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ВСТУПНЕ СЛОВО 

 

ДОБРИЙ ДЕНЬ, МИ З УКРАЇНИ! 

Шановні студенти, колеги, друзі! Вітаю усіх на нашій щорічній студентській 

конференції. Ідея наукових зустрічей для початківців-дослідників зародилася ще з 

моменту створення кафедри початкової та дошкільної освіти на факультеті 

педагогічної освіти Франкового вишу. Основна мета таких наукових дискусій – 

обмін досвідом та знаннями, формування готовності до наукових розвідок та 

практичних досліджень, створення арсеналу наукових здобутків. 

Конференція 2022 р. увійде в нашу історію, як науковий захід, проведений у 

часі війни. Такий досвід, напевно, єдиний, якого ніхто й ніколи не хотів би мати. 

Але ми вдячні усім, хто зголосився взяти участь та надіслав до організаційного 

комітету нашої конференції свої матеріали. Ми проводимо таку конференцію 

виключно у форматі ознайомлення з науковими здобутками кожного учасника, бо 

провести зустріч навіть онлайн є досить проблемно: сирени-сповіщення повітряної 

тривоги, які стали, на жаль, незмінними супутниками нашого життя, не дають 

змоги повноцінної праці. Сподіваюся, що серед матеріалів учасників конференції, 

кожен знайде для себе те, що його цікавить, зможе хоча б частково отримати 

відповіді на певні дискусійні питання.  

Ми віримо в те, що наші зустрічі стануть реальністю вже зовсім скоро: і не 

тільки у форматі онлайн, але й наукових посиденьок в аудиторіях чи бібліотеках. 

Тому усім бажаю миру та спокою, нових ідей для наукових пошуків.  

З вдячністю - Наталка Мачинська, 

голова оргкомітету,  

завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти. 
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Світлана Аксьонова, студентка групи 311 ПО  

Науковий керівник – доц. Анна Клєба  

 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Актуальність дослідження. Модернізація системи освіти України 

обумовлена загальними тенденціями світового розвитку, однією з яких є перехід до 

постіндустріального, інформаційного суспільства. Основним етапом даного 

переходу стала інформатизація освіти, повʼязана не лише з активним 

використанням компʼютерної техніки в освітньому процесі, але й із 

запровадженням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у процеси 

навчання та виховання, організації та управління освітніми закладами та системою 

освіти в цілому, створенням інфраструктури забезпечення процесу інформатизації. 

Також інформатизація необхідна і для досягнення нової якості професійної 

освіти, метою якої є підготовка фахівця високого рівня та профілю, 

конкурентоспроможного на ринку праці, компетентного, відповідального, здатного 

до ефективної роботи за спеціальністю на рівні світових стандартів, готового до 

постійного професійного зростання, соціальної та професійної мобільності. 

До завдань майбутніх вчителів початкової школи, які вони повинні 

вирішувати, входять такі: вміти використовувати сучасні науково обґрунтовані 

прийоми, методи та засоби навчання предметів, у тому числі технічні засоби 

навчання, інформаційні та компʼютерні технології. 

Мета дослідження –  охарактеризувати систему підготовки майбутніх 

учителів початкової школи до використання інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Основний текст. Із аналізу психолого-педагогічної літератури можемо 

стверджувати, що професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи у 
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педагогічних закладах вищої освіти повинна здійснюватися як цілеспрямований, 

систематичний та організований процес. Особливого значення для цієї підготовки 

сьогодні набуває необхідність упровадження нового Державного стандарту 

початкової освіти, реалізації Концепції Нової української школи (НУШ), а також 

неодмінно має передбачатись необхідність безперервної освіти, готовність до 

постійного підвищення своєї професійної майстерності в умовах розвитку 

інформаційного суспільства й інформатизації освітнього процесу (Дрокіна, 2016: 

126). 

Концепцією НУШ визначено формулу Нової школи, а саме «наскрізне 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та 

управлінні закладами освіти і системою освіти має стати інструментом 

забезпечення успіху Нової української школи (Концепція нової української 

школи). Запровадження ІКТ в освітній галузі має перейти від одноразових проєктів 

у системний процес, який охоплює всі види діяльності. Інформаційно-

комунікаційні технології суттєво розширять можливості педагога, оптимізують 

управлінські процеси, таким чином формуючи в учня важливі для нашого сторіччя 

технологічні компетентності (НУШ: 8). 

В.  Андрієвська (2019) зазначає, що для успішної професійної діяльності 

педагоги повинні володіти такими знаннями та вміннями в галузі ІКТ: 

знати про можливості застосування компʼютерних технологій для навчання та 

розвитку;  

 володіти методами застосування комп'ютерних технологій у організації 

навчання різних дисциплін; 

 вміти застосовувати компʼютерні технології для організації контролю та 

самоконтролю засвоєння учнями пройденого матеріалу; 

 вміти оптимально поєднувати компʼютерні та традиційні технології 

навчання; 
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 вміти застосовувати інформаційні компʼютерні технології для організації 

творчої діяльності учнів (Андрієвська, 2019). 

У свою чергу, дослідник Ю. Пасмор (2013) вважає, що застосування ІКТ надає 

можливості створювати сприятливі умови для розвитку особистості, для 

нестандартного підходу до мотивації сучасних дітей завдяки:  

 позитивно-емоційному ставленню молодших школярів до новітніх 

технологій; 

 розширення можливостей візуалізацій навчальної інформації;  

 застосування варіативних способів подання навчальної інформації;  

 використання інтерактивних програмних засобів для організації практичної 

діяльності;  

 надання можливостей застосовувати варіативні за складністю завдання;  

 створення єдиного інформаційно-освітнього середовища «школа-дім» 

(Андрієвська, 2019).  

Висновки. Проблеми підготовки майбутнього учителя початкової школи до 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у  професійній діяльності 

нерозривно пов’язані з процесом інформатизації початкової школи. Новітні 

завдання, що ставляться перед початковою школою, задають новий вектор 

інформаційно-комунікаційної підготовки учнів молодшого шкільного віку, що 

зумовлює нагальну потребу запровадження адекватних змін у підготовку 

майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційно-

комунікаційних технологій у професійній діяльності. 
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ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Актуальність дослідження. Сучасну освіту неможливо уявити без 

використання засобів навчання, представлених в цифровому форматі: аудіокниги, 

звукозаписи, графічні та картографічні матеріали, ділова графіка, різні символьні 

об'єкти, текстові інформаційні матеріали, відеокерівництво, об'єкти інтерактивного 

моделювання, електронні програми та електронні форми підручників. Все це – 
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цифрові освітні ресурси, які необхідні і використовуються в освітньому процесі 

сучасної школи, сьогодні практично повністю змінили освітнє середовище 

(Демиденко, 2004). 

У зв'язку з глобальною пандемією коронавірусної інфекції COVID-19, а 

також по ряду інших причин все більшої популярності набуває дистанційне 

навчання. 

Мета дослідження – окреслити особливості дистанційного навчання в 

початковій школі. 

Основний текст. До позитивних сторін дистанційного навчання вчителі 

відносять: 

- зняття соціальної напруженості, що забезпечує рівні можливості отримання 

освіти незалежно від місця проживання і матеріального становища сім'ї учня; 

- створення умов для розвитку у дитини творчої та пошукової діяльності; 

- надання батькам можливість контролювати коло спілкування дитини 

безпосередньо; 

-  мінімізація ризику психологічного тиску вчителів і однолітків на дитину; 

- надання дитині можливість вибору ресурсів, викладачів і часу навчання; 

- проходить в індивідуальному освітньому темпі та ін. 

До негативних сторін дистанційного навчання можна віднести наступне 

(Зозуля, 2019): 

- дистанційне навчання вимагає максимальної участі батьків в освітньому процесі; 

- в ситуації дистанційного навчання змінилися ролі учасників освітніх відносин - 

вчитель дає завдання та контролює рівень його виконання, в той час як батьки 

навчають дітей, тобто виконують роль вчителя; 

- під час дистанційного навчання школярі позбавлені «живого» спілкування з 

однолітками; 
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- рівень комп'ютерної грамотності учасників освітніх відносин недостатній для 

того, щоб в повному обсязі організувати навчання класу в дистанційному форматі з 

дотриманням всіх психолого-педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог; 

- при дистанційному навчанні неможливо проконтролювати рівень самостійності 

виконання роботи учнями, з одного боку; з іншого - дитина постійно знаходиться 

під контролем не тільки вчителя, а й батьків; 

- при дистанційному навчанні у школярів знижується рівень володіння базовим 

змістом освіти; 

- при дистанційному навчанні оцінка освітніх досягнень учнів не відображає 

дійсного рівня володіння змістом освіти, вона не завжди об'єктивна і достовірна; 

- при дистанційному навчанні трудомісткість для всіх учасників освітніх відносин 

різко збільшилася; 

- програми та курси для дистанційного навчання недостатньо добре розроблені, не 

збалансовані, не орієнтовані на вікові особливості молодших школярів та ін. 

На рівні початкової загальної освіти навчальна самостійність тільки 

формується, в той час як дистанційний формат навчання передбачає, що учень 

володіє деякими навчальними діями. У ситуації спонтанного введення такого 

навчання виникає суперечність між висунутим перед дитиною завданням та її  

пізнавальними можливостями. Для того щоб вирішити цю проблему, необхідно 

володіти певними можливостями, але якщо вищезазначені навички у неї не 

сформовані, то подібне навчання не розвиває, а гальмує пізнавальну діяльність 

молодшого школяра. 

У молодшому шкільному віці далеко не всі діти вміють вчитися, тим більше 

вчитися самостійно. Слід розуміти, що педагогічні технології, різні методики, 

прийоми, способи навчання, форми організації діяльності та форми реалізації 

змісту освіти, які прекрасно діють в основній школі, представляються марними і 

навіть шкідливими при навчанні першокласників та другокласників. 
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Бесіди з педагогами та батьками учнів в початковій школі, аналіз практичних робіт 

слухачів програми підвищення кваліфікації, спостереження за процесом першого 

масового переходу освітніх організацій в дистанційний формат навчання в 

четвертій чверті 2019/2020 навчального року дозволяють виділити деякі позиції 

для формування умов успішного навчання молодших школярів в період 

дистанційного навчання. 

По-перше, постає проблема високої трудомісткості всіх учасників освітніх 

відносин, що створює стресову ситуацію. Мінімізувати ризики подібної ситуації 

допоможе скорочення обсягу домашніх завдань.  

Також доцільно буде у 2-4-х класах початкової школи не ставити домашнє 

завдання з математики та української мови. Домашнє завдання з навчальних 

предметів «Літературне читання» і «Навколишній світ» можна уявити в форматі 

самостійної роботи з текстовим матеріалом, який буде вивчатися на наступному 

уроці. Наприклад, доречно буде дати школяреві завдання прочитати текст і 

виділити незрозумілі слова, словосполучення, речення. Або, скажімо, прочитати 

текст і скласти два-три запитання за змістом матеріалу. Звісно ж неприпустимим 

пропонувати домашні завдання, аналогічні завданням, які виконувалися під час 

дистанційних уроків (Гринченко, 2015). 

У той же час буде коректно використовувати вправи творчого та пошукового 

характеру: придумай, знайди, склади, намалюй і т. д. 

По-друге, технології проектування уроку, відбір змісту в класно-урочної 

системи та при дистанційному навчанні різні. Розумно при дистанційному навчанні 

використовувати технології «Перевернутий клас»  і «укрупнення дидактичних 

одиниць». При цьому на одному уроці не рекомендується одночасно давати нові 

знання і формувати нові способи дії (особливо на початковому етапі введення 

дистанційного навчання). Важливо розуміти, що саме дистанційне навчання для 

дитини є новим способом навчання (дії). 
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Величке значення під час дистанційного навчання відіграє вибір 

інформаційного ресурсу. Високий ризик створення стресової ситуації на першому 

етапі введення дистанційного формату навчання, якщо щодня, а тим більше на 

кожному уроці, змінювати майданчики навчання (WhatsApp, Zoom, Skype та ін.). 

Домовленість всередині колективу вчителів, що працюють з дітьми одного класу, 

про вибір єдиного майданчика для всіх уроків на початковому етапі дистанційного 

навчання допоможе дитині зорієнтуватися в незвичному для нього форматі 

освоєння шкільної програми. Надалі майданчики можуть змінитися, а їх перелік – 

розширитися (Горошкіна, 2010). 

Ще однією з умов успішного дистанційного навчання є дотримання таймінгу. 

Навчити цього молодших школярів допоможе приклад дорослих. Абсолютне 

дотримання вчителем часу проведення уроку, тривалість якого повинна бути на 15-

20 хвилин менше уроку, проведеного в очному режимі, є таким прикладом. Також 

важливо рекомендувати батькам вчити дитину дотримуватися режиму дня. 

Наступним важливим фактором є час перебування на дистанційному 

навчанні. Якщо час перебування на дистанційному навчанні недовгий, то краще 

використовувати його для закріплення раніше вивченого матеріалу, відпрацювання 

деталей предметного змісту. Основні зусилля педагога повинні бути спрямовані на 

привчання дитини до занять в іншому - «віддаленому» - режимі. 

Висновки. Отже, освітній процес, який реалізується в дистанційній формі, 

повинен задовільняти класичні принципи дидактики, бути спрямованим на 

досягнення поставлених цілей. 
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ВПЛИВ МОДЕЛІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 

Актуальність дослідження. Ключовою вимогою для майбутнього 

спеціаліста сьогодні є володіння іноземною мовою на високому рівні, можливість 

для пошуку актуальної інформації, необхідної для розвитку його професійної 

діяльності. У сучасному світі передових цифрових та мультимедійних технологій 

при вивченні іноземних мов зростає значимість навчання іноземній мові, 

формування комунікативної компетентності майбутнього фахівця, виникає потреба 

вносити зміни до викладання іноземної мови. у немовних вузах. Зростає гостра 

необхідність в нетрадиційних підходах до навчання, одним із яких є blended 

learning, або змішане навчання, яке поєднує усі сильні сторони традиційних 

методів і переваги дистанційного навчання. За останні кілька десятиліть змішане 

навчання виникло як нова і значуща освітня тенденція. Дослідження змішаного 

навчання є відносно новим і пов'язане з такими освітніми галузями, к методика 
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викладання іноземної мови, освітні технології, дистанційна освіта тощо (Picciano, 

Dziuban & Graham, 2013).  

Мета дослідження – аналіз сучасної моделі blended learning й шляхів 

впровадження її у навчальний процес, визначення значних переваг ефективності 

такого підходу особливо при вивченні іноземної мови професійного спрямування у 

немовному вузі.  

Основний текст. Змішане навчання – це стратегія навчання, яка поєднує 

традиційне аудиторне навчання та дистанційне навчання. Це зростаюча тенденція в 

епоху технологічного розвитку. У розумінні змішаного навчання маємо на увазі 

використання нових мультимедійних технологій при вивченні іноземних мов з 

одного боку та дидактичні сценарії з іншого. Змішане навчання є дієвим 

механізмом сучасної педагогічної взаємодії, яке сприяє розвитку перш за все 

мовних та немовних компетентностей, що базуються на індивідуальних потребах 

студентів. Існують різні шляхи залучення мультимедійних технологій у 

навчальний процес, найбільш поширені є наступні: дистрибутивний (доступ до 

навчальних матеріалів через певні цифрові ресурси), інтерактивний (взаємодія 

учасників з системою) та колаборативний (взаємодія учасників між собою). 

Blended learning – це не тільки поєднання певних формальних засобів навчання 

(робота в аудиторії, вивчення мовленого матеріалу) з неформальними (обговорення 

важливих аспектів навчального матеріалу за допомогою електронної пошти та 

Інтернетконференцій), але й також комбінування різних засобів презентації 

навчального матеріалу (очне, дистанційне та самостійне навчання). Зокрема, 

німецькі вчені Kranz, Lüking (2005) такі можливі види змішаного навчання, як: 

 аудиторне заняття з використанням  інтернет-ресурсаів (онлайн-граматика й 

словники, лексико-граматичні вправи, тести закритого типу тощо); 

 аудиторне заняття з використанням онлайн-компонентів комунікативної 

направленості (учасники отримують по E-Mail чи через навчальну 
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платформу завдання, які контролюються викладачем, контактують з носіями 

мови у соцмережах тощо); 

 чергування аудиторних занять з онлайн-заняттями (групова робота над 

проектами, презентаціями, віртуальні контакти між учасниками).  

 повністю онлайн-навчання (самоосвіта під керівництвом викладача-куратора, 

віртуальна аудиторія, яка також уможливлює групову роботу).  

Змішане навчання, на нашу думку, є багатообіцяючою ідеєю особливо в 

контексті викладання та вивчення іноземної мови професійного спрямування. 

Багато досліджень (Adas & Bakir, 2013; Grgurovic, 2011; Ghazizadeh & Fatemipour, 

2017; Shih, 2010) підтверджують, що змішане навчання можна ефективно 

використовувати для розвитку мовних навичок студентів, розвивати й 

вдосконалювати їх здібності до говоріння, аудіювання, читання та письма тощо. 

Разом з тим технологія змішаного навчання дозволяє максимально ефективно 

організувати час викладача та студента, тим самим робить процес вивчення мови 

цікавим та доступним. 

Сьогоднішні студенти безліч часу витрачають на онлайн-спілкування, а тому 

їм нецікаво весь робочий час проводити в аудиторії. Зарубіжні колеги 

наголошують зокрема надавати більшої самостійності студентам, оскільки, як 

показують дослідження, використання змішаного навчання замість традиційного 

викладання або лише підходів до онлайн-викладання має багато переваг не лише 

для навчання студентів, але й для навчального середовища. Деякі з цих переваг 

включають покращення процесу вивчення англійської мови, розвиток мовних 

навичок та покращення вивчення іноземної мови професійного спрямування.  

Іншими словами, змішане навчання пропонує більше можливостей для 

навчання, які мотивують студентів брати участь в аудиторії так і поза її межами. 

Senffner і Kepler (2015) наголошували, що змішане навчання є гнучким, 

масштабованим і значущим способом викладання та навчання. За словами Riel, 

Lawless, Brown (2016), «Змішане навчання студентів є онлайн- та особистим 
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майданчиком зустрічей, співпраці та роботи над важливими проектами. Кожен із 

цих просторів має особливі переваги для успішного навчання» (с. 189). 

Крім того, Sharma і Barrett (2007) виділяють кілька факторів, які впливають 

на сприйняття змішаного навчання при вивченні іноземної мови. Такими 

факторами є позитивне чи негативне ставлення викладачів до використання 

сучасних технологій, рівень кваліфікації, підготовка викладачів, доступність 

сучасних технологій як для викладачів, так і для студентів тощо. Кожен із цих 

фактори відіграють важливу роль у прийнятті рішень щодо впровадження підходу 

змішаного навчання в процес вивчення іноземної мови професійного спрямування.  

Позитивними сторонами застосування онлайн навчання для студентів при 

вивченні іноземної мови професійного спрямування можна виділити наступні: 

підвищення інтересу та мотивації, прагнення до самовдосконалення; високий 

рівень засвоєння навчального матеріалу; вміння самостійно опрацьовувати 

інформацію і працювати на результат; можливість «нецікаве» перетворити на 

«цікаве»; опрацювання додаткових завдань; неможливість уникнення виконання 

вправ; відсутність стресового фактору під час спілкування з викладачем; 

врахування індивідуальних особливостей та психологічних факторів у процесі 

навчання; економія часу; індивідуальний зручний графік навчання тощо. 

Недоліками онлайн занять можна назвати технічні проблеми; відсутність прямого 

контакту з викладачем; відірваність від реальних ситуацій віч-на-віч; 

перевантаження або запізнення з виконанням завдання. 

Висновки. Підсумовуючи вище сказане, вважаємо за доцільне поєднання 

аудиторних занять з онлайн роботою для підвищення мотивації студентів, їх 

самостійності, соціальної активності, рефлексії та самоаналізу і, як наслідок, 

підвищення ефективності освітнього процесу в цілому та реалізації знань і 

практичних іншомовних навичок у майбутній професійній діяльності. Такий підхід 

сприяє безперервній співпраці студента з одногрупниками та викладачем, 

відкриває нові можливості презентації навчального матеріалу, дозволяє студентові 
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самостійно визначати індивідуальну траєкторію навчання і брати відповідальність 

за власні результати навчання. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ  

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ СЛОВАЧЧИНИ 

Актуальність дослідження. На початку ХХІ століття системи освіти у всіх 

країнах Європейського Союзу зазнали загальних змін. Для України таким 

викликом стала розбудова Національної української школи (НУШ). Так, з 2017 

року розпочалося реформування початкової освіти в Україні. На сьогодні ми 

готуємося до реформування усієї середньої освіти України. Ефективне 

реформування освіти включає у себе не лише зміну навчальних програм і 

матеріалів, а й систему управління закладами освіти. Для реформування 

вітчизняної системи освіти важливим буде вивчення досвіду країн ЄС. Пропонуємо 

розглянути освітній процес у закладах загальної середньої освіти Словаччини, як 

альтернативу для впровадження в подальшому у вітчизняну шкільну систему. 

Мета дослідження – охарактеризувати особливості освітнього процесу в 

закладах загальної середньої освіти Словаччини.  

Країна пройшла довгий і складний шлях до своєї незалежності. Звідси 

випливає, що шлях формування словацької освіти теж був не легким. Усі політичні 

та економічні зміни мали безпосередній вплив на освітню галузь. Проте, на даний 

час Словаччина – високорозвинена європейська країна з ефективно сформованою 

системою освіти. 

Словацька освітня система сформована під впливом австро-угорської та 

чехословацької освітніх систем. Шкільна система Словаччини побудована з 

врахуванням основних ідей Я. А. Коменського. В освітній галузі Словаччини 

провели низку реформ, за допомогою яких система освіти досягла європейського 

рівня. Слід зазначити, що сучасна словацька освітня система успішно справляється 

із забезпеченням якості освіти та відповідає усім європейським вимогам. 
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Заклади загальної середньої освіти Словаччини підпорядковуються 

Міністерству освіти, молоді та спорту. Управління закладами загальної середньої 

освіти у Словаччині регулюється законом №245/2008 «Про виховання та освіту». 

У збірнику законів «Про виховання та освіту» наголошено на праві громадян 

на безкоштовну освіту в державних початкових та середніх навчальних закладах та 

обов’язковому вивченні словацької мови та літератури в початковій та середній 

школах. 

До закладів загальної середньої освіти Словаччини відносять дитячий 

садочок, початкову школу, гімназію, середню професійну школу, спеціалізовану 

середню школу, консерваторію, школи для дітей з спеціальними виховними й 

освітніми потребами, початкову школу мистецтв, школу іноземних мов (Сисоєва, 

2012). 

Ясла та дитячі садки забезпечують дошкільне виховання. Діти віком до трьох 

років можуть відвідувати ясла, але це не обов’язково. Ясла в Словаччині – це 

приватні заклади, тому вони платні. Діти віком від 3 до 6 років відвідують дитячі 

садки. Відвідування дитсадка з трьох років не є обов’язковим, з 5 до 6 років 

відвідування дошкільного закладу обов’язкове. У Словаччині працюють державні, 

приватні, спеціалізовані та церковні дитячі садки. Найдоступнішими є державні 

дошкільні заклади. Садки церковного типу актуальні для тих, хто прагне 

виховувати дітей відповідно до свого віросповідання. Приватні дошкільні заклади є 

дорожчими, проте надають ширший спектр послуг. Спеціалізовані дитсадки 

працюють за індивідуальною методикою, або працюють з дітьми, які мають певні 

проблеми з зором, слухом тощо. Робота дитсадків спрямована на загальний 

розвиток дитини, її соціалізацію, підготовку до школи (Сисоєва, 2012). 

Навчання дітей у початковій школі Словаччини розпочинається з шести 

років. Якщо дитина ще не готова до початкової школи, то навчання можна 

розпочати з нульового класу, або ще залишити дитину у дитячому садку. Освіту в 

початковій школі учні здобувають впродовж 9 років: з 6 до 10 – початкова школа І 
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ступеня; з 10 до 15 – початкова школа ІІ ступеня, або середня освіта в гімназіях. У 

Словаччині функціонують державні, приватні та спеціалізовані школи з 

поглибленим вивченням мов, художнім та спортивним нахилом. Навчання у 

державних школах безкоштовне, в інших – платне. Зазвичай, з 1 по 4 клас навчання 

проводить один вчитель. А навчання з 5 по 9 клас – кожен вчитель веде певний 

предмет. Після закінчення навчання у початковій школі І ступеня учні можуть 

продовжити навчання у початковій школі ІІ ступеня, або розпочати навчання у 

гімназії. В кінці кожного навчального року учням видається сертифікат з переліком 

навчальних предметів та досягненнями. У 9 класі навчання закінчується 

підсумковою атестацією «Монітор». Атестація показує рівень засвоєних знань та 

сформованих умінь, навичок, а також показує можливість поступити в гімназію, 

або середню школу (ALLFIRMA). 

В середній школі можна отримати середню професійну освіту, повну 

середню освіту, повну середню професійну освіту. Середня школа готує здобувачів 

освіти до подальшої трудової діяльності або до навчання у вищих навчальних 

закладах. У Словаччині до середніх шкіл відносять гімназії, середні професійні 

школи та спеціалізовані середні школи (училища) (Education in Europe). 

