заведено в високорозвинених державах світу. На етапі 

становлення ринкових відносин у сфері фізичної культури нашої країні поки 

що не вдається забезпечити використання можливостей ринку в інтересах 

суспільства [2]. Для розвитку спорту для всіх в Україні необхідні: 

різноманітність видів спорту і фізичної активності, облік місцевих 

особливостей, умови для прояву суспільних ініціатив, державна 

протекціоністська підтримка.  

Значне навантаження (понад 50 %) з фінансування фізичної 

культури та спорту припадає на місцеві бюджети. У неприбуткових 

фізкультурно-спортивних організаціях та установах основну частку 

фінансування становлять бюджетні кошти, виділені державою на 

розвиток фізичної культури і спорту. Сьогодні, державне управління 

галузі фізичної культури та спорту не у повному обсязі забезпечує 

функціонування фізкультурно-спортивного руху, не забезпечуючи 

ефективне використання наявної матеріально-технічної бази та 

інтеграцію цієї галузі у ринкове середовище [1]. 

Управління фізкультурно-спортивної сферою в сучасних умовах 

включає в себе пошук і залучення до фінансування спорту для всіх 
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позабюджетних коштів. Одним із визначальних протиріч сучасного стану 

фінансово-економічного-забезпечення сфери масового спорту в Україні є 

невідповідність між намаганням держави зберегти провідну роль у 

забезпеченні життєдіяльності сфери і її обмеженими ресурсними 

можливостями. Сьогодні реалізується курс не лише на збереження, а у 

багатьох випадках і на посилення ролі держави у розвитку сфери масового 

спорту. Державне регулювання фізкультурно-оздоровчою діяльністю в 

сучасних умовах має включати в себе пошук і залучення до фінансування 

масового спорту для всіх позабюджетних коштів. 

 

_____________________ 
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ДІЯЛЬНІСНО-ОПЕРАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ КУЛЬТУРИ 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ СТУДЕНТІВ  

 

Олег Мартинів,  

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри фізичного виховання та спорту 

 

У сучасних умовах одним із основних стратегічних завдань 

національної освіти є виховання молоді в дусі відповідального ставлення 

до власного здоров’я і здоров’я оточуючих, як до найвищої 

індивідуальної та суспільної цінності, тому необхідність здобуття та 

опанування студентами певного рівня навичок ведення здорового 

способу життя, є однією із  складових майбутньої професійної діяльності. 

Тому дослідження поняття діяльнісно-операційного компонента 

культури здоров’язбереження студентів є актуальним на сьогоднішній 

день, яке вирішує такі основні завдання: 
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- формування у студентів обізнаності, свідомості, та дієвості в 

сфері здоров’збереження; 

- розширення вмінь і навичок студентів щодо ведення здорового 

способу життя. 

Діяльнісно-операційний компонент культури здоров’язбереження 

студентів розглядаємо як складний і цілеспрямований процес 

культурного зростання студентів, розвиток їхньої фізичної активності, 

опанування навичок ведення здорового способу життя й уникнення 

ризиків у майбутній професії.  Так, на початку XXІ ст. інфаркт міокарда 

поряд з іншими серцево-судинними захворюваннями займає перше місце 

за причиною смертності, в той же час ще 100 років до того, а саме у 

1910 р. знамениті російські лікарі В. Образцов і Н. Стражеско вперше 

визначили за життя хворого інфаркт міокарда. Причому, вже тоді було 

відмічено, що на ці захворювання частіше страждають люди розумової 

праці.  

Найбільш поширеними професійними захворюваннями 

представників розумової праці вважають: порушення опорно-рухового 

апарату (порушення постави); варикозне розширення вен; погіршення 

зору (синдром «сухого ока»); остеохондроз; серцево-судинні 

захворювання; «тунельний» синдром (часткове періодичне оніміння 

долонь, біль у зап’ястках). Постійне нервово-психічне перенапруження і 

хронічна розумова перевтома без фізичної розрядки викликає 

функціональні розлади в організмі, зниження працездатності і 

передчасного старіння. Тому очевидним є той факт, що у процесі 

навчання у ВНЗ студент має оволодіти вміннями і навичками ведення 

здорового способу життя на основі сформованої культури здоров’я, що 

мінімізує вплив здоров’яруйнівних факторів на організм майбутнього 

фахівця, бо стан здоров’я людини, в тому числі і професійного, на 90% 

залежить від способу її життя. 

Діяльнісно-операційний компонент визначає активність студентів 

у придбанні досвіду використання загальних і прикладних знань 

збереження і зміцнення здоров’я, відображає ступінь фізичної активності, 

наполегливості в постійній діяльності щодо збереження та зміцнення 

здоров’я. 

Критерієм діяльнісно-операційного компонента є володіння 

студентами уміннями і навичками ведення здорового способу життя, що 

є основою здоров’язбереження.  

Показниками сформованості цього компонента визначено: 

− наявність умінь щодо критичної оцінки свого фізичного 

здоров’я і вад власної життєдіяльності (стійкість і розуміння 

інформації щодо власного здоров’язбереження, усвідомленість 
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знань з основ профілактики захворювань, здоров’язбережувальних 

та оздоровчих заходів);  

− уміння, пов’язані з підтримкою фізичної активності (студенти 

активно накопичують, опрацьовують і систематизують 

інформацію з питань здоров’язбререження, що сприяє легкості її 

відтворення у практичній діяльності, що актуально в теперішній 

час онлайн навчання);  

− наявність умінь з організації власної здоров’язберігаючої 

діяльності (студенти вміло володіють здатністю до саморегуляції 

власного організму; раціонального харчування; дотримання 

режиму дня; рухової активності; санітарно-гігієнічні навички; 

режим праці та відпочинку; навички розв’язування конфліктів; 

спільної діяльності та співробітництва; систематично аналізують 

результати здоров’язбережувальної діяльності для опанування 

культурою здоров’язбереження; розуміють важливість 

саморозвитку у сфері здоров’язбереження як запоруки власного 

здоров’я тощо). 

Таким чином, діяльнісно-операційний компонент культури 

здоров’язбереження відображає ступінь занурення особистості в цілісну 

систему здоров’язбереження, а також розвиток умінь використовувати 

історичний досвід здоров’язбереження у сучасних умовах життя та у 

повсякденній життєдіяльності. 

 

 

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

 

Оксана Шукатка, 

доктор педагогічних наук,  

професор кафедри фізичного виховання та спорту 

 

Початок третього тисячоліття – це новий етап розвитку людської 

цивілізації – створення глобального інформаційного суспільства, в якому 

виробництво і споживання інформації є найважливішим різновидом 

діяльності, а інформаційне середовище разом із соціальним стають новим 

середовищем існування людини. Важко назвати іншу сферу людської 

діяльності, яка розвивалася б так стрімко і породжувала б таке розмаїття 

проблем, як інформатизація та цифровізація суспільства.  

Історія розвитку інформаційних технологій характеризується 

швидкою зміною концептуальних уявлень, технічних засобів, методів і 

сфер застосування. У зв’язку з цим вважається, що рівень цифровізації 
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суспільства – один з основних критеріїв оцінки ступеня розвитку 

держави, найважливіший фактор його економічної, політичної і 

військової могутності. Засновниками концепції «інформатичного 

суспільства» вважаються Д. Белл, А. Тоффлер, Т. Стоунер, Е. Масуда. 

Безпосередньо поняття «інформатичне суспільство» було «винайдено» в 

Японії. Японський термін «дзьохока сяка», або «інформатичне 

суспільство», був утворений близько 1966 року групою з наукових, 

технічних і економічних досліджень, створеної японським урядом для 

вироблення рекомендацій з економічного планування. Керівник 

японської урядової програми «Інформатичного суспільства» Е. Масуда в 

своїй книзі «Інформатичне суспільство як постіндустріальне суспільство» 

стверджує, що «інформатичне суспільство» є суспільство, в якому є в 

надлишку висока за якістю інформація, а також є всі необхідні засоби її 

розподілу [4]. Ця інформація, необхідна для вирішення конкретних 

завдань і досягнення цілей визначених людей, швидко, легко і ефективно 

поширюється і надається, причому у вигляді, зручному для користувача. 

Т. Стоунер в роботі «Інформація як благо» стверджував, що інформацію, 

як і капітал, можна накопичувати і зберігати для майбутнього 

використання [3]. Тематиці «інформатичного суспільства» присвячені 

окремі праці вітчизняних вчених Б. Шияна, Н. Морзе. Основними 

критеріями інформатичного суспільства є кількість і якість наявної в 

зверненні інформації, її ефективна передача і переробка. Додатковим 

критерієм є доступність інформації для кожного завдяки відносній її 

дешевизні. В інформаційному суспільстві переважають віддалені 

комунікації, дистанційна робота та дозвілля; формуються нові відносини 

між людьми; праця людей стає за характером інформаційною; виростає 

роль країн з потужним інформаційним потенціалом [1; 2], хоча в різних 

країнах цей процес йде з різною інтенсивністю і особливостями. 

Становлення інформатичного суспільства є передумовою для 

еволюційного переходу до наступної стадії розвитку освіти загалом та 

професійної підготовки фахівців зокрема, технологічним фундаментом 

якої є індустрія створення, обробки і передачі інформації.  

Одним із пріоритетних напрямків інформатизації суспільства стає 

процес цифровізації освіти, який передбачає використання можливостей 

нових інформаційних технологій для реалізації ідей розвиваючого 

навчання, інтенсифікації усіх рівнів навчально-виховного процесу, 

підвищенню його ефективності і якості, підготовки до комфортного 

життя в умовах інформатизації суспільства, ведення здорового способу 

життя. Стрімкий стрибок у розвитку цифрових технологій та новітніх 

засобів навчання, за останні роки зробив їх більш доступними для 

використання в ЗВО. Тому впровадження в начальний процес можна 
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охарактеризувати як логічний і необхідний крок у розвитку сучасного 

інформаційного світу в цілому. Особливої уваги набула проблема 

докорінних змін у системі фізичного виховання, зокрема використання 

широкого спектру інформаційно-комунікаційних технологій та інновацій 

в процесі фізичного виховання. 

Усе це ставить принципово нові завдання перед науково-

педагогічним стилем мислення, перед загальною комунікативною та 

інформаційною культурою викладача (тренера), висуває нові вимоги до 

інформаційних технологій навчання, матеріально-технічного та 

методичного забезпечення навчального процесу, форм і методів 

підготовки і перепідготовки фахівців з фізичної культури і спорту. 

Упровадження нових інформаційних технологій навчання може вирішити 

найрізноманітніші завдання: повідомлення знань, контроль за ходом їх 

засвоєння, демонстрація ілюстративного матеріалу як в статиці, так і в 

динаміці; зіставлення біомеханічних характеристик еталонної рухової дії 

з даними біомеханічних характеристик рухової дії, що виконується 

спортсменом (студентом), і вказівок подальшого навчання в залежності 

від виявлених розбіжностей з еталоном; зберігання інформації у вигляді 

банків даних з конспектами занять, документами планування, картотек 

рухливих ігор, списків літератури, навчальних та контролюючих 

програм, курсових та дипломних робіт, комплексів загальнорозвиваючих 

вправ; вести контроль, облік і аналіз динаміки фізичного розвитку дітей; 

допомогти в математико-статистичній обробці результатів досліджень; 

вести документацію і обробку результатів спортивних змагань; 

моделювати педагогічний процес і т. п.  

Висновки. Упровадження новітніх цифрових технологій і 

можливостей сучасних комп’ютерних систем відкривають необмежений 

простір для творчості, дозволяючи модернізувати існуючі й 

упроваджувати новітні технології і форми навчально-тренувального 

процесу фахівців сфери фізичної культури і спорту. 

 

_____________________ 
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ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИКОРИСТАННЯ 

ПОЗААКАДЕМІЧНИХ ФОРМ ЗАНЯТЬ У ФІЗИЧНОМУ 

ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ ЗВО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

 

Араз Туваков, 

доцент кафедри фізичного виховання та спорту 

 

В останні роки на тлі інтенсифікації навчального процесу у 

закладах вищої освіти спостерігається тенденція до зниження обсягу 

рухової активності студентів. Дефіцит рухової активності в режимі дня 

студентів стає причиною порушень стану здоров’я та фізичного розвитку. 

В дослідженнях багатьох авторів відзначається незадовільний стан 

здоров'я студентської молоді [1, 2, 3]. Згідно даних наукової літератури, 

постійне збільшення обсягу навчального та психоемоційного 

навантаження під час навчання у ЗВО на фоні браку рухової активності 

призводять до погіршення стану здоровʼя майбутніх фахівців. Саме тому 

це питання вважається одним із найважливіших проблем сучасності. 

Обовʼязкові заняття фізичним вихованням, передбачені 

навчальною програмою у кількості двох академічних годин на тиждень, 

не можуть повною мірою вплинути на покращення фізичного розвитку та 

забезпечення належного рівня їх фізичної підготовленості. Тому, на 

думку авторитетних науковців, поза академічні заняття фізичною 

культурою і спортом повинні бути невідʼємною складовою частиною 

здорового способу життя студентів. 

Аналіз наявної науково-методичної літератури фахівців галузі 

фізичного виховання свідчить, що організація занять з фізичного 

виховання зі студентами основних медичних груп ЗВО у поза 

академічний час потребує теоретико-методичного доопрацювання. 

Узагальнення досвіду фізичного виховання доводить, що методика 

проведення занять потребує нових, значно ефективніших засобів і 

методів, спрямованих на реалізацію диференційованого підходу, залежно 

від рівня фізичної підготовленості студентів. 

Останнім часом гостро постає проблема дефіциту рухової 

активності студентства. Причиною цього, є відсутність контролю 

викладача за якістю та систематичністю занять студентами у поза 

академічний час, що значною мірою знижує ефективність використання 

таких форм. Особливим чинником актуальності бачиться акцент на 

проблемі ефективності цього процесу. 

Важлива роль занять фізичним вихованням у поза навчальний час 

для студентів ЗВО зумовлює необхідність пошуку нових шляхів 

оновлення змісту, форм і методів поза академічної роботи, які постійно 



198 

розвиваються й вдосконалюються. На сьогодні існує нагальна потреба у 

розробці спеціалізованих методик диференційованого підходу у поза 

академічний час, що дасть змогу забезпечити необхідні передумови для 

подальшої успішної трудової діяльності. Вирішальною умовою дня 

успішного функціонування поза академічних форм занять с такі умови: 

- удосконалення чинних та пошук нових методів і форм їх 

організації із відповідним урахуванням зміни системи підготовки 

фахівців вищої освіти, структури та змісту фізичного виховання; 

- використання комплексів технічних й дидактичних засобів, які 

б забезпечували взаємозвʼязок академічних та поза академічних форм 

фізичного виховання в умовах ЗВО; 

- методичне й матеріально-технічне забезпечення процесу 

фізичного виховання студентів основних медичних груп ЗВО у поза 

академічний час; 

- забезпечення науково обґрунтованої організації поза 

академічної діяльності студентів, особливо молодших курсів, що дає 

можливість прискорити процес їх адаптації до перебування у ЗВО [1]. 

Проведений аналіз численних літературних джерел провідних 

фахівців галузі свідчить, що організація поза академічної роботи у 

фізичному вихованні студентів ЗВО має бути підпорядкована певним 

вимогам: 

1. Розвиток мотиваційної установки у студентів. Умовою будь-

якої цілеспрямованої діяльності є установка - готовність до певної 

активності, виникнення якої безпосередньо залежить від наявності 

потреби і від об'єктивної ситуації задоволення цієї потреби. Тому у 

студентів повинна бути сформована потреба у систематичних заняттях 

фізичною культурою. 

2. Систематичність і безперервність занять, відсутність яких 

унеможливлює досягнення позитивних результатів курсу фізичного 

виховання ЗВО. 

3. Керівництво з боку викладачів. Вважається, що важливим 

моментом в організації поза академічних занять фізичною культурою є 

систематичний контроль за її результатами з боку викладача [1, 2, 3]. 

 

_____________________ 
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ПЕРСПЕКТИВИ СПОРТИВНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ  

СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСОНОГО COVID-19 

 

Іван Рибчич, 

кандидат наук з державного управління, 

доцент кафедри фізичного виховання та спорту 

 

За останній місяць епідемія коронавірусної інфекції набрала 

геометричної прогресії. Пандемічне збільшення кількісті уражень 

населення світу Сovid-19, незважаючи на протиепідемічні заходи 

захисту, не обминули стороною і здоров’я спортсменів. Відносно швидке 

видужання спортсменів та негативні ПЛР-тестування в подальшому не 

забезпечують високих спортивних результатів [1]. 

Особливості медичної реформи відносно спортивно-медичної 

галузі в Україні, де не передбачено фінансового забезпечення медичного 

супроводу спортивної медицини, не дозволяють провести планові 

обстеження та надати необхідні рекомендації спортсменам. Тепер це 

можливо зробити тільки під час планових медоглядів професійних або 

збірних команд чи за власний рахунок [2, 3]. 

У спортсменів збірних команд Університету та у наших студентів, 

які задіяні в командах майстрів, де проводиться календарне та проти 

епідеміологічне ПЛР-тестування, враховуючи масовість, різноманітність 

та підступність уражень,  наслідки після перенесеної Сovid-19 інфекції є 

не з’ясовані і не зовсім зрозумілі та недостатньо висвітлені для 

загального розуміння цієї проблеми.  

Знання переспектив у спорті при Сovid-19 вже на початкових 

етапах спортивного вдосконалення дасть змогу майбутнім фахівцям 

уникати невідворотніх ускладнень, краще розвиватися в спортивному, 

навчальному та науковому процесах, а також краще зрозуміти 

тренувальний процес і фаховіше проводити кінезототерапію або 

терапевтичні вправи як при функціональних розладах організму, так і при 

інших ураженнях [2]. 

У результаті дослідження, учасниками якого були 20 студентів-

спортменів Університету після перенесеного Сovid-19, виявлено що 

рання, належна, базова та спеціальна практична орієнтованість із 
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фізкультурно-спортивної реабілітації є необхідною складовою для 

розв’язання цієї проблеми та визнання фізичної реабілітації в спорті як 

важливого чинника всебічного розвитку особистості студента [4]. 

Завдання нашого дослідження: 

1. Дослідити небезпеку перенесеного COVID-19 у спортсменів.  

2. Визначити перспективи фізкультурно-спортивної реабілітації 

після перенесеного COVID-19.  

3. Ознайомити студентів з основами гігієни спортсмена та 

вимогами до гігієни спортивних споруд. 

4.  Ознайомити студентів із основами професійної діяльності 

тренерів та фахівців сфери фізичної культури і спорту та фізкультурно 

спортивної реабілітації після перенесеного COVID-19. 

5.  Сприяти формуванню у студентів системи спеціальних знань із 

фізкультурно-спортивної реабілітації після перенесеного COVID-19. 

6.  Спільно із студентами команд майстрів визначити особливості 

відновного періоду у спортсменів після хвороби COVID-19. 

Проблематика спортивного вдосконалення студентів Університету 

після перенесеного COVID-19 є органічною частиною освітнього процесу 

у закладі вищої освіти.  

Тому, нашою метою було знайомство зі спортсменами після 

перенесеного COVID-19, які потребували реабілітації в центрах команд 

майстрів в тому числі в «Центрі спортивної медицини та реабілітації» [4]. 

1. Рівень небезпеки перенесеного COVID-19 залежить від штаму 

коронавірусу і важкості хвороби та її ускладнень. 

2. Перспективи фізкультурно-спортивної реабілітації після 

перенесеного COVID-19 також залежать від важкості захворювання та 

наявності функціональних змін організму спортсмена.  

3. Основа колективної гігієни спортсменів починається із 

профілактичного щеплення, пріоритетним є вакцинація вакциною 

«Pfizer» або «Мodernа», при яких спостерігається найкращий відсоток 

індивідуального захисту та найнижчий рівень ускладнень. 

4. Обов’язковий респіраторний або масковий режим спортсменів. 

5.  Основою гігієни харчування спортсменів є використання 

одноразового посуду. 

6.  Спортивні споруди та інвентар повинні оброблятися 

спиртовими або іншими противірусними антисептиками. Дані 

досліджень підтверджують, що засоби дезінфекції на базі активного 

хлору, в зв’язку з резистентністю вірусу до активного хлору є 

неефективними.  

7. Ураження серцево-судинної системи та опорно-рухового 

апарату, а також інших органів і систем, після перенесеного COVID-19, 
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через ризики для здоров’я, не сприяють швидкому відновленню та 

тривалим перспективам у спорті.  

8. Найнадійнішим критерієм прогнозу тренувань є 

пульсоксиметрія в динаміці тренувального процесу, а в 

епідеміологічному плані тренування є безпечнішими на відкритих 

спортивних майданчиках. 

 

__________________________ 
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2. https://moz.gov.ua/ 

3. https://www.umj.com.ua/article/222225/programa-medichnih-

garantij-2022-skilki-koshtiv-i-na-shho-zakladeno 

4. Офіційний звіт за 2021 р. НКП ЛОР «Ценру спортивної 

медицини та реабілітації». 

 

 

МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ 

 

Лілія Левків, 

старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту 

 

Сучасний навчальний процес у закладах вищої освіти з великою 

кількістю навчальних дисциплін, надмірним обсягом інформації, 

недосконалими умовами проведення занять призводить до значного 

інтелектуального навантаження, нервово-психічних і психологічних 

напружень, недотримання режиму дня та раціонального харчування, 

недостатньої рухової активності, порушень здоров’я та зниження якості 

навчання молоді [1, 2]. Слабка матеріально-технічна спортивна база 

закладів вищої освіти, скорочення і закриття кафедр фізичного 

виховання, низький рівень впровадження новітніх фізкультурно-

оздоровчих технологій у навчальний процес студентів призвело до 

зниження мотивації студентів до занять фізичними вправим [1, 3]. 

Головним завданням, яке здатне підвищити зацікавленість студентів до 

регулярної рухової активності, є формування у них мотиваційно-

ціннісного ставлення до занять фізичними вправами. У зв’язку з цим, 

доцільно визначити ті спонукання до рухової активності, які у більшій чи 

меншій мірі впливають на поведінку студентів [3, 4].  

Мотивацію до занять фізичними вправами вивчали за допомогою 

анкети «Вимірник мотивів до рухової активності» (Motives for Physical Activity 

Measure – Revised, MPAM-R), що створена та валідована Ryan, Frederick, 

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://moz.gov.ua/
https://www.umj.com.ua/article/222225/programa-medichnih-garantij-2022-skilki-koshtiv-i-na-shho-zakladeno
https://www.umj.com.ua/article/222225/programa-medichnih-garantij-2022-skilki-koshtiv-i-na-shho-zakladeno
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Lepes, Rubio, and Sheldon (1997). Методика містить 40 питань, кожне з яких 

оцінювали за 7-бальною шкалою (1 – «Ні, це неправда», 7 – «Так, це правда»). 

Рівень мотивації студента до занять фізичними вправами оцінювали за такими  

шкалами: «фітнес» – прагнення займатися фізичними вправами, щоб бути 

фізично здоровим, сильним і енергійним; «зовнішній вигляд» – прагнення 

займатися фізичними вправами, щоб поліпшити свій зовнішній вигляд, бути 

струнким, більш фізично привабливим, підтримувати бажану вагу тіла тощо; 

«компетентність/виклик» – прагнення займатися фізичними вправами для 

удосконалення у певній діяльності, дозволяють здобути нові навички, 

відповісти на виклики; «задоволення» – прагнення займатися фізичними 

вправами, тому що це цікаво, весело, приємно, дарує відчуття щастя; «соціум» 

– прагнення займатися фізичними вправами, щоб бути поруч з друзями, а 

також знайомитися з іншими людьми; «авторитетність» – вплив батьків, 

наставників, кумирів. Соціологічне опитування проводилося в період з вересня 

по листопад 2020 року. До опитування залучено 371 студент, з яких 259 дівчат 

(70%) і 112 хлопців (30%), майже 60% студентів вказали, що вони займаються 

фізичними вправами (спортом). 

Аналіз отриманих результатів показав, що різні мотиви за своїм 

рівнем спонукання мають більше чи менше значення для респондентів. 

Високий рівень спонукання мають мотиви груп «фітнес» і «зовнішній 

вигляд». Серед мотивів групи «фітнес» найбільше спонукальне значення 

для студентів мають мотиви «бути в хорошій фізичній формі» (6,3±1,11), 

«зберегти свою фізичну силу, щоб жити здоровим життям» (6,08±1,33) і 

«зберегти своє фізичне здоров’я та благополуччя» (6,06±1,34), а серед 

мотивів групи «зовнішній вигляд» – мотиви «мати кращий вигляд або 

слідкую за вагою, щоб мати кращий вигляд» (6,18±1,30), «поліпшити свій 

зовнішній вигляд» (6,15±1,30) і «покращити фігуру» (5,94±1,55). 

Вище середнього рівень спонукання мають мотиви груп 

«задоволення» і «компетентність/виклик». Серед мотивів групи 

«задоволення» найбільше спонукальне значення для студентів мають 

мотиви «подобається цим займатися» (5,57±1,65), «мені це подобається» 

(5,53±1,75) і «така діяльність мене стимулює» (5,22±1,86), «це робить 

мене щасливим» (5,16±1,80) і «я думаю, що це цікаво» (5,03±1,94), а 

серед мотивів групи «компетентність/виклик» – мотиви «вдосконалити 

свої навички» (5,70±1,53), «отримати нові вміння» (5,61±1,56) і «стати 

кращим у цьому» (5,28±1,87). В середньому зазначені мотиви мають 

вище середній рівень спонукання. 

Середній рівень спонукання мають мотиви групи «соціум», 

найсильнішу спонукальну дію серед них – мотиви «познайомитися з 

новими людьми» (4,62±1,94), «бути з моїми друзями» (4,36±1,83) і «бути 

з тими, кому цікава така діяльність» (4,32±1,98). В середньому зазначені 
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мотиви мають середній рівень спонукання. Низький рівень спонукання 

мають мотиви групи «авторитетність», пов’язані зі спонуканням зі 

сторони батьків (2,67±1,96), кумира (2,63±2,05), тренера (2,55±2,10), 

вчителя (2,43±1,90). 

У мотиваційній сфері дівчат пріоритетними є прагнення мати 

фізичне здоров’я, дотримуватися здорового способу життя (5,95±1,14), а 

також слідкувати за зовнішністю (5,95±1,14). У мотиваційній сфері 

хлопців пріоритетними є прагнення мати фізичне здоров’я, 

дотримуватися здорового способу життя (5,64±1,20), а також 

компетентність та виклики (5,24±1,45).  

Рівень спонукання до рухової активності дівчат і хлопців, що 

займаються спортом, вищий за рівень спонукання дівчат і хлопців, що не 

займаються спортом. У середньому в дівчат і хлопців, що займаються 

спортом, прагнення мати фізичне здоров’я, дотримуватися здорового 

способу життя  знаходиться на рівні наближеному до високого (6,19±0,94 

і 6,12±0,83 відповідно).  

 

_____________________ 

 

1. Грибан Г. П, Гринчук О. М, Білоскаленко Т. О. Управління 

процесом розвитку фізичних якостей студентів в освітньому процесі з 

фізичного виховання. Педагогіка й сучасні аспекти фізичного виховання. 

2020; 116 с. 

2. Ковтун А, Шипіло Т. Формування мотивації до здорового 

способу життя в процесі фізичного виховання студентів вищих 

навчальних закладів. Спортивний вісник Придніпров’я. 2018; 1: С. 143–

150. 

3. Маєвський М. І. Ціннісні орієнтації у сфері фізичної культури і 

спорту студентів педагогічних спеціальностей [автореферат]. Умань. 

2016: 20 с. 

4. Мінц М. О, Головаченко І. В. Мотивація до занять фізичною 

культурою і спортом студентів вищого навчального закладу. Наукові 

праці. Педагогіка. 2017; С. 291–297. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

Галина Кроншталь, 

викладач кафедри фізичного виховання та спорту 

 

Щодня ми намагаємося змінити щось на краще у своєму житті, у 

побуті, роботі, відпочинку і тому подібне. Так само і влада хоче 

покращувати якість нашого життя, тому запроваджує певні реформи. 

Одна з яких ухвалена у вересні 2017 року   ̶  Закон “Про освіту”. Ним 

регулюються основні засади нової освітньої системи. Згодом Кабінет 

Міністрів у лютому 2018 року затвердив новий Державний стандарт 

початкової освіти. Так утворилася Нова українська школа (НУШ) – 

школа, яка має на меті максимально розкрити потенціал дитини, 

прислухаються до кожної їхньої думки, вчать критично мислити, а також 

ставати відповідальним громадянином. Місце, де буде комфортно і 

приємно навчатись, де йде пряма співпраця «вчителі–діти–батьки», а до 

того ж уміти здобуті знання застосовувати на практиці [1].  

Першим важливим етапом у всеохопному розвитку особистості є 

початкова школа. Фізичні вправи для молодшого шкільного віку є 

приводом формування навичок правильної поведінки, взаємин, 

патріотичних поглядів, відповідальності за власний фізичний стан.  

Молодший шкільний вік – один із етапів, коли є активний ріст і певне 

загартування організму, відбувається розвиток більшості фізичних якостей, 

утворення інтересів, потреб і звичок. У цьому віці найкраще проявляється 

потреба в русі, а також можна закласти фундамент фізичного розвитку. 