У гімназіях учні отримують повну середню освіту. На навчання у гімназію 

приймають учнів після складання вступного іспиту, або на основі середнього балу 

свідоцтва. Навчання у гімназії триває 4 роки. Робота гімназій спрямована, в 

основному, на підготовку до навчання у вищих навчальних закладах. Деякі гімназії 

пропонують здобувачам освіти програми з поглибленим вивченням мов, 

математики, інформатики. Навчання у гімназії закінчується іспитами. Навчання у 

гімназії, зазвичай, обирають учні, які планують продовжити навчання у ЗВО. 

Середні професійні школи (коледжі) займаються підготовкою фахівців за 

відповідними спеціальностями. Навчання у цих закладах триває від 2 до 5 років. 

Випускники складають іспити й отримують посвідчення про «середню професійну 

освіту». По закінченні навчання у середній професійній школі здобувачі освіти 
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можуть навчатися у вищих закладах освіти. Навчання у середній професійній 

школі обирають молоді люди, що вже визначилися із напрямком майбутньої 

трудової діяльності та планують в подальшому навчатися у ЗВО. 

Спеціалізовані середні школи (училища) надають випускникам робочу 

спеціальність та можливість працевлаштування. Навчання у цих закладах триває 2–

3 роки. Випускники училища здають іспити та отримують свідоцтва про 

«професійну освіту». Проте випускники не можуть одразу продовжити навчання у 

вищій школі. Лише після додаткового навчання та успішного складання іспитів 

можна поступити у ЗВО. 

Висновки. Система загальної середньої освіти Словаччини представлена 

закладами дошкільної освіти, початкової школи та середньої школи, програми 

підготовки в яких взаємопов’язані. Дошкільна освіта (ясла та дитячі садочки) – 

необов’язкова, частіше платна. Однак один рік перед навчанням у школі дитина 

повинна відвідувати дошкільний навчальний заклад. Батькам надається можливість 

обирати один з чотирьох типів дошкільних закладів. Навчання у початковій школі 

є обов’язковим та триває 9 років з можливістю навчання у нульовому класі. 

Випускники початкової школи складають підсумкову атестацію «Монітор». 

Головним завданням гімназії є підготовка здобувача освіти до навчання у ЗВО. 

Випускники середньої професійної школи та спеціалізованої середньої школи 

також мають можливість працевлаштуватися або продовжити навчання у закладах 

вищої освіти.  

 

Список використаних джерел 

1. Сисоєва С., Кристопчук Т. (2012) Освітні системи країн Європейського Союзу: 

Загальна характеристика. Навч. посіб. Рівне : Овід, 2012, 135–138. 

2. ALLFIRMA. Освіта в Словаччині. URL: https://allfirma.com/uk/services-

slovakiya/obrazovanie-v-slovakii/  (режим доступу 15.03.2022). 

https://allfirma.com/uk/services-slovakiya/obrazovanie-v-slovakii/
https://allfirma.com/uk/services-slovakiya/obrazovanie-v-slovakii/


ОСВІТНІЙ АЛЬМАНАХ 

26 

 

3. Education in Europe. Система освіти Словаччини. URL: https://2tm.eu/uk/the-

slovak-education-system/  (режим доступу 15.03.2022). 

 

 

Ангеліна Вицега, студентка групи ФПШ-13 

Науковий керівник – доц. Галина Крохмальна 

 

РОЗВИТОК НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ НА УРОКАХ 

У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Актуальність дослідження. Сучасний етап розвитку методики навчання 

української мови характеризується тенденцією поєднання навчання мови і 

мовлення в єдине ціле. Такий процес спрямований на формування повноцінної 

діяльності школярів активно сприймати наукову інформацію, засвоювати знання, 

активізувати свою розумову діяльність. Спостереження за процесом навчання мови 

свідчать, що значного вдосконалення потребує рівень сформованості культури 

розгорнутої відповіді школярів на лінгвістичну тему, а саме їх усних і письмових 

відповідей. 

Мета дослідження – окреслити особливості використання наукового 

мовлення на уроках у початковій школі. 

Основний текст. Основне завдання сучасної школи – формувати гармонійно 

розвинуту особистість, через сучасних методик компетентнісного навчання. 

Важливим компонентом цього складного і багатогранного процесу є  мовленнєвий 

розвиток дитини, оскільки від вільного володіння словом значною мірою залежить 

загальний розвиток людини, формування її світогляду, вміння налагоджувати 

стосунки з іншими людьми, самореалізація в суспільстві. 

Тому сучасний підхід до вивчення початкового курсу рідної мови висуває як 

основний принцип його засвоєння всебічний розвиток мовлення учнів. Цим 

https://2tm.eu/uk/the-slovak-education-system/
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зумовлено виділення в шкільних програмах з рідної мови спеціального розділу 

«Зв’язне мовлення». 

У лінгводидактиці це питання частково висвітлюється в студіях І. 

 Підгаєцької, Т. Жулій, Г. Шелехової, Т. Ємбулаєвої, Т. Ладиженської, 

М.Пентилюк, які підкреслювали, що результативним буде розвиток мовлення 

школярів у комплексному навчанні мови і мовлення. Безперечним залишається й 

удосконалення загальних комунікативних умінь, а саме уміння збирати і 

систематизувати матеріал, на основі якого учні мають створювати висловлювання; 

уміння будувати тексти в певному мовленнєвому жанрі та стилі, уміння при цьому 

користуватися певними засобами мовлення, зокрема науковою лексикою. 

Розвивати мовлення – означає вчити школярів правильно і доцільно, 

відповідно до норм літературної мови користуватися всім арсеналом мовних 

засобів у процесі побудови зв’язних висловлювань. 

Під час спілкування, здійснюваного в мовленнєвих актах, мовлення ділимо 

на відрізки, що мають певну протяжність та членуються на більш-менш самостійні 

завершені частини, і називаємо зв’язним. Основними одиницями зв’язного 

мовлення в процесі комунікації є висловлювання, текст, дискурс. Висловлювання 

школяра повинне відзначатися індивідуальністю, оригінальністю, культурою 

подачі набутих знань співбесідникові з використанням власного досвіду, умінням 

доречно комбінувати багатство виражальних засобів з науковою термінологією 

залежно від мети й ситуації спілкування. 

Ширшою одиницею комунікації ніж висловлювання є текст. Ураховуючи 

текстові ознаки, учитель спрямовує навчання української мови на досягнення 

належного рівня сформованості вмінь і навичок оволодіння усним та писемним 

науковим мовленням відповідно до всіх видів мовленнєвої діяльності, через що 

вдосконалюється комунікативна, мовленнєва, мовна, культурологічна 

компетентність школяра, його творчі здібності, культура спілкування в 

навчальному процесі та майбутньому професійному мовленні. 
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Успішність розвитку мовлення школярів залежить від ряду факторів. 

Першим фактором, який впливає на мовленнєвий розвиток учнів, є потреба в 

спілкуванні, комунікації. Тому в методиці розвитку мовлення мають бути 

передбачені  ситуації, які визначають мотивацію мовлення, ставлять школяра перед 

необхідністю правильно висловлюватися, пробуджують у нього інтерес і бажання 

чимось поділитися, про щось розповісти. 

Однак спілкування можливе тільки за допомогою загальноприйнятих знаків, 

тобто слів, їх сполучень, різних зворотів мовлення. Тому учням потрібно подати 

зразки мовлення або створити мовленнєве середовище. Це другий фактор розвитку 

мовлення школярів. Від мовленнєвого середовища учня значною мірою залежить 

багатство, різноманітність і правильність його власного мовлення. Мовленнєве 

середовище – це мовлення батьків, рідних, друзів, фольклор, художня література, 

радіо й телебачення, кіно й театр, а в школі – мовлення школярів, учителів та 

інших працівників школи, мова підручників і навчальних посібників. 

Учень гарно розповість чи напише про те, що він добре знає. До того ж 

предмет розмови має бути значущим для нього. Це також важливий фактор 

розвитку мовлення школярів. 

Повноцінний науковий мовленнєвий розвиток учнів може забезпечити тільки 

добре спланована система роботи над розвитком мовлення, яка чітко дозує 

матеріал: словник, синтаксичні конструкції, види мовлення, формує вміння 

будувати зв’язні висловлювання. 

Розвиток наукового мовлення дитини – не стихійний процес. Він потребує 

постійного педагогічного управління. Щоб керувати мовленнєвим розвитком 

школярів, учитель повинен чітко усвідомити свої завдання в цьому процесі. Вони 

полягають у тому, щоб: 

а) створити хороше мовленнєве середовище для учнів: сприймання мовлення 

дорослих, читання книг, відвідування театрів, перегляд фільмів тощо; 
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б) організувати мовленнєву практику для школярів, тобто створювати на уроці і в 

позаурочній діяльності мовленнєві ситуації, які визначають мотивацію власного 

мовлення учнів, розвивають їхні інтереси, потреби і можливості самостійного 

мовлення; 

в) забезпечити правильне засвоєння учнями достатнього лексичного 

термінологічного запасу, граматичних форм, синтаксичних конструкцій, лексико-

логічних зв’язків; активізувати вживання слів, утворення форм, побудову 

конструкцій; забезпечити формування конкретних мовленнєвих умінь; 

 г) проводити систематичну роботу з розвитку наукового мовлення на різних 

рівнях (орфоепічному, лексичному, морфологічному, синтаксичному, текстовому), 

пов’язуючи її з матеріалом, що вивчається на уроках мови, читання; 

д) створити в класі атмосферу прагнення до високої культури наукового мовлення. 

Виконання зазначених завдань є також необхідним фактором успішного розвитку 

зв’язного мовлення школярів.  

Робота з розвитку наукового мовлення молодших школярів включає такі 

напрями:  

– удосконалення звуковимови термінів і підвищення їх мовної термінологічної 

культури;  

– збагачення, уточнення й активізація словникового запасу термінів молодших 

школярів;  

– уміння вживати терміни у властивому для них значенні, користуватися 

виражальними засобами мови наукового стилю;  

– послідовне і логічне викладання думки;  

– удосконалення граматичного ладу мовлення учнів;  

– оволодіння нормами українського літературного мовлення;  

– засвоєння найважливіших етичних правил наукового спілкування. (Крохмальна, 

2017). Ці напрями роботи з розвитку наукового мовлення становлять основу для 

формування у молодших школярів мовленнєвої компетентності.  
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Дуже важливо, щоб молодші школярі пізнавали світ у всій його 

багатогранності, відчували і розуміли пряме та переносне значення слів, їх 

найтонші відтінки. А коли дитина зрозуміє і відчує красу рідного слова, вона 

відчує любов до мови. Розуміти, відчувати та любити рідну мову здатні всі діти. 

Тому завдання вчителя полягає у тому, щоб розвивати мову учнів, збагачувати її, 

навчити любити, пишатися нею (Богуш, 1999). 

Сучасна методична наука виокремлює такі напрями роботи із розвитку 

наукового мовлення дітей:  

а) словникова робота над термінами;  

б) робота над словосполученнями і реченнями;  

в) розвиток зв'язного мовлення.  

Як бачимо, важливою ланкою у системі роботи над розвитком наукового 

мовлення молодших школярів виступає словникова робота.  

Висновки. Отже, лише пильна увага до слова, до відтінків його лексичних 

значень, скрупульозна систематична робота над правильним вживанням лексем 

сприяють суттєвим досягненням в мовленнєвому та інтелектуальному розвитку 

школярів. 
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МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ВИХОВАННЯ  

У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Актуальність дослідження. Мовна культура в цілому як явище є 

органічною частиною загальної культури особистості, вона є одним із 

найважливіших показників цивілізації людства в цілому та мовної компетентності 

її носія загалом. Формування мовної культури є закономірним процесом розвитку 

особистості, оволодіння людиною різними формами мови та включення векторів 

морально-етичного змісту (Гончаренко, 2008). 

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі теоретичного аналізу 

формування культури мовлення, практично оформити ідеї реалізації принципів 

розвитку мовленнєвого етикету в умовах сучасного ЗДО. 

У мовній культурі провідну роль відіграє сфера мовленнєвого етикету. 

«Мовленнєвий етикет – етикет, що тягне за собою дотримання мовцем правил 

дружнього спілкування в ситуаціях звернення та привернення уваги, знайомства, 

привітання, вибачення, подяки, бажання тощо» (Богдан, 2008). 

Існує також інше визначення, яке підкреслює, що мовленнєвий етикет є 

однією з найважливіших сфер, у якій можна побудувати бесіду. Він надає набір 

стандартизованих виразів, які є лексично багатими та граматично правильними, що 

відповідають так званим стереотипам мовлення (Сухар, 2008). 

Структура мовленнєвого етикету: 

1) словесний рівень, у якому вживаються форми для привітання, прощання, 

подяки, вибачення, побажання тощо; 

2) паралінгвістичний рівень, який враховує темп розмови, її гнучкість, інтонацію, 

яку використовує конкретний мовець; 
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3) кінетичний рівень можна співвіднести з ознаками невербальної мови, оскільки 

для його аналізу використовується оцінка жестів, міміки та пози, що діють на 

мовця. 

4) проксемічний рівень характеризується стандартними дистанціями спілкування, 

які повинні дотримуватися співрозмовники; вони виправдовуються специфікою 

розмови, віком, зовнішніми умовами, за яких відбувається спілкування (Сухар, 

2008). 

Основними функціями мовленнєвого етикету є: 

- контактна функція; 

- функція ввічливості; 

- регуляторна функція; 

- функція впливу; 

- обернена функція; 

- емоційно-експресивна функція; 

- комунікативна функція, яка, крім іншого, є провідною (Богдан, 2008). 

Дошкільний період є найважливішим з точки зору процесу якісного 

морально-етичного виховання дітей і формування мовленнєвих навичок.  

У дошкільників розвивається психічний компонент, що впливає на 

модифікацію форм розумової діяльності. Сюди входить розвиток дитячої пам’яті, 

уяви, уваги, сприйняття, мови (Ткаченко, 2018). 

Для адекватної взаємодії з довколишніми дитині необхідно формувати 

власну впевненість у собі, норми поведінки та мовлення, що неможливо без 

цілеспрямованого виховання її внутрішнього світу, емоційного фону, моральних, 

естетичних та культурних переконань. Виховання мовної культури передбачає, що 

спілкування дитини з довколишніми має бути вільним від негативних емоцій, щоб 

конфлікти, що виникають, вирішувалися спокійним тоном, без лайливих слів, 

криків тощо (Дубовик, 2020). 
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Провідним нормативним документом, що забезпечує якісну організацію 

освітнього процесу, є базова складова дошкільної освіти – державний стандарт, що 

містить найбільш чітко визначені вимоги до обов’язкових компетентностей та 

результатів змістовних освітніх ліній на основі міжнародних стандартів (Базовий 

компонент дошкільної освіти, 2021).  

Вивчаючи різні аспекти формування мовленнєвої культури у дітей 

дошкільного віку, ми проаналізували теоретико-методологічні аспекти.  

В умовах інноваційних тенденцій завдання педагога – не лише здійснювати 

стандартизовані дії, а й творчо підходити до власної діяльності, здійснювати 

індивідуальний підхід, аналізувати та реалізовувати особливості розвитку кожного 

дошкільника, використовувати сучасні інтерактивні, дидактичні прийоми, здатні 

розкрити потенціал кожної дитини, активізувати її пізнавальну діяльність та 

спрямувати навчально-виховний процес у якісне та стале русло (Сухар, 2008). 

Педагогічні вимоги до організації виховання мовленнєвого етикету: 

1) наявність адекватного середовища розвитку мовлення; 

2) виражені позитивні стимули до спілкування та використання дітьми 

дошкільного віку мовленнєвого етикету; 

3) поступове засвоєння формул мовленнєвого етикету; 

4) збагачення словникового запасу (Богдан, 2008). 

Висновки. Проблема виховання у дітей дошкільного віку мовленнєвого 

етикету є важливою ознакою їхнього особистісного розвитку та формування в них 

навичок взаємодії в суспільстві, дотримання гуманістичних і моральних засад 

міжособистісного існування. Вихователі ЗДО повинні створити необхідні 

педагогічні умови, застосовувати певні методи, прийоми  для формування 

культури мовлення здобувачів дошкільної освіти. 
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ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ» У ЗЗСО: 

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАВДАНЬ 

(на матеріалі мовотворчості Йосипа Струцюка) 

Актуальність дослідження. У процесі поглибленого вивчення української 

мови в закладах загальної середньої освіти важливе  місце належить  синтаксису, 

адже в синтаксичній системі мови  репрезентовано найповніше вираження всіх 

мовних одиниць інших  рівнів: як основних, зокрема  фонологічного, лексико-

семантичного, морфологічного, так і проміжних рівнів, зокрема морфонологічного, 

словотвірного та фразеологічного.  У системі вивчення синтаксису важливу роль 

відіграє  тема «Складносурядні речення», яку детально починають вивчати  у 9 

класі (Глазова, 2017: 82–87). 

Актуальність нашого дослідження зумовлена тим, що нинішній час вимагає 

від вчителя постійних педагогічних інновацій для покращення якості освітнього 
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процесу. Для того, щоб підвищити рівень знань, умінь і навичок педагогу-

словеснику потрібно постійно вдосконалювати освітній процес, зокрема 

зосереджувати увагу на завданнях, вправах, тестах, які виконуватимуть учні. Тому 

ми хочемо запропонувати інтегровані завдання, адже вивчати тему 

«Складносурядні  речення» будемо у поєднанні із творчістю волинського 

письменника Йосипа Струцюка, зокрема візьмемо до уваги його роман «Коридор». 

Уважаємо, що такі завдання сприятимуть розширенню кругозору учнів, 

зацікавлять читати художню літературу. 

Мета дослідження – схарактеризувати особливості тестових і текстових 

завдань з теми «Складносурядні речення»  у  ЗЗСО.  

Основний текст. Згідно з навчальною програмою (Навчальні програми для 

5–9 класів, 2017), яка  відображає засадничі ідеї Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти та науки 

України, учні після вивчення теми «Складносурядні речення» повинні: 

Знати види складних речень. 

Правильно ставити розділові знаки між частинами складносурядного речення 

та обґрунтовувати  їх. 

Розрізняти прості та складні речення, розпізнавати складні речення із 

сурядним і підрядним зв’язком. 

Визначати види складних речень (сполучникові й безсполучникові), засоби 

зв’язку між частинами речення у складному, кількість граматичних основ у ньому. 

Знаходити у тексті складносурядні речення, встановлювати семантичні 

зв’язки між частинами його. 

Знаходити і виправляти пунктуаційні помилки на вивчені правила. 

Складати речення й тексти, використовуючи складносурядні речення. 

Потрібно зазначити, що знання з синтаксису закладені початковою школою, 

поглиблені пропедевтичним курсом у 5 класі. Систематичне вивчення цього 

розділу граматики починається  з 9 класу. Відповідно, визначено етапи оволодіння 
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синтаксичним матеріалом: І – пропедевтичний – 1–4 класи (ознайомлення з 

одиницями синтаксису, синтаксичною зв’язністю висловлювань); ІІ – базовий – 5 

клас (створює передумови для опрацювання інших розділів); ІІІ – поглиблений – 6–

7 класи (поглиблення знань під час опрацювання несинтаксичних розділів); ІV – 8–

9 клас – основний (систематичне опрацювання теоретичних відомостей і 

формування практичних умінь і навичок); 10–11 клас – поглиблення, узагальнення 

та систематизація знань із синтаксису (навчання синтаксису на стилістичній 

основі) (Пентилюк, 2005). 

Вивчення реченнєвих синтаксичних конструкцій потрібно пов’язати з уже 

відомою інформацією на основі набутих знань. Тому в завданнях для учнів 

пропонуємо використати порівняльний аналіз складних синтаксичних конструкцій 

(при цьому спиратися на знання учнів про просте та складне речення), який  

уможливить розрізняти усі види складних речень (Кухарчук, 2005: 50-54). 

Наприклад: знайдіть серед поданих речень складносурядне, поясніть за якими 

ознаками розмежовують складні  та прості речення. Назвіть граматичні основи в 

реченнях. 1.  Ясенівський, здається, зрозумів підтекст, проте вдав, що нічого не 

почув (Струцюк, 2019:  9). 2. Тоді мобільний зв’язок тільки налаштовувався, а 

дротовим дотягнутися до Кожушкового населеного пункту не просто було 

(Струцюк, 2019: 11). 3. Це Ясенівського відразу наштовхнуло на роздуми 

(Струцюк, 2019: 13); знайдіть серед речень складносурядне речення та поясніть за 

якими ознаками потрібно відрізняти їх від інших різновидів складних речень. 

1. Така ситуація споконвіку зовсім задовольняла верхи, бо низи ще вірили їм 

(Струцюк, 2019: 6). 2. На щастя, з-поміж тієї тріскотні та шумів зміг виокремити 

кілька речень, через яких усе-таки зрозумів, що Євген Михайлович зрадіє такому 

візитеру (Струцюк, 2019: 11). 3. Виснажена голодом мати не дала ради дійти до 

села, а дитину випадково знайшли женці (Струцюк, 2019: 9). 

Досить важливим етапом під час вивчення цієї теми є зосередження уваги 

учнів саме на роботі з текстами, адже тексти виконують дидактичні та розвивальні 
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функції. Тому пропонуємо знайти у фрагменті тексту складносурядне речення та 

пояснити семантичні зв’язки між його предикативними частинами, напр.: Він був 

переконаний, що Харків – великий промисловий центр і все. Відносно нове місто. 

Трудова біографія його започатковується десь із 17 століття, а, виявляється, тут 

було поселення ще за скіфів та сарматів. І сліди тих племен археологами знайдено. 

Пізніше тут знаходилося велике слов’янське городище під іменем Донець 

(Струцюк, 2019: 53). 

Для того, щоб закріпити знання учнів про семантичні зв’язки пропонуємо у  

поданому реченні змінити сполучник і на сполучник але. Такий вердикт винесли 

фахівці, і з ними ніхто, зрозуміло, не сперечався (Струцюк, 2019: 72). Потрібно 

запитати в учнів: чи зміняться семантичні відтінки реченнєвої конструкції, якщо 

зробити таку заміну. 

У створеній вчителем методичній системі вправ, важливе місце займають 

завдання для розвитку зв’язного мовлення. Пропонуємо скласти текст-роздум з 

елементами опису на тему «Краса природи мого рідного краю». У роздумі  

використати складносурядні речення. Для розвитку комунікативних навичок  та 

закріплення знань щодо  семантичних зв’язків у складносурядному реченні 

пропонуємо таку вправу: за поданими схемами утворіть складносурядні речення. 

Прокоментуйте семантичні зв’язки між ними. 1. [ ], а [ ]. 2. [ ] і [ ], і [ ]. 3. [ ], але [ ], 

і [ ]. 4 То [ ], то  [ ]. 5. [ ], проте [ ], і [ ]. 

Потрібно звернути увагу на формування пунктуаційної компетентності учнів, 

адже завдяки пунктуаційній грамотності  вчителі-словесники  вдосконалюють  

уміння та навички учнів, підвищують їхні  мовленнєві компетенції. Пропонуємо 

учням таке завдання: у поданих складносурядних реченнях правильно поставте 

розділові знаки. 1. Хай там як було колись а тепер Ясенівський під вечір таки 

прибув до Краснограда (Струцюк, 2019: 23). 2. Вони розійшлися проте Ясенівський 

не міг заснути (Струцюк, 2019, с.31). 3. В іншому випадку Женько відмовився б але 

заради перепочинку друга згодився прийти (Струцюк, 2019: 60). 
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Нинішній час вимагає від вчителя-словесника застосування інноваційних 

методів навчання. Під час проведення інтегрованих уроків потрібно 

використовувати  інформаційно-комунікативні технології, що вможливить 

підвищити ефективність вивчення української мови (Berkeshchuk Inna S., Struk 

Ivanna M., Maksymiuk Oksana V.,  Masytska Tetiana E., Chornyi Igor V. P. 84–93).   

Висновки. Отже, якісне засвоєння учнями теми «Складносурядне речення»  

залежить від системності вправ, вибору ефективних методів, технологій та 

прийомів, які відповідали б навчальній меті, сприяли засвоєнню знань.  Подана 

нами методична система вправ спрятиме кращому розумінню складносурядного 

речення, розмежування його з-поміж інших складних речень, зокрема 

складнопідрядного та безполучникового.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТЕРІЇВ ТА ПОКАЗНИКІВ  

РІВНЯ РОЗВИТКУ ЕМПАТІЇ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 

Актуальність дослідження. Для побудови ефективної системи розвитку 

емпатії у дітей старшого дошкільного віку важливим є вимірювання прогресу 

такого розвитку, з’ясування динаміки змін у рівнях розвиненості емпатії.  

Сучасна вітчизняна освіта зорієнтована на особистість дітей дошкільного 

віку. Метою дошкільної освіти є розвиток кожної дитини на засадах формування 

базису її особистісної культури. Ключовим чинником у характеристиці культури 

особистості є її взаємодія із соціумом, опанування моральних цінностей і почуттів.  

Особливості розвитку емпатії у дітей дошкільного віку досліджували 

О. Запорожець, Г. Кошелева, Я. Неверович, Л. Піменова. Зокрема вивченням 

особливостей розвитку гуманних почуттів в дошкільному віці займалися 

С. Кулачківська, С. Ладивір, Ю. Приходько. Дослідженню проблеми становлення й 

розвитку емпатії на етапі дошкільного дитинства приділяли увагу О. Запорожець, 

Л. Стрелкова, В. Абраменкова, A. Рояк, Т. Гаврилова. У теорії сучасної дошкільної 

освіти пропонуються різноманітні засоби розвитку емпатії: спеціально організовані 

музичні заняття (А. Гогоберідзе, В. Деркунська, О. Радинова); слухання казок і 

художніх творів (О. Долинна, Л. Гуревич, Л. Стрелкова); ознайомлення з природою 

(H. Ніколаєва, H. Рижова); зображувальна діяльність (Т. Комарова) тощо. 

Науковці в психології характеризують емпатію як рису особистості, що 

виражається в її здатності поставити себе на місце співрозмовника й відповідно 
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відреагувати на його переживання (Бойко, 1996). Дослідниця Л. Виговська (1999) 

зауважує, що емпатія є складним феноменом, який становить когнітивний 

(розумові операції), афективний (емоційні реакції) та конативний (поведінкові 

прояви) компоненти.  

Ми розглядаємо емпатію як специфічну здатність людини відзиватися на 

переживання іншого, як особливий чуттєвий спосіб осягнення його внутрішнього 

світу. 

Варто зауважити, що емпатію досліджують протягом тривалого періоду, 

проте даний феномен залишається не повністю зрозумілим. Це свідчить про те, що 

емпатія є складним психологічним процесом, а для її дослідження необхідні 

специфічні підходи. 

Встановлено, що педагогічна діагностика має на меті вивчення за допомогою 

науково обґрунтованого інструментарію результативності освітнього процесу на 

основі змін в рівнях розвиненості емпатії дітей старшого дошкільного віку. 

Реалізація даного завдання відбувається в процесі вимірювання, засадою для якого 

є обґрунтування критеріїв та показників емпатійності, а також розробка 

діагностичного інструментарію. 

Метою наукового дослідження є характеристика критеріїв та показників 

рівнів розвитку емпатії у дітей старшого дошкільного віку. 

Основний текст. Вимірюванням вважається «алгоритмічна операція щодо 

приписування об’єктам (предметам, процесам, станам) певних числових 

еквівалентів відповідно до попередньо визначених правил» (Федієнко, 2009: 15), а 

сам процес вимірювання здійснюється шляхом «встановлення кількісного 

відношення між певною характеристикою об’єкта й деякою величиною, яка 

приймається за еталон» (Федієнко, 2009: 15). Таким еталоном в педагогічних 

дослідженнях прийнято вважати критерій. 

Слід зауважити, що критерій – ознака, на підставі якої визначається оцінка 

якості процесу, об’єкта, мірило такої оцінки; критерій є значною мірою ідеальним 
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уявленням суб’єкта оцінювання про те, яким має бути об’єкт в ідеалі; критерій є 

тим, відносно чого визначається реальний стан об’єкту (Краснова, 2006: 15); 

мірило для визначення, оцінки предмета, явища (Морозов, Шкарапута, с. 305); 

«якості, властивості, ознаки досліджуваного об’єкта, що дають можливість дійти 

висновків про його стан, рівень розвитку та функціонування» (Бойко, 1996). 

Показник – опис характеристики об’єкта, яка визнається суттєвою та 

актуальною в процесі оцінювання (Краснова, 2006: 15); величина, яка характеризує 

кількісну характеристику явища або часткову складову процесу розвитку. 

На основі аналізу наукової літератури з метою дослідження рівнів розвитку 

емпатії в дітей старшого дошкільного віку було схарактеризовано наступні критерії 

з відповідними показниками. 

Когнітивний критерій з показниками:  

- знання про емоційну сферу особистості; усвідомлення сутності власних власних 

емоційних (негативних чи позитивних) станів та емоційних станів однолітків 

(почуття радості, горя, образи, сорому, суму, вдячності, гніву, журби, здивування, 

цікавості, відрази, страждання, провини, презирства, страху тощо);  

- знання вербальних визначень емоційних проявів людини; знання способів прояву 

емоційних станів за допомогою міміки, пантоміміки, жестів;  

- знання конкретних форм прояву гуманного ставлення до однолітків в різних 

соціальних ситуаціях.  

Емоційний критерій з показниками:  

- яскравість, виразність демонстрації власних емоційних станів за допомогою 

жестів, міміки, пантоміміки, вербально-інтонаційних засобів як зовнішньої реакції 

на проблеми однолітків. 

Діяльнісний критерій з показниками:  

- вміння розпізнавати власні емоційні стани та емоційні прояви однолітків;  

- вміння словесно характеризувати емоційні стани однолітків, різних людей;  

- вміння відповідно їх оцінювати;  
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- вміння яскраво, виразно, адекватно показувати зовнішні прояви особистих 

емоційних станів за допомогою міміки, пантоміміки, жестів, вербально-

інтонаційних засобів;  

- вміння обирати й реалізовувати конкретні форми прояву гуманного ставлення до 

однолітків в різних соціальних ситуаціях. 

Схарактеризовані нами критерії розкриваються через показники, відповідно 

до яких було виділено високий, середній та низький рівні їх розвитку. 

Висновки. Отже, схарактеризовані нами критерії та показники рівнів 

розвитку емпатії у старших дошкільників є основою діагностування наявного стану 

та аналізу результативності педагогічних впливів на досліджуване явище. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ У РОБОТІ  

З ДІТЬМИ ІЗ РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ 

Актуальність дослідження. Сучасним аспектом інклюзивної освіти є зміна 

підходів до навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами, що 

спрямовані на формування і розвиток особистості, яка володіє навичками 

соціальної поведінки. Головною метою закладів освіти є забезпечення якісного 

навчання кожного учня, ураховуючи закордонний досвід застосування 

педагогічних технологій, терапії при роботі з дітьми, у тому числі із розладами 

аутистичного спектру. 

Мета дослідження ‒ висвітлення закордонного досвіду застосування терапії 

при роботі з дітьми із розладами аутистичного спектру. Акцентуємо увагу на 3С 

терапії, що заснована на трьох принципах: усвідомленість, координація і 

концентрація. Вона допомагає дитині усвідомити і пізнати себе, навчитися 

володіти своїм тілом, розкривши таким чином свій потенціал. 

Особливості організації навчання дітей з РАС висвітлено у працях низки 

науковців: В. Бондар, Е. Данілавічютє, С. Конопляста, С. Литовченко, Л. Платаш, 

Л. Руденко, В. Синьов, Т. Скрипник, М. Шеремет та ін. Відтак, Т. Скрипник 

розкрито практику роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби, – сенсорну 

інтеграцію. Здійснено порівняльний аналіз методу сенсорної інтеграції, 

розробленого його засновницею – Дж. Айрес. Сенсорна інтеграція – це процес, що 

охоплює сприймання, розрізнення і оброблення відчуттів, що надходять з 

різномодальних сенсорних систем: вестибулярної, проприоцептивної, тактильної, 

зорової, слухової, нюхової. Розвинена сенсорна інтеграція уможливлює ефективне 
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функціонування у навколишньому просторі, здатність планувати власну діяльність 

та продуктивно взаємодіяти з іншими людьми (Скрипник, 2016: 27).  

У посібнику «Феноменологія аутизму» Т. Скрипник зазначає, що в осіб з 

аутизмом спостерігається безліч форм повторювальної й обмеженої поведінки, яку 

за шкалою Repetitive Behavior Scale (Revised, RBS-R) підрозділяють на категорії: 

стереотипія – безцільні рухи (махи руками, повертання голови, розгойдування 

тулуба); компульсивна поведінка – навмисне дотримання деяких правил, 

наприклад, розташування об’єктів певним чином; потреба в одноманітності, опір 

змінам; наприклад, опір переміщенню меблів, відмова відволікатися на втручання 

іншої людини; ритуальна поведінка – виконання повсякденних занять в одному 

порядку і в той самий час, наприклад, дотримання незмінної дієти або ритуалу 

надягання одягу. Цю рису пов’язано з попередньою потребою в одноманітності; 

обмежена поведінка – вузькосфокусована, за якої інтерес людини або її активність, 

наприклад, спрямовано на єдину телепрограму чи іграшку; аутоагресія (Скрипник, 

2010). Як показують наукові дослідження, ранні корекційні втручання, методики 

корекційної педагогіки й терапії для дітей суттєво покращують якість їх життя, 

розвивають навички спілкування. Це питання залишається актуальним. 

Марціновська І. вивчила досвід Ізраїлю щодо навчання дітей із розладами 

спектру аутизму; описано основні психолого-педагогічні й терапевтичні підходи до 

навчання дітей із розладами спектру аутизму в різні вікові періоди розвитку. 

Авторка розглянула особливості застосування методики прикладного аналізу 

поведінки (Applied Behavioral Analysis), а також описано основні його методи, такі 

як: метод покрокових проб (DTT – Discrete Trail Treatment), метод випадкового 

научіння (Incidental teaching), метод природного середовища в навчанні (Naturalistic 

environment teaching), метод навчання комунікації в безпосередній взаємодії з 

однолітками (Peer mediated teaching). Досліджено особливості застосування 

Денверської моделі корекції (The Early Start Denver Model (ESDM)) на ранніх 

етапах розвитку дитини; методику корекційної педагогіки й терапії для дітей з 
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обмеженими комунікативними здібностями (TEACCH); подано Модель DIR 

(Developmental Individual Difference Relationship), на основі якої розробляється 

комплексна програма корекції особливостей психічного розвитку дитини 

(Марціновська, 2021: 70).  

Цікавою для нас виявилося застосування терапія 3С. Окремі її положення. Це 

методика спрямована на відновлення моторики та просторової координації, і є 

доволі популярною в останні роки саме у корекційно-розвивальній роботі з дітьми. 

Її автором є румунський тренер бойових мистецтв Пол Кожокару. Загальний курс 

триває 5 років. Терапія широко застосовується у Франції, Німеччині, Італії, Канаді 

та Україні. Це комплекс вправ, основою яких є прийоми з бойових мистецтв, що 

були спрощені до елементарного рівня. Особливістю проведення вправ є 

присутність партнера ‒ особи, яка допомагає дитині під час їх виконання (педагог, 

батьки, родичі, друзі). Алгоритм роботи:  

1.Педагог має бути розміщеним обличчям до дитини, що буде виконувати вправи, і 

спостерігати за правильністю рухів.  

2.Партнер має бути розміщений біля дитини, щоб при необхідності підказати та 

опрацювати з нею деякі вправи. 

Сама структура заняття складається з чоторьох компонентів, а саме: 

розминка; робота за столом; проходження смуги перешкод; етап взаємодії. 

Перед кожним компонентом поставлена певна мета, до прикладу, завданням 

розминки є формування спостережливості, концентрації та перемикання уваги, 

пізнання «будови тіла». 

Робота за столом є найважливішим етапом, що сприяє розвитку здібностей та 

оптимізує процес навчання, засвоєння нової інформації. Основною метою є 

концентрація та утримання уваги протягом певного часу, розвиток пам’яті й 

моторики. 

Проходження смуги перешкод формує навички та вміння дотримування 

дисциплінарних норм і виконання завдання, просторову увагу, спрямовану на 
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розуміння вербальних інструкцій, вказівок та координації рухів, зміцнення м’язової 

системи. 

Етап взаємодії спонукає дитину до спілкування та налагодження дружніх 

відносин і має на меті формування навичок соціальної взаємодії, а також 

удосконалення здатності підтримувати спілкування та ділитись інформацією; 

формує самооцінку дитини, корегує прояви агресії, страху, демонстративної 

поведінки (Tерапія 3C). 

Звертаємо увагу, що однією з головних ідей цієї терапії є відчуття 

задоволення від успіху. Означена 3С терапія має застосовуватися у комплексі з 

логопедичними вправами. У результаті командного підходу у дитини з розладами 

аутистичного спектру формується соціальна поведінка, комунікативні уміння, 

розвивається впевненість у собі, бажання пізнавати нове.  
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Науковий керівник – к. п. н., ст. вик. Валентина Купчишина 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ  

ФАСИЛІТАЦІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

Актуальність дослідження. ХХІ століття характеризується виникненням 

різноманітних нових підходів у підготовки майбутнього фахівця. Розвиток 

суспільства, реформування його галузей, розробка та впровадження нових 

технологій, запровадження в освітній процес нових методів і форм сприяло 

введення у науковий понятійний апарат різних наук нових термінів. Одними з них 

є фасилітація і її різновид – педагогічна фасилітація. Поняття, що активно 

досліджується як психологічною, так і педагогічною науками.  

На думку Т. Гури (2014), усі ці інновації не вирішують нагальних освітніх 

викликів сьогодення, що спричинює виникнення різноманітних проблем в 

управлінні освітніми процесами (33). З цього приводу О. Галіцан і З. Курлянд 

(2020) зауважують, що «сучасні кардинальні зміни у системі вищої освіти України, 

зокрема педагогічної, зумовили переосмислення функційної ролі сучасного 

вчителя. Забезпечити розробку індивідуальної, освітньої траєкторії учня сучасної 

школи, увиразнити індивідуальні особливості дитини, гармонізувати її емоційний 

стан, оптимізувати освітні можливості школяра здатен лише вчитель-фасилітатор» 

(171). Звісно, для того щоб забезпечити подальше навчання слід ще з шкільної лави 

сприяти створенню гармонійної, позитивної мотивації здобувачів освіти щодо їх 

подальшого навчання у вищій школі. Визначальну роль в цьому процесі 

відводиться педагогу, який повинен забезпечувати цей процес усім необхідним і 

вирішувати проблемні моменти, які можуть виникати у здобувачів освіти. 

Метою дослідження є аналіз наукових джерел і виокремлення особливостей 

застосування педагогічної фасилітації у вищій школі. 
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Основний текст. Аналіз наукової джерельної бази засвідчив, що питання 

фасилітації та її різновидів цікавило багатьох вчених. Результати їх досліджень, 

дозволяють зробити висновок, що у педагогічній науці проблематика цього 

феномену розглянута різнобічно. Так, О. Галіцан та З. Курлянд (2020: 171) 

виокремлюють такі грунтовні наукові дослідження саме педагогічної фасилітації 

як: «Е. Гуцало (2016) (розвиток фасилітаційних умінь вчителя у системі 

професійного навчання); О. Фокши (2017) (фасилітаційна компетентність учителя 

гуманітарних спеціальностей); О. Романишиної (2018) (педагогічні технології 

розвитку фасилітації майбутніх фахівців гуманітарного профілю); Н. Кошечко 

(2018) (фасилітація як технологія управління педагогічними конфліктами в освітніх 

закладах); Т. Койчевої, З. Курлянд (2019) (розвиток фасилітаційної компетентності 

викладачів вишу як суб’єктів професійної діяльності); С. Березки (2019) 

(проблематика педагогічної фасилітації у закладі вищої освіти); С. Власюк (2019) 

(роль педагогічної фасилітації у реалізації гуманістичних засад педагогіки 

партнерства); Г. Зуб (2019) (педагогічна фасилітація у процесі роботи з музичними 

колективами); В. Гусак (2019) (роль педагога-фасилітатора у контексті реформ 

сучасної української школи)». 

Отже, розглянемо більш детальніше зміст понять «фасилітатор», 

«фасилітація» та «педагогічна фасилітація». 

Одним з класичних методів взаємодії у конфліктній ситуації обох сторін 

конфлікту є посередництво третьої сторони. Саме вона сприяє домовленості про 

правила подальшої комунікації, виокремлення та обговорення актуальних питань 

та шляхів для порозуміння конфліктуючих сторін. Особу, яка допомагає 

налагоджувати комунікаційний процес обох сторін називають фасилітатором. 

Як зазначають Н. Волкова та А. Степанов (2018) поняття «фасилітатор» є «калькою 

з англійського «facilitator» і похідним від дієслова «to facilitate». Саме дієслово 

вживається в англійській з 1610-х років, та його історія походить від латинського 
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«facilis» (у перекладі «легкий, зручний»). Відповідно, фасилітатором є той, хто 

перетворює процес комунікації в зручний і легкий для всіх його учасників» (230). 

В. Карпенко та Н. Карпенко (2019) зазначають, що «фасилітація (з англ. 

facilitate – допомагати, полегшувати, сприяти, з лат. facilis – легкий, зручний) – це 

організація процесу колективного вирішення проблем у групі, який забезпечується 

фасилітатором. Фасилітація відрізняється від звичайного управління тим, що не 

має директивного характеру» (71). Під фасилітацією дослідники також розуміють 

стиль управління, що відрізняється від звичайного стилю; форму групової роботи 

для розробки та прийняття складних і важливих рішень; допомогу нейтральної 

сторони з налагодження взаємодії в групі; позитивний вплив на здобувача освіти та 

на його самооцінку, перебування в колективі тощо. 

У результаті вивчення джерельної бази було встановлено, що уперше 

застосування ефекту фасилітації було зафіксовано та описано ще наприкінці ХІХ 

століття та продовжено досліджуватися багатьма як вітчизняними, так і 

закордонними науковцями (І. Авдєєва, А. Адлер, Т. Бентлі, М. Беррі,Є. Борисенко, 

Л. Виготський, О. Гнатишина, Р. Дімухаметов, Р. Зайрец, Е. Зеєр, І. Жижин, 

О. Кондрашихіна, О. Майер, Л. Ланге, С. Ромашина, Ф. Олпорт та ін.). Дослідники 

розкривають його зміст через особливості удосконалення індивідуального 

результату особистості, підвищення результативності та ефективності діяльності 

особи у присутності інших. Їхні висновки дозволяють зрозуміти, що «в 

глибинному сенсі фасилітація, і особливо фасилітація в педагогіці, яка спрямована 

на посилення ефективності навчання і виховання, сьогодні означає розкриття 

справжніх людських якостей у присутності учасників групи» (Гура, 2014: 35). 

Під педагогічною фасилітацією науковці розуміють специфічний різновид 

педагогічної діяльності, що сприяє усвідомленню здобувачами освіти своєї 

значущості та важливості. Розроблення концепції педагогічної фасилітації було 

започатковано ще у 50-х роках ХХ ст. представниками гуманістичного напряму 

психології (А. Маслоу, К. Роджерсом та ін.). Гуманістична позиція педагога 
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передбачає глибокі знання про вікові особливості здобувачів освіти, 

закономірності їх розвитку. 

О. Фісун (2017), у своєму дослідженні феномену фасилітації, звертає увагу на 

концепцію фасилітації, яка була розроблена Р. Дімухаметовим на основі 

андрагогічного, синергетичного, ціннісно-акмеологічного підходів. Зміст цієї 

концепції полягає «в ініціюванні самоактуалізації педагога за допомогою 

забезпечення провідної ролі діяльності, розвитку свідомості, незалежності, свободи 

вибору у відтворенні нових знань, особистісно-професійному зростанні» (343). 

Автором концепції було визначено алгоритм взаємодії педагога зі здобувачем 

освіти і представлено його у вигляді «атрибутивного кільця». 

Завданням педагогічної фасилітації в освіті є педагогічна взаємодія, перехід 

від традиційних форм навчання до форм, які відповідають сьогоденню; розвиток 

майбутнього фахівця як лідера, активного учасника освітнього процесу, 

компетентного фахівця своєї справи. Для того, щоб здобувач таким був, багато 

чого залежить від педагога, який виступає у ролі фасилітатора. Від уміння 

налагодити позитивну комунікацію між здобувачами освіти, розуміти їх 

внутрішній світ, їх потреби, вчасно прийти на допомогу, створити атмосферу 

взаєморозуміння, взаємоповаги буде залежати багато чого. Також він повинен бути 

спрямований і на сам процес навчання через створення відповідних умов.  

І. Андрєєва, О. Андреєв, О. Шахматова, К. Шевченко та інші науковці виділяють 

такі характерні ознаки педагогічної фасилітації як: «співпраця: взаємодія викладача 

зі студентами та студентів між собою ґрунтується на розумінні і підтримці. 

Організація діяльності та взаємодії спрямована на конструктивне вирішення 

проблемних завдань; власна позиція: за кожним учасником взаємодії визнається 

право на власну думку, позицію, що має на увазі щиру зацікавленість у думці 

інших і ненав’язуванні власної думки; індивідуальність та рівність: кожен суб’єкт 

визнається неповторною особистістю, рівною серед інших у прояві своєї 

індивідуальності; саморозкриття: фасилітатор педагогічно грамотно і відкрито 
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виявляє свої власні почуття й емоційні переживання, знімаючи психологічні 

бар’єри відчуженості між учасниками взаємодії; залученість кожного до спільної 

діяльності (партисипативність): співучасть студентів в організації діяльності з 

педагогом, спільне прийняття рішень про форми, способи і норми здійснення 

взаємодії, колективна відповідальність за прийняті рішення; організація простору: 

фасилітативна організація простору дозволяє вільно встановлювати зоровий 

контакт, виконувати спільні дії, обмінюватися вербальними і невербальними 

засобами комунікації, емоційними станами, забезпечуючи зворотний зв’язок і 

взаєморозуміння» (Волкова, Степанова, 2018: 230-231). 

Так, О. Шахматова виокремлює низку ключових характеристик фасилітатор-

педагога, а саме: «дійовий педагогічний гуманізм; соціально-комунікативна 

компетентність; соціальний інтелект; наднормативна професійно-педагогічна 

активність; соціально-психологічна толерантність; педагогічна рефлексія; 

соціальна відповідальність» (Волкова, Степанова, 2018:  230). 

О. Фісун (2017) акцентує увагу, що фасилітатори – «це лідери, які вміють 

проводити зустрічі, враховувати час, і допомагають чітко дотримуватись порядку 

денного, здатні привертати до себе увагу  слухача, створювати середовище 

активного спілкування, конструктивно викладають проблеми, підводять підсумки 

та знаходять аргументи. Досвідчений і успішний лідер-фасилітатор вміє зберігати 

неупередженість, створювати можливості для конструктивного діалогу між усіма 

учасниками» (344). 

Висновки. Здійснений аналіз наукової бази дозволяє констатувати, що 

феномен фасилітації є вимогою сьогодення і активно досліджується як 

вітчизняними, так і закордонними вченими. Ми приєднуємось до висловлювань 

відомих науковців, що педагогічна фасилітація є невід’ємною характеристикою 

підготовки майбутнього фахівця. «За гуманістичного підходу фасилітація, як 

створення специфічної соціальної ситуації розвитку здатності до творчості 
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самоактуалізації, стає сутнісною характеристикою особистісно- орієнтованого 

педагогічного процесу, способом її реалізації» (Балл, 2007: 87). 

Позиція викладача-фасилітатора вищої школи вимагає від нього розвиненості 

цілої низки умінь: від уміння слухати, аналізувати, оцінювати коригувати отриману 

інформацію та поведінку здобувачів освіти до встановлення позитивної 

психологічної атмосфери, довірливої співпраці та справедливого оцінювання дій 

здобувачів. Найпоширенішими технологіями фасилітації є рольові позиції 

викладача-фасилітатора, що сприятимуть розвитку творчості у здобувачів освіти в 

роботі з навчальним матеріалом, підвищенню їхнього інтересу та пізнавальної 

активності, оптимізує процес розвитку їхньої самосвідомості тощо. 

 

Список використаних джерел 

1. Балл Г. О. (2007) Чи є творчість атрибутом особистості? (Спроба реалізації 

діалогічного дискурсу в теоретичних людинознавчих студіях) // Гуманістичні 

орієнтири в методології психологічної науки / За ред. Г. О. Балла. К. : Педагогічна 

думка. 87. 

2. Волкова Н. П., Степанова А. А. (2018) Фасилітатор як важлива рольова позиція 

сучасного викладача ВИШУ. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія 

«Педагоіка та психологія». Педагогічні науки. 1(15). 228-234. 

3. Галіцан О. А., Курлянд З. Н. (2020) Детермінанти підготовки майбутніх 

вчителів до педагогічної фасилітації у професійній діяльності. Інноваційна 

педагогіка. Випуск 21. Т. 1, 170-173. 

4. Гура Т. В. (2014) Педагогічна фасилітація – механізм розвитку лідерського 

потенціалу студентів в умовах технічного університету. Теорія і практика 

управління соціальними системами. 3, 32-44. 

5. Карпенко В., Карпенко Н. (2019) Практикум з психології ненасильницького 

спілкування та фасилітації : навчальний посібник. Львів : ЛьвДУВС. 108. 



ОСВІТНІЙ АЛЬМАНАХ 

53 

 

6. Фісун О. В. (2017) Явище фасилітації у методичній роботі викладачів 

навчальних закладів І-ІІІ рівня акредитації. Педагогіка формування творчої 

особистості у вищій і загальноосвітній школах. Вип. 53(106). 341-346. 

 

Діана Дорога, студентка групи 22 ДО 

Науковий керівник – доц. Світлана Тітаренко 

 

ВИХОВАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Актуальність дослідження. Українське суспільство докорінно змінюється, 

відбувається процес гуманізації та демократизації освіти, який прогнозує 

формування особистості як найвищої цінності. Держава приділяє велику увагу 

проблемі безпеки дитини в соціальному середовищі, про це свідчить створення 

законодавчої бази для забезпечення захисту прав дитини на охорону життя та 

здоров’я. 