Потужно розвивається м’язова система, але відстають дрібні м’язи. М’язова 

система все ще низька, тому учні здатні швидко втомлююватися. У 

молодших школярів підвищена емоційність і рухливість, присутня нестійка 

увага, концентрація, чіткість мислення і памʼяті, втома. Цікаво, що 

однозначно лише фізичне виховання більш за все може задовольнити високу 

рухову активність. Високого значення останнім часом набуває вчитель, а 

саме його професійна фізична пдготовка, у покращенні процесу фізичного 

виховання молодших школярів [2]. 

За державним стандартом (2018 року), початкова освіта має два 

цикли навчання (1–2 і 3–4 класи), де вже враховані певні вікові 

відмінності. Усе проводиться на результат, представлений знаннями, 

якими має володіти випускник закладів середньої освіти ІІІ ступеня.  

За новим Державним стандартом [3] у 2018/2019 навчальному році 

освітня програма закладу освіти може бути на основі: 
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– для 1–2 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), 

типових освітніх програм (наказ МОН України від 21.03.2018 № 268); 

– для 3–4 класів – Державного стандарту початкової загальної освіти 

(2011), типових освітніх програм (наказ МОН України від 20.04.2018 № 407). 

Стандартним навчальним планом для загальноосвітніх навчальних 

закладів у 2017/2018 навчальному році предмету «Фізична культура» у 1–

4 класах в інваріантній складовій є 3 години на тиждень, а також у 

початковій школі до 1 години на тиждень можна використовувати на 

вивчення окремих предметів, які допомагають руховій активності учнів 

(хореографія, ритміка, плавання тощо), але це все за наявності 

відповідних умов, педагогічних кадрів та навчальних програм, які мають 

гриф Міністерства освіти і науки України.  

Програму розроблено з урахуванням ідей Нової української школи 

для початкової освіти за такими принципами: дитиноцентрованості і 

природовідповідності, узгодження цілей предмета (курсу) з очікуваними 

результатами і змістом; доступності і науковості змісту та практичної 

спрямованості результатів; наступності і перспективності змісту для 

розвитку дитини; логічної послідовності і достатності засвоєння учнями 

предметних компетентностей; взаємопов’язаного формування в кожній 

освітній галузі ключових і предметних компетентостей. Ураховуючи 

інтегрований характер кожної компетентості, рекомендується 

систематично використовувати внутрішньопредметні і міжпредметні 

зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та 

перенесенню умінь у нові ситуації, є передумовою використання 

інтегрованих курсів та інтегрованих уроків. 

У типовій освітній програмі підкреслено необхідність 

застосування формувального й вербального оцінювання. Ці види 

оцінювання змінюють функції вчителя у процесі контролю й оцінювання 

навчальних досягнень учнів, натомість діти поступово у співпраці з 

педагогом мають оволодівати уміннями самооцінки й самоконтролю, 

тобто ставати суб’єктами учіння. 

 

________________________ 

 

1. Інтернет-ресурс. https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola 

2. Портал освітян України / Інтернет ресурс 

https://www.pedrada.com.ua/article/2251-nush-ta-nnovatsyn-tehnolog-v-

pochatkovy-shkol 

3. Концепція Нової української школи 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-

shkola-compressed.pdf 

https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola
https://www.pedrada.com.ua/article/2251-nush-ta-nnovatsyn-tehnolog-v-pochatkovy-shkol
https://www.pedrada.com.ua/article/2251-nush-ta-nnovatsyn-tehnolog-v-pochatkovy-shkol
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ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНИХ ФОРМ ВІДПОЧИНКУ І ТУРИЗМУ 

В ФІЗИЧНІЙ РЕКРЕАЦІЇ  

 

Олег Лядик, 

старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту; 

Любомира Зінь, 

старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту 

 

В сучасному світі наукові дослідження в сфері дозвілля, 

відпочинку та фізичної рекреації займають одне із провідних місць. 

Сучасні виклики людства: прискорений темп життя, сучасна урбанізація, 

гіподинамія, пандемія корона вірусу, погіршення стану екології 

навколишнього середовища приводять до зниження стану здоров’я 

населення і визначають проблему збереження та профілактики здоров’я 

як одну із пріоритетних ланок досліджень. Вивчення, накопичення знань 

та покращення ситуації, що склалася вимагає від наукової спільноти все 

більшої кількості досліджень та пошуку ефективних форм, методів та 

засобів щодо покращення фізичного та функціонального стану організму 

людини.  

Фізична рекреація, як науковий напрям, сформована на межі 

багатьох галузей знань, створює  широкі можливості для вивчення 

закономірностей відновлення фізичних сил людини, підвищення її 

працездатності, відволікання від процесів, що спричиняють фізичну, 

психічну й інтелектуальну втому з допомогою використання 

різноманітних активних форм і видів фізичної культури і туризму, а 

також природних чинників. Саме тому, науковці розглядають активні 

форми відпочинку і туризму, як ефективний напрямок, який спрямований 

на збільшення рівня рухової активності, задоволення потреб в активному 

відпочинку, відновлення фізичних та психічних ресурсів, оздоровлення 

організму та раціонального проведення дозвілля. 

Активний відпочинок, це спосіб проведення вільного часу 

людиною, різновид її потреб, вподобань, смаків,  в процесі якого вона 

активно займається руховою активністю, що потребує активної роботи 

організму, м’язів та тіла. Під активним відпочинком найчастіше 

розуміють непрофесійне заняття якимись видами спорту і туризму.  

Туризм – це сукупність організованих та спланованих заходів, 

прогулянок, екскурсій, походів, подорожей, що здійснюються з метою 

пізнання географічних регіонів, нових країн, активного і пізнавального 

відпочинку, підвищення фізичного рівня. Цінність туризму полягає у 

його різнобічному впливові на організм тренувальним, відновлювальним, 
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що дуже важливо для людей, професійна праця яких має обмежену 

рухову активність.  

Одним із найбільш поширених видів рекреації і активного 

відпочинку став самодіяльний туризм, що підтверджують соціологічні 

опитування та дослідження. За результатами проведених опитувань, на 

питання: «Яким формам відпочинку ви надаєте перевагу» 41% 

респондентів визначили самостійний туризм і 26% − відпочинок в 

закладах розміщення.  

Самодіяльний туризм, як і інші форми активного відпочинку на 

природі дають змогу відновити працездатність та зміцнити здоров’я 

внаслідок комплексу факторів: зміни обстановки, впливу кліматичних 

умов, раціональної рухової активності.  

Велосипедний туризм також є популярною формою відпочинку 

серед населення. У багатьох країнах світу людина змінює пасивне 

пересування на активне, де велосипед є головним або єдиним засобом 

пересування. Ця тенденція зумовлена з одного боку бажанням людей 

зберегти навколишнє середовище, з іншого — бажанням вести здоровий 

спосіб життя. Найбільшим аргументом в оздоровчому плані є те, що їзда 

на велосипеді характеризується досить різнобічним впливом на організм 

людини. Оздоровчий вплив даного виду рухової активності обумовлено 

характером діяльності - активне пересування на велосипеді впродовж 

тривалого часу в природних умовах шляхом подолання природних 

перешкод (підйоми, спуски, різні ґрунти тощо), що вимагає певних 

фізичних зусиль. За структурою рухів їзду на велосипеді відносять до 

циклічних вправ, виконання яких вимагає ритмічного скорочення та 

розслаблення працюючих м’язів, що призводить до активізації м’язової, 

серцево-судинної, дихальної системи, пришвидшення обмінних процесів, 

стимулювання роботи кишково-шлункового тракту, посилення 

вегетативно-вестибулярних реакцій, сприяє розвитку фізичних якостей, 

зокрема, витривалості. 

Водний туризм це також хороша можливість поєднувати активний 

відпочинок з оздоровленням організму. Простота і ритмічність рухів, 

вплив свіжого повітря, води і сонця, постійні зміни ситуацій визначають 

оздоровчу і ефективну дію. Під час проходження водних сплавів 

покращується функціональний стан кардіо-респіраторної системи, 

дихальної системи що виявляється в збільшенні ударного об’єму крові, 

збільшенні потужності вдиху і видиху, поліпшення силових показників, 

витривалості. 

Різні види туризму по різному впливають на окремі системи 

організму. Так, на збільшення сили м’язів верхнього плечового пояса 

ефективніше впливають лижні і водні походи, м’язів спини – лижні, 
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водні і піші. Потужність видиху поліпшується в піших походах, 

рухливість нервових процесів – в лижних.   

Отже, туризм та активні форми відпочинку на природі розглядають 

як форму фізичної рекреації, яка компенсує недостатню рухову активність, 

підвищує реактивність організму, сприяє оздоровленню людини, 

забезпечує фізичне та психологічне вдосконалення, емоційне збагачення та 

розширення краєзнавчого кругозору. Пріоритетність вибору туризму, як 

виду рухової активності обумовлено його мобільністю, безпечністю, 

доступністю, економічністю, емоційністю, універсальністю, можливістю 

перебувати у природному середовищі, самостійно здійснювати пізнавальну 

діяльність і регулювати навантаження, а також задовольняти біологічні та 

духовні потреби людини. 

 

_______________________ 
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ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНСТРУКТОРІВ З ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ 

 

Вікторія Кійко, 

викладач кафедри фізичного виховання та спорту 

 

Сьогодні гендерна компетентність є важливою у професійній 

діяльності усіх фахівців, які працюють із людьми. Саме гендерна 

компетентність дає змогу ефективно здійснювати комунікативні 

транзакції із представниками обох статей, уникаючи при цьому 

дискримінації, негативних особистісних проявів, дотримуючись поваги й 

толерантності до учасників комунікації. Одним із представників 
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професій, для яких важливим є опанування гендерною компетентністю, є 

інструктор із фізичного виховання. Адже це спеціаліст, який у процесі 

комунікації із цільовими аудиторіями, формує їх здоров’язберігальну 

компетентність, підтримує фізичну активність, створює умови для 

фізичної витривалості й досконалості. Фізичне виховання передбачає 

роботу, яка здійснюється з представниками обох статей, що 

відрізняються фізичними характеристиками й можливостями. Тому задля 

злагодженої роботи із представниками різних статей інструктор 

фізичного виховання має оволодіти гендерною компетентністю.  

Узагальнивши означені наукові візії щодо поняття гендерної 

компетентності, під гендерною компетентністю інструкторів з фізичного 

виховання розуміємо сформовану здатність і готовність особистості до 

організації відповідно до своїх компетенцій і завдань професійної 

діяльності ефективної міжстатевої взаємодії цільових аудиторій. Учені 

одностайно наголошують на важливості формування гендерної 

компетентності, яка дає змогу «толерантно сприймати гендерні 

відмінності» і є потужним важелем формування гендерної рівності у 

соціумі загалом, освіченості, культури.  

Ми вирішили емпірично перевірити сформованість гендерної 

компетентності в інструкторів з фізичного виховання, здійснити 

теоретичний аналіз проблеми формування гендерної компетентності та 

визначити сформованість гендерної компетентності в інструкторів 

фізичного виховання. Проведеним дослідженням встановлено  найбільш 

сформованою гендерна компетентність інструкторів з фізичного 

виховання за когнітивним компонентом. Проте потребують адекватного 

вирішення проблеми формування гендерної компетентності за 

поведінковим і мотиваційно-ціннісним компонентами. 

Проблемою формування гендерної компетентності інструкторів із 

фізичного виховання стала недосконалість знаннєвої бази з проблем 

гендеру та нестача практичних навичок ідентифікації й толерантного 

реагування на гендерні проблеми і конфлікти у ході провадження 

професійної діяльності. 

Гендерна компетентність є важливою складовою професійної 

компетентності інструкторів з фізичного виховання. Це сформована 

здатність і готовність особистості до організації відповідно до своїх 

компетенцій і завдань професійної діяльності ефективної міжстатевої 

взаємодії цільових аудиторій.  

Основними формами роботи з інструкторами з фізичного виховання у 

напрямі формування й коригування гендерної компетентності можна вважати 

спецкурси, тренінги, майстер-класи. Вони можуть бути зреалізовані, як у 

системі фахового курсового підвищення кваліфікації, так і шляхом самоосвіти. 



210 

_______________________ 

 

1. Воровка М. І. Педагогічні умови формування гендерної 

культури студентів. Особистісно-професійний розвиток учителя нової 

української школи: світові освітні практики, український контекст: 

матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю, 6–8 

червня 2019 р. Мелітополь: ФОП Однорог, 2019. С. 50–55. 

2. Грабовська Т. О. Шляхи гуманізації відносин педагогів с 

учнями. Навчально-методичні проблеми формування оптимального 

педагогічного клімату в шкільному колективі.  К. : МАУП, 1999. 134 с. 

3. Калько І. В. Гендерна культура в духовно-моральному розвитку 

студентської молоді. Духовність особистості: методологія, теорія і 

практика. 2012. Вип. 3. С. 65–71. 

 

 

САМОСТІЙНІ ЗАНЯТТЯ ОЗДОРОВЧИМ БІГОМ  

В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 

Ірина Кушнір, 

викладач кафедри фізичного виховання та спорту 

 

Під час дистанційного навчання, коли можливості у відвідуванні 

університету немає, рівень фізичної активності студентів помітно 

знижується. Ми говоритимемо про оздоровчий біг детально, яскраво і 

переконливо, що дозволить кожному вийти на вулицю і почати перше 

тренування.  

Позитивний вплив бігу на організм людини доведений багатьма 

науковцями та медичною практикою. В процесі тренування знімаються 

нервово-психічні перенапруження, поліпшуються процеси обміну 

речовин і кровопостачання тканин і органів, що позитивно впливає на 

загальний фізичний стан, самопочуття та працездатність людини. 

Оздоровчий біг все ширше застосовується як засіб профілактики та 

лікування багатьох захворювань [1]. Доцільно відзначити, що користь 

бігу – не лише в струнких ногах, медалях із змагань та красивих селфі. 

Результати наукових досліджень переконливо свідчать, що регулярні 

заняття бігом впливають на мислення і самооцінку. Навчання у закладі 

вищої освіти вимагає від студентів великого емоційного, психологічного 

та фізичного навантаження, все це залежить від рівня підготовленості 

здобувачів освіти. Заняття оздоровчим бігом потрібно проводити без 

особливого навантаження, бігти так, як потребує організм, отримувати 

від цього процесу задоволення, тільки в цьому випадку буде позитивний 
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ефект у фізичному та психологічному плані, а тренування не втратить 

сенсу. Під час бігу необхідно дихати правильно – вільно, глибоко, 

включаючи в роботу всі дихальні м’язи, вдих та видих робити через рот 

та ніс одночасно. 