Ряд науковців визначають проблему безпеки життєдіяльності і здоров’я дітей 

як одну із головних (О. Аксьонова, О. Богініч, В. Вербицький, Л. Григорович, 

О. Буртейний, Є. Гаткін, Н. Денисенко, Л. Яковенко, Л. Волков, Н. Зимівець, 

О. Лоза, Л. Орбан-Лембрик, Л. Калуська, В. Оржеховська, Р. Стьоркіна, О. Князєва, 

Р. Мойсеєнко, Р. Яким та інші).  

Мета дослідження: здійснити аналіз досліджень з проблеми виховання 

безпечної поведінки в дітей старшого дошкільного віку в умовах закладів 

дошкільної освіти. 

Основний текст. В умовах закладів дошкільної освіти одним із шляхів 

виховання безпечної поведінки в дітей дошкільного віку є орієнтація на 

компетентнісну та особистісно зорієнтовану модель освіти.  

У сучасних наукових дослідженнях обґрунтовується необхідність здійснення 

виховання дітей дошкільного віку на засадах особистiсно зорієнтованої педагогіки, 
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що в сукупності забезпечить становлення особистості дитини як суб’єкта 

життєдіяльності (І. Бех, О. Кононко, Л. Гураш, Н. Лавриченко, О. Лоза, 

Т. Піроженко). Відповідно цього підходу дошкільник визнається активним 

суб’єктом життєдіяльності зі своїм індивідуальним досвідом та особливим 

сприйняттям світу (Піроженко, Хартман, 2016). 

Так, академік І. Бех зазначає, що «молоде покоління поступово зіткнеться з 

необхідністю оволодіння наукою виживання на основі розвитку соціально-

психологічних засобів пристосування до всіляких, у тому числі й екстремальних, 

ситуацій в умовах постійно змінного сучасного соціального середовища» (Бех, 

2007).  

Організація процесу виховання безпечної поведінки дітей на основі 

особистісно зорієнтованого підходу засновується на методологічних принципах 

самоцінності особистості, підтримки, віри в особистість дитини, глибокої поваги, 

розуміння ролі соціальної активності дитини для становлення суб’єктивної позиції 

у взаємодії з довкіллям, врахуванні її індивідуальних особливостей (І. Бех). При 

особистісно зорієнтованому підході до виховання особистість дитини стає центром 

виховної роботи в закладі дошкільної освіти, а метою виховання є – формування 

всебічно розвиненої, гармонійної, життєво компетентної, неповторної особистості, 

що здатна цінувати природу, предметний світ, людей, саму себе і власне життя. 

Така виховна позиція сприяє ставленню педагога до дитини як до особистості, що 

має право на відстоювання своєї гідності, здатна мати власний вибір та самостійно 

приймати рішення в певній соціальній ситуації. «Ця необхідність випливає з 

психологічних законів: діти привчені слухатись, стають соціально пасивними, 

безпорадними перед довкіллям» (Бех, 2007). 

Отже, основним завданням педагога є розвиток у вихованця свідомості 

такого рівня, що спонукав би дитину до самопізнання та активності і розуміння 

своєї внутрішньої та зовнішньої ситуації вибору поведінкової тактики.  
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Перед педагогом постає завдання лише допомогти дитині сформувати 

власний соціальний досвід самозбереження: виробити у неї здатність обирати, що 

корисне, безпечне, а що – шкідливе, руйнівне; дотримуватися балансу 

самопочуття, зміцнювати здорові сили організму і уникати нервових зривів, 

запобігати конфліктам з однолітками і дорослими та справедливо розв’язувати їх, 

сформувати уміння уникати стресогенних чинників довкілля, навчити чинити 

супротив негативним впливам соціального середовища, допомагати собі в 

екстремальних ситуаціях (Лохвицька, 2015). Зазначимо, що підхід такого 

спрямування передбачає перетворення суперпозиції педагога і підпорядкованої 

позиції вихованця у особистісно рівноправну позицію взаємодії в системі 

«дорослий-дитина». Це дає можливість дитині бути суб’єктом виховної діяльності, 

що сприяє практичній реалізації її прагнення до самозбереження.  

Розглядаючи специфіку виховання безпечної поведінки в дітей старшого 

дошкільного віку в умовах закладів дошкільної освіти, вважаємо за необхідне 

умовно виділити основні джерела небезпек для дошкільників, пов’язані з місцем їх 

перебування: небезпеки, на які вони можуть натрапити вдома (або побутові); 

небезпеки контактів з незнайомими людьми (на вулиці та вдома); небезпеки, що 

підстерігають їх на дорогах і вулицях; небезпеки на природі (Ткаченко, 2016).  

Багато викрадачів і насильників здаються безпечними та доброзичливими. 

Вони спеціалісти в тому, щоб сподобатися дитині, і приспати її пильність, 

проявляють винахідливість. Заманюють дитину в безлюдне місце за допомогою 

різноманітних приводів. Наприклад: «Будь ласка, допоможіть! У мене кішка втекла 

в підвал ... », «Хочеш подивитися на кошенят? Пішли покажу, вони на горищі», 

«Хочеш проїхатись з вітерцем? Сідай» тощо. Маленька дитина охоче йде 

допомагати або приймає пропозицію, але не замислюється про наслідки.  

Навчання навичкам безпечної поведінки дітей дошкільного віку О. Кононко 

розділяє на два періоди. Перший – це діти 3-5 років (молодша і середня група), а 

другий – діти 5-7 років (старша група) (Кононко, 2011). 
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Перший період – це період засвоєння і збереження знань. У цьому віці у 

дітей спостерігається підвищена сприйнятливість, вразливість, допитливість. 

Здійснення роботи з дітьми даного вікового періоду має бути спрямоване на 

збереження елементарних знань про небезпеки і поведінку.  

Дитина 4-5 років вже повинна знати адресу свого місця проживання, по 

можливості номер телефону і, що важливо, уміти по телефону розмовляти, коротко 

і точно повідомити необхідну інформацію. 

На думку Т. Піроженко робота, направлена на освоєння дитиною правил 

безпечної поведінки має здійснюватися системно і поступово: спочатку 

зацікавлюємо дітей питаннями безпеки; потім поступово вводимо правила безпеки 

в життя дітей, показуємо різноманітність їх застосування в життєвих ситуаціях; 

вправляємо дошкільників в умінні застосовувати ці правила (Піроженко, Хартман, 

2016). 

Говорячи про другий період, тобто про дітей 5-7 років, варто сказати, що у 

цьому віці змінюється психологічна позиція дітей: вони уперше починають 

відчувати себе старшими серед інших дітей в ЗДО, а це свідчить про те, що такі 

діти вже можуть усвідомлено відповідати за свої вчинки, контролювати свою 

поведінку, а також інших дітей і людей загалом. Робота з такими дітьми повинна 

бути направлена на закріплення і систематизацію отриманих знань під час першого 

вікового періоду, а так само застосування цих знань в повсякденному житті.  

Висновки. Отже, ми проаналізовали дослідження, присвячені проблемі 

виховання безпечної поведінки в дітей старшого дошкільного віку в умовах 

закладів дошкільної освіти. Доведено важливість даного питання на сучасному 

етапі. 
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НАПРЯМИ, ФОРМИ І МЕТОДИ 

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ 

Актуальність дослідження. Цілеспрямоване патріотичне виховання має 

поєднувати прищеплення любові до найближчих людей із формуванням такого ж 

ставлення і до певних феноменів суспільного буття. З цією метою факти життя 

країни, з якими ознайомлюють дошкільників, ілюструють прикладами з діяльності 

близьких їм дорослих, батьків залучають до оцінки суспільних явищ, спільної 

участі з дітьми у громадських справах. 

Мета дослідження – проаналізувати напрями, форми і методи патріотичного 

виховання дітей дошкільного віку.  

Основний текст. Основними напрямами патріотичного виховання є: 

• формування уявлень про сім’ю, родину, рід і родовід; краєзнавство; 
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• ознайомлення з явищами суспільного життя; 

• формування знань про історію держави, державні символи; 

• ознайомлення з традиціями і культурою свого народу; формування знань про 

людство (Афошкіна, 2019).  

Для патріотичного виховання важливо правильно визначити віковий етап, на 

якому стає можливим активне формування в дітей патріотичних почуттів. 

Найсприятливішим для початку систематичного патріотичного виховання є 

середній дошкільний вік, коли особливо активізується інтерес дитини до 

соціального світу, суспільних явищ. 

До ефективних методів і форм організації патріотичного виховання 

належать: 

• екскурсії вулицями рідного міста, до історичних пам’яток, визначних місць; 

• тематичні та інтегровані заняття; 

• розповіді вихователя; 

• бесіди з цікавими людьми; 

• узагальнюючі бесіди; 

• розглядання ілюстративних матеріалів; 

• читання та інсценування творів художньої літератури; 

• запрошення членів родин до дитячого садка; 

• спільні з родинами виховні заходи (День сім’ї, свято бабусь тощо); 

• зустрічі з батьками за межами дошкільного закладу, за місцем роботи тощо 

(Поніманська, 2016). 

Важливим напрямом патріотичного виховання є прилучення до 

народознавства ‒ вивчення культури, побуту, звичаїв рідного народу. 

Дошкільників ознайомлюють із культурними і матеріальними цінностями родини і 

народу, пояснюють зв’язок людини з минулими і майбутніми поколіннями, 

виховують розуміння смислу життя, інтерес до родинних і народних традицій 

(Поніманська, 2016).  
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Основними принципами українознавчої роботи в закладі дошкільної освіти 

та родині має бути народність, природовідповідність, наочність, активність, 

систематичність, послідовність, урахування вікових та індивідуальних 

особливостей, краєзнавство. 

Значну роль у вихованні дітей мають народні традиції ‒ досвід, звичаї, 

погляди, смаки, норми поведінки, що склалися історично і передаються з 

покоління в покоління (шанувати старших, піклуватися про дітей, відзначати 

пам’ятні дати тощо). З традиціями тісно пов’язані народні звичаї ‒ усталені 

правила поведінки; те, що стало звичним, визнаним, необхідним; форма виявлення 

народної традиції (як вітатися, як ходити в гості та ін.). 

Прилучаючись до народознавства, діти почнуть розуміти, що кожен народ, у 

тому числі й український, має звичаї, які є спільними для всіх людей. Пізнаючи 

традиції, народну мудрість, народну творчість (пісні, казки, прислів’я, приказки, 

ігри, загадки тощо), розширюючи уявлення про народні промисли (вишивку, 

петриківський, опішнянський, косівський розпис, яворівську іграшку), вони 

поступово отримують більш-менш цілісне уявлення про втілену в художній і 

предметній творчості своєрідність українського народу. Водночас у дітей 

розширюються знання про характерні для рідного краю професії людей, про 

конкретних представників. При цьому вихователь має піклуватися не стільки про 

збагачення знань, скільки про їх творче засвоєння, розвиток почуттів дітей. У 

дошкільному віці вони залюбки беруть участь у народних святах і обрядах, 

пізнаючи їх зміст, розвиваючи художні здібності, навички колективної взаємодії. 

Завдання патріотичного виховання дошкільників відображені в Базовому 

компоненті дошкільної освіти та чинних програмах розвитку дітей дошкільного 

віку. Вони реалізуються у різних формах організації життєдіяльності дітей: на 

заняттях різних типів, під час проведення свят та розваг відповідної тематики, у 

бесідах, під час ігрової діяльності тощо (Базовий компонент дошкільної освіти, 

2021). 
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Висновки. Патріотичне виховання дошкільнят має розв’язувати широке коло 

завдань. Використання різноманітних форм, методів роботи, допомога і методична 

підтримка вихователів закладів дошкільної освіти і батьків допоможуть у 

вихованні дошкільників, адже патріотичне виховання створює передумови 

громадянської поведінки, а саме від неї залежить наскільки процвітаючою буде 

наша держава завтра. 
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ВИКОРИСТАННЯ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ 

ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ 

Актуальність дослідження. Гендерне виховання має бути в усіх видах 

діяльності дітей дошкільного віку, але особливого значення набуває гра як 

провідний вид діяльності дітей дошкільного віку. Лише за такої умови можливе 

повноцінне виховання хлопчика та дівчинки, їхньої статевої культури. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0615736-12
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Мета дослідження – охарактеризувати особливості використання гендерного 

підходу під час організації ігрової діяльності дошкільників. 

Основний текст. Гендерне виховання відбувається за допомогою сюжетно-рольової 

гри. У грі дошкільник програє увесь доступний йому спектр соціальних ролей, серед яких  і 

гендерні ролі. Якщо професійні ролі відбуваються більш-менш дифузно в грі дитини, то гендерні 

закріплюються однозначно. У грі «Магазин» продавцем може бути і хлопчик, і дівчинка, але в грі в 

сім’ю татом буде лише хлопчик, а мамою ‒ однозначно дівчинка. Більше того, ролі дітей в ігровій 

родині розподіляються не за сюжетом, а щодо статі граючих дітей. В ігровій діяльності дітей 

змістовно відбиваються результати взаємодії з батьками й іншими дорослими, які стають 

підґрунтям для присвоєння соціальних ролей. 

Сюжетно-рольова гра сприяє диференціації статево-рольових стереотипів. Хлопчики 

проявляють себе фізично активними, відважними, сильними. Дівчатка демонструють м’якість, 

чуйність, кокетливість. Проявляються статеві переваги не лише в сюжетах а й у використанні в грі 

атрибутів, символів, іграшок. Хлопчики 3 ‒ 4 років вибирають машинки, дитячі інструменти, 

конструктор; дівчатка грають із ляльками, ляльковими меблями та кухонним приладдям. Ігри 

хлопчиків більш предметні, у дівчаток  словесні, тому вони грають у вербальні гри. Хлопчики 

воліють будувати. Гра дітей відображає традиційний погляд на роль чоловіка та жінки в 

суспільстві. Дівчатка щодня доглядають за будинком, піклуються про дітей. Хлопчики водять 

машини, будують мости і займаються теслярськими роботами. 

Гендерний підхід передбачає відповідність методів керівництва іграми їх 

змісту і специфіці ігрової діяльності дітей різної статі. Необхідно задовольняти 

потребу хлопчиків у змаганнях і перемозі. Хлопці старшого дошкільного віку 

потребують ігор, що сприяють становленню мужності. Це ігри зі значною 

кількістю учасників, чіткою ієрархією «домінування  підпорядкування», 

конкуренцією і високим рівнем підпорядкування спільній меті, застосуванням 

фізичної сили у боротьбі за лідерство тощо. Дівчаток цікавлять ігри з меншою 

кількістю учасників, невисоким рівнем підпорядкування спільній меті. Лідерство 

дівчатка здобувають у перемовинах, а не силою (Кравець, 2013). 
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Досить важливий аспект гендерного підходу до керівництва ігровою 

діяльністю дітей  збагачення змісту ігор, у яких діти відпрацьовують модель 

поведінки, що відповідає їхній статі. У таких іграх діти ідентифікують себе з 

дорослими. Складність у тому, що вихователям-жінкам ближчі ігри сімейно-

побутової тематики, у яких роль тата явно недостатня, а у «хлопчачих іграх» («в 

індіанців», «у війну» тощо) жінки не розуміють сенсу безглуздого бігання, 

агресивності й ставляться до них негативно. Потрібно намагатися уникати 

специфічного ставлення до ігор хлопчиків. Необхідно розповідати і хлопчикам, і 

дівчаткам про суспільні та виробничі сфери зайнятості чоловіків, допомогти 

усвідомити їх важливість у сім’ї. 

Організовуючи спільні ігри, зокрема із сімейно-побутової тематики та ігри-

драматизації за сюжетами казок, слід створювати ситуації, у яких дошкільники 

матимуть змогу перейнятися переживаннями героїв і зіставити еталони моральної 

поведінки у казці з власного поведінкою. У таких іграх важливо подолати 

«роз’єднаність» ігрових угрупувань хлопчиків і дівчаток, які зазвичай виникають у 

зв’язку з різницею у їхніх ігрових інтересах. 

Вихователю під час організації ігрової діяльності з урахуванням їхніх 

гендерних особливостей варто звертати увагу на: 

• привабливість ігрового матеріалу та рольової атрибутики для залучення дітей 

до відображення в грі соціально схвалюваних образів жіночої та чоловічої 

поведінки; 

• достатність і повноту матеріалу для ігор, у процесі яких дівчата відтворюють 

модель соціальної поведінки жінки-матері; 

• наявність атрибутики й маркерів ігрового простору для ігор-подорожей, у 

яких для хлопчиків надається можливість програти чоловічу модель поведінки 

(Методичні аспекти, 2022). 

Роль вихователя полягає в тому, що він щодня бере участь в іграх дітей. При 

цьому він керує як іграми, у яких беруть участь за бажанням усі діти, так і 
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диференційовано грає з дівчатами та хлопчиками. Під час спільного виховання 

хлопчиків і дівчаток дуже важливим педагогічним завданням є подолання 

роз’єднаності між ними й організація спільних ігор, у процесі яких діти могли б 

діяти спільно, але відповідно до гендерних особливостей, хлопчики грають 

чоловічі ролі, а дівчатка  жіночі. 

Висновки. Завданням вихователів є формування гендерної компетентності, 

як складової частини життєвої компетентності дітей дошкільного віку, у різних 

видах діяльності. Розроблення й упровадження в практику роботи гендерної 

технології сприяє розширенню гендерних компетенцій усіх учасників 

соціокультурної взаємодії ‒ дітей, батьків, вихователів. 
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ЗАСТОСУВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У РІЗНИХ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЯХ ЗНАНЬ 

Актуальність дослідження. Сучасний етап розвитку суспільства, оновлення 

усіх сфер його суспільного і морального життя вимагає якісно нового ступеня 

освіти, котрий відповідав би міжнародним шаблонам. 

Майбутнє нашої держави залежатиме від створення у ній відповідної системи 

освіти. У сьогоденні все частенько лунає впевненість у тому, що певним джерелом 

http://www.virtual.ks.ua/yunaty-and-life/4900-methodological-aspects-ofsex-education-preschoolers.html
http://www.virtual.ks.ua/yunaty-and-life/4900-methodological-aspects-ofsex-education-preschoolers.html
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майбутнього, до розв’язання новітніх справ людства, до піднесення суспільства 

лежить в грамотності усього людства і у стабільному підвищенні ступеня його 

освіти. 

Мета дослідження – обґрунтувати систематичність будови самостійної 

освітньої роботи учнів початкової освіти у структурі уроку. 

Основний текст. Метод самостійної роботи здобувачів початкової освіти 

безперервно в центрі уваги психологів та дидактів, котрі досліджують різноманітні 

аспекти розвиваючого навчання. Самостійна робота виконує головну функцію у 

формуванні та піднесенні дидактичних умінь, вихованні волі, пізнавальної 

зацікавленості, звичаїв групової роботи. У ній проглядатиметься особистість 

кожного здобувача початкової освіти, виникає їх інтелект та характер. Усе воно 

допомагає засвоєнню всебічних та кріпких знань. Тому питання самостійної роботи 

учнів як продуктивного методу формування уміння навчатися, звичок самоосвіти є 

актуальним. 

Дійсно, там, де організована самостійна робота, там є продуктивність праці, і 

є ефективним урок, так як самостійність у навчанні - головна передумова 

повноцінного оволодіння знань, умінь та навичок. Неодноразово та грамотно 

застосована самостійна робота удосконалює довільну увагу учнів, вчить їх 

правильно міркувати, попереджає формалізм в засвоєнні знань та в основному 

генерує самостійність як рису характеру. 

Запитання піднесенню в учнів критичності мислення, самостійності, 

здатності до творчих пошуків у педагогічній науці не є новим. Над проблемою 

працювали ще за часів античності.  

Сучасна дослідниця І. Зоренко (2010 : 289-290) вважає самостійною роботою 

відповідну навчально-пізнавальну діяльність школярів, яка детермінується цілями, 

усвідомленими учнями, визначеними мотивами й реалізується за допомогою 

самостійних дій, які вимагають розумових, вольових чи фізичних зусиль, а 

завершуються конкретними результатами. 
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Практика показує, що в останній період відбувалися хвальні зрушення 

відносно методики самостійної роботи, наприклад у різноманітності типів 

самостійних завдань на користь таких з них. котрі не тільки вправляють уміння та 

навички, а ще й розвивають пізнавальну активність. Украй урізноманітнювалися 

манери постановки самостійних завдань. 

Педагог демонструє на уроках самостійні роботи різного дидактичного 

призначення: перевірні, підготовчі, академічні. Так, перевірні роботи допомагають 

нам контролювати знання учнів; підготовчі, котрі актуалізують базові знання, котрі 

необхідні для наступного сприйняття нового матеріалу; академічні - під час 

вивчення нової теми, але лише тоді, коли педагог впевнений, що попередні знання, 

на котрих ґрунтується  дослідженні нового, добре засвоєного здобувачами. 

Самостійній роботі на уроці властиві не стільки контрольні, скільки 

навчальні функції. Тому самостійну роботу в школі залежно від її мети, можна 

проводити на різних етапах уроку. Найчастіше вчителі відносять її до закріплення 

та повторення і дуже рідко – до вивчення нового матеріалу, хоча воно відбувається 

майже на кожному уроці. Отже, щоб не порушувалася логіка навчального процесу 

й повноцінно розвивалися пізнавальні здібності дитини, слід практикувати і 

самостійне ознайомлення учнів з новим матеріалом. 

Щоразу, готуючись до уроку, вчитель вирішує принципове питання, як краще 

організувати засвоєння нового матеріалу. Цьому сприяють доступні та ефективні 

для учнів початкових класів п'ять форм пошукової діяльності: 

1. Система пізнавальних завдань за прийомами розумової діяльності. 

2. Евристичні бесіди. 

3. Метод аналогії. 

4. Самостійне ознайомлення з новим матеріалом з опорою на допоміжні засоби і 

без них. 

5. Елементарні дослідницькі завдання. 
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Самостійно ознайомлюючись із новим матеріалом за підручником чи іншим 

джерелом, учень  виконуватиме декілька певних завдань: визначатиме мету, 

виділятиме невідоме, зосереджуватиме увагу на основному, встановлюватиме 

поетапність дій, контролюватиме їх. 

Основою вчителя у визначенні матеріалу щодо самостійної роботи виступає: 

1) міцність, свідомість володіння учнями знаннями, на яких базується новий 

матеріал; 

2) актуалізації опорних знань виконанням попередніх завдань; 

3) доступність, чіткість викладу матеріалу у підручнику; 

4) щабель сформованості вмінь працювати з картками, підручником, хороший темп 

написання та читання. 

Результативність самостійної роботи залежить і від того, чи зуміє педагог 

об’єднати завдання: усні – з письмовими, фронтальні – з індивідуальними, і від 

способу постановки завдання (маємо на увазі розробку навчальних завдань, їх 

формулювання, нотатки щодо послідовності опрацювання матеріалу). Якщо 

вказівки мають загальний характер (послідовність розв'язування задачі та ін.), 

бажано оформити їх у вигляді пам'ятки (настінної таблиці), яка в потрібний час 

вивішується на дошці. 

Результати дослідження показали, що із зростанням самостійної роботи на 

уроці математики посилюється зацікавленість до уроку математики, 

удосконалюються обчислювальні навички. 

Таким чином формування основ самостійної роботи учнів відбувається при 

дотриманні наступного регламенту: 

1. Групові роботи не можуть проводитися часто під час вивчення нового матеріалу. 

Їх організовують тоді, коли навчальний матеріал не містить складних теоретичних 

понять, не вимагає показу демонстраційних дослідів та ін. В умовах групового 

повторення ліквідується можливість прогалин у засвоєнні, учні допомагають один 

одному, трактують помилки, неточності, разом обговорюють підсумки. 
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2. Індивідуальна самостійна робота найчастіше дає позитивні результати, коли 

учні, знаючи загальні положення, закономірності, можуть зробити окремі висновки 

про властивості речовин, розв’язати доступні, але досить складні завдання. Однак 

такі роботи можна організувати не стільки в процесі сприймання нових знань, 

скільки під час повторення добре усвідомленого матеріалу. 

Від так види самостійних завдань надзвичайно різноманітні й водночас вони 

відбивають специфіку формування основних умінь і навичок саме з конкретного 

предмета. Назвемо найхарактерніші види самостійних завдань. 

Залежно від мети зміст завдань буде різним. У першому випадку це – тренувальні 

вправи на вдосконалення навичок свідомого, правильного, виразного й швидкого 

читання; в другому – завдання на усвідомлення змісту художніх образів, їх оцінку, 

вияв почуттів тощо. Але в обох випадках перед учителем постає проблема – 

організувати самостійне перечитування тексту з урахуванням його жанрової 

специфіки. Якщо під час читання науково-пізнавальної статті основна мета учнів – 

зрозуміти та засвоїти якнайповніше істотні ознаки, зв’язки між подіями, явищами, 

то при читанні художніх творів найголовніше – яскраве, образне й конкретне 

сприйняття художніх образів, бо через них найповніше передається багатство 

змісту твору. 