Біг – це дуже проста та доступна циклічна вправа. Виявляється, 

цією вправою займаються близько 100 мільйонів людей на планеті [2]. 

Люди вирішують зайнятися бігом з метою зміцнення здоров’я, у 

профілактичних цілях, для покращення працездатності, для корекції ваги. 

Деякі люди отримують задоволення від самого процесу. Інші роблять це, 

бо такий вид діяльності набуває популярності, тобто хочуть залишатися 

«у трендіײ. Також люди займаються бігом, бо прагнуть пізнати свій 

організм та навчитися організовувати свою діяльність. Виявляється, що 

найбільшою мотивацією є саме задоволення від вправи. До прикладу, 

коли людина пробігає 5 км, вона відчуває стан ейфорії не тільки після 

закінчення вправи, а також під час бігу. 

Крім того, оздоровчий біг уповільнює процес старіння і омолоджує 

організм. Отже, людина хоче не тільки молодо почуватися, а й молодо 

виглядати. Біг позитивно впливає на психоемоційний стан студента, 

викликаючи відчуття радості, бадьорості. Як наслідок, після тренувань 

поліпшується настрій, підвищується розумова працездатність. Це, 

насамперед, пов’язано з тим, що під час бігу організм людини виділяє 

гормони ендорфіни, які циркулюють у крові протягом доби. Як відомо, 

саме вони позитивно впливають на нервову систему і допомагають їй 

відновлюватися після навантажень [3]. 

Помилки в техніці бігу (порушення в поставі, неправильна 

постановка стопи та ін.) можуть викликати больові відчуття окремих 

мʼязових груп, сухожиль, суглобів ніг, спини. Щоб уникнути цих явищ, 

необхідне правильне виконання бігових рухів, а також наявність 

спеціального бігового взуття. Тулуб при бігу тримається прямо або має 

незначний нахил вперед, плечі опущені і розслаблені, руки без напруги 

рухаються вперед - назад, нога ставиться на грунт мʼяким, загрібаючим 

рухом на зовнішній звід стопи. Якщо це викликає труднощі, можна 

здійснювати постановку стопи з пʼяти з подальшим перекатом на носок. 

Нога повинна торкатися грунту за 20-25 см. попереду проекції центру 

ваги. Біговий крок повинен бути легким, пружним, з мінімальними 

вертикальними і бічними коливаннями. Довжина кроку від 60-80 см, із 

збільшенням натренованості може поступово збільшуватись. 

 Тривалість і швидкість бігу визначається в залежності від рівня 

підготовки. Існує три напрямки вибору дозування навантаження: перший 

напрямок – “задоволення – ефект”. Під час фізичної роботи виділяються 

особливі гормони, що одержали назву ендорфіни. Вони потрапляють у 
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кров, частина з них досягає ЦНС і збуджує нервові центри, від чого в 

людини виникає почуття радості і задоволення. Але з іншого боку, від 

бігу навіть з невисокою швидкістю у людини можуть спостерігатися 

негативні емоції через відчуття втоми. Людина має визначити, за якої 

кількості навантажень вона переживає позитивні емоції. При появі 

негативних відчуттів необхідно перейти на повільніший біг чи ходьбу. 

Біг можна розпочати, коли негативні відчуття повністю зникнуть. 

Швидкість і тривалість навантаження, звичайно, є невисока. Якщо 

людина тренується тричі на тиждень, така вправа, без сумнівів, буде мати 

оздоровчий ефект.  

Другий напрямок - біг з інтенсивністю, при якій ЧСС складає 120-

150 уд/хв, а тривалість навантаження передбачає наявність вираженого 

стомлення. 

Оздоровчий біг із зазначеною інтенсивністю дуже ефективний. За 

даними численних авторів, дозування в три заняття в тиждень, у кожнім з 

яких виконується по 10-15 хв. безперервного бігового навантаження, 

підвищує рівень загартовування, нормалізує вагу. У такий спосіб людина 

підвищує свої резервні можливості. Ще більше користі принесуть 

чотирьохразові заняття на тиждень при навантаженні 30-40-хвилинним 

безперервним бігом [3]. 

Третій напрямок - включення в тренувальну програму бігових 

навантажень, виконуваних у ряді випадків з майже граничною та 

граничною інтенсивністю, тобто цей напрямок спрямований на 

покращення спортивного результату і підходить лише для спортсменів. 

Самостійні заняття оздоровчим бігом допомагають студентам 

ліквідувати нестачу в їхній руховій активності, сприяють більш 

успішному засвоєнню навчальної програми. В процесі самостійних 

занять студенти навчаються контролювати свій фізичний і 

функціональний розвиток, при цьому у студентів виробляється стійка 

звичка до занять оздоровчим бігом. Аристотель сказав: “Ніщо так не 

виснажує і не руйнує людину, як тривала фізична бездіяльність”. За 

словами французького лікаря Тіссо: “Рух, як такий, може за своїм 

впливом замінити будь-які ліки, але всі лікувальні засоби світу не в змозі 

замінити вплив руху”. Тому молодому поколінню слід усвідомити, що 

саме біг якраз і є тим засобом, який дасть можливість зберегти здоровʼя, 

забезпечити творче довголіття, високу фізичну і розумову 

працездатність. 

 

 

 

 



213 

___________________ 

 

1. Ахметов Р. Ф. Легка атлетика: Підручник. Житомир: 

Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2010. 320 с. 

2. Коробов А. М. О беге – почти все. М: Физкультура и здоровье, 

1986. 64с. 

3. Мищенко В. С. Некоторые показатели гемодинамики и 

системы крови для оценки эффективности занятий оздоровительным 

бегом. Физиология человека, 1988. С. 613–616. 

  

 
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Лідія Бітківська, 

викладач кафедри фізичного виховання та спорту  

 

Розв’язання проблеми збереження здоров’я й забезпечення 

гармонійного розвитку особистості в навчальних закладах – досить 

актуальне питання, що викликає великий практичний інтерес. У зв’язку з 

цим перед фізичною культурою як основою забезпечення зміцнення 

здоров’я дітей постають нові завдання, які потребують розробки 

сучасних інноваційних технологій щодо організації системи фізичного 

виховання в загальноосвітніх навчальних закладах. Здоров’я нації в наш 

час розглядається як показник цивілізованості держави, що відбиває 

соціально-економічне становище суспільства. Здоров’я дітей і молоді 

особливо важливе, тому що за оцінками фахівців близько 75 % хвороб у 

дорослих є наслідком умов життя в дитячі та молоді роки 

(Г. Л. Апанасенко 1992). 

Інноваційні технології у сучасній науковій літературі розглядаються 

як процесуально структурована сукупність прийомів і методів, 

спрямованих на вивчення, актуалізацію та оптимізацію інноваційної 

діяльності у результаті якої створюються нововведення, які визивають 

якісні зміни. Метою запровадження інноваційних програм у фізичному 

вихованні школярів, як зазначає Н. Москаленко, є забезпечення та 

покращення всіх складових здоров’я – психічного, соціального, фізичного. 

Особливу зацікавленість викликає запропонована Н. Москаленко 

інноваційна програма фізкультурно-оздоровчої роботи з молодшими 

школярами, головною відмінною рисою якої є здійснення міжпредметних 

зв’язків. Автор наголошує, що їх реалізація повинна відбуватися не тільки 

в системі уроків фізичної культури, але й в процесі проведення всіх форм 
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фізкультурно-оздоровчої роботи. Що стосується інноваційних підходів до 

проведення урочних форм, то Н. В. Москаленко пропонує застосування 

сюжетних, інтегрованих уроків фізичної культури [1]. 

Як зазначає Т. Круцевич, основною метою фізичного виховання у 

молодшій школі є набуття досвіду практичної діяльності в школі рухів, 

формування стійкої мотивації до здорового способу життя. Автор дає 

визначення цій новій категорії: «Школа рухів – це система гімнастичних 

вправ і правил їх виконання, завдяки яким формується вміння 

диференційовано керувати рухами в головних ланках рухового апарату і 

координувати їх у різних поєднаннях. Це система вправ, розрахованих на 

оволодіння основними способами раціонального використання своїх сил 

для переміщення у просторі; подолання перешкод та оперування з 

предметами (м’ячами, гімнастичними палицями), сукупність 

злагоджених дій при різних способах переміщення у просторі (бігу, 

ходьби, плавання тощо). Школа оволодіння різноманітними рухами 

створює базу для опанування техніки у видах спорту, які будуть 

вивчатись у 5–9 класах» [2]. 

Вчені А. Богданюк, О. Киселиця, Л. Гуліна рекомендують 

використання українських народних рухливих ігор як в урочних формах 

фізичного виховання, так і під час проведення фізкультхвилинок і 

фізкультурних пауз. На їхню думку елементи народного тіловиховання 

потрібно включати в програму днів здоров’я та спортивних свят: лазіння 

по стовпу, перетягування каната, пірнання, стрільба з лука, метання 

каміння, битва на палицях та ін. Під час проведення годин здоров’я 

вважають за доцільне організовувати змагання, поєдинки між класами, 

окремими учнями, педагогами. 

Останнім часом в Україні помітним явищем стає такий 

інноваційний рух – як Вальдорфська педагогіка. Вальдорфські школи – це 

система освіти, яка базується на повазі до дитинства. Особлива організація 

викладання фізичної культури молодшим школярам у Вальдорфських 

школах полягає у поєднанні традиційних і сучасних інноваційних засобах 

рухової активності і використанні їх на заняттях з урахуванням потреби і 

зацікавленості школярів. Тому діти займаються у цих школах танцями, 

аеробікою, плаванням, туризмом, тенісом, ушу, хатха-йогою, різними 

іграми. Останніми роками починають зʼявлятися окремі Вальдорфські 

класи та групи у традиційних навчальних закладах [3]. 

Важливим у викладанні фізичної культури є використання ІКТ 

(інформаційних комп’ютерних технологій). Фізична культура – це 

гармонійне поєднання теорії та практики, які є взаємообумовленими. 

Відповідно ІКТ є чудовим засобом засвоєння учнями теорії. ІКТ дають 

змогу вчителю фізичної культури зробити навчальний процес цікавим, 
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доступним та ефективним. Діти повніше та глибше засвоюють 

навчальний матеріал.  

До прикладу, використовуючи презентації, відеоролики на уроках 

можна досягнути кращого результату у вивченні техніки виконання 

вправ, певних елементів фізичної вправи.  

Дослідники Ведмеденко Б. Ф., Круцевич Т. Ю. вказують на те, що 

у зв’язку з посиленою руховою діяльністю і впливом позитивних емоцій 

підвищуються всі фізіологічні процеси в організмі, покращується робота 

всіх органів і систем. Рухливі ігри є чудовим виховним засобом і успішне 

проведення їх у значній мірі залежить від знань раціональної методики і 

творчого використання її педагогом. 

Основною формою роботи по фізичному вихованню учнів 

початкових класів є уроки фізичної культури, але успіхів у фізичному 

вихованні школярів можна досягти лише при раціональному поєднанні 

всіх форм роботи, які складають чітку узгоджену систему з 

використанням різноманітних інноваційних технологій та творчого 

підходу педагогів. 

 

____________________ 
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ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗАНЯТЬ ПІЛАТЕСОМ: 

 КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

 

Галина Куречко, 

викладач кафедри фізичного виховання та спорту 

 

Сьогодні методика Джозефа Пілатеса є всесвітнім явищем, 

відомим як пілатес, зі своєю філософією «розумне тіло» та унікальною 

системою вправ. Саме тренування з пілатесу можуть задовільнити 

потреби сучасних клієнтів. Він є одним із видів фітнесу, темпи розвитку 

та розповсюдження яких найшвидші у світі. У пілатесі використовується 
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ціла низка спеціального обладнання, яке відіграє значну роль у 

досягненні позитивного ефекту від методу та пов’язаних із ним переваг. 

Щоб отримати максимальну користь, варто включати якомога більше 

різних видів обладнання у режим тренувань. Засновник системи Джозеф 

Пілатес заклав фундаментальні принципи руху та створив багато 

приладів, які є невідʼємною частиною методу. Пілатес говорив, що весь 

інвентар, який він використовує, служить тому, щоб в кінцевому 

результаті навчити людину правильно виконувати вправи без нічого. 

Метою методу є здорове збалансоване тіло, яке здатне ефективно 

виконувати всі необхідні йому в житті дії, не відчуваючи при цьому 

дискомфорту і зайвого навантаження, що забезпечує людині можливість 

вести здоровий спосіб життя.  

Пілатес з роками набирає популярності. Заняття відбуваються в 

спеціалізованих студіях, фітнес-клубах або вдома. Обладнання, яке при 

цьому застосовується варіюється від менших, портативних приладів до 

великогабаритних пристроїв. Прикладами обладнання для занять 

пілатесом є: реформери, кадилаки, стільці, вежі, гільйотини, діжки, 

кільця, м’ячі, гумові стрічки, роли, коректори стопи та пальців, гантелі, 

флексі-бари тощо. Постає актуальне питання вибору типу обладнання, 

яке найбільше підійде до умов його використання та цілей, які ставляться 

у процесі тренувань, а також відповідатиме уподобанням та можливостям 

клієнтів. У цій роботі пропонується класифікація обладнання для занять 

пілатесом за різними критеріями з урахуванням його особливостей та 

специфіки застосування. Ознаками класифікації є: авторство, розмір, 

вплив на організм, сфера використання, час впровадження та тривалість 

використання, популярність. 

За авторством: 

- Джзефа Пілатеса; 

- інших. 

За розміром: 

- велике (студійне); 

- мале (мобільне). 

За впливом на організм: 

- холістичне (цілісне); 

- локальне (місцеве). 

За сферою використання: 

- професійне (ліцензійне); 

- побутове (аматорське). 

За часом впровадження і тривалістю використання: 

- класичне; 

- новітнє. 
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За популярністю: 

- поширене; 

- рідковживане. 

Інструментарій пілатесу настільки широкий, що на вивчення його 

можливостей ідуть роки. Однак, завдяки геніальності самого методу, 

результати його впливу можна відчути дуже швидко. Майстерність 

тренера передбачає його вміння вибудовувати логічні ланцюжки 

вивчення вправ, використовуючи необхідні властивості конкретного 

обладнання в кожному окремому випадку, щоб зробити вправи дієвими 

для людини. 

Ця класифікація покликана допомогти як професійним тренерам, 

так і клієнтам розібратися у різноманітті обладнання для пілатесу та у 

виборі найбільш ефективного приладдя для занять, відповідно до їхніх 

потреб. 

 

 

ФОРМУВАННЯ РІВНЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТЬ 

ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ 

 

Оксана Павлишин,  

старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту 

 

Важливим фактором у заняттях фізичною культурою є мотивація. У 

психолого-педагогічних дослідженнях обґрунтовано різні шляхи 

мотиваційного забезпечення навчального процесу студентів. Проблеми 

мотивації є вагомим аспектом досліджень, оскільки цю тему досліджують 

вітчизняні й зарубіжні вчені. Круцевич Т., Зємсков А., Ашмарін Б., 

Москаленко Н., Михайлова Н. наголошують, що інтерес до фізичної 

культури один із проявів складних процесів мотиваційної сфери [2]. 

Головною проблемою під час фізичного виховання студентів є 

поступове зниження мотивації до занять. Мотивація і навчання 

перебувають у тісному зв’язку. Викладачі, науковці та психологи 

стверджують, що мотивацію можна розглядати як ключове питання у 

заняттях фізичною культурою та спортом. Важливою складовою є 

стимулювання та заохочення до спорту як під час навчання так і під час 

відпочинку. Отже, мотивація студента повинна бути збереженою і навіть 

підсиленою. 

Метою нашого дослідження було визначити природу мотивації, 

проаналізувати аспекти, які формують рівень мотивації студентів до 

занять фізичною культурою та спортом. 
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У дослідженні було використано методи вивчення і аналізу 

літературних джерел, опитування та методи математичної статистики для 

обробки даних. У дослідженні взяли участь 46 студентів економічного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Для опитування був створений опитувальник за методикою А. Реана [3]. 

Під мотивацією розуміється система спонукань: мотиви, потреби, 

інтереси, прагнення, цілі, потяги, мотиваційні установки чи диспозиції, 

ідеали [1]. 

Мотивація – спонукання до дії, динамічний процес фізіологічного 

та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її 

організованість, активність і стійкість, здатність діяльно задовольняти 

свої потреби. 

Одне з головних завдань викладача – аналіз мотиваційної сфери 

особистості студента. Під мотиваційною сферою розуміється сукупність 

стійких мотивів, які мають певну ієрархію і формулюють спрямованість 

особистості. Мотивація студентів до занять фізичним вихованням та 

спортом передбачає наявність чинників і процесів, що здатні спонукати 

до усвідомлених дій займатися фізичним вихованням. 

В ході дослідження можна узагальнити, що мотивація студентів до 

занять фізичною культурою та спортом полягає у самовдосконаленні та 

перспективі професійного зростання, саме так відповіли 59% опитаних 

студентів. Також важливим є задоволення від самого процесу та від 

результатів власної праці – 28%. Отримання позитивних оцінок мотивує 

лише 9% студентів. Решта відповідей це по 2% - схвалення з боку 

оточуючих (батьків, друзів, викладачів та ін.) та уникання засудження з 

боку батьків, друзів, викладачів. 

Проведене нами дослідження дозволяє сформулювати висновки, 

що у студентів переважають мотиви успіху і досягнення. Основним 

завданням викладача у роботі зі студентами є збереження рівня 

мотивації, використання нових цікавих форм і методів роботи, 

мотивування студентів на досягнення нових цілей та залучення їх до 

активних занять фізичною культурою та спортом. 

 

_____________________ 

 

1. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2003. 512 с. 

2. Михайлова Н. В. Как сформировать интерес к физической 

культуре. Физ. культура в школе. 2005. №4. С. 14–17. 

3. Реан А. А., Коломинский Я. Л. Мотивация учения, поведения и 

выбора профессии. Социальная педагогическая психология. СПб.: Питер, 

1999. С. 54–63. 
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ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОВИДІВ ТАКТИЧНИХ  

СХЕМ У БАСКЕТБОЛІ 

 

Степан Матула, 

старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту 

 

Високий рівень досягнень у сучасному баскетболі обумовлює 

необхідність постійного вдосконалення всіх сторін підготовки 

спортсменів і в першу чергу тактичної, яка забезпечує їхній інтегральний 

прояв у процесі змагань.  

Система взаємодії гравців в нападі чи захисті називається тактикою 

гри. Тактика – це раціональне використання засобів, способів і форм 

ведення спортивної боротьби, спрямованих на досягнення перемоги [1]. 

У баскетболі розрізняють два види захисту – зонний і 

персональний. При зонному захисті кожен гравець команди може 

опікувати будь-якого суперника, який знаходиться у відведеній йому 

ділянці майданчика. У персональному захисті кожен баскетболіст опікає 

лише «свого» гравця. Значний ефект має пресинг – вид активної 

боротьби, коли суперника опікають не лише поблизу щита, а й на дальніх 

підступах до нього, часто по всій площині майданчика.  

Головною метою пресингу є не дати супернику провести розіграш 

м’яча й розпочати атаку. Особливе місце під час гри має боротьба під 

щитом. Існує гасло: «Хто виграє щит, той виграє матч». Тому, для оцінки 

гри баскетболіста застосовують показники кількості підборів і блок-

шотів. 

Існує кілька варіантів командного захисту. Але для усіх варіантів 

обов’язковими є певні загальні умови: кожен гравець повинен знати своє 

місце і суворо виконувати свою роль у захисній схемі команди; не 

допускати кількісної переваги гравців суперника під своїм щитом; 

усіляко перешкоджати кидкам суперників по кошику з близьких 

дистанцій і з відпрацьованих позицій; підвищену пильність виявляти до 

самого вмілого і результативного гравця суперників, не дозволяти йому 

одержувати м’яч, прагнути до того, щоб у команді суперника м’ячем 

володів найслабший гравець; не допускати сильного гравця на позицію 

для атаки тощо. 

Основою успіху нападу в баскетболі є командні, колективні дії, 

спрямовані на те, щоб раціональними шляхами і якнайшвидше створити 

одному з гравців зручне положення для атаки кошика. Без командних дій, 

що вимагають чітких організованих форм, взаєморозуміння, зіграності, 

підпорядкування індивідуальних прагнень інтересам всього колективу, не 

може бути повноцінної гри в нападі [2].  
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Однією з різновидів тактики нападу є комбінація «Трикутник». 

При такій взаємодії гравець з м’ячем, який утворює захист трикутника, 

знаходиться далі від щита, ніж інші два партнера. Перемістившись по 

краю гравець, отримавши м’яч, знову віддає його партнеру в центр, 

звідки м’яч скеровують на інший фланг, щоб завершити атаку (рис. 1). 

Дана взаємодія вимагає швидких передач. 

 
Рис. 1. Комбінація «Трикутник». 

У грі також часто використовують комбінацію «Мала вісімка». 

Три гравця використовують взаємні послідовні перетини з веденням 

м’яча. Після передачі гравець робить короткий ривок до щита і 

повертається з протилежного боку для чергового прийому передачі. 

Шлях пересування гравців нагадує цифру вісім. Гравці можуть 

повторювати свої дії кілька разів, поки не буде створена сприятлива 

обстановка для атаки кошика. 

Стрімкий напад можна розглядати як основний вид командної 

тактики, або як логічне використання всіх сприятливих умов для 

швидкого взяття кошика. Прогрес гри в швидкісному аспекті, поряд з 

іншими факторами, багато в чому визначається систематичним 

застосуванням «раннього нападу». Швидкий прорив у сучасному 

баскетболі є найпрогресивнішим засобом нападу (рис. 2). Проте його 

реалізація в якісно-кількісних показниках поступається аналогічним 

показникам позиційного нападу. 
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Рис. 2. Напад швидким проривом. 

Отже, тактика баскетболу змінюється із урахуванням еволюції 

правил гри (виокремлення 1, 2, 3-очкових кидків, внесенням правил 8 та 

24, 14 секунд, 5 секунд на володіння м’ячем тощо), удосконаленням 

спортивного інвентарю, підвищенням функціональної, фізичної, техніко-

тактичної та інших сторін підготовленості спортсменів. Головними 

розділами тактики баскетболу є напад та захист. Тактична підготовка 

баскетболістів будується з залученням тактичних схем нападу 

(позиційний, швидкий). У відповідь до цього організовують зонний та 

персональний захист, в окремих випадках використовують пресинг 

(зонний та персональний), а також змішані варіанти захисту (4–1; 3–2). 

Конкретний вибір тактики змагальної діяльності баскетболістів 

визначають відповідно до сильних та слабких сторін гри команди-

суперниці, переваг та недоліків спортсменів власної команди, рівня 

підготовленості  спортсменів та запланованого результату. 

 

_____________________ 

 

1. Поплавський Л. Ю. Баскетбол. К. : Олімпійська література. 

2004. 447 с. 

2. Тучинська Т. А., Руденко Є. В. Баскетбол. Навч.-метод. посібн. 

Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельнцького. 2015. 95 с. 
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ШАХОВЕ МИСЛЕННЯ ТА ЗАГАДКИ ШАХОВИХ ОБРАЗІВ 

 

Святослав Попович, 

старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту 

 

Вивчення особливостей мислення шахіста, мабуть, найбільш 

важлива проблема, що однаково хвилює як практиків, так і шахових 

педагогів. Ці питання поки що недостатньо вивчені, та важко піддаються 

дослідженням. Першочергове завдання у психологічній підготовці 

шахіста, а саме мислення потрібно – визначити типові недоліки 

розумової діяльності шахіста і спробувати знайти прийоми, методи та 

засоби, що підвищують її ефективність. 

Мислення шахіста є переважно образне мислення, В. Малкин 

визначає зміст терміну «шаховий образ», як його типову позицію, з 

приводу якої шахіст має оцінку, що склалася. Тут вірно підкреслена 

думка, що шаховий образ – це не тільки наочна картина позиції на дошці, 

але і її оцінка, тобто узагальнення, що враховує шахіст, які особливості 

взаємного розташування фігур і їх можливих дій. Проте, не тільки типові 

позиції обумовлюють появу образу. Кожна позиція в партії відбивається 

свідомістю як образ, тільки ступінь узагальненості, тобто глибина і 

точність оцінки шахістом різних позицій, неоднакова. 

Завдяки знанням і практичному досвіду шахіст оцінює безліч 

позицій, причому найрізноманітніших, по схожості, що раніше 

зустрічалися. Тут йому приблизно відомо, що і як робити далі. На основі 

цих позицій виникають більш узагальнені образи та значна кількість 

позицій не може з достатньою повнотою бути оцінена тільки по аналогії з 

раніше відомими. Окремі елементи оцінок, узятих з минулого досвіду, 

тут теж є: характерне положення окремої фігури, знайома загроза 

«вилки» і т. д., але це фрагменти майбутньої загальної оцінки. Це 

конкретніший образ, що істотно відрізняється від образу типової позиції. 

Розглянемо динамічні властивості образів шахового мислення. З 

цієї точки зору розрізняють образи остаточні, інертні і такі, що 

випереджають. 

Остаточний образ – це перенесення оцінки минулої позиції або 

оцінки дії окремих фігур в незмінному вигляді в нову ситуацію, що 

склалася на дошці. Тим самим минуле ніби продовжує свою діяльність в 

сьогоденні, деколи витісняючи дійсність. При виникненні залишкових 

образів спостерігається статичність мислення. 

Інертні образи характерні тим, що оцінка наявної позиції 

мислиться як заключна оцінка результату всієї партії, хоча партія ще 

продовжується, в думках вона вже завершена. У шахіста створюється 
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думка, що на шляху до мети залишаються лише дрібні ускладнення, не 

потребуючи великої розумової напруги. Тому об'єктивність і точність 

оцінки, буде знижена. На практиці інертний образ з'являється у зв'язку з 

виникненням у шахіста неправильного і поспішного висновку про те, що 

досягнута матеріальна або позиційна перевага, знання якої-небудь 

виниклої типової позиції зумовлюють результат партії. При появі 

інертного образу напруга падає. Виникає стан розрядки. Зарядженість 

боротьбою за досягнення наміченої раніше мети тепер, коли здається, що 

мета вже досягнута, заміняється спокоєм і навіть апатією. У результаті 

байдуже споглядання позиції витісняє відчуття відповідальності. Різко 

знижується та перемикається увага і здібність до передбачення. Цей спад 

розумової активності супроводжується, як правило, помилками. Тому і 

нерідкі випадки, коли не виграються «абсолютно виграшні» позиції і 

програються «абсолютно нічийні». Потрібно також відзначити, що 

інертні образи, характерні тенденцією до остаточної оцінки позиції, 

відрізняються високим ступенем узагальненості.  

У партії Петросян–Корчной (Москва, 1963) виникло наступне 

положення: 
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Петросян так розповідав про подальший хід боротьби: «Довгий час 

я рахував свою позицію виграшною. До того ж вся попередня фаза 

боротьби, де Корчной не міг вийти з лещат, психологічно налаштувала 

мене на благополучний хід партії... і ось слідує неочікуване продовження 

- 35. Л:h6? Погрози я взагалі не бачив, ймовірно, тому, що вона різко була 

прихована по своїй активності з беззахисним положенням чорних. Я 

особисто переконаний в тому, що якщо сильний майстер відразу не 

бачить подібного роду погроз, він може потім продумати над позицією 

20-30 хвилин, але вже цієї загрози не замітить». Після 35. Л : Ь6 партія 

закінчилась так: 35… F3! 36. Кpg5 Кре8, і чорні виграли. 

Випереджаючий образ вникає при обдумуванні можливих в 

майбутньому змін ситуації. При цьому роль майбутніх подій в партії 

настільки переоцінюється, що вони сприймаються шахістом мало не як 

реально існуючі вже зараз. «Наскільки я можу судити із власного досвіду, 

бувають моменти, коли уявлення, створене зоровим відображенням, 

витісняє реальне» – писав Блюменфельд. Негативна роль випереджаючих 

образів виявляється двояко. У одних випадках можливі загрози 

супротивника, як правило уявні і нереальні, приймаються як дійсно 

існуючі, перебільшуються і перетворюються в свідомості в грізних 

казкових велетнів. Віддалена перспектива фетишизування свідомістю і 

становляться реальним чинником оцінки вже існуючої позиції. У інших 

випадках занадто приписується можливим в майбутньому, активним 

маневрам своїх власних фігур. Те, що їх здійснення ще недостатньо 

підготовлене, не враховується достатньо виразно. Навпаки, на оцінку 

справжньої ситуації механічно переносяться, як «повітряні замки», 

створені вчасною уявою. Така відсутність задовільного перенесення 

зосередженості із знову-таки передбачуваною ситуації на сприймання 

призводить до випадків «прожектерства», нереальності планування 

розумових операціях на шахівниці. 