Безперечно, всі компоненти навички читання взаємопов’язані, тому в процесі 

багаторазового перечитування тексту є умови для їх одночасного формування. 

Водночас різні види самостійних завдань сприяють удосконаленню й певних 

якостей читання.  

Найпоширеніші самостійні завдання – на відтворення прочитаного, вибіркове 

читання, розбір образних засобів за ілюстраціями підручника. І чим ширший у 

вчителя діапазон знань про види завдань у процесі самостійного читання, тим 

більше в нього можливостей для справді різноманітної і водночас цілеспрямованої 

роботи. 
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Висновки. Таким чином, мета oрганізації самостійної роботи в процесі 

вивчення різних освітніх галузей знань визначає її зміст і мeтoдику, відповідно 

види самoстійних завдань дуже різноманітні й відображають спeцифіку 

фoрмування головних умінь та навичок. 

Самостійна робота дає пoзитивні рeзультати, коли учні, знаючи загальні 

пoлoжeння, закoнoмірнoсті, можуть робити висновки про властивості речовини, 

пояснювати процеси, вирішувати дoступні, але дуже складні завдання. 

Самостійна робота запомагає учням початкової освіти навчитися 

встановлювати перед собою справедливі цілі й знаходити шляхи їх досягнення, а 

також підвищувати ступеня знань з певної освітньої галузі, працювати над 

завданнями без допомоги вчителя. Для того, щоб у правильному руслі 

використовувати самостійну роботу у навчанні, потрібно враховувати психолого-

педагогічну характеристику здобувачів початкової освіти. 
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ПІЗНАВАЛЬНІ ІГРИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Актуальність дослідження. Сьогодні, на сучасному етапі розвитку 

суспільства, перед школою стоїть завдання виховати особистість, яка мислить 

самостійно, творчо, з активною життєвою позицією, чітким науковим світоглядом. 

Роль початкової школи у вирішенні цих питань є визначальною. 

Саме тому є актуальним питання використання ігрової діяльності у 

освітньому процесі початкової школи. Гра є одним із найважливіших видів 

діяльності для дитини дошкільного віку, де вона може проявити свої здібності, яка 

сприяє виробленню необхідних людських рис, якостей, навичок, звичок, розвитку 

здібностей. Здобуваючи освіту у початковій школі ігрова діяльність все ще 

залишається важливою частиною життя школяра. 

Мета дослідження – розкрити особливості використання пізнавальних ігор в 

освітньому процесі початкової школи. 

Основний текст.  На основі вивченої літератури визначили, що науковці 

термін «гра» трактують по-різному. 

Л. Ітельсон розглядає гру як дію, яка не має чіткої практичної мети, а є лише 

її імітацією. 

На думку Г. Коджаспірової (2003), це є одним із видів діяльності, значення 

якої полягає у процесі її проведення, а не в результаті. 

В. Селіванов наголошував, що гра – це засіб, інструмент вихователя формування 

особистості вихованця  

Р. Меймент та Р. Бронштейн вважають гру діяльністю, яка полягає у 

співпраці між окремими учнями, або групами, які об’єднуються для вирішення 

певних задач. 
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За Л. Виготським – простір «внутрішньої соціалізації» дитини, засіб 

засвоєння соціальних норм. 

Ігрова діяльність – це той вид діяльності, під час яких дитина зможе 

відтворити певний суспільний досвід. 

Як і будь-який інший вид діяльності ігрова виконує певні функції. До таких 

функцій належать:  

– розвивальна (передбачає розвиток мислення, уяви, пам’яті, уваги тощо); 

– комунікативна (у процесі гри учень набуває комунікативних навичок у 

програванні ситуацій дорослого життя); 

– саморегуляція у грі (граючи, учень практикує ситуації, які сам контролює); 

– ігротерапевнична (досить часто у процесі навчання в учня виникають труднощі, 

через гру ці труднощі можна подолати); 

– діагностична (у процесі ігрової діяльності вчитель аналізує відхилення від 

нормативної поведінки); 

– корекційна функція (з допомогою ігрової діяльності можливо внести позитивні 

корективу в структуру особистісних якостей); 

– функція соціалізації (через гру програються ситуації, які допомагають 

соціалізуватися і адаптуватися до норм людського життя). 

Пізнавальна (дидактична) гра – це за певних правил спеціально створена 

ситуація, що моделює певну проблему, яку потрібно розв’язати. 

Пізнавальна гра на уроці – не самоціль, а засіб здобуття знань, умінь та 

навичок. Сам термін «пізнавальна гра» підкреслює її педагогічну спрямованість та 

багатогранність застосування. А тому найсуттєвішим для вчителя, є такі вирішення 

питань щодо організації та використання такої гри: 

– визначити місце дидактичних ігор та ігрових ситуацій у системі інших видів 

діяльності на уроці; 

– доцільність використання їх на різних етапах вивчення різноманітного за 

характером навчального матеріалу; 
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– розробка методики проведення дидактичних ігор з урахуванням дидактичної 

мети уроку та рівня підготовленості учнів; 

– вимоги до змісту ігрової діяльності у світлі ідей розвивального навчання; 

– передбачення способів стимулювання учнів, заохочення в процесі гри тих, хто 

найбільше відзначився, а також для підбадьорення відстаючих (Дидактичні ігри на 

уроках. Теорія, 2022). 

У початковій школі вчителі досить часто застосовують пізнавальні ігри. Так, 

при вивчанні предметів освітньої галузі «Математика» вчитель може 

запропонувати дітям такі ігри «Шифрувальники», «Естафета». «Забий гол», різні 

варіанти графічних схем. У процесі проведення таких ігор реалізуються ідеї 

співдружності, змагання, самоуправління, виховання відповідальності кожного за 

результати своєї праці, формується мотивація навчальної діяльності й інтерес до 

предмета. Під час проведення ігор «Математичний струмок», «Зроби рівними», 

«Закінчи логічний ряд», «Художня математика» формуються обчислювальні 

навички, учні вчаться доводити своє міркування. 

«Поїзд голосних», «Проколотий м’яч», «Пеньочки», «Впіймай звук», 

«Бджілка», «Дерево та хмаринка», «Грибочки», «Складалочка», «Конструктор», «В 

зоопарку», «Допоможи сонечку», «Яке дерево загубило листочок» застосовують 

при вивченні предметів мовно-літературної освітньої галузі. 

На уроках природничої, громадянської й історичної, cоціально-

здоров’язбережувальної освітніх галузей вчитель може використовувати такі 

пізнавальні ігри: «Космічний політ», «Знайди серед тварин звірів», «Чиє 

дитинча?», «Жива та нежива природа», «Лікарські рослини», «Вибери правильну 

дорогу». 

Використовуючи ігри екологічного спрямування («Якби я був…», «Склади 

розповідь», «Допитлива ворона») дітям даються знання про те, що нерозумне 

втручання в природу може викликати істотні зміни як усередині самої екосистеми, 

так і за її межами. Під час таких ігор у дітей розвивається також готовність до 
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правильної взаємодії з довкіллям. В позаурочний час використання рухливих ігор 

екологічного спрямування сприяє формуванню в учнів таких позитивних 

моральних рис, як співчуття, співпереживання, доброту, милосердя (Ігри на уроках 

як засіб підвищення пізнавальної діяльності молодших школярів, 2022) 

Висновки. Отже, враховуючи те, що молодшим школярам характерні 

емоційність, рухова і пізнавальна активність, бажання фантазувати, прагнення 

перевірити своя силу і справність, роль використання пізнавальних ігор в 

освітньому процесі зростає. Під час проведення пізнавальних ігор діти залучаються 

в систему різноманітних відносин, зближаються, краще ставляться один до одного, 

збагачуються досвідом їхніх взаємин, пробуджуються почуття відповідальності за 

колектив. 
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МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ 

ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Постановка проблеми. У сучасному світі, поглинутому глибинними 

інформаційними процесами, дедалі менше уваги приділяється формуванню 

психологічно-здоровій особистості, емоційно збалансованому індивідууму та 

визначенню меж самоідентифікації, що сприяє гуманізації суспільства (Береговий, 

2003). Як свідчить аналіз наукових  праць, кількість наукових досліджень, 

присвячених проблемам толерантності є недостатнім для створення наукової бази 

формування поняття толерантності у студентів педагогічних спеціальностей. 

Аналіз наукових досліджень. Толерантність як емоційно-моральну 

категорію досліджували Авраменко С. (2010), Молчанова А. (2013), Аксьонова В. 

(2018), Афанасьєва Л. (2019), Черемський М. (2018) та ін. Педагогічний аспект 

феномена толерантності як успішності майбутнього педагога аналізували 

Голованова Т. (2018),  Губа Н. (2018),  Лещенко М. (2019). 

Мета статті – проаналізувати зміст поняття толерантність у контексті 

педагогічних підходів в навчанні та систематизувати методи формування 

толерантності у студентів педагогічних спеціальностей. 

Виклад основного матеріалу. Об’єктом даного дослідження виступає 

толерантність, як складне особистісне моральне утворення, яке характеризується 

здатністю людини, в нашому випадку, педагога, сприймати з повагою, без агресії 

висловлювання інших ідей, поглядів, переконань. На думку Таргоній І. (2020), 

толерантність виявляється в терпимому ставленні до іншої людини, здатності 

співпереживати, співпрацювати, вести конструктивний діалог. Педагог – це 

впорядкована, дисциплінована, морально-ціннісна особистість, на яку покладено 
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обов’язок передачі необхідної інформації для формування умінь та навичок 

здобувача освіти в рамках компетентісного підходу.  

Педагогічні взаємовідносини – це структурована, толерантно побудована, 

інформаційно збагачена взаємодія суб’єктів педагогічних стосунків. В основі 

соціальної перцепції лежить толерантність, яка є професійною якістю майбутнього 

педагога. Толерантність згідно з гуманістичним підходом розглядається як один із 

принципів і розуміється як партнерство у спілкуванні; як повага права іншого бути 

таким, яким він є; як формування культури діалогу; як формування правил 

толерантної поведінки; як здатність індивіда без заперечень та стереотипів 

сприймати чужі думки, стиль життя, характер поведінки та інші особливості, що в 

сумі складають основу відмови від агресії (Чередник, 2020).  

Виникає питання – за допомогою яких інструментів здійснюється досягнення 

поставленої мети, досягнення максимально толерантного, ціннісного сприйняття 

педагогом своїх учнів. Чередник Л. (2020) пропонує поділити методи формування 

толерантності на дві групи: 

 теоретичні – на думку Таргоній І. (2020), їх можна назвати – когнітивні – це 

методи, які формують знання про сутність толерантності, знання про якості 

толерантної особи, які черпаються з психолого-педагогічної літератури, через 

порівняння, абстрагування, конкретизацію та моделювання; 

 емпіричні – це методи практичного дослідження, це способи 

цілеспрямованого впливу на об’єкт дослідження за допомогою попередньо 

визначеного інструментарію; 

 діагностичні – це методи для оцінки рівня сформованості готовності студентів 

до толерантного виховання (тематичні бесіди, тренінгові завдання, майстерні 

спілкування тощо); 

 педагогічні – це методи, які використовуються для перевірки ефективності 

моделі формування в майбутніх вчителів готовності до толерантного виховання 

молодших школярів; 
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 статистичні – це методи, пов’язані з кількісним та якісним аналізом 

результатів педагогічного експерименту та встановлення достовірності 

результатів (Чередник, 2020). 

Найбільшої уваги заслуговує група педагогічних методів, яка є вагомим 

інструментарієм для організації якісної взаємодії учасників педагогічних відносин 

та гармонізації освітнього процесу загалом. 

Василенко О. (2019) систематизує педагогічні методи в такі підгрупи: 

 ціннісно-особистісні – формування толерантності здійснюється за допомогою 

таких методів, як розповідь, пояснення, переконання, бесіда, дискусія, приклад, 

педагогічна вимога, суспільна думка; 

 інтерактивні методи формування толерантності – зводяться до проведення ігор-

драматизацій, організаційно-діяльнісний ігор, ділових, корекційних, дидактичних 

імітаційних ігор; організація вікторин та змагань, мозковий штурм, метод 

проєктів тощо; 

 арттерапевтичні методи – це аeротерапія, ізотерапія, ігрова терапія, казкова 

терапія, лялькова терапія, музичні терапія, танцювальна тощо. 

Методи є допоміжними способами досягнення головної мети освітнього 

процесу, а саме – всебічний розвиток особистості, гармонізація та впорядкування 

її.  Кожний метод передбачає вирішення конкретного завдання, а особливості його 

застосування обумовлені метою, змістом, рамковими умовами толерантності, 

віковими особливостями учасників. Візьмемо до прикладу, «мозковий штурм» – це 

метод, при якому всі учасники можуть вільно (без критики і оцінювання з боку 

ведучого та інших учасників) висловлювати свої думки, навіть абсурдні та 

фантастичні, щодо поставленого питання або проблеми. Мозковий штурм 

використовується, коли потрібно: 

• розкрити зміст того чи іншого поняття;  

• знайти шляхи вирішення проблемної ситуації;  
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• з'ясувати, що учасники знають та як ставляться до того чи іншого питання, 

проблеми, явища тощо. При проведенні «мозкового штурму» необхідно: чітко 

сформулювати питання чи проблему; записувати всі висловлювання та пропозиції 

учасників у тому вигляді, як вони прозвучали (переформулювати висловлювання 

або сформулювати його по-іншому можна тільки за згоди учасника); надати 

можливість висловитися всім бажаючим; заохочувати всіх учасників до 

висловлювання думок та пропозицій з дотриманням основного принципу 

соціальної взаємодії – толерантності.  

Основне підгрунтя інтерактивних методів навчання – це взаємоповага, 

морально-етичне сприйняття, гармонійна взаємодія, пошук подібності та 

нівелювання розрізненності думок, поглядів, переконань. 

Висновки. Аналізуючи наукові дослідження, можна дійти до висновку, що 

толерантність, як поняття, перебуває на стадії дослідження, деякої 

несформованості методичного інструментарію, не розглядається в комплексі 

наукового пізнання, формуваня умінь та навичок. Тому толерантність потрібно 

сприймати як комплексне ціннісно-моральне поняття, а методи формування 

толерантності повинні бути закладені в основі  навчання студентів педагогічних 

спеціальностей. 
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МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ  

ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ІМІДЖУ  

КАФЕДР ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

Актуальність дослідження. Практика роботи в закладах вищої педагогічної 

освіти демонструє імідж кафедри дошкільної ланки України як емоційно-

забарвлений образ закладу, часто свідомо сформований, який має цілеспрямовано 

задані характеристики і покликаний чинити психологічний вплив певної 

спрямованості на конкретні групи соціуму. Складовими іміджу кафедри є: 

комфортність середовища закладу; якість освітніх послуг; позитивний образ 

керівника та педагогічного колективу; створення загального стилю приміщення 

кафедри закладу у відповідності з традиціями, особливостями діяльності та 

фінансовими можливостями; яскрава зовнішня атрибутика. Позитивний імідж 

кафедри дошкільної освіти забезпечує зміцнення конкурентних позицій, підвищує 

популярність, позитивно впливає на якість освіти та полегшує розпізнавання 

закладу на ринку освітніх послуг. 

Мета дослідження – охарактеризувати особливості маркетингової політики 

комунікації в структурі заходів покращення іміджу кафедр закладу вищої освіти. 

Основний текст. У нашому дослідженні ми розглядаємо маркетингову 

політику комунікацій як значне місце в структурі заходів покращення іміджу 

кафедр закладів вищої педагогічної освіти (Бібік, 2004). Система маркетингових 

комунікацій є підсистемою соціально-масових комунікацій, мета якої – 

комунікативний вплив виробника чи реалізатора продукції на споживачів, або інші 

контактні аудиторії, з метою вирішення визначених маркетингових завдань. Є. 

Ромат наголошує та поділяє маркетингові комунікації на дві групи: основні та 

синтетичні, які в цілому утворюють систему. До основних заходів він відносить: 
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рекламу, прямий маркетинг, паблік рілейшнз, стимулювання збуту. Синтетичними 

маркетинговими комунікаціями, які складаються з симбіозу основних, є: участь у 

виставках, спонсорство, формування фірмового стилю, інтегровані маркетингові 

комунікації в місцях продажу. У закладах вищої освіти України широко 

використовуються всі ці інструменти (Власова, 2015).  

Таким чином, основним засобом маркетингових комунікацій є реклама –  як 

платна форма неособистого представлення і просунення ідей чи послуг. 

Центральним елементом процесу рекламного впливу на споживача є рекламне 

звернення. Рекламне звернення є елементом комунікації, який є носієм 

інформаційного та емоційного впливу на отримувача рекламного повідомлення. У 

ракурсі досліджуваної роботи це звернення має конкретну форму (текстову, 

візуальну, символічну) і доходить до адресата за допомогою каналу комунікації.  

Рекламне звернення має чітку структуру. У загальному розумінні найбільш 

поширеною структурою реклами є модель AIDA (attention – interest – desire – 

action). Сутність даної моделі американського рекламіста Е. Левіса складається в 

тому, що ідеальне рекламне звернення у першу чергу повинно звертати на себе 

увагу. Шляхи досягнення цієї мети: використання контрастів, яскраве кольорове 

оформлення, більш гучний звук, шокування аудиторії. Після того як увага 

аудиторії забезпечена, необхідно створити її зацікавленість. Для цього 

пропонується максимальне задоволення потреби споживача (Гуревич, 2008). 

Звернення повинно бути цікавим, яскравим і лаконічним, збуджувати у адресата 

бажання отримати товар, що рекламується. В кінці звернення повинна бути 

підказка споживачу, що він повинен зробити, куди піти, як замовити товар.  

Відзначимо особливе значення паблік рілейшнз (public relations) що є 

терміном, сутність якого дуже важко визначити одним чи декількома реченнями. 

За галуззю застосування PR виходить за межи системи маркетингу – він є 

функцією менеджменту, і засобом психологічного впливу на аудиторію і 

елементом системи маркетингових комунікацій. З маркетингових позицій паблік 
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рілейшнз  - це система формування гармонійних комунікацій організації з її 

цільовими аудиторіями на основі повної й об’єктивної поінформованості у межах 

досягнення маркетингових цілей комунікатора. Стимулювання збуту уявляє собою 

короткочасне збудження, яке заохочує покупку або продаж товару чи послуги. До 

прийомів та засобів стимулювання збуту освітніх послуг можна віднести: знижки з 

ціни, гарантія працевлаштування випускника кафедр, організація конкурсів і 

змагань. Прямий маркетинг є безпосередньою взаємодією продавця (виробника) і 

споживача у процесі продажу конкретного товару чи послуги і встановлення 

запланованих взаємовідносин між ними у межах вирішення маркетингових 

завдань. При цьому покупець не є пасивним об’єктом впливу, а стає активним 

учасником діалогу. Заходи прямого маркетингу: особистий чи персональний 

продаж, дірект-мейл, маркетинг, телефонний маркетинг. 

Урахування вищезазначених положень дало змогу в межах наукового 

дослідження змоделювати, що одним з синтетичних видів маркетингових 

комунікацій є спонсорство. Спонсорство визначається як система взаємовигідних 

договірних відносин між спонсором та субсидійованою стороною (реципієнтом), 

при яких спонсор передає реципієнту ресурси, а реципієнт бере на себе обов’язки 

здійснювати конкретні дії, загальною метою яких є досягнення комунікаційної-

маркетингової цілі спонсора. Відтак, кафедра може стати спонсором спортивних 

команд, команд КВК, видання науково-педагогічної літератури. Організації 

культурно-масових та соціальних заходів. Використовуючи спонсорство, як вид 

маркетингових комунікацій, кафедра може продемонструвати громадськості 

соціальні аспекти своєї діяльності та професійні якості у випадку фінансування 

власних спортивних команд або наукових досліджень. 

Не менш важливим є виставки і ярмарки – синтетичними засобами 

маркетингових комунікацій. Виставка Виставка – це показ, основна мета якого 

полягає в інформуванні громадськості шляхом демонстрації засобів, що є у 

розпорядженні людства, для задоволення потреб в одній чи декількох областях 
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його діяльності чи майбутніх перспектив. Ярмарка визначається як виставка 

зразків, яка у відповідності з традиціями тієї країни, на території якої вона 

відбувається, являє собою крупний ринок товарів, діє у встановленні строки 

впродовж обмеженого періоду часу в одному й тому ж місці. Виставки і ярмарка, 

як засіб маркетингових комунікацій традиційно використовують кафедри та їх 

заклади. Вони приймають участь у виставках для абітурієнтів, ярмарках професій і 

вакансій, виставках науково-педагогічних досягнень. 

У нашому контексті цікавий і перспективний досвід «мерчандайзингу», що 

як і багато інших маркетингових термінів, не має однозначного тлумачення. Проте, 

більшість дослідників акцентують на тому, що мерчандайзинг - це маркетинг у 

роздрібній торгівельній точці, метою якого є максимізація обсягів продажів 

кінцевим споживачам. Особливістю реалізації заходів мерчандайзингу в закладі є 

обмеженість їх застосування територією навколо та в самому закладі. Заходи 

мерчандайзингу поділяються на зовнішні та внутрішні (Фіцула, 2006).  

До зовнішніх можна віднести – загальний вигляд будівлі освітнього закладу, 

місцезнаходження. Вже саме розташування навчального закладу, оточуючі будівлі, 

зручні підходи та проїзди до навчальних корпусів, їх привабливий вигляд, 

пофарбування – все це повинно бути враховано при будівлі чи переобладнанні 

освітніх установ. До внутрішніх засобів мерчандайзингу відносять всі маркетингові 

комунікації в стінах закладу: PR, прямий маркетинг, стенди, поліграфічні види 

реклами та інше. 

Висновки. Позитивний імідж кафедри, його привабливість в очах здобувачів 

та науково-педагогічного складу пояснюється прагненням керівництва врахувати 

інтереси різних прошарків споживачів як у плані одержання основної й додаткової 

освіти, так і у плані розвитку особистості учасників навчального процесу. Значне 

місце в структурі заходів покращення іміджу займає маркетингова політика 

комунікацій. І головне, у фокусі цього важливого питання диктується самою 
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практикою кафедр дошкільної педагогіки закладів вищої педагогічної освіти що є в 

основі розрізу проблем та перспектив розвитку педагогічної освіти.  
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ІГРАШКА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ СЕНСОРНОГО  

РОЗВИТКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Актуальність дослідження. Відомо, що іграшка важлива в розвитку дитини, 

зокрема в сенсорному розвитку дошкільника вона є незамінним предметом. 

Особливо іграшка важлива у молодшому дошкільному віці. 

Питанням впливу іграшки на сенсорний розвиток дитини займалися як 

зарубіжні так і вітчизняні науковці. Зокрема вивченням ігрової діяльності та 

іграшок у житті дитини займалися О. Косаковська та М. Крупська. Досліджували 

іграшку в системі навчальних занять Д. Менджерицька, Н. Буркіна, Л. 
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Данішевська, Т. Пржегодська, Л. Сморж та ін. Як засіб естетичного виховання, а 

також розвитку сенсорики дитини іграшку розглядала низка науковці: М. 

Гутнікова, Г. Довженко, Л. Орел, А. Грибовська, М. Кириченко, Г. Лабунська, Ю. 

Максимов, І. Сидорук, Н. Халезова та ін.  

Вивченню значення іграшок з наукового погляду приділяють увагу достатньо 

багато науковців. Так, наприклад, роботи таких дослідників як М. Киященко, О. 

Постнікової, Л. Столовича із філософсько-культорологічних позицій розкривають 

позитивну роль іграшки в житті суспільства та її соціокультурні функції. 

Метою наукового дослідження є схарактеризувати іграшку як ефективний 

засіб сенсорного розвитку молодших дошкільників. 

Основний текст. Іграшка в усі історичні епохи пов’язана з грою, яка є 

провідною діяльністю дітей дошкільного віку, у якій формується типовий образ 

дитини: розум, фізичні і моральні якості.  

Більшість дитячих ігор пов’язані з використанням різноманітних іграшок. 

Проте значення іграшки у дітей значно ширше. Саме іграшка є обов’язковим 

супутником дитинства, предметом розваг, переживань, забав тощо.  

Іграшка складає матеріальну основу гри, необхідна у розвитку ігрової 

діяльності. З її допомогою дитина створює задуманий образ, висловлює свої 

враження про життя, розігрує ту чи іншу роль.  

Отже, іграшка повинна допомагати дітям вивчати навколишню конкретну 

дійсність. Адже для дитини іграшка потрібна, вона розвиває вміння розрізняти 

колір, величину предметів, їх матеріали тощо.  

Методично грамотно підібрані іграшки сприяють розумовому розвитку дітей. 

У педагогіці існує система іграшок, ігри з якими спрямовані на вдосконалення 

сенсорики дитини. Дидактичні іграшки стимулюють мовленнєву активності, як 

наслідок збагачується словниковий запас дитини. Розбірні іграшки, різноманітні 

конструктори, спрямовують дітей робити аналіз, синтез та узагальнення діяльності. 
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Різноманітні мозаїки, пазли сприяють розвитку зосередженості і стійкості уваги 

(Горностаєва, 2005). 