Отже, мислення включає 3 складові остаточний, інертний і 

випереджаючий образи, відтак позиції, насичені нестандартними ідеями 

збивають з пантелику навіть самих оригінальних шахістів.  
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗВО 

 

Ірина Савка,  

старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту 

 

Сьогодні формування здорового способу життя вважається однією 

з глобальних проблем сучасності (Всесвітня Декларація з охорони 

здоров’я «Здоров’я для всіх у XXI столітті» (1998), Європейська стратегія 

«Здоров’я і розвиток дітей і підлітків» (2000), Бангкокська Хартія (2005), 

тощо). Численні дослідження науковців (А. Альошина, Г. Апанасенко, 

О. Дубогай, В. Кашуба, Т. Круцевич, І. Павленко, Т. Редько, С. Футорний 

та ін.) свідчать про погіршення стану здоров’я української молоді – 

майже 90% мають певні відхилення у стані здоров’я, а понад 50% – 

недостатню фізичну підготовленість. Погіршення стану здоров’я 

студентської молоді в Україні є результатом дисбалансу між державною 

політикою, спрямованою на збереження і зміцнення здоров’я (Закон 

України «Про фізичну культуру і спорт», Державна програма розвитку 

фізичної культури і спорту на 2007–2011 рр., Концепція формування 

позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді, Цільова 

комплексна програма «Фізичне виховання – здоров’я нації»), з одного 

боку, і відсутністю сучасних методик навчання фізичної культури 

студентів вищих закладів освіти – з іншого. Крім того, карантинні 

обмеження призвели до зміни звичного способу життя, катастрофічного 

зниження рівня рухової активності студентів. 

Проблема формування культури здоров’я молоді знайшла 

висвітлення як у працях багатьох педагогів-класиків (В. Бехтерева, 

Я. А. Коменського, Г. Сковороди, В. Сухомлинського, К. Ушинського та 

ін.), так і в роботах сучасних вчених (Р. Айзман, М. Амосов, 

О. Балакірєва, М. Безруких, І. Брахман, В. Горащук, Н. Завидівська, 

В. Зайцев, М. Колеснікова Ю. Лисицин, В. Оржеховська, В. Петренко, 

В. Скумін, Л. Сущенко, Л. Татарнікова, О. Яременко та ін.). 

Формування здоров’язбережувальної компетенції – це процес 

втілення ідеї пріоритету здоров’я у систему цінностей людини, який 

передбачає наявність знань про здоров’я людини, розвиток культури 

духовного і фізичного здоров’я; прищеплення навичок здорового способу 

життя та навичок безпечної поведінки; формування в особистості 

ціннісного ставлення до навколишнього середовища, до людей, до самої 

себе; володіння методами комплексної оцінки стану здоров’я і системою 

практичних умінь та навичок, що сприяють як фізичному (раціональне 

харчування, рухова активність, санітарно-гігієнічні навички, режим праці 
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та відпочинку), так й психічному здоров’ю (володіння методами 

саморегуляції та самокорекції, аналіз проблем і прийняття рішень, 

цілепокладання і визначення пріоритетів, самоконтроль, мотивація успіху 

та тренування волі). 

Погоджуємося з дослідниками, які розглядають здоров’язбережувальну 

компетентність як психологічне утворення особистості, спрямоване на збере-

ження власного фізичного, соціального, психічного та духовного здоров’я та 

здоров’я інших [2, c. 97]; як готовність застосовувати на практиці знання, 

уміння і навички, отримані під час здоров’язбережувального навчання, і 

розуміння значущості їх використання [1, c. 18]. Рівень здоров’язбережуваль-

ної компетентності студентів визначається фундаментальністю змісту 

непрофесійної фізкультурно-спортивної освіти, є свідченням її якості та 

показником освіченості студентів у питаннях збереження власного здоров’я. 

Здатність студентів поліпшувати і підтримувати своє здоров’я – це вищий 

прояв компетентності, відображення їхньої фізкультурної освіченості. 

Дослідники визначають основні організаційно-педагогічні умови 

формування здоров’язбережувальної компетенції студентів, серед яких: 

посилення уваги до світоглядних і соціальних проблем збереження 

здоров’я у процесі фізичного виховання; здоров’язбережувальне 

спрямування фізичної підготовки студентів, тобто перехід від гонитви за 

високими спортивними результатами до фізкультурної освіченості; 

формування умінь здійснювати діагностичну, профілактичну, 

підтримуючу та корекційну здоров’язбережувальну діяльність; вивчення 

психофізіологічних особливостей власного організму; оволодіння 

студентами здоров’язбережувальними технологіями та вміннями 

розробляти індивідуальну оздоровчу програму; упровадження 

комплексної програми розвитку культури здоров’я студентів у процесі 

професійної підготовки, тощо. 

 

______________________ 

 

1. Завидівська Н. Н. Теоретико-методичні засади 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ВОЛЕЙБОЛУ 

 

Надія Лисак, 
старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту 

 

За останні роки в сучасному чоловічому волейболі відбулися 

суттєві зміни. Тенденції його розвитку в основному пов'язані з 

наступними складовими: зміна правил гри, удосконалення техніки 

виконання різних прийомів, розвиток тактики ведення гри, підвищення 

рівня фізичної та психологічної підготовки гравців, наукове забезпечення 

тренувальної та змагальної діяльності команд, комерціалізація волейболу та 

ін. Ці тенденції необхідно враховувати при плануванні та проведенні 

тренувальної та змагальної діяльності волейболістів високої кваліфікації. 

Так, останнім часом в грі команд спостерігаються помітні зміни, 

зокрема, в техніці, які пов'язані в основному з прискоренням виконання 

технічних прийомів та підвищенням її раціональності перш за все для 

досягнення результату. При прийомі подач і нападаючих ударів все частіше 

стали використовувати прийом м’яча двома руками зверху. В техніці 

виконання різних видів нападаючих ударів значних змін не спостерігається. 

В сучасному волейболі, як і раніше, найбільш розповсюдженими є удари 

«по ходу», «з переведенням» та «обманні» удари, причому співвідношення 

їх виконання суттєво не змінилось [1]. Все більш популярними стають 

атаки з глибини майданчика (так звані «пайпи») не тільки із зони 1, але й із 

зони 6, оскільки використання в атаці гравців задньої лінії дозволяє у всіх 

розстановках мати трьох нападаючих гравців, що значно ускладнює 

супернику дії при блокуванні. 

Для підвищення фізичної підготовленості гравців стали 

проводитися спеціалізовані тренування і збори з фізичної підготовки. 

Помітним став також акцент на розширення самостійної індивідуальної 

роботи над її удосконаленням. 

Одним з головних завдань тренерів у підвищенні рівня 

психологічної підготовки команди є налаштування всіх гравців на 

стовідсоткову віддачу під час кожного ігрового епізоду, всього матчу та 

турнірів. На сучасному етапі розвитку волейболу домогтися високих 

результатів у змагальній діяльності без цього неможливо. Не виключено 

в майбутньому поява в командах високого класу професійних психологів. 

Сучасний волейбол стає все більш атлетичним і динамічним, 

швидкісні і силові здібності гравців постійно збільшуються. Крім цього 

збільшуються і ростові показники гравців. В останні роки атакуючий 

потенціал висококваліфікованих волейболістів зріс завдяки підвищенню 

атлетизму гравців (зріст багатьох гравців, що приймають участь у нападі 
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перевищує 200 см). У багатьох командах почали з'являтися також 

високорослі «зв’язуючі» гравці. Команди без оптимальних ростових 

даних не здатні досягти високих і стабільних результатів [1]. 

На сучасному етапі розвитку чоловічого волейболу помітна основна 

тенденція, що пов’язана з широким впровадженням в процес тренувальної 

та змагальної діяльності команд високого класу силової подачі у стрибку, 

яка перетворилась в потужний і ефективний засіб активних атакуючих 

дій, за допомогою якого можна виграти очко або зруйнувати комбінаційну 

гру суперника [2; 3; 4]. У майбутньому ця тенденція найбільш ймовірно 

буде продовжена з огляду на те, що акцент на використання цього 

способу подачі стає одним з вирішальних факторів досягнення успіху в 

змаганнях різного рангу [5]. Про це свідчать результати волейбольних 

команд, які стали призерами останніх Олімпійських ігор Лондон - 2012 і 

Ріо - 2016, чемпіонатів Світу та Європи, а також інших престижних 

міжнародних змагань під егідою FIVB і CEV. У складі багатьох кращих 

команд світу з’явилися блискучі виконавці цього способу подачі, які 

спроможні своїми подачами буквально руйнувати оборону суперників, 

виконуючи подачі «на виліт» (так звані «ейси») або значно ускладнювати 

комбінаційну гру в захисті команди суперника. 

У майбутньому ці тенденції в розвитку техніки найбільш 

ймовірно будуть продовжені, зокрема, велика увага буде приділена 

проблемі підвищення ефективності виконання силової подачі у стрибку. 

В підходах, що пов’язані з вирішенням проблеми підвищення 

ефективності та якості виконання подачі, важливими з точки зору тренерів, 

гравців команд та фахівців волейболу, на наш погляд, є наступні 

напрямки досліджень: одержання оперативної експрес-інформації про 

показники ефективності та якості подач в залежності від вказаних вище 

факторів в конкретній грі у виконанні, як окремих гравців, так і команди 

в цілому; обчислення відповідних показників, здійснюючи аналіз 

великого обсягу статистичної інформації про виконання подачі в серії ігор 

кращих команд вищого ешелону протягом тривалого проміжку часу; 

проведення кореляційного аналізу залежності показників ефективності та 

якості виконання подач від різних факторів. 

 

__________________ 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВЕСЛУВАННЯ  

НА ЧОВНАХ «ДРАКОН» 

 

Лариса Горлова, 

старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту 

 

У статті розглянуті історичні аспекти розвитку веслування на 

човнах «Дракон», процеси, що протікають у світовому спортивному 

співтоваристві та їх вплив на розвиток драгонботу в Україні. Аналізуючи 

літературні джерела [1], історія веслування на човнах «Дракон» почалася 

близько 2000 років тому в Китаї, в країні, де все, що пов’язано з 

драконом, має магічний сенс і надзвичайно цінується. Давні китайці 

пов’язували перемоги в гонках на «Драконах» з багатими урожаями і 

подоланням темних сил. Метою таких перегонів рахувалось задобрення 

цієї магічної істоти. По цей день команди виконують відповідний ритуал 

годування дракона перед змагальною діяльністю. Це додає учасникам 

додаткового настрою і віри в перемогу. Зародившись як релігійний 

обряд, веслування на «Драконах» протягом двох тисячоліть поступово 

трансформувалось у спортивне дійство та видовище. 

Драгонбот – це поки не Олімпійський вид спорту. Надзвичайно 

розвинений в країнах Азії. За даними азіатської та міжнародної федерації 

налічується близько 150 мільйонів людей, що займаються і виступають в 

турнірах. Масовий розвиток «Драконів» в Азії, завдяки доступності цього 

різновиду веслування, коли на початку занять не потрібно ніяких 

спеціальних навичок, а також відсутність вікових обмежень, сприяли 

тому, що на цей вид спорту звернули увагу в розвинених країнах на всіх 

континентах.  

У 1976 році, у Гонконзі, вперше проводилися змагання за участю 

команд з інших країн. У 1981році на чемпіонаті світу з веслування на 

байдарках та каноє в Англії, драгонбот був представлений як показовий 

вид. З тих часів почався активний розвиток цього виду веслування в 

Європі. Створювались спортивні клуби з веслування на човнах «Дракон», 
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також університетські та шкільні команди. У 1990 році була заснована 

Європейська федерація веслування на «Драконах» (ЕDBF), яка з 1992 

року почала проводити чемпіонати Європи. Також заснувались 

міжнародні федерації ЕDBF ( міжнародна федерація драгонботу) і ICF ( 

міжнародна федерація каноє), які займаються підтримкою та розвитком  

цього виду спорту по всьому світу та  проведенням чемпіонатів Світу. У 

2009 році більше 15 країн взяли участь у першому чемпіонаті світу з 

драгонботу за версією ICF. Завдяки цьому на чемпіонаті світу 2011 року в 

Торонто було включено в програму змагань цілий ряд нових категорій.  

Наказом Міністерства молоді та спорту України від 17.03.2005 № 

727 Федерації України з веслування на човнах «Дракон» надано статус 

національної спортивної федерації [2], що сприяло активному розвитку 

цього виду веслувального спорту на теренах України. В першому 

чемпіонаті України 2005 року взяли участь всього 3 команди, у 2007 році 

кількість команд збільшилась до 7, за підсумками 2013 року в чемпіонаті 

України взяло участь  14 команд. У 2019 році Київ приймав клубний 

чемпіонат світу з веслування на човнах «Дракон». Понад 1000 

спортсменів з 15 країн змагались за 3500 медалей. Змагання відбувались 

у чотирьох вікових категоріях: юніори, дорослі спортсмени, а також 

мастерс 40 і старші та 50 і старші. Дистанції у 200, 500 та 2000 метрів 

чоловічі, жіночі та змішані команди долали на човнах десятках та 

двадцятках. Загалом українські клуби вибороли 96 комплектів нагород, з 

них 38 золоті. Україну представляли 15 клубів з різних регіонів. Згідно 

підсумкових даних Української федерації драгонботу 2021р. вже 

налічується 22 Українських клуби які беруть участь в змаганнях різного 

рангу. 16 регіонів України долучились до розвитку цього надзвичайно 

видовищного, емоційного, доступного виду веслування, 1308 

спортсменів задіяно до змагальної діяльності. Це гармонійний вид 

спорту, в якому необхідне поєднання сили, витривалості, сміливості і 

майстерності, тому драгонбот такий популярний серед спортсменів, 

любителів різних вікових груп. 12 відділень ДЮСШ проводять 

тренувальний процес, а 438 юних спортсменів мають можливість 

вдосконалюватись завдяки веслуванню на човнах дракон. В останні роки 

проводиться все більше комерційних заходів, в яких беруть участь 

корпоративні команди. Це найкращий засіб згуртувати колектив,  

провести час з користю для здоров’я. Драгонбот активно увійшов і у 

фітнес індустрію. З 2009 року проводяться змагання серед тренерів і 

клієнтів різних фітнес клубів. 

На Львівщині веслування на човнах «Дракон» почало розвиватись 

одночасно із заснуванням громадської організації спортивний клуб 

«Отаман» у травні 2013 року,  який був створений веслувальниками на 
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байдарках і каное Львівщини. До цього наші веслувальники представляли 

інші клуби з веслування на човнах «Дракон» на змаганнях різного рангу. 

Ставали чемпіонами та призерами національних та клубних чемпіонатів 

Світу та Європи. У 2013 році клуб придбав човен D-20 та вперше 

виступив на всеукраїнських змаганнях власною командою. Президент ГО 

СК «Отаман» Маслюк Андрій Дмитрович, випускник юридичного 

факультету ЛНУ імені Івана Франка, Заслужений Майстер Спорту є 

ініціатором створення клубу, активним членом команди, оскільки з 10 

років займається веслуванням. З дня створення клубу Андрій є основним 

інвестором ( придбав човни, збудував роздягальні і т. ін.). Досягнення 

клубу надзвичайно високі: у 2014-2019 рр. отаманівці вибороли на 

клубних чемпіонатах світу 62 комплекти нагород ( з них 36 золотих, 19 

срібних та 7 бронзових). Львівські веслувальники  вкотре довели, що є 

одними з кращих у світі.  

Драгонбот – вид спорту, який неодноразово прославляв та 

прославляє Україну на різних світових та європейських стартах. Це 

дисципліна майбутнього, це командний спорт, це соціальний спорт який 

є особливо цікавим у сьогоднішньому світі, а в період пандемії є 

надзвичайно корисним.  

 

______________________ 

 

1. Єременко Н. П. Характеристика веслування на човнах 

«Дракон» як одного із засобів фізичної рекреації / Науковий часопис 

НПУ імені М.П. Драгоманова. 2014. Випуск 1 (42). С. 40–45. 

2. Федерація України з веслування на човнах “Дракон” 

https://udbf.org/index.php/fuvchd/istoriya 

 

 

ЙОГА ЯК СИСТЕМА ОЗДОРОВЛЕННЯ  

ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 

 

Світлана Можаровська, 

старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту 

 

В умовах напруженого графіка навчального процесу у ЗВО однією 

з найважливіших проблем є збереження здоров’я студентів, як психічного, 

так і фізичного. Заняття фізичною культурою сприяють зниженню 

фізичної й психічної напруги, але в умовах дистанційного й змішаного 

навчання потрібен пошук нових підходів до організації занять зі 

студентами, прищеплення інтересу до самостійних занять фізичною 

https://udbf.org/index.php/fuvchd/istoriya
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культурою. Цьому сприяють нові напрямки, наприклад, впровадження 

нетрадиційних видів фізичної культури, зокрема елементів йоги, у 

навчальний процес. 

Проблемам впровадження елементів йоги у навчальний процес 

присвячені праці Р. Аббазової, І. Головійчук, О. Єгоричевої, В. Іванова, 

О Малушко, Г. Толчевої , І. Чернишевої, М. Шлемової, С. Ярушина та ін. 

Підкреслюється, що запровадження йоги в систему самостійної фізичної 

підготовки дозволить покращити фізичну підготовленість та психічний 

стан студентів. 

Питання впливу занять йогою на організм людини досліджують 

С. Василенко, В. Іваночко, А. Зубков, Д. Корюкин, С. Лебедєв, 

І. Сухарева, Л. Терніков, В. Турчина, Н. Якуніна та ін. Доведено, що 

навіть одне заняття йогою призводить до поліпшення самопочуття та 

настрою, а у тих, хто займаються йогою тривалий час, є стабільно високі 

та стійкі показники самопочуття, активності та настрою поза 

тренувальним процесом (С. Василенко, А. Зубков, А. Левшинов, 

О. Очаповський, І. Сухарева, В. Турчина та ін.). 

Йога – стародавня езотерична традиція, основи якої були 

систематизовані у трактаті «Йога-сутра» індійським філософом 

Патанджалі в II ст. до н. е. Це не лише комплекс вправ, що поєднує силові 

навантаження для підтримки хорошої фізичної форми та техніку 

релаксації для зміцнення й оздоровлення організму, відновлення 

рівноваги та душевного спокою, підвищення працездатності й 

протистояння стресам. Це й глибинна філософія пізнання себе і своїх 

можливостей, набутття повної гармонії фізичного здоров’я та морально-

духовної краси, гармонії духу, розуму та тіла. 

Відомо, що йога в цілому благотворно впливає як на зовнішні 

частини тіла, так й на внутрішні органи, зберігаючи всі системи у 

прекрасному стані [1; 2]. Під час занять йогою здійснюється вплив на: 

 м’язи й кістяк: відбувається виправлення й установлення 

постави, зміцнення м’язів, збільшення їхньої еластичності й 

витривалості, поліпшення гнучкості хребта; 

 травну систему: органи черевної порожнини й шлунок 

поперемінно розтягуються й стискуються, відбувається масаж внутрішніх 

органів, який стимулює їхню діяльність;  

 видільну систему: стимулюється перистальтика кишечнику, 

відновлюється нормальна робота нирок, забезпечується додаткове 

промивання й фільтрація крові в нирках;  
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 кровоносну систему: підвищується частота серцевих скорочень 

і стимулюється робота всієї кровоносної системи; нормалізується тиск та 

кровообіг; 

 дихальну систему: завдяки дихальним вправам розслабляються 

м’язи, що стискають дихальні шляхи, і поліпшується дифузія кисню, 

тренуються м’язи грудної клітки [2, c. 176–177]. 

Загалом, заняття йогою покращує стан здоров’я людини, 

мінімізують, а нерідко й лікують хвороби; наповнюють організм енергією 

та знімають психологічну напругу; роблять тіло більш спортивним, 

гнучким та підтягнутим; покращують пам’ять, швидкість реакцій, 

здатність до тривалих фізичних навантажень, і, відповідно, підвищують 

ефективність у реалізації професійних та особистих завдань. 

Оскільки заняття йогою не вимагають спеціальної фізичної 

підготовки або складного обладнання, не спрямовані на отримання 

високих спортивних досягнень, а сприяють поліпшенню життєвих 

показників всіх систем організму, вважаємо за доцільне впровадження 

фітнес-йоги у навчальний процес з фізичної культури, тому що це 

сприятиме підвищенню інтересу й бажанню студентів відвідувати 

заняття та стимулюватиме їх до самостійних занять з фітнесу.  

 

_________________________ 

 

1. Иванов В. Д., Ярушин С. А. Занятия йогой. Условия 

благоприятного влияния на организм человека. Здоровье человека, теория и 

методика физической культуры и спорта. 2019. № 4 (15). С. 427–433. 

2. Толчєва Г. В. Йога як оздоровчий вид рухової активності та її 

вплив на організм людини. Здоров’я та його сучасні детермінанти: 

культура здоров’я, фізичне виховання, фізична реабілітація, спорт: зб. 

матер. Всеукр. наук.-практ. конф. Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 2010. Ч. 2. С. 174–179. 

 

 

ОСНОВИ ХАРЧУВАННЯ ФУТБОЛЬНИХ АРБІТРІВ 

 

Юрій Можаровський, 

старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту 

 

Питанням раціонального харчування у системі підготовки 

спортсменів присвячено праці М. М. Булатовой, В. Д. Іванова, 

М. І. Калинського, В. Д. Моногарова, А. І. Пшендіна, В. Л. Смульского, 

Б. Л. Смолянського, Ю. Ф. Удалова, Л. С. Шибаєвої та ін. Дослідники 
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підкреслюють, харчування спортсменів значно відрізняється від 

харчування людини, що не займається спортом. Так, у середньому добові 

витрати енергії у спортсменів під час підготовки до змагань, а також під 

час самих змагань становлять понад 10 тис. ккал, у той час, коли добова 

норма людини у звичайному режимі становить у середньому 2 тис. ккал 

[1, с. 281]. Саме тому спортсменам необхідний збалансований раціон для 

відновлення фізичної форми. 

Сучасний футбол з його швидким темпом веденням гри при ліміті 

часу і простору висуває високі вимоги до фізичної підготовленості не 

лише футболістів, а й футбольних арбітрів, оскільки для контролювання 

ігрових моментів вони постійно повинні багато пересуватися переважно 

у середньому або високому темпі. Доведено, що під час гри футбольні 

арбітри долають відстань від 6853 до 10590 метрів, тобто обсяги рухової 

активності арбітра у футболі в середньому відповідають, або й 

переважають, обсяги рухової активності футболістів. Таким чином, 

арбітри у своїй підготовці повинні виконувати обсяги тренувальних 

навантажень, що відповідають підготовці професійних 

висококваліфікованих футболістів. Крім того, виконання арбітрами своїх 

професійних обов’язків передбачає значні витрати не лише фізичної, але 

й розумової та нервової енергії. Все це вимагає дотримання 

збалансованого режиму харчування. 

Правильний раціон харчування повинен забезпечувати організм 

необхідною кількістю енергії, необхідними мінеральними речовинами й 

вітамінами, крім того, зберігати здоров’я спортсмена, забезпечувати 

профілактику різних захворювань, у тому числі пов’язаних з певним 

видом спорту, а також адаптації організму спортсмена до постійних 

фізичних навантажень. Важливим є вживання достатньої кількості рідини 

для запобігання дегідратації організму. 

Необхідно забезпечити необхідну кількість й оптимальне 

співвідношення вуглеводів, білків і жирів (70:10:20). Велика кількість 

вуглеводів допомагає компенсувати енергетичні витрати. Білки 

забезпечують регенерацію тканин, сприяють утворенню гемоглобіну, 

ферментів і багатьох гормонів. Жири беруть участь у енергозабезпеченні 

тривалої м’язової діяльності. 

Особливе значення має збалансованість і різноманітність раціону 

харчування. Раціональна дієта повинна вміщувати мінімальну кількість 

продуктів з кожної групи піраміди здорового харчування (хлібобулочні 

вироби, крупи, рис, макарони; овочі; фрукти; молоко, йогурт, сир; м’ясо, 

птиця, риба, боби, яйця, горіхи; жири тваринного й рослинного 

походження, солодощі). Важливим є й застосування різноманітних 
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прийомів кулінарної обробки продуктів для оптимального забезпечення 

організму всіма необхідними поживними речовинами. 

Режим харчування (час і кількість прийомів їжі протягом доби і 

розподіл раціону по прийомах їжі) є одним із основних принципів 

здорового харчування і залежить від режиму тренувань і змагань. 

Основну частину білкових і жирних продуктів (м’ясо, риба, яйця, 

сметана, масло) слід вживати у першій половині дня та на обід; вечеря 

повинна бути переважно вуглеводною (вінегрети, каші) або містити 

білки, що легко перетравлюються (сир, кефір, молоко). Під час кожного 

прийому їжі слід вживати овочі або фрукти, бажано у свіжому вигляді 

(овочеві гарніри, салати, фруктовий десерт). 

За декілька днів до початку змагань арбітри повинні спланувати 

свою дієту таким чином, щоби домогтися максимального наповнення 

м’язів глікогеном, що сприятливо впливає на підвищення працездатності 

й витривалості [2, с. 724]. 

Особлива роль у харчуванні належить вітамінам, оскільки 

звичайна їжа, як правило, не задовольняє всі потреби організму у 

вітамінах, необхідно приймати спеціальні вітамінні комплекси. 

Вважаємо, що збалансованість раціону футбольних арбітрів у поєднанні з 

використання біологічно активних добавок підвищує їхній імунітет, 

покращує фізичні дані, збільшує показники витривалості та допомагає 

сконцентрувати більше уваги при виконання своїх безпосередніх 

обов’язків під час футбольних матчів. 

 

________________ 
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ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТА ТРАДИЦІЇ РОЗВИТКУ ГАНДБОЛУ 

 

Любов Бенцак, 

старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту 

 

Гандбол – це командна спортивна гра, у якій бере участь дві 

команди по сім учасників у кожній. Особливість полягає у тому, що м’яч 

передають за допомогою всіх частин тіла, крім ніг. Мета гри – забити 

мʼяч у ворота супротивника.  

Про походження гандболу досі тривають суперечки, подібна гра 

згадується ще у середньовічних творах Вальтера фон дер Фогельвейде, в 

«Одіссеї» Гомера і в працях давньоримського лікаря К. Галенуса. Але 

офіційною датою зародження цієї спортивної гри з мʼячем прийнято 

вважати 1898р. Ідея створення гандболу належить викладачеві фізичного 

виховання данського міста Ордрупу Хольгеру Нільсену. Сучасні 

дослідження показують, що зародження гандболу відбулося ще раніше. У 

1890 р. у Чехії стала поширеною подібна народна гра з мʼячем, названа 

«хазена» (кидати). У 1917 р. Макс Хейзер з’єднав цих два види гандболу 

(данський і чеський). Спочатку гандбол став поширеним в Європі (у 

Румунії, Чехословаччині, Угорщині, Швеції, Югославії, Німеччині, 

Франції, Швейцарії, Австрії). 

Перша гра на Кубок була зіграна в Берліні в 1920 році. А в 1923 

році були створені нові правила змагань (правила «трьох секунд» і «трьох 

кроків»). Згідно них майданчик ділився на три частини: зону нападу, 

середню зону і зону захисту. Важливим є те, що у кожній з них 

знаходились певні гравці. А ще зменшили розміри м'яча. У 1936 р. 

гандбол уперше включили до олімпійської програми XI Олімпіади в 

Берліні. Перший чемпіонат світу з гандболу серед чоловіків, у якому 

брало участь 4 команди, відбувся в 1938 році в Німеччині. Чемпіоном 

стала команда Німеччини. Срібні медалі виграла команда з Австрії, а 

бронзові – з Швеції. Міжнародну федерацію гандболу заснували в 1946 р. 

Її першими членами були такі країни, як: Данія, Нідерланди, Швеція, 

Норвегія, Польща, Франція, Швейцарія та Фінляндія. У 1949 році в 

Будапешті на жіночому чемпіонаті світу перемогла команда Угорщини. У 

1954 році в Швеції відбувся другий чемпіонат світу серед чоловіків з 

гандболу, у якому брали участь дві команди по сім гравців. На ньому 

перемогла швецька команда. Перший чемпіонат з гандболу серед жінок з 

такою ж кількістю гравців у команді відбувся в 1957 році в Югославії. 

Перше місце зайняла команда із Чехословаччини, друге місце – команда 

із Угорщини, а бронзовими призерами стали спортсменки з Югославії. 

Всього було 7 чоловічих і 3 жіночих чемпіонатів з гандболу, у якому 



237 

брали участь дві команди по 11 гравців. В 1966 році відбувся останній 

чемпіонат світу з гандболу, у якому брала участь така кількість гравців у 

кожній команді. У 1965 році Міжнародний олімпійський комітет 

включив гандбол у програму XX Олімпійських ігор для чоловічих 

команд. Жіночий ж гандбол уперше включили аж у програму ХХI 

Олімпійських ігор в 1976 році в Монреалі. На цих Олімпійських іграх 

золоті медалі здобули команди СРСР і серед чоловіків, і серед жінок. 

Серед чоловіків срібні і бронзові нагороди розділили команди Румунії і 

Польщі. Серед жінок срібні і бронзові медалі здобули команди 

Німеччини і Угорщини. У складі чоловічої команди СРСР були 

українські гравці: Михайло Іщенко, Юрій Лагутін, Сергій Кушнірюк, 

Олександр Рєзанов. Серед жіночої команди СРСР теж була велика 

кількість українок: Наталя Перстюк, Тетяна Макарєц, Ніна Лобова, 

Людмила Бобрусь, Зінаїда Турчина, Галина Захарова, Марія Литошенко, 

Тетяна Глущенко, Людмила Панчук, Лариса Карлова. У 1976 році 

наймолодшими у жіночих командах були гравці Лариса Карлова і Ніна 

Лобова з України. Їм тоді ще не виповнилось 18 років. Серед чоловіків у 

той час наймолодшим був український гравець Сергія Кушнірюк. А 

найстарший вік жінок-гравців з України – 34 роки. 