Дитина щиро прив’язується до своїх іграшок. Саме від того, які враження 

отримуватиме у грі дитина, як у ній використовуватимуться іграшки, 

формуватиметься характер і напрям розвитку.  

Іграшка викликає у дитини позитивне ставлення до навколишнього. Симпатія 

і прихильність до іграшки переноситься і на предмети, і на людей, зображених в 

ході ігрової діяльності з різноманітними іграшками. Ігри з лялькою пробуджують у 

дітей дбайливе ставлення, пильність і ніжність, допомагають отримати досвід 

позитивних моральних переживань.  

Зміст ігрової діяльності дітей дошкільного віку становлять різні дії з 

предметами та іграшками. У дошкільному дитинстві ігрові дії – це дії спілкування. 

Саме в ранньому дитинстві готується діяльнісна основа переходу до гри як до 

чогось нового. Предметно-ігрова діяльність у молодшому дошкільному віці 

перестає бути однотипною. Накопичується досвід дій з різними предметами, 

дитина внаслідок спілкування з оточуючими знайомиться із ознаками життя, і це 

суттєво змінює осмислення ігрових дій (Лобода, 2007). 

Види іграшок, так як і самі ігри поділяються на такі: сюжетні, дидактичні, 

спортивні, розважальні. 

1. Сюжетно-образні іграшки, прообразом яких є неживі об’єкти навколишнього 

світу, використовуються переважно у сюжетних іграх: ляльки; фігурки людей; 

фігурки тварин; предмети ігрового побуту; театральні; святково-карнавальні; 

технічні. 

2. Дидактичні іграшки призначені для дидактичних ігор, у змісті чи конструкції 

яких закладено навчальні (розвиваючі) завдання: конструктори й будівельні 

набори; ігри-головоломки; музичні іграшки (Горностаєва, 2005).. 

За функціональними властивостями іграшки бувають:  

1. Прості, без рухливих деталей. 
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2. З рухливими деталями, механічні (зокрема з запальними і інерційними 

механізмами).  

3. Гідравлічні.  

4. Магнітні.  

5. Електронні (зокрема електротехнічні, електромеханічні, радіофіковані). 

6. Електронні (на комп’ютерній основі).  

7. Набори іграшок (чи деталей).  

8. Ігрові комплекти, об’єднані єдиною темою (завданням). (Піроженко, 2016). 

Безумовно іграшка є важливим засобом сенсорного розвитку дитини. Успіх 

сенсорного розвитку значною мірою залежить від того, які методи й прийоми 

використає педагог, щоб сформувати у дошкільників знання, уміння та відповідні 

навички, а також розвинути здатність дитини в тому або іншому виді діяльності. 

Методика сенсорного виховання дітей з використанням іграшки становить 

навчання дітей обстеженню іграшкових предметів, визначення основних їх 

властивостей, а також безпосередньо формування знань про сенсорні еталоні.  

Важливо, що вихователь створював сприятливі педагогічні умови, щоб діти 

могли застосовувати отримані знання і вміння з метою аналізу навколишнього.  

Узагальнюючи сенсорний досвід дітей дорослі використовують різноманітні 

дидактичні ігри. Значна їх частина пов’язана з обстеженням предметів, з 

розрізненням ознак, зокрема («Чарівний мішечок», «Чим схожі і не схожі» та інші).  

Низка ігор вчить дитину групувати предмети за якостями (збирає на жовтому 

килимку предмети жовтого кольору, кладе в коробку предмети квадратної і 

прямокутної форми тощо). Діти вчаться порівнювати предмети за різними 

ознаками, виділяти головні з них. У результаті у дошкільників формується уміння 

узагальнювати інформація на основі виділення істотних ознак. Саме так діти 

підводяться до розуміння сенсорних еталонів (Артемова, 2001). 

Крім цього в іграх повсякчас відбувається ознайомлення дітей з якостями та 

властивостями предметів. Збираючи мотрійку, розміщуючи деталі, одягаючи 



ОСВІТНІЙ АЛЬМАНАХ 

86 

 

маленьких і великих ляльок, вони знайомляться з величиною. З формою предметів 

діти ознайомлюються в процесі будівельних іграх, зокрема проштовхуючи 

предмети крізь отвори «цікавої коробки» тощо (Горностаєва, 2005). 

Більшість сенсорних навичок формується у дитини молодшого дошкільного 

віку. Пізнання світу відбувається через органи чуття, а отримана інформація вже 

аналізується головним мозком дитини і на підставі результатів аналізу 

вимальовується загальна картина якоїсь конкретної події. Розвиток сенсорних 

здібностей дитини найкраще організувати в процесі гри за допомогою 

різноманітних іграшок. 

Висновки. Отже, іграшка є ефективним засобом сенсорного розвитку дітей 

молодшого дошкільного віку. В процесі її використання у дітей швидше і якісніше 

формуються уявлення про сенсорні еталони. 
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РОЗВИТОК МОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 

Актуальність дослідження. Моральний розвиток особистості дитини, 

формування ціннісних мотивів, самостійності, допитливості, залучення дітей до 

загальнолюдських цінностей є пріоритетним напрямком в дошкільній освіті. За 

допомогою освоєння етичних еталонів, спрямованості та підпорядкування мотивів, 

їх стійкості дитина вчиться здійснювати моральний вибір. Якщо в особистості не 

сформовані моральні норми поведінки та взаємини, то формування моральності 

носитиме характер засвоєння знання, запам'ятовування, а не прийняття і розуміння 

цих норм. Суспільству потрібна особистість, що володіє позитивними моральними 

знаннями і моральними якостями. 

Морально вихована людина та, у якої є потреба, прагнення вести себе 

відповідно до певних норм. Вітчизняні педагоги і психологи розвинули уявлення 

про розвиток особистості як засвоєння накопичення людської культури, активного 

і творчого характеру особистості. Розкриття проблематики особистісної позиції 

належить К. О. Абульхановій-Славській, Б. Г. Ананьєву, В. М. Мясищеву та ін. 

(Іванова, 2017). 

Мета дослідження – теоретично проаналізувати особливості розвитку 

моральної поведінки в дошкільному віці. 

Основний текст. Перебудова мотиваційної сфери пов'язана із засвоєнням 

дитиною морально-етичних норм. Починається вона з формування оцінок, на 

підставі яких діти поділяють всі вчинки на «хороші» чи «погані».  

Виникнення в дошкільному віці внутрішньої дії в уявних умовах дозволяє дитині 

активно пережити подію і вчинки, в яких вона сама не брала участь, і через це 

осмислити мотиви вчинків і диференціювати своє ставлення і моральну оцінку. 
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У ситуації морального вибору діти усіх вікових груп, як правило, виявляють 

такі типи моральної поведінки (Collective monograph, 2021): 

1) Дисциплінований тип поведінки. Діти цього типу поведінки діють відповідно до 

інструкції дорослого. 3 - 4-річні починають уникати ситуацій, які провокують 

порушення інструкції. Діти 5 - 7 років уже вміють свідомо стримувати себе. Якщо 

малюки дотримуються інструкції здебільшого через боязнь осуду або бути такими, 

як дорослі, то дисциплінованість старших дошкільників зумовлена усвідомленням 

необхідності дотримання правил поведінки. 

2) Недисциплінований правдивий тип поведінки. У молодшому дошкільному віці 

переважає істинно-імпульсивна поведінка (діти, порушивши інструкцію дорослого, 

легко визнають це). Діти середнього і старшого дошкільного віку, порушивши 

інструкцію, частіше переживають емоційні труднощі: вони занепокоєні (навіть 

наодинці з собою), схвильовані. У розмові з дорослим стурбовано зізнаються, що 

порушили вимогу. З часом діти, яким притаманний такий тип поведінки, 

переходять на позиції дисциплінованого правдивого або недисциплінованого 

неправдивого типів. 

3) Недисциплінований неправдивий тип поведінки. Схильний до викривлення 

істини, коли діти порушують інструкцію і прагнуть приховати порушення. 

Найяскравіше він проявляється у 5-6 років. 

У розвитку моральної поведінки дитини приклад дорослого відіграє 

найважливішу роль. Завдяки позитивному прикладу батьків малюк легко і 

ненав'язливо вчиться жити відповідно до моральних норм суспільства. Норма, яка 

декларується, але не дотримується дорослим, ніколи не впливатиме на поведінку 

дитини. Гірше того, дитина зрозуміє, що моральні норми можна безкарно 

порушувати, не відчуваючи вини. 

Висновки. Отже, головне у моральному розвитку – створити умови, за яких 

норма моралі почне регулювати поведінку дитини, тобто встановити зв'язок між її 
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моральною свідомістю і моральною поведінкою. За таких умов норма стає мотивом 

поведінки, дитина дотримується її, тому що не може чинити інакше. 
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РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ УЧНІВ 

ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Актуальність ослідження. Розвиток мовлення є одним із головних завдань 

освіти в процесі викладання рідної мови. Щоб досягти високого результату, 

учителю варто спланувати, розробити та провести уроки так, щоб кожний учень на 

уроках розвитку зв’язного мовлення говорив, висловлював власну думку й не був 

стороннім мовчазним спостерігачем. Тому варто ці уроки зробити нетрадиційними 

з використанням інноваційних технологій. Інновації в освіті особливо важливі, 

враховуючи те, що молодь, сформована системою освіти сьогодні, керуватиметься 

інноваціями завтра. Мінливі потреби нинішньої робочої сили є показником того, 

що нас чекає в майбутньому. Щоб надолужити згаяне, викладачі повинні оновити 

застарілі процеси і підходи, що визначають школи і університети по всій країні, і 

впровадити практики, які краще підготують учнів до роботи в майбутньому. Це 

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/28861/1/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D1%81%20%2817.10.2017%29.pdf#page=47


ОСВІТНІЙ АЛЬМАНАХ 

90 

 

включає, в першу чергу, зміни в навчальних програмах і практичне знайомство з 

великими цифровими інструментами, які сьогодні використовуються в різних 

галузях. Аналіз проблеми дослідження показав, що в сучасний період інноваційні 

зміни слідують за такими напрямками: розробка нового змісту освіти; розробка та 

застосування у навчанні учнів нових педагогічних технологій; застосування 

методів, прийомів та засобів вивчення нових програм; створення умов 

самовизначення особистості в процесі навчання; зміна виду діяльності і стилю 

мислення вчителів й учнів, змінюючи їх стосунки, створюючи творчі інноваційні 

команди. 

Мета дослідження – окреслити особливості розвитку мовлення учнів за 

допомогою сучасних технологій. 

Основний текст. Урок без інноваційних методів – це урок учорашнього дня. 

Відомо, що тільки творчий учитель може виховати творчу особистість. А виховати 

творчого вчителя допомагають інноваційні форми та методи методичної роботи, 

які передбачають моделювання реальних педагогічних ситуацій, спільне 

розв’язання проблем на основі аналізу обставин (Химинець, 2012). 

Інноваційні форми й методи дають можливість створити комфортні умови 

навчання, за яких кожен учень відчуває свою необхідність, зможе розкрити свої 

здібності й продемонструвати знання, відчути впевненість у собі (Кондратюк, 

2008). 

У школах нині спостерігається процесс активного запровадження 

мультимедійних технологій у навчальний процес у якості дидактичного засобу 

навчання. Використання мультимедійних презентацій на уроках української мови 

дає змогу повною мірою реалізувати комунікативний підхід до навчання, а також 

забезпечує оволодіння всіма аспектами рідної культури: пізнавальним, навчальним, 

розвивальним, виховним, а всередині начального аспекту – усіма видами 

мовленнєвої діяльності на найвищому, елітарному рівні. 
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Використовуючи на уроках мультимедійні засоби, ми одержуємо дві основні 

переваги − якісну і кількісну. Якісна – це нові можливості подання інформації, 

контролю та корекції знань, організації фронтальної та індивідуальної роботи 

тощо. А кількісна перевага виявляється у тому, що мультимедійне середовище 

набагато вище за інформаційною щільністю. Як відомо, одна сторінка тексту 

містить інформацію, яку вчитель промовляє приблизно за 1–2 хвилини. За цей 

самий час повноекранне відео несе інформації у сотні разів більше. От чому краще 

«Один раз побачити, ніж сто разів почути» – каже народна мудрість (Пометун, 

Пироженко, 2006). Тому, сучасний урок в НУШ неможливо уявити без 

використання засобів мультимедіа. Здобувачів освіти ХХІ століття якнайкраще 

характеризує давнє китайське прислів’я: «Скажи мені – і я забуду, покажи мені – і 

я запам’ятаю, дай мені зробити – і я зрозумію!». 

Для уроків також можна створити презентації-фільми. Презентація з 

використанням анімації допомагає не тільки скласти яскравий емоційний і 

водночас науковий образ, а й активізує пізнавальну діяльність учнів. Але 

комп’ютер не має замінювати такі традиційні засоби навчання, як крейда, дошка, 

олівець, зошит тощо. Він є лише одним з інструментів навчання, яким мусить 

оволодіти учень (Карнаух, 2005). 

Висновки. Отже, щоб досягти високого результату, учителю варто 

спланувати, розробити та провести уроки так, щоб кожний учень на уроках 

розвитку зв’язного мовлення говорив, висловлював свою думку й не був стороннім 

мовчазним спостерігачем. Тому варто ці уроки робити нетрадиційними з 

використанням інноваційних технологій. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ LEGO НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Актуальність дослідження. Здобувачі початкової освіти в процесі навчання 

отримують основні знання, які є важливими для розвитку математичних 

здібностей. Ми ознайомлюємо учнів з десятковою системою числення, 

властивостями арифметичних дій, розв'язуванням задач і т.д. У зв’язку із цим 

набуває актуального значення використання інноваційної технології LEGO, яка 

передбачає широкі можливості її використання як в ігровій, так і навчальній 

діяльності. 

Мета дослідження – розглянути методику використання LEGO- технологій 

на уроках математики у початковій школі.  

Основний текст. LEGO – одна з найвідоміших і найпоширеніших освітніх 

технологій, що дозволяє об’єднати інтегровані тематичні ігри та навчально-

пізнавальну діяльність. За допомогою LEGO здобувачі початкової освіти 

отримують нові знання та вміння, розвивають навички спілкування і комунікації. 

Також учням відкриваються можливості експериментів для вивчення різних 

абстрактних понять. 

LEGO об’єднує математичні поняття з явищами з реального життя за 

допомогою цікавої практичної діяльності, що сприяє розвитку творчого мислення 

та дрібної моторики рук; мовлення і сенсорного сприйняття у школярів. Для 
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прикладу, виокремлюємо можливість використання такого конструктору на уроках 

математики під час реалізації  змістових ліній. Оскільки цеглинки LEGO 

дозволяють перетворити числа і поняття в реальні моделі, які можна обговорювати, 

змінювати, перетворювати, то їх можна використовувати при вивченні різних тем 

методичного курсу математичної освітньої галузі. Презентуємо вашій увазі добірку 

вправ з використанням LEGO. 

«Числа, дії з числами. Величини». 

Ця змістова лінія передбачає ознайомлення з поняттям «число» і «цифра». 

Для кращого засвоєння знань доцільно використовувати такі вправи як: 

Підбір відповідної кількості панельок до числа. Учням пропонується 

викласти на панелі  ту кількість деталей, з якої складається вибране число. Метою 

вправи є розвиток концентрації, обсягу уваги і закріплення рахунку (прямого і 

зворотного).  

Додавання та віднімання (збільшення чи зменшення числа на кілька одиниць) 

за допомогою гри «Математичний фокус», мета якої полягає в розвитку логічного 

мислення, спостережливості та уважності. Принцип гри передбачає побудову 

виразів за допомогою цеглинок. Згодом учням потрібно знайти чому дорівнює 

сума або ж різниця  використаних деталей.  

Визначення середнього арифметичного у вправі “Торт”. Учням дається 

завдання, яке полягає у створенні спільного торта з деталей LEGO з умовою, що 

можна вкладати будь-яку кількість частинок. Після цього, їм пропонується 

поділити його на шматочки так, щоб вистачило всім і кожному дісталась однакова 

кількість. Ця гра допомагає розвивати командну роботу, мислення та 

дисциплінованість. 

«Геометричні фігури» 

Дана змістова лінія  націлена на розвиток в учнів просторових уявлень та 

формування практичних умінь. На уроках можна запропонувати учням виконати 

такі вправи: 
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Моделювання з цеглинок LEGO різних геометричних фігур. Пропонуємо 

учням за допомогою деталей викласти різні види трикутників, прямокутники чи 

квадрати. Після цього запитуємо про їхні властивості і таким чином закріплюємо 

знання з вибраної теми, що і є метою вправи. 

Вимірювання довжини предметів за допомогою деталей LEGO. Пропонуємо 

учням виміряти довжину долоні за допомогою великих цеглинок. Вони з середини 

парти  почергово беруть ту кількість цеглинок, яка їм необхідна, щоб виміряти 

свою долоню. Після завершення вправи учні називають кількість використаних 

цеглинок. Мета гри полягає у розвитку дрібної моторики пальців рук,  

дисциплінованості та формування поняття про довжину. 

Комбінування за допомогою гри «Світлофор». Мета: закріпити знання про 

колір і форму. Ми роздаємо учням цеглинки трьох кольорів і пропонуємо 

позмагатися - хто більше складе різних світлофорів, щоб цеглинки  стояли в 

різному порядку. Після виявлення переможця  демонструємо шість комбінацій 

світлофорів і пояснюємо систему, за якою можна було їх складати, щоб непро 

пустити жодного варіанту. 

«Математичні задачі і дослідження» 

У першому класі учні ознайомлюються з поняттям «задача» та структурними 

компонентами задачі: умова, запитання, розв’язання, відповідь. Добірка вправ для 

цієї змістової лінії: 

Засвоєння структурних компонентів задачі. Пропонуємо учням будь-яку 

просту задачу. Для полегшеного розв’язання якої, вони викладають цеглинки, на 

яких написані компоненти задачі до певної частини. Згодом учні виконують дії вже 

на основі отриманої картини. Таким чином, краще засвоюється матеріал з даної 

теми, що і є на меті даної вправи. 

Встановлення зв’язку між умовою та розв’язком. Роздаємо учням цеглинки, 

на кожній з яких пишемо відповідь. Далі читаємо  умову до задачі, і пропонуємо її 

розв’язати. Завдання учнів полягає в тому, щоб правильно вирішити задачу та 
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знайти відповідь на одній із цеглинок. Метою цієї вправи є розвиток мислення, 

розумових операцій та встановлення взаємозв’язків між компонентами задачі. 

Коротка умова та розв’язання. Мета вправи: закріпити навичку складати 

коротку умову. Пропонуємо  учням дістати з кошика і викласти перед собою 

спочатку стільки цеглинок, кількість яких відповідають першому даному, а поруч 

викласти  відповідно таку кількість, що відповідають другому. Потім виконуємо 

дії, які передбачаються умовою задачі. 

«Робота з даними» 

Змістова лінія «Робота з даними» передбачає ознайомлення учнів на 

практичному рівні з найпростішими способами виділення і впорядкування даних за 

певною ознакою. У першому класі можна використати такі завдання: 

Будування діаграми за допомогою гри «Фруктовий салат». Читаємо учням рецепт 

салату, інгредієнти якого виражені в конкретних числах. Для того, щоб побудувати 

діаграму за допомогою цеглинок LEGO учні спершу визначають числові значення, 

які потім зводять в одне ціле.  Після  виконаної роботи ми можемо поставити 

запитання, які стосуються завдання. Мета вправи: формування навички аналізувати 

дані та розвиток  концентрації. 

Збір та обробка інформації за допомогою гри «Кореспондент». Принцип гри 

передбачає короткі інтерв’ю у класі, особливістю яких має бути збір числової 

інформації (напр., скільки сестер/братів має однокласник, скільки ручок у пеналі і 

т.д.). Тим самим ми виховуємо творчий підхід до вирішення проблемних запитань, 

розвиваємо вміння спілкуватися з однолітками, та формулювати запитання. 

 Висновки. Підсумовуючи все вище сказане, можна стверджувати, що 

використання LEGO-технологій на уроках математики у початковій школі – це 

важливий елемент навчального процесу, який дозволяє цікаво та змістовно 

знайомити учнів з арифметичними діями, закріплювати склад числа, сприяти 

розвитку комунікативних навичок та дрібної моторики рук. 
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: 

РОЗВИТОК НАВИЧОК ЛЮДИНИ XXI СТОЛІТТЯ 

Актуальність дослідження. З ранніх років дітям говорять, що без освіти в 

майбутньому їм буде складно прожити. І це дійсно так. Освіта відіграє важливу 

роль у житті кожного. Адже особистість людини формується в залежності від того, 

що вона вивчає, чим цікавиться. 

Теперішній світ змінюється, він розвивається, тому нове покоління дітей не 

може навчатися за освітніми програмами минулого. Сьогоденне життя вимагає, аби 

людина мислила і працювала творчо, брала на себе відповідальність, а також уміла 

нестандартно та креативно вирішувати певні освітні та життєві завдання. Саме цим 

зумовлена нині увага педагогів до інновацій. 

Мета дослідження – визначити та обґрунтувати особливості інноваційних 

методів навчання як засобу розвитку навичок людини XXI століття. 

Основний текст. У новому Законі «Про освіту» (2017: 388), Державному 

стандарті початкової освіти (2018: 1-3) та Концепції Нової української школи 

(2016: 10-12) визначено 11 освітніх компетентностей як динамічна комбінація 

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

http://www.lego.com/en-us/
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якостей, що визначає здатність особи успішно проводити навчальну діяльність. У 

вищезазначених документах велика увага звертається на розвиток наскрізних 

умінь, які є однакові для всіх компетентностей. 

Наскрізні уміння – це навички людини XXI століття. У Концепції Нової 

української школи (2016) вказано, що основне завдання сучасної школи – 

сформувати у здобувачів освіти життєво потрібні навички, серед яких є: 

 читання з розумінням; 

 висловлення власної думки усно і письмово; 

 критичне та системне мислення; 

 логічне обґрунтування власної позиції; 

 виявлення ініціативності; 

 оцінка ризиків та прийняття рішень; 

 конструктивне управління емоціями; 

 творча діяльність; 

 розв’язання проблеми; 

 співпраця з іншими людьми (13). 

Уроки у Новій українській школі мають організовуватись за принципом 

діяльнісного підходу, тобто насичені різною кількістю завдань: діти завжди щось 

роблять, а не сидять за партами й слухають вчителя. Також освітня діяльність 

повинна організовуватись за принципом компетентнісного підходу, тобто вчителі 

навчають вчитися, а не лише дають знання. При цьому зміст навчання орієнтується 

на реальний світ, а учні розв’язують практичні й життєві проблеми. 

В освітньому процесі Нової української школи роль педагога суттєво змінилась. 

Він не передає знання, а допомагає діяльності школяра, тобто є помічником на 

уроці. Сучасний вчитель є не лише наставником та джерелом знань, а функціонує 

як вихователь, фасилітатор, супервайзер, тьютор, коуч, модератор. 

Павлик Н. (2021) у своїй дослідницькій роботі аналізує нові ролі вчителя: 
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педагог-вихователь – це приклад втілення духовно-моральних принципів. 

Педагогічна діяльність повинна бути одухотворена моральним змістом. Вчитель 

повинен адекватно морально оцінювати людські вчинки та інші явища дійсності. 

Педагог-вихователь є взірцем моральної компетентності й гармонійної поведінки. 

Вчитель-тьютор – це домашній учитель, особа, що веде індивідуальні або 

групові заняття, репетитор, наставник. 

Вчитель-коуч – це фахівець, тренер, який не дає знання, а вчить самотужки 

вирішувати завдання, шукати шляхи досягнення поставлених цілей. 

Педагог-фасилітатор – це вчитель, який допомагає вчитися, полегшує 

розв’язання проблем, сприяє процесові самостійного пошуку інформації та 

спільної діяльності учнів, їхньому самовдосконаленню. Фасилітатор створює 

сприятливі умови для ефективного обміну думками, робить все, щоб учні могли 

знайти компроміс у розбіжностях й прийняли правильне рішення. 

Педагог-супервайзер – відповідає за організацію навчального процесу. Він 

створює та контролює процес навчання й комунікації учасників педагогічної 

діяльності. 

Вчитель-модератор – організовує групову роботу, забезпечує ділове 

спілкування, обговорення, визначення проміжних і підсумкових результатів 

групової дискусії (Павлик, 2021, с. 205-206). 

Павлик Н. (2021: 206) наголошує, що «сучасний вчитель має не просто вчити, 

а вчити просто, поєднуючи в собі такі компетенції: фасилітатора (створювача умов 

для навчання), супервайзера (організатора), тьютора (репетитора), коуча (тренера, 

режисера), модератора (партнера), а також бездоганно знати свій предмет, любити 

дітей і свою професію». 

Не менш важлива і роль учнів у сучасному освітньому процесі. Здобувачі 

освіти є активними учасниками навчальної діяльності, а не пасивними статистами. 

Їм ніхто не вказує, як і що робити. Школярі вільно вибирають спосіб і вид 

діяльності для досягнення поставленої мети. 
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Однією з інновацій Нової української школи є інтегрований урок – це урок, 

який розвиває загальні закономірності, закони, ідеї, теорії, зображені в різних 

науках і відповідних їм загальним предметам. Об’єднання декількох предметів 

допомагає дітям формувати все нові й нові уявлення про поняття, які систематично 

доповнюються і розширюють їхні знання. 

Слід зазначити, використання проєктної технології є ще одним ефективним 

засобом розвитку наскрізних умінь у дітей. За визначенням Buck Institute for 

Education, проєктне навчання – це метод, під час якого учні певний час, 

досліджуючи й реагуючи на справжні, цікаві та складні питання, отримують 

потрібні знання та навички. Такий формат навчання передбачає залучення учнів до 

систематизації та набуття знань, створення власних продуктів. Він розвиває 

навички критичного мислення, співпраці, спілкування, міркування, синтезу та 

стійкості в умовах обмеженого часу та визначеної мети (Дьоміна, 2018). 

Варто й згадати про ігрові технології, а саме Lego-конструювання. Вчені 

стверджують, що використання підходу «навчання через гру» на уроках у 

початковій школі відповідає природним потребам дитини. Василь Сухомлинський 

(1977) писав: «Витоки здібностей та обдарувань дітей – на кінчиках пальців. Від 

пальців ідуть струмочки, які дають наснагу творчій думці, чим більше 

майстерності в дитячих долоньках, тим розумніша дитина». 

Lego-педагогіка – це найвідоміша  і найпоширеніша сьогодні ігрова технологія. 

Інструментом та практичним засобом є «Шість цеглинок». Набір складається з 

шести цеглинок Lego Duplo відповідних кольорів, а саме: зеленого, червоного, 

помаранчевого, жовтого, синього, блакитного. Учням та педагогу необхідно мати 

індивідуальний набір, щоб працювати за допомогою цієї методики (Рома, 2018, с. 

5). 

Використання перелічених інновацій у сучасному освітньому процесі 

допомагає здобувачам початкової освіти отримати цілісне уявлення про світ – адже 
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вони вивчають явища з точки зору різних наук та вчаться розв’язувати реальні 

проблеми за допомогою знань з різних дисциплін. 

Висновки. Можемо зробити висновок, що розвиток наскрізних умінь 

сучасної дитини є актуальним питанням, яке потребує зміни підходів викладання і 

навчання. Адже світ розвивається швидким темпом і утворюється можливість 

застосувати сучасні методи та підходи, щоб якісно підготувати здобувачів освіти 

до реального життя. На нашу думку, застосування інновацій в освітньому процесі 

початкової школи покращує ефективність засвоєння та усвідомлення знань 

суб’єкта навчання та сприяє формуванню навичок роботи з інформацією, вмінь 

аналізувати, систематизувати, узагальнювати та задовольняє потреби в 

самовдосконаленні та саморозвитку, сприяє досягненню високих результатів у 

житті. 
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ 

ОСВІТИ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД 

Актуальність дослідження: системи освіти у країнах Європи останнім 

часом перебувають у стані перманентного реформування, яким вони реагують на 

об’єктивні вимоги соціального і науково-технічного прогресу. Серед ключових 

питань, які потребують оновлення та розробки: структура загально вузівської 

підготовки, її зв’язок з професійною освітою, диференціація навчання, пошуки 

оптимальних шляхів викладання дисциплін гуманітарного циклу в умовах 

дистанційного навчання тощо. Сучасні практики викладання у вітчизняних та 

європейських вишах дедалі частіше орієнтуються на використанні інтерактивних 

методів та прийомів, серед яких компетентнісний підхід. Останній, поряд з 

розвитком фундаментальних знань, умінь і навичок здобувачів освіти, вимагає 

формування важливих соціальних компетенцій, які стануть запорукою їх успішної 

адаптації в систему сучасної соціальної взаємодії, механізмом ефективної 

соціалізації, що якісно посилить систему професійної підготовки.  

Мета дослідження: особливості інтерактивних технологій, зокрема 

компетентнісного підходу в системі модернізації сучасної освіти в європейських 

країнах та у вітчизняних практиках. 

Особливості впровадження компетентнісного підходу у системі сучасної 

освіти розглянуто у працях О. Жук, В. Лугового, О. Локшиної, І. Родигіної, Л. 
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Хоружої. Водночас, потребує подальшого вивчення питання  запровадження 

компетентностей як цільової орієнтації освіти в системі професійної підготовки. 

На початку XXI ст., в контексті реформування системи освіти, було 

презентовано критично-креативну парадигма та компетентнісну освіту. 

Особливостями останньої виступають: перевага процесуальних, а не 

інформаційних знань; формування у здобувачів умінь критично сприймати 

інформацію, що мінімізуватиме стереотипності та упередженості мислення та 

послабить маніпулятивний вплив на свідомість учнів, студентів; оволодіння 

здобувачами базовими компетенціями міжпредметного характеру 

(інформаційними, комунікативними, тощо) (Паламар, 2018: 12). 

На думку більшості фахівців, компетентнісно-орієнтований підхід надає 

можливості розкрити когнітивну функцію змісту освіти, акцентує увагу на 

результатах навчання (Локшина 2007: 16).  

Європейська довідкова система складається з восьми ключових 

компетентностей: спілкування рідною та іноземною мовою; математична 

компетентність і базові компетентності в галузі науки та техніки; цифрова 

компетентність; уміння навчатися; міжособистісна, міжкультурна і соціальна 

компетентності, громадянська компетентність; підприємливість; культурна 

виразність. До основних характеристик системи можна віднести такі: 

 універсальність – можливість застосування на всіх рівнях освіти протягом 

життя у всіх країнах-членах; 

 відкритість – Європейський парламент наголошує на обов’язковості 

перегляду документа після закінчення реалізації Програми освіти; 

 відповідність потребам простору й часу – система включає компетентності, 

які справді можна вважати базовими для життя в суспільствах ЄС (іноземні 

мови, цифрова компетентність, уміння навчатися, громадянська компетентність, 

підприємливість, культурна компетентність); 
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 модальність – незважаючи на те, що згідно із законодавчими засадами ЄС 

рекомендації Європейського парламенту та Європейської ради ЄС не є законом в 

умовах спільних процесів країни-члени докладають максимум зусиль для їх 

виконання (Локшина, 2007: 20).  

 Структура компетентності виглядає наступним чином: компетентність = 

знання + уміння + досвід. Визначальною її ознакою є діяльність, тобто вирішення 

проблем у певній предметній галузі. 

Означені зміни пріоритетів у навчальних цілях зумовили корекцію 

методології навчання, зокрема: збільшення частки самостійної роботи добувачів, 

орієнтованої на практику; визначення пріоритетів щодо знань, умінь і їх реалізації 

на практиці. Однак головною метою професійної освіти, в межах вузівської 

підготовки, є формування певного набору компетенцій. Важливу роль у даному 

контексті відіграє відбір змісту навчального матеріалу, на основі постановки нових 

запитань та проблем навчальної дисципліни. До прикладу, з-поміж важливих 

навчальних цілей викладачі Німеччини найголовнішими вважають розвиток уміння 

розв’язувати суперечливі та вразливі питання, особливо ті, що стосуються самої 

особистості, її національної чи групової ідентичності; уміння аналізувати та 

інтерпретувати різні точки зору щодо однієї тієї ж самої події чи історичного 

явища; уміння інтегрувати різні навчальні технології у викладанні навчальної 

дисципліни (Турянська, 2004: 10).  

Висновки. Принциповим в оновленні змісту професійної підготовки в 

країнах Європи є визнання того, що в сучасному світі знання стають все більше 

доступними для тих, хто хоче оволодіти ними, тому переосмислюється 

самоцінність знань. Натомість зростає роль умінь добувати, аналізувати 

інформацію, одержану з різних джерел. Це зумовлює зменшення питомої ваги 

готової інформації, зміну співвідношення між структурними елементами змісту на 

користь засвоєння здобувачами  способів пізнання, набуття особистого досвіду 

творчої діяльності, посилення світоглядного компоненту змісту освіти. Наразі 
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проблеми практичної спрямованості знань, їх соціально-ціннісна складова, процеси 

формування ключових компетентностей актуалізуються і потребують подальшого 

всебічного наукового аналізу та обґрунтування.  

Адже, на думку більшості фахівців, ключові компетентності є індикаторами, 

за якими уможливлюється визначення готовності здобувача до життя у соціумі за 

багатьма параметрами (я – особистість; я – індивідуальність; я – сім’я; я – заклад 

освіти; я – організації, підприємства, установи; я – навколишній світ, тощо). З 

іншого боку, сучасний ринок праці як детермінанта розвитку соціально-

економічних відносин і кореляційний чинник глобалізаційних процесів вимагає від 

освіти сформувати у особистості здібності оперувати технологіями і знаннями, які 

відповідають потребам  і викликам інформаційного суспільства. 
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БЕЙБІ-ТЕАТР ЯК СУЧАСНЕ МИСТЕЦЬКЕ ЯВИЩЕ 

Актуальність дослідження. Театральне мистецтво і мистецтво взагалі в 

умовах складного розвитку людської цивілізації перших десятиліть ХХІ століття 

дають можливість висловити припущення: чим швидше сучасна цивілізація 

досягає розвитку інформаційних технологій і віртуалізує соціальне життя, тим 

більше те ж віртуалізоване суспільство прагне «живого» спілкування із «людським 

обличчям». Одне із таких сучасних цікавих явищ – бейбі-театр. 

Мета дослідження – спроба окреслити визначальні ознаки сучасного 

мистецького явища «бейбі-театру». 

Основний текст. Вчені віддавна цікавляться впливом мистецтва на розвиток 

особистості, на її виховання та самореалізацію, зокрема йшлося про цінність театру 

як мистецько-педагогічної інституції (праці В.Шахрай, Д. Антоновича, Б. Брехта, 

Б. Грінченка, Н. Корнієнко, Е. Крега, Б.Козака, Леся Курбаса, К.Станіславського, 

І.Франка, Е.Фромма, Ф. Шиллера, Б. Шоу та ін.).  

 На думку М.Юдіна «сьогодні в Україні важко знайти бодай один дитячий 

навчальний заклад, де б у тій чи іншій формі не зверталися до театральної 

творчості. Ці форми», за спостереженням вченого, «різноманітні: урок театру, 

дитяча аматорська студія, шкільне театралізоване свято, театральна школа 

мистецтв, театр, клубні форми роботи, театральні вітальні тощо». Вчений вказує на 

те, що «саме театральна діяльність надає можливості для всебічного розвитку 

компетентної творчої особистості» (Юдін, 2015). 

Питання театрального впливу на виховання дитини має різні історичні 

аспекти. Так, В.Кириченко, розглядаючи «дискусію щодо театру казки, як форми 

організації дозвілля школярів у 20-х роках XX століття на сторінках української 

педагогічної преси» (Кириченко, 2012) вказує на національно зумовлений концепт 
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зазначеного явища, оскільки «українська дитина змалечку живе в атмосфері 

драматичного дійства, оскільки саме такими є родини, хрестини, весілля, 

похорони, поминки, ходіння з зіркою на Різдво, участь у вертепному дійстві, 

маланкуванні. Ця особлива атмосфера буття української дитини спонукала 

педагогів залучити театральне мистецтво до виховного процесу школи і 

родини»(Кириченко, 2012). Заглибленість у коріння національного характеру 

зосереджує нашу увагу не просто на мистецькому вимірі виховання, але й на 

підтвердженому часом мистецькому впливі. 

 Створення в Україні одного із перших бейбі-театрів стало не явищем 

новаторським уповні, а цілком логічним «проривом» давньої традиції у новому 

театральному проекті. Так, на сторінках української преси було відзначено «В 

нашій країні двері в театри для дітей від 0 до 3-х років зачинені. Навіть у дитячі 

театри можна привести лише трирічку. В міжнародній практиці театр для немовлят 

є одним з лідерів прогресивних методик навчання вже багато років. Перший в 

Україні театр для немовлят з'явився рік тому. Наразі «Бейбі-театр» створив 5 

вистав на базі державних театрів ляльок в різних містах: Київ, Львів, Рівне.» 

(Перший в Україні театр для немовлят: як відвідати та підтримати  «Українська 

правда»; 2 липня 2019; (Бейбі-театр).  

Цікаво, що реалізація такого мистецького проекту стала «результатом 

десятирічного досвіду, пошуків та експериментів режисера Марини Богомаз та 

художниці Ольги Філончук у сфері професійного театру для дітей.  Разом вони 

створили більше 20-ти вистав, відвідали багато фестивалів у Європі та Україні, 

більше 6-ти років займаються викладацькою діяльністю і роботою з дітьми». 

Означене дає підстави для позитивної динаміки мистецького проекту, оскільки є 

логічним результатом творчого послідовно осмисленого продукування ідеї. 

Автори і реалізатори ідеї стверджують на своєму інтернет-ресурсі, що 

«популярність театру, яка активно росте щодня, дозволяє продавати всі квитки на 

вистави за 60 хвилин після надходження до театральних кас і на місяць вперед! 
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Проте сьогодні всі вистави, створені «Бейбі-театром», знаходяться в репертуарах 

державних театрів ляльок і нам належать лише авторські права на них» (Бейбі-

театр). 

Окреме питання – проблема власного приміщення, адже учасники проєкту 

створюють «не просто ігрові вистави, а цілі фантастичні світи і простори, де 

головні герої – завжди діти, які активно взаємодіють з акторами та між собою, 

пізнаючи світ через художні образи, живу музику, пластику, світлові проекції та 

незвичайну для себе атмосферу, в яку скоріш за все потрапляють вперше» 

(Українська правда) стає ще одним драйвером для творчої самореалізації митців. 

Висновки. Отже, комерційно-естетичний успіх цього безумовно 

колоритного і потрібного явища – закономірний та перспективний. І те, що автори 

ідеї залучають до її реалізації широку команду, в якій і співпраця з професійними 

українськими театрами, і залучення психолога («сюжети вистав базуються на 

вивченні дитячої психології»), і професійна акторська гра та музичний супровід; а 

те, що візуальну складову створюють досвідчені технологи, художники та 

бутафори в поєднанні з мрією – «стати цілою мистецькою платформою і місцем 

комунікації дітлахів та дорослих між собою» (Бейбі-театр) дає підстави для 

втішного прогнозу про успішне майбутнє цього прекрасного мистецького проекту. 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

Актуальність дослідження. Наукова комунікація в сучасних умовах набуває 

постійного прискорення, а тому і вдосконалення своїх компонентів. Означений 

процес передбачає не тільки нові підходи, пов’язані їх модернізацією світоглядних 

та стратегічних категорій, його стимулюють технологічні особливості обміну 

науковою інформацією.  

 Мета дослідження – сформулювати концепти сучасних технологій наукової 

комунікації.  

 Основний текст.  Перші десятиліття ХХІ століття засвідчують увагу вчених 

до різних ознак наукового дискурсу, його принципових ознак та методології 

(Г.Балл, Ю.Барабаш, А.Жабін, В.Копанєва, Н.Людвік,І.Соколова, Ю.Лащук, 

В.Рябов, О. Сербін, О. Словінська, О. Скиба, О. Штрімайтіс, О.Шевченко та ін.). 

Науковий дискурс засвідчує появу ряду досліджень, де автори звертаються 

до питань суб’єктно-об’єктної організації процесу наукового пізнання, його 

принципових методологічних засад. Г.Балл відзначає, що в сучасному 

інформаційному світі значно знизилась культура наукової комунікації, пов’язана з 

часто низькоякісними зразками наукової продукції, формальним ознайомленням 

https://life.pravda.com.ua/society/2019/07/2/237400/
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науковців з текстами. Найбільше це проявляється в гуманітарних науках (Балл, 

2011).  

 В. Копанєва вказує на роль національних бібліотек, які мають формувати 

найповніші державні зібрання вітчизняних та зарубіжних видань, всіх видів носіїв 

інформації (Копанєва, 2005). 

Питання володіння іноземною мовою у науковому світі стало не просто 

запорукою успіху, чи своєрідним дрес-кодом для входу в сучасний науковий 

простір, але й умовою досконалості наукової комунікації. Ю.Барабаш стверджує, 

що спілкування іноземною мовою, написання статей, володіння науковою 

комунікацією – це вимоги нашого часу, тому удосконалення комунікативної 

компетенції молодих науковців – це актуальна тема дослідження (Барабаш, 2013). 

 А. Жабін розглядє розвиток та становлення наукової комунікації, робить 

спробу виділити основні етапи цього процесу. (йдеться про цілий ряд стандартів 

ISO, про юзабіліті задля створення зручного інтерфейсу веб-сайту для користувачів 

та про певну архаїчність цих норм, оскільки вони були розроблені для застарілої 

технології Веб 1.0. Саме зручність користування веб-сайтом з 'явилась завдяки 

розробникам сайтів, які почали використовувати принцип наповнення сторінки від 

«простого до складного») (Жабін, 2012). 

 Розглядаючи відкритий доступ як сучасну можливість для проведення 

наукової комунікації, І. Соколова відзначає, що однією з причин появи нових форм 

наукової комунікації стала висока вартість передплати періодики. Через невигідні 

умови з боку видавців та появу комп'ютерних технологій вчені почали шукати нові 

можливості для наукової комунікації. Це призвело до появи в 90-х роках Вільного 

доступу – принципово нової форми комунікації, яка дає можливість безкоштовно 

отримувати статті в мережі Інтернет, публікацію свого доробку оплачує вчений або 

ж організація в якій він працює. Використання нових технологій в науковій 

комунікації дає можливість легко отримати необхідне видання для користувача. За 

таких умов відбувається реорганізація бібліотек і видавництв під нові електронні 
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формати, що позитивно впливає на розвиток наукової комунікації в світі 

(Соколова, 2011). 

Ю. Лащук, вивчаючи віртуальну комунікацію, стверджує, що сьогодні віртуальна 

реальність має найпотужніший вплив на людину, основні можливості спілкування 

зосереджені в мережі. Тотальний доступ до знань призводить до перенасичення 

псевдознаннями. Віртуальний обмін науковою інформацією має свої позитивні та 

негативні сторони. Сучасна інформаційна комунікація не викликає чуттєвості, бо 

через велику кількість інформації, людина не має часу рефлексувати. Потрібно 

розрізняти комунікацію (повідомлення) і інтерпретацію (сприймання). У 

сучасному процесі спілкування важливим є трансляція (Інтернет). І під словом 

інформація розуміють комунікацію, а не знання. Проте віртуальна комунікація 

ніколи не замінить живого спілкування (Лащук, 2010). 

 О. Сербін розглядає сучасні Інтернет-технології, їх вплив на роботу з 

електронними документами, обробку та формування нових інформаційних даних. 

Вчений акцентує увагу на понятті уніфікація інформації, яка повинна забезпечити 

оптимальність пошуку індексованої інформації для представлення у веб-

орієнтованому просторі (Сербін, 2010). 

О. Скиба зазначає, що наукове теоретичне знання є засобом створення і 

функціонування інформаційних технологій, а технології є одним із чинників 

процесу наукового пізнання. Недостатні знання, та невміння орієнтуватись в 

інформаційному просторі погано позначаються на роботі науковців і викладачів. 

Наукові пізнання своєю чергою спричиняють появу нових форм наукової 

комунікації. Інформаційно-комунікаційний простір постійно ускладнюється, тому 

потрібно розробляти нові стратегії його функціонування (Скиба, 2015). 

О. Штрімайтіс висвітлює проблему електронної комунікації та відзначає, що 

пандемія змусила науковців працювати ізольовано. Сьогодні Інтернет виконує роль 

каналу комунікації. Один з активних каналів комунікації в світі YouTube. Автор 

подає аналіз дослідження КЗВО «Рівненська медична академія» щодо ефективності 
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використання YouTube у проведенні конференції. Учасники відповідали на 8 

питань, учасники віком 15-65 р. (81% - особи 15-20 р). Більшість учасників 

конференції були задоволені таким форматом конференції, проте висловились про 

проведення традиційних заходів поряд з YouTube. 72% висловились про 

результативність проведених майстер класів у такому форматі. Підтвердили 

ефективність проведення конференції в YouTube 59% респондентів. 94% були 

абсолютно задоволені технічною базою конференції. Отже, дослідження 

підтвердило, що YouTube-канал є один з перспективних каналів комунікації в 

середовищі Інтернету (Штрімайтіс, 2020).  

В. Рябов розглядає форми сучасного навчання, які використовують сучасні заклади 

вищої освіти. На сьогодні робота веб-ресурсів такого типу є ключовою при 

створенні, зберіганні та поширенні інформації у навчальній науковій комунікації. 

Надалі поява нових та розвиток чинних відритих платформ буде лише зростати 

(Рябов, 2013). 

Н. Людвік та О. Шевченко стверджують, що інноваційні процеси постійно 

впливають на мовне середовище. Одним з таких сучасних засобів став «вебінар» 

(семінар в онлайновому режимі). Ця нова технологія дозволяє: зменшити витрати, 

одночасне спілкування багатьох людей, підвищується якість подання інформації, 

можливість бачити і чути відомих особистостей. Відзначено можливість ще раз 

переглядати матеріали після вебінару. Проте, на думку вчених,  віртуальний зв'язок 

навіть дуже якісний не замінить живого спілкування (Людвік, 2012). 

 О. Словінська досліджує новий вид електронного спілкування і відзначила, 

що для професійної підготовки наукових кадрів з'явилась нова форма навчання із 

залученням комп'ютерних технологій – вебінар. Особливістю цього виду навчання 

є відчуття фізичної присутності. Основою для проведення вебінару є веб-сервіси, 

які розташовані на сервері компанії-постачальника. Ця технологія має низку 

переваг, серед них слід зазначити низькі фінансові витрати, залучення великої 

кількості учасників, прямий доступ до онлайн бібліотек та можливість запису 
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вебінару. Серед переваг вчена виділяє і недоліки цієї платформи: відсутність 

очного контакту з особою, труднощі з допомогою для учасників, оскільки тяжко 

розуміти стан та емоції людини дистанційно. Для проведення вебінарів створено 

правила, яких необхідно дотримуватись. Вебінари як потужна технологія взаємодії 

між особами дистанційно є затребуваною для сучасного суспільства. В епоху 

інформатизації такі новітні розробки будуть використовуватись багатьма людьми 

для комунікації, але є певні недоліки на таких платформах, які з часом повинні 

бути усунутими для максимальної ефективності такого виду навчання (Словінська, 

2014). 

Висновки. Таким чином, наукова комунікація нашого часу має такі 

технологічні ознаки:  при збільшенні щвидкості знижується культура наукової 

комунікації; роль національних бібліотек, які мають формувати найповніші 

державні зібрання вітчизняних та зарубіжних видань; запорукою успіху стало 

володіння іноземною мовою у науковому світі; зручність користування веб-сайтом; 

перенасичення псевдознаннями і принцип вільного доступу як принципово нової 

форми комунікації; уніфікація інформації, яка повинна забезпечити оптимальність 

пошуку індексованої інформації для представлення у веб-орієнтованому просторі; 

сучасні освітні технології та вебсервіси; глобальне поширення нових форм  

наукової  навчальної електронної комунікації за часів пандемії. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНО -КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Актуальність дослідження. У час новітніх технологій значно розширився 

ступінь впливу навколишнього світу на молоде покоління. Спілкування дітей 

дедалі частіше стає віртуальним: чати, соціальні мережі, різноманітні форуми. 

Інтернет, зі свого боку, є засобом залучення дітей до інформаційної культури.  

Важливо навчити дитину шукати, опрацьовувати та використовувати 

великий обсяг інформації за короткий інтервал часу. Допоможе вчителю розв’язати 

це завдання поєднання традиційних методів навчання та використання 

інформаційно-комунікативних технологій (далі – ІКТ). Використання цифрових 

технологій на уроках української мови дає змогу зробити процес навчання 

мобільним, диференційованим  та індивідуальним. 

Мета дослідження – здійснити аналіз основних аспектів використання 

інформаційно-комунікативних технологій. 

Основний текст. Аналіз наукової літератури показує, що проблема 

використання ІКТ на уроках української мови в початкових класах є складовою 

частиною досліджень в галузі педагогіки, психології та методики викладання 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_30_9
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/10/69.pdf
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української мови. Використання ІКТ відкривають доступ до нетрадиційних джерел 

інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, надають абсолютно нові 

можливості для творчості, дозволяють реалізовувати принципово нові форми і 

методи навчання. 

Державний статус української мови передбачає її пріоритетне використання в 

усіх сферах суспільного життя. Це зумовлює значущість вивчення української 

мови як шкільного предмета. Мовна змістова лінія шкільної освіти спрямована на 

виховання і формування особистості, котра вільно та правильно користується 

літературною мовою в усіх сферах суспільного життя. Отже, навчання української 

мови в школі має бути спрямоване на формування мовленнєвої компетенції 

особистості учня. Революція у навчальному процесі розширює можливість 

формування мовленнєвої компетенції учнів за допомогою новітніх інформаційних 

технологій навчання. 

Курс української мови – важлива складова загального змісту початкової 

освіти, оскільки він не тільки є окремим навчальним предметом, а й виступає 

основним засобом опанування усіх інших шкільних дисциплін. 

До основних напрямів використання ІКТ у початковій школі належать: 

розв’язування інтерактивних кросвордів, комп’ютерні дидактичні ігри, Інтернет 

ресурси, презентації (Жалдак, 2005). 

В. Воробцова зауважує, що застосування ІКТ має на меті демонструвати 

певну навчальну інформацію, індивідуалізувати роботу учнів та використовувати 

на одному уроці як демонстрацію, так і індивідуальну та групову роботу. Для 

роботи в демонстраційному режимі вчителю достатньо мати на уроці один 

комп’ютер і мультимедійний проектор, за допомогою якого потрібна інформація 

виводиться на екран, як правило, у вигляді слайдів (або демонстрації), відеороликів 

(Воробцова, 2007). 

Можливості ІКТ на уроках української мови можна використовувати на всіх 

етапах навчання: 
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 при поясненні нового матеріалу; 

 закріпленні вивченого матеріалу; 

 повторенні вивченого матеріалу; 

 контролі знань, умінь, навичок. 

Методи навчання з використанням ІКТ включають у себе методи організації та 

здійснення навчально-пізнавальної діяльності, методи стимулювання навчально-

пізнавальної діяльності, методи контролю і самоконтролю навчання.  

Особливо доречним буде використання ІКТ для підвищення наочності (метод 

ілюстрування і метод демонстрування) – використання на уроках української мови 

програм для створення презентацій та навчальних відео.  

Під час навчання здобувачів освіти на уроках української мови можна 

використовувати нижченаведені методи навчання з використанням ІКТ. 

Пояснювально-ілюстративний метод передбачає, що вчитель на уроці української 

мови викладає матеріал за допомогою підручника, електронного підручника, 

наочних посібників і комп’ютерної техніки. Використання ІКТ на уроці української 

мови суттєво покращує наочність та якість навчання. 

Репродуктивний метод передбачає, що здобувач ПШ засвоює навчальний 

матеріал та використовує отримані знання в аналогічних ситуаціях. Програми-

тренажери та програми електронного тестування відіграють роль «перевіряючого». 

Здобувачі ПШ здебільшого знайомі з такими програмами, спокійно виконують 

завдання, менше хвилюються. 

Проблемний метод дає змогу використовувати можливості ІКТ для 

організації процесу пошуку на уроці української мови шляхів розв’язування певної 

проблеми або певної дослідницької задачі. Головне – максимально сприяти 

активізації пізнавальної діяльності здобувачів ПШ. Використання відомостей з 

різних електронних джерел має спонукати дітей до самостійного вирішення 

проблемних питань. Здобувачі ПШ отримують додаткові знання, при цьому 

розвивають навички пошуку, упорядкування, аналізу та передачі інформації. 
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Дослідницький метод забезпечує самостійну творчу діяльність здобувачів 

ПШ, дає змогу перевести слухача в активного учасника процесу навчання. Для 

дітей шкільного віку цей метод зазвичай є найуспішнішим та найцікавішим. 

Дослідження – одне з найважливіших джерел отримання дитиною уявлень про світ. 

Дослідити, відкрити, вивчити – значить зробити крок у незвідане та невідоме. Діти 

за своєю природою дослідники і з великим інтересом беруть участь у різних 

дослідницьких справах. Успіх дослідження багато в чому залежить від його 

організації. Дуже важливо навчити дітей шкільного віку спостерігати, 

порівнювати, ставити запитання, а також виробити бажання знайти відповіді.  

Діяльнісний метод – це метод навчання, за якого дитина не отримує знання в 

готовому вигляді, а здобуває їх сама у процесі власної навчально-пізнавальної 

діяльності. Цей метод навчання є одним з провідних у сучасній початковій школі. 

Його застосування забезпечує можливості щодо вироблення в здобувачів ПШ 

необхідних пізнавальних умінь, компетенцій саморозвитку та самовиховання. 

Діяльнісний підхід дає змогу дітям глибоко поринути в таємниці навчального 

предмета, оволодіти методами його пізнання та різними способами розв’язування 

завдань. 

Під час використання ІКТ в початковій школі на уроках української мови 

потрібно враховувати таке: 

 у початковій школі закладаються основи майбутньої трудової діяльності 

дитини. Використання ІКТ (ігрових і навчальних програм з логічним і 

дидактичним навантаженням) допомагає формуванню критичного мислення, 

умінню аналізувати, порівнювати, синтезувати, оцінювати інформацію з будь-

яких джерел;бачити проблеми, ставити запитання; робити вибір, приймати 

рішення та обґрунтовувати його; 

 більшу частину знань, умінь і навичок, отриманих на уроці, діти ще не 

використовують у повсякденному житті, тобто їхня практична цінність 

втрачається. Якщо дитина застосовує ці надбання в ігрових комп’ютерних 
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середовищах, вони стають більш актуальними й мотивують дітей до їх 

використання; 

 молодші здобувачі ПШ більш емоційні, тому заняття за комп’ютером дає змогу 

частково зняти емоційну напругу й оживити навчальний процес. 

Провідні українські і зарубіжні лінгводидакти вважають, що під час навчання 

української мови слід уводити нові форми подання знань, які, відповідно, 

зумовлюють пошук засобів презентації, методів навчання, оскільки навіть однакова 

за змістом інформація може бути втілена в різну форму і представлена по-різному 

(Голобородько, 2007). 

Під час навчання української мови й літератури функцію таких формул 

виконують асоціативні малюнки, символи, схеми, опорні слова і графічні 

організатори, які сприяють згортанню, спрощенню, візуалізації тієї інформації, яку 

необхідно засвоїти.  

Багато вчителів, які працюють у початковій школі, стикаються з проблемами 

запам’ятовування деяких слів і правил правопису. Мультимедіа дає можливість 

пояснити здобувачам початкової освіти правила правопису з використанням 

анімацій та цікавих картинок. Наприклад, у мережі Інтернет можна знайти цікаву 

розповідь про апостроф. 

«Грамотійка допомагає звірятам» – цікава та захоплива гра з граматики, 

складена відповідно до програми з української мови. Завдання охоплюють 

різноманітні теми. Гра допоможе молодшим школярам закріпити вивчений на 

уроках матеріал, збагатить активний словниковий запас і сприятиме формуванню 

інтересу до вивчення української мови. 

«Аліса вивчає українську мову» – це захоплива, пізнавальна, зручна в 

користуванні комп’ютерна програма з яскравими малюнками, цікавими текстами, 

яка допоможе значно підвищити рівень знань з української мови. 
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Комп’ютерна програма допоможе закріпити знання, набуті на уроках з таких тем: 

«Текст», «Слова ввічливості», «Алфавіт» та ін. Різноманітні завдання сприятимуть 

формуванню орфографічної пильності та збагаченню словникового запасу. 

«Дитячий тренажер грамотності» – це навчальна гра для здобувачів ПШ. 

Текстові, словникові та малюнкові тренажери допоможуть значно підвищити 

рівень знань дитини з української граматики. 

Комп’ютерна гра спрямована не лише на ознайомлення і навчання, а й на 

перевірку правильності виконаних вправ і завдань з української граматики. 

Пізнавальні тренажери розширять кругозір, закріпляють знання українського 

алфавіту, а також покращать граматичні навички дитини. 

ІКТ дає можливість впливати на всі канали сприйняття людини – зоровий, 

механічний, слуховий, емоційний. Відомо, що учень запам’ятовує 5% почутого і 

20% побаченого, проте одночасне використання аудіо- і відеоінформації 

запам’ятовується до 40-50%. 

Висновки. Мультимедіа ж, як один із електронних ресурсів, – це 

представлення об’єктів за допомогою фото, відео, графіки, анімації та звуку, що 

сприяє мотивації навчання, розвитку комунікативних здібностей, накопиченню 

знань, розвитку світогляду та інформаційної грамотності. Без ІКТ неможливо 

уявити сучасну школу. Очевидно, що в найближчі десятиліття роль персональних 

комп’ютерів буде зростати і відповідно до цього будуть зростати вимоги до 

комп’ютерної грамотності всіх учасників освітнього процесу. 
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Андрій Кушнір, курсант 442 НГ 

Науковий керівник – доц. Тетяна Білецька 

 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ: 

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА ПИТАННЯ ДЕФІНІЦІЇ 

Актуальність дослідження: система освіти в Україні на сучасному етапі 

розвитку зазнає суттєвих змін: відбувається процес її реформування в  умовах 

гострої економічної кризи, швидкої зміни пануючого раніше типу світогляду, 

політичних та економічних структур, розбудови незалежної держави й 

відродження національної культури. Внаслідок цього перед педагогічною наукою 

постають важливі питання, суть яких зводиться до того, які філософсько-

світоглядні ідеї потрібно узяти за основу загальнотеоретичних засад розбудови 

національної школи, як трансформувати ці ідеї щодо специфіки України, і в який 

спосіб впровадити їх в усі галузі педагогічної діяльності. Відповіді на ці запитання 

набувають актуальності під час організації системи професійної підготовки, адже 

освіта покликана допомагати особистості здобути системні наукові знання на 

відміну від сформованих спонтанно життєвих навичок. Серед пріоритетних 

напрямів розвитку світової та вітчизняної системи освіти – питання вирішення 

проблем розвитку особистості учня та викладача, технологізації цього процесу.  

Мета дослідження: проаналізувати особливості технологічного підходу у 

навчанні, з’ясувати історію його формування та змістові характеристики?  
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Насамперед зауважимо, що ідеї про технологізацію освіти висловлював ще 

свого часу Я. Коменський. Останню він розглядав як уміння правильно визначати 

мету, обирати засоби її досягнення та формувати правила користування цими 

засобами. Елементи технологічного підходу можна знайти і в працях більшості 

видатних іноземних та вітчизняних педагогів, таких як А. Дистервег, Й. 

Песталоцці, Л. Толстой, А. Макаренко, В. Сухомлинський та інших. Сплеск 

зацікавленості педагогічними технологіями характерний для шкіл США 30-х років 

ХХ століття, коли з’явилися перші програми аудіовізуального навчання. Там же 

вперше використовується термін «освітня технологія».  

Сучасна педагогічна технологія охоплює коло теоретичних та практичних 

питань керування, організації навчального процесу, методів та засобів навчання. 

Своїм походженням вона зобов’язана реалізації педагогічних та технічних ідей, які 

висловлювали на рубежі XX ст. засновники прагматичної психології та педагогіки 

(І. Джеймс, Д. Дьюї, С. Холл, Р.Торндайк), представники «індустріальної 

педагогіки» (В. Тейлор, Ф. Гільберт). Науково-технічна революція, яка торкнулася 

всіх галузей науки, техніки, суспільного життя, освіти, наповнює педагогіку новим 

зміст. 

Поняття «педагогічна технологія» останнім часом дедалі більше 

поширюється в науці й освіті. Його варіанти – «технологія навчання», «освітні 

технології», «технології в навчанні», «технології в освіті» – широко 

використовуються в психолого-педагогічній літературі і мають понад 300 

формулювань, залежно від того, як автори уявляють структуру і компоненти 

освітнього процесу. Аналіз еволюції даного поняття дає змогу прогнозувати 

технологічні тенденції в освіті (Баханов, 2002: 48). Сьогодні у центрі дискусій 

перебуває понятійний апарат численних видань із проблем педагогічної технології, 

у тому числі понад 20 спеціалізованих журналів. Педагогічну технологію у 

світовому педагогічному просторі опрацьовують розгалужені локальні центри, 
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національні і міжнародні центри, асоціації й інститути, де здійснюється підготовка 

професіональних педагогів-технологів. 

Пропонуємо періодизацію еволюції поняття, яка може бути прив’язана до 

конкретних дат, що є віхами в історії педагогічної технології: 

1946р. – запровадження плану аудіовізуальної освіти в університеті штату Індіана 

США (автор – Л. К. Ларсон); 

1954р. – висунення ідеї програмованого навчання (автор Б.Ф.Скиннер); 

1961р. – відкриття відділення технології навчання в університеті Південної 

Каліфорнії (керівник – Д. Д. Фінн); 

1968р. – розробка і впровадження мови програмування ЛОГО в школі 

(Массачусетський технологічний інститут США, керівник С.Пейперт); 

1976р. – створення першого персонального комп’ютера «Еппл» (автори – С.Джобс, 

С.Уозник);  

1981р. – застосування з навчальною метою спеціальних програмних засобів 

дисплейних класів; 

1990 р. – використання інтерактивних технологій в освіті. 

Подальшу зміну змісту терміна можна охарактеризувати як тенденцію до 

багатоаспектності. Як указують Ф. Персиваль і Г. Еллінгтон, у технологію освіти, 

крім жорстких (комп’ютери, мультимедіа, тощо) і м’яких (слайди, кодопозитиви, 

магнітофільми, відеозаписи, комп’ютерні програми) засобів, входять «невідчутні» 

аспекти (чи, інакше, «супутні засоби»): ідеї і досвід, виведені з таких різних 

галузей знань, як психологія, соціологія, професійний менеджмент і системний 

аналіз у поєднанні з удосконаленнями в більш технічних галузях, таких як оптика, 

репрографія, акустика і мікроелектроніка, використовуваних для розробки методик 

оптимального засвоєння знань чи навчальних систем. 

На сьогодні, ми фіксуємо дискусії щодо змістових характеристик дефініції  

«педагогічна технологія». Наведемо найбільш розповсюджені її визначення: 
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 педагогічна технологія – це удосконалення, застосування й оцінювання 

систем, способів і засобів для поліпшення процесу засвоєння знань (Рада з 

педагогічної технології, Велика Британія); 

 це доповнення до наукового знання про засвоєння навчального матеріалу для 

поліпшення ефективності і корисності навчання і практичної підготовки 

(Національний центр програмованого навчання, Велика Британія). 

 це система дій з планування, забезпечення й оцінювання всього процесу 

навчання, обумовлена специфічною метою, заснована на дослідженнях процесу 

засвоєння знань і комунікації, а також використання людських і матеріальних 

ресурсів для досягнення ефективнішого навчання” (Комісія з технології навчання, 

США) (Баханов, 2000: 21). 

Усі три визначення мають істотний недолік – у них ідеться про підвищення 

ефективності навчання і не згадується про методи досягнення цього. У зв’язку з 

цим, дослідники Д. Фінн, А. Ламсдейн, П. Мітчелл, Р. Томас пропонують 

розглядати кілька значень педагогічної технології одночасно. Обґрунтовуючи 

такий підхід, назвемо його багатоаспектним, Д.Фінн підкреслював: «Тільки наївні 

люди вважають, що технологія – це просто комплекс апаратури і навчальних 

матеріалів. Це значить набагато більше. Це спосіб організації, це напрямок думок 

про матеріали, людей, заклади, моделі і системи типу «людина – машина». Це 

перевірка економічних можливостей проблеми. Крім того, технологія істотно 

причетна до взаємодії науки, мистецтва і людських цінностей» (Богданова, 2003: 

45-46). 

 Педагогічні технології, зазвичай, відображають прийняту в різних країнах 

систему освіти, її загальну цільову і змістовну спрямованість, організаційні 

структури і форму, відображені в державних нормативних документах, зокрема– в 

освітніх стандартах. Сама по собі система неперервної освіти в нашій країні теж 

може бути занесена до класу освітніх технологій. Педагогічна технологія 

відображає тактику реалізації освітніх технологій і будується на знанні 
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закономірностей функціонування системи  освітнього середовища у визначених 

умовах навчання (індивідуального, групового, колективного, масового тощо). Їй 

притаманні загальні риси і закономірності реалізації навчально-виховного процесу 

незалежно від конкретного навчального предмета. 

Педагогічна технологія може містити в собі інші спеціалізовані технології, 

застосовувані в інших галузях науки і практики – електронні і нові інформаційні 

технології, поліграфічні, тощо. 

Технологія навчання відображає шлях освоєння конкретного навчального 

матеріалу в межах визначеного предмета, теми, питання й у межах цієї технології. 

Вона близька до окремої методики. Її ще можна було б назвати дидактичною 

технологією.  

Таким чином, педагогічна технологія функціонує і як наука, що досліджує 

найраціональніші шляхи навчання, і як система способів, принципів, 

застосовуваних у навчанні, і як реальний процес навчання (Богданова, 2003:  47). 

Педагогічна технологія в загально-педагогічному розумінні характеризує цілісний 

освітній процес з його метою, змістом і методами навчання.  

Окремо предметна педагогічна технологія являє собою сукупність методів і 

засобів для реалізації визначеного змісту навчання в межах одного предмета. 

Локальна ж технологія передбачає вирішення окремих дидактичних і виховних 

завдань. Персонал-технологія присутня в досвіді педагогів-новаторів.  

Інтерес як учених, так і практиків до педагогічної технології викликано різними 

причинами. Для когось це модний напрям. Інші вважають педагогічну технологію 

засобом вирішення більшості педагогічних проблем. Ми ж схильні вважати, що це 

об’єктивний процес, новий етап в еволюції освіти, на якому будуть переглянуті 

підходи до супроводу і забезпечення процесу природного розвитку дитини. 
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УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ЯК ЧИННИК 

ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ЗДОБУВАЧІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Актуальність дослідження. Основними показниками якості та динаміки 

особистісного зростання дошкільника є прояви його фізичної, соціально-

моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньої та креативної 

активності. Оволодіння рідною мовою є одним із найважливіших надбань дитини 

дошкільного віку. Базовий компонент дошкільної освіти (2021) в Україні визначає 

важливим завданням сучасного закладу дошкільної освіти формування 

мовленнєвої компетенції здобувачів дошкільної освіти, орієнтує на активну 

позицію дитини в процесі опанування мовних норм. Важко переоцінити значення 

усної народної творчості у формуванні мовленнєвої компетентності здобувача 

дошкільної освіти, адже вже з раннього віку вивчення таких малих фольклорних 

жанрів, як загадок, скоромовок, лічилок, народних пісень, забавлянок, мирилок, 
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паремій, а також середніх за розміром фольклорних жанрів сприяє формуванню 

фонетичної, лексичної, граматичної, фразеологічної компетентностей.  

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність використання фольклору як чинника формування 

мовленнєвої компетенції здобувачів дошкільної освіти. 

Основний текст. Мовлення – це одна з найголовніших функцій, «дзеркало» 

наших мисленнєвих операцій, емоційного стану, засіб самореалізації та входження 

в соціальний світ. Воно має великий вплив на формування психічних процесів у 

дитини і на її загальний розвиток.  

Розвиток мислення залежить в значній мірі від розвитку мовлення; 

звуковимова є основою оволодіння грамотою та всіма іншими дисциплінами; вона 

є основним засобом спілкування людей між собою; мовлення відіграє велику роль 

в регуляції поведінки та діяльності дитини на всіх етапах її розвитку. 

Мовленнєва компетенція виявляє готовність та спроможність особистості 

адекватно та доречно застосовувати мову в конкретних ситуаціях (висловлювати 

свої думки, бажання, наміри, прохання тощо), використовуючи для цього як мовні, 

так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності (Богуш, 1999, 

c. 3). 

Усна народна творчість має велике значення для формування мовленнєвої 

компетентності, яка об’єднує фонетичний, лексичний, граматичний, діалогічний, 

монологічний складники та засвідчує їх взаємозалежність і взаємообумовленість. 

Наприклад, лічилочка «раз – метелик, два – жучок, три – невтомний павучок, а 

чотири – бабка спритна, п’ять – то сонечко привітне, шість – потішний світлячок, 

сім – то джмелик-дивачок, вісім – бджілка-трудівниця, дев’ять – мушка-

танцівниця, десять – коник-стрибунець. Тут лічилочці кінець!»  сприяє 

формуванню мовленнєвої, художньо-мовленнєвої, комунікативної 

компетентностей (Кобилецька, 2021: 58). Велике морально-етичне і естетичне 

значення має мирилка, що збагачує словниковий запас дошкільників: Через тин 
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вишня нахилилася, дві подружечки посварилися. Тобі яблучко, мені грушечка, не 

сварімося, моя душечко. Тобі яблучко, мені зернятко, помирімося, моє серденько 

(Кобилецька, 2021: 58). 

Скоромовки сприяють формуванню фонетичної компетентності:  Бобер на 

березі з бобренятами бублики пік; Бабин біб розцвів у дощ – Буде бабі біб у борщ; 

Ішов Прокіп, кипів окріп, прийшов Прокіп – кипить окріп, як при Прокопі, так і 

при Прокопі і при Прокопенятах. 

Важко переоцінити роль народних казок «Півник і двоє мишенят», «Лисичка 

і Журавель», «Ріпка», «Лисичка-Сестричка» та ін., що сприяють розвитку зв’язного 

мовлення дитини дошкільного віку.  

Для формування мовленнєвої компетенції доцільними будуть організовані  і 

самостійні форми діяльності з використанням фольклорних текстів.  

Організовані форми діяльності з дітьми: заняття; спостереження; бесіди і 

розмови; ігри з правилами; трудові доручення; чергування; колективна праця; 

проведення експериментальних дослідів; індивідуальна робота; свята, розваги; 

екскурсії; побутові процеси: одягання, умивання, приймання їжі, вкладання на сон, 

чергування  (Богуш, 1999: 5). 

Для виконання завдання, організації гри, спостереження чи чергування 

педагог використовує методики розвитку різних аспектів мовлення: вчить слухати, 

аналізувати, запитувати та давати відповіді на питання, звертатися з проханням чи 

для організації спільної діяльності, засвоює мовленнєвий етикет.  

Однак саме самостійні форми діяльності дають змогу реалізувати набуті знання: 

ранкові та вечірні години; прогулянки; самостійна ігрова діяльність; образотворча 

діяльність; театральна діяльність; рухова; пізнавальна. 

Спілкуючись з дитиною дошкільного віку в процесі занять та ігор, дорослий 

поступово вводить її у великий світ образів усної народної творчості. 

 Особливостями методичної вказівки в роботі з дітьми дошкільного віку є 

безпосередність, емоційність спілкування, наочність, ігровий характер навчання. 
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Висновки. Підсумовуючи вищевказане, варто зазначити, що усна народна 

творчість як невід'ємна частина практичної педагогіки протягом століть формувала 

естетичні смаки дитини, становлячи морально-етичну основу розвитку особистості. 

Художнє слово, водночас із живими спостереженнями, збагачувало знання про 

навколишній світ, вчило доброти й співчуття, допомагало самоствердженню, 

розвивало мовленнєві здібності.  

Отже, мовленнєвий розвиток дошкільників характеризується швидким 

ростом мовленнєвої активності, інтенсивним накопичуванням понятійного та 

лексичного матеріалу, засвоєнням структури рідної мови, основ її звукової 

культури та елементів граматичної діяльності. Активізується сприйняття 

художнього слова. З'являються навички та вміння слухати і розуміти твір дитячої 

літератури, зацікавленість, –  і на підставі цього – емоційне сприйняття та бажання 

запам'ятовувати та декламувати неодноразово віршики, які слухали; розповідати 

казочки, розглядаючи малюночки; доповнювати їх зміст. 
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ІННОВЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУМВАННЯ  

ЛЕКСИЧНОЇ КОМПТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Актуальність дослідження. Мова є одним із ключових чинників 

формування учнів як особистості. Так, як сучасна система освіти базується на 

компетентнісному підході, який спрямований на всебічний розвиток особистості, 

саме тут актуальності набуває проблема формування комунікативної 

компетентності учнів. Надзвичайно важливим для якісного оволодіння навчальним 

матеріалом для сучасних учнів є використання інноваційних технологій, що 

збільшує ефективність навчання. Не можемо не надавати цьому особливого 

значення, тому що здатність успішно користуватися мовою є одним з ключових 

завдань комунікативної компетентності, а також завданням вчителя – формувати це 

вміння у школярів. 

Мета дослідження - з’ясувати значення та важливість інноваційних 

технологій, що впливають на формування лексичної компетентності учнів 

початкової школи.  

Основний текст Лексична компетентність є однією з десяти ключових 

компетентностей Нової української школи і складає основу комунікативної 

компетентності. Її основною метою є збагачувати словниковий запас учня та 

розвивати вміння доречно використовувати лексику в різних контекстах. 

Збагачення лексичного запасу необхідно для успішної комунікації, адже це справді 

є тим головним і необхідним матеріалом, яким ми користуємось у мові. Це також є 

той інструмент, який допомагає соціалізуватись та вміти зарекомендувати себе, що 

є не менш важливим для школярів. Учні повинні усвідомити, що мова потрібна 

людям, щоб розмовляти, повідомляти один одному свої думки, почуття, бажання, 

дізнаватися про події, враження і думки інших людей. Без мови було б важко, а то 
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й просто неможливо разом навчатися, працювати, гратися – взагалі жити в 

суспільстві. 

Формування лексичної компетентності учнів у процесі навчання української 

мови – це складний процес створення умов для цілеспрямованого збагачення 

словникового запасу, удосконалення пізнавально-мовленнєвого досвіду учнів; 

опанування ними лексичних норм сучасної української мови в аспекті семантики, 

творення, функціонування слів; вироблення навичок ідентифікації лексичних 

одиниць у навчальному тексті, розвитку лексичних умінь, здатностей швидко й 

оригінально добирати вербальні асоціації для мовленнєвого спілкування; 

стимулювання емоційно-ціннісного ставлення до української мови й мовлення на 

основі розвиненого чуття слова (Кучерук : 5).   

Формування лексичної компетентності має на меті сформувати на високому рівні 

знання та вміння як використовувати мову, а також здатність користуватись всіма 

видами мовленнєвої