Жіноча команда СРСР виграла чемпіонати світу 1982 року в 

Угорщині, 1986 року в Голландії, 1990 року в Південній Кореї, XXII 

Олімпійські ігри в Москві, здобувши золоту медаль. Чоловічі ж команди 

завоювали срібні медалі на чемпіонатах світу 1978р. і 1990 р. і ХХІІ 

Олімпійських іграх, золоті медалі на чемпіонатах світу 1982р. і 1992р., а 

ще є олімпійськими переможцями ХХІ, ХХІV, ХХV Олімпіад.  

В Україні гандбол, який мав у своїй основі ознаки чеської 

«хазени», був популярним у харківському гімнастичному товаристві 

«Сокіл». Уперше він зʼявився в 1909 році. Тоді він уже був подібним до 

сучасного насамперед завдяки кількості гравців (по сім у команді). 

Доктор Е. Ф. Мали до 1914 року розробив перші офіційні правила 

українського гандболу. Відповідно до них у грі, яка відбувалася на 

майданчику розміром 45х25 метрів, розділеним на три зони, брали участь 

команди, які складалися з семи гравців. Площа воротаря мала вигляд 

прямокутника розміром 4х8 метрів. Ширина воріт – 200 сантиметрів, 

висота - 225 сантиметрів. Гра була тривалістю два тайми по 30 хвилин. 

Основні елементи цих правил стали найважливішою частиною 

міжнародних, які були розроблені через 20 років після видання Е. Ф. 

Мали. У 1922 році гандбол зʼявився в Москві, у нього грали на 

футбольному полі по 11 учасників у кожній команді. В Україні ця гра 

спочатку була поширеною лише на регіональних чемпіонатах. На 

світовий рівень український гандбол вийшов тільки тоді, коли 
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Міжнародна федерація гандболу вирішила, що краще сім гравців у 

команді, ніж одинадцять. Перший чемпіонат України відбувся в 1927 

році. У ньому брали участь 70 чоловічих і жіночих команд. Перемогли 

жіноча і чоловіча команди з Харкова. Збірна незалежної України не 

змогла потрапити на Олімпійські ігри, але в 2000 році команда України 

стала віце-чемпіоном Європи.  

 

_________________________ 
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ТЕХНІКО-ТАКТИЧНA ПІДГОТОВКA ГРАВЦІВ 

У НАСТІЛЬНОМУ ТЕНІСІ 

 

Роман Бенцак, 
cтарший викладач кафедри фізичного виховання та спорту 

 

На сучасному етапі розвитку настільного тенісу гравці стали 

частіше застосовувати складні захисні, атакуючі й контр атакуючі дії, 

зокрема, технічні елементи із різноманітними обертаннями. Як свідчить 

аналіз міжнародних змагань, гравці, які застосовують технічні елементи з 

різноманітними обертаннями (подачі й удари), як правило, виграють гру 

[1].  

Виконання технічних елементів із різноманітними обертаннями 

відноситься до одних із самих складних й ефектних ігрових дій – 

дослідження змагальної діяльності показує, що використання технічних 

елементів із різноманітними обертаннями робить гру більш динамічною 

й видовищною.  Тому керування тактичною підготовкою гравця й більш 

широке використання різноманітних технічних елементів у реалізації 

техніко-тактичних завдань, на сьогоднішній день, є актуальним, і 

проблема техніко-тактичної підготовки гравця – є одною з 

найважливіших й актуальних у теорії й практиці настільного тенісу [1, 2].  

Настільний теніс включає різноманітні форми рухової діяльності, 

розвиває точність й швидкість рухів, сприяє розвитку серцево-судинної, 

нервової і дихальної систем, поліпшенню обміну речовин, зміцненню 
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опорно-рухового апарату, а також характеризується безперервною 

зміною ігрової обстановки і допомагає розвинути просторово-часові 

відчуття [2].   

Зростання тренувальних і змагальних навантажень в сучасному 

настільному тенісі вимагає від спортсменів високого рівня 

підготовленості: фізичної, технічної, тактичної й психологічної. При 

цьому вони змушені за мінімально короткий проміжок часу виконувати 

різноманітні технічні прийоми, які спрямовані на вирішення конкретних 

тактичних завдань на фоні високої змагальної інтенсивності гри.   

Необхідно підкреслити, що творчість чи імпровізація тенісистів в 

ігровій діяльності і їх майстерність полягає в певному рівні тренованості, 

який дозволяє варіювати тактичними моделями з метою збільшення 

кількості непередбачуваних ситуацій для суперника й зменшення таких 

ситуацій від суперника. Різні варіанти раніше змодельованих техніко-

тактичних дій повинні створити можливість вийти з будь-якої, навіть, 

найскладнішої ситуації з мінімальними втратами. Тактична ефективність 

ведення гри знаходиться у прямій залежності від вміння гравця 

оцінювати ситуацію й знаходити правильне рішення в конкретному 

ігровому моменті. Це, у кінцевому підсумку, визначається станом 

підготовленості тенісистів, що є результатом генетичної обдарованості й 

кумулятивного ефекту навчально-тренувального процесу різних видів 

підготовки [4]. Рівень досконалості виконання технікотактичних дій є не 

менш важливою стороною технічної й тактичної підготовленості. Саме 

від ефективності виконання технічних елементів, вмілого поєднання 

відшліфованих тактичних схем ведення змагальної боротьби з 

використанням нестандартних ходів та використання індивідуальних 

можливостей гравця для досягнення кінцевого результату, залежить 

ефективність ведення гри у настільному тенісі. 

При систематичному вдосконаленні виконання тактико-технічних 

дій, у гравця розвивається здатність “розуміти” початок атакуючої дії 

суперника – передбачити напрямок, швидкість й спрямованість 

виконання дій, а також вдосконалюється здатність до варіативного 

сприйняття ритму структурного рисунку виконання технічного прийому 

(дії) і його просторово-часових характеристик. Всі ці аспекти моторної 

діяльності гравця, синтезуються у конкретний тактико-технічний 

комплекс рухів й реалізуються через його сенсорну й рухову чутливість, 

значно покращуючи потужність його м’язових зусиль, тим самим істотно 

підвищуючи результативність технічної дії, що виконується [1, 3].   

Суть всієї техніко-тактичної підготовки гравця у настільному 

тенісі полягає у формуванні здатності вести гру на основі розважливого 

визначення стратегії ведення поєдинку з різними суперниками, швидко 
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оцінювати ігрову обстановку, приймати й виконувати правильні ігрові 

“рішення” для досягнення перемоги. У цілому, технікотактична 

майстерність гравця у настільному тенісі ґрунтується на багатому запасі 

спеціальних знань і навиків, що дозволяють точно виконувати 

попередньо складений план проведення гри, а у випадку очікуваних або 

непередбачених відхилень оперативно оцінювати сформовану динамічну 

ситуацію і знайти найбільш ефективне рішення.   

1. Отже, метою техніко-тактичної підготовки, виходячи із всього 

сказаного вище, є навчання тенісистів раціональному вирішенню 

тактичних завдань, які виникають впродовж зустрічі. Здійснення цієї 

мети досягається за допомогою реалізації спеціальних вправ техніко-

тактичного характеру, які визначають ефективність вирішення даних 

завдань.  

2. Основними завданнями техніко-тактичної підготовки 

тенісистів можна вважати наступні: розвиток рухових здібностей; 

опрацювання комбінацій у різних ігрових ситуаціях; одержання 

спеціальних тактичних знань, що пов’язані з власними індивідуальними 

діями й діями суперника в різних фазах зустрічі; формування 

психологічного й морального “обличчя”  тенісиста, свідомого ставлення 

до навчально-тренувального процесу.  

 

______________________ 
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КОУЧИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ 

СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО НАВЧАННЯ У ЗВО 

 

Христина Лібович, 

викладач кафедри фізичного виховання та спорту 

 

Одним з перспективних сучасних напрямів управління якістю 

вищої освіти є впровадження коучингових технологій. Саме завдяки 

цьому створюються умови для формування особистості успішних 

майбутніх фахівців. Які в першу чергу здатні до реалізації своїх 

потенційних можливостей, самостійному прийняттю відповідальних 

рішень в різних ситуаціях життєвого вибору, прогнозуючи їх можливі 

наслідки тощо. Зокрема це стосується і сфери фізичного виховання, 

спорту та власного психологічного та фізичного здоровʼя. 

Слід зазначити, що феномен «коучингу» у системі вищої освіти 

з’явився не так давно, усього декілька років тому і є новим напрямом у 

педагогічній науці та практиці, який ґрунтується на основі постановки 

мети, та максимально швидкому просуванні до її реалізації засобами 

мобілізації внутрішнього потенціалу особистості, освоєння передових 

стратегій досягнення результату, розвитку й удосконалення необхідних 

умінь і навичок.  

На думку одного із засновників коучингу, Т. Голлві, коучинг – це 

методика розкриття потенціалу особистості для максимізації власної 

продуктивності та ефективності. Коучинг більше допомагає особистості 

навчатися, ніж вчить. Це не тільки техніка, яка застосовується в певних 

обставинах. Це метод управління, метод взаємодії з людьми, спосіб 

мислення особистості.  

Використання коучингових технологій в системі вищої освіти 

України є особливо важливим, оскільки сьогодні, сучасний ефективний 

викладач вищої школи – це фахівець, що поєднує в собі безліч ролей 

таких як: консультант, наставник, тьютор, фасилітатор, коуч, дослідник, 

мотиватор, аналітик і менеджер інформаційних ресурсів, експерт, 

проектувальник навчальних курсів, який вибирає зміст навчання, 

підбирає і розробляє технології навчання та організації навчального 

процесу тощо. І кінцевим результатом успішності такої роботи є 

кваліфікований фахівець, який конкурентоспроможний на ринку праці, 

орієнтований на професійний розвиток і який здатний навчатися 

протягом життя.  

Оскільки пріоритетним напрямом реформування сучасної освіти є 

оновлення педагогічного процесу, внесення новоутворень у традиційну 

систему за допомогою сучасних інноваційних технологій, пошук 
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оптимальних шляхів, що дадуть змогу виховати відповідальну, 

комунікативно активну особистість. Саме тому коучинг став предметом 

зацікавленості західних та українських освітян, як інтерактивна освітня 

технологія. Ця технологія ґрунтується на побудові взаємодії педагога та 

студента, де викладач зобов’язаний знаходити, освоювати і адаптувати 

нові знання. У свою чергу, студент повинен приймати активну участь у 

педагогічному процесі, інакше не сформуються навички самоосвіти, яка в 

майбутньому надасть їм стійкої особтистісної конкурентної переваги. 

Коучинг створює умови для розвитку і формування особистості, здатної 

до реалізації власних потенційних можливостей, самостійного прийняття 

відповідальних рішень в різних життєвих ситуаціях 

Застосовуючи коучингові технології викладач вищої школи 

виконує роль коуча, шо стимулює процес професійного та особистісного 

розвитку майбутніх фахівців, надаючи можливість розробити певну 

кількість варіантів побудови індивідуальної освітньої траєкторії. Крім 

того, коучинг є одним з ресурсних аспектів педагогічної діяльності і 

передбачає виведення взаємин між викладачем і студентом на новий 

рівень міжособистісної взаємодії на основі зацікавленості та співпраці. 

Іншими словами коучинг в більшій мірі допомагає особистості навчатися 

аніж вчить.  

Головним досягненням викладача за допомогою технологій 

коучингу – це передусім, можливість виявити все найкраще, що є в 

особистості студента, і на основі цього допомогти йому поставити перед 

собою завдання професійного та особистісного розвитку. Це сприяє 

стимулюванню студентів до більш глибокого усвідомлення своєї мети, 

необхідних ресурсів та наявних обмежень, а також допомагає визначити 

напрямок професійного та особистісного  розвитку. І основний обов’язок 

студента буде полягати у тому, щоб взяти на себе відповідальність за 

вирішення поставлених завдань, і робити все, про що він домовлявся в 

рамках коучингової взаємодії.  

Викладач, зокрема і фізичного виховання та спорту який 

використовує коучинговий підхід, таким чином стимулює творчий пошук 

рішень і підтримує мотивацію студентів на досягнення цих цілей. 

Іншими словами, в рамках коучингових технологій студенти самі 

знаходять свій унікальний спосіб досягнення мети. А викладач створює 

атмосферу креативності, творчості, довіри, де студент потрапляє в 

простір пошуку альтернатив, і відчуває, що його ідеї та пропозиції не 

залишаються без уваги.  

Тобто завдяки коуч-підходу, характерні рисами якого є 

роз’яснення, уточнення, підтримка, заохочення та планування нових 

шляхів і дій, що вкраплюються в нашу повсякденну поведінку, 
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міжособистісну комунікацію, в процесі навчання формуються навички 

поведінки у критичних ситуаціях, відпрацьовуються уміння збагачувати 

діяльність новими способами виконання, відбувається розвиток 

професійної гнучкості й мобільності, і, нарешті, це одержання насолоди 

як від самої діяльності, так і від її результатів. 

Серед багатьох коучингових технологій, які можна використовува-

ти в навчальному процесі системі вищої освіти, належить назвати 

«Колесо балансу», модель GROW, стратегія Уолта Діснея, модель 

COACH, метод «воронки запитань», техніки «картезіанських запитань», 

використання метафор та метафоричних асоціативних карт і т. ін.  

Коучингові запитання назагало є ефективним інструментом в 

роботі викладача, які можуть пробудити креативне мислення, змусити 

замислитися або мобілізувати усі сили для досягнення поставлених цілей 

за допомогою точного та глибокого питання. Постановка правильних, 

«сильних» питань захищає від пасивного прийняття того, про що 

говорять інші, протидіє стагнації, а також надихає на застосування 

власних творчих здібностей при рішенні тощо., допоможе вибудувати 

логічні та причинно-наслідкові зв’язки, що будуть сприяти більш 

глибокому аналізу. Отже, швидкоплинні зміни у соціальному, 

економічному та політичному житті нашого суспільства відповідно 

впливають і на систему вищої освіти.  

На мою думку, слід акцентувати увагу на тому, що кожна людина 

унікальна і здатна до навчання в тому числі в сфері фізичного виховання 

та здоров’я людини, тож адаптація при цьому може відбутися тільки на 

основі позитивного відношення до особистості студента, що є запорукою 

розкриття його потенціалу та впевненості у власних силах та 

можливостях. 
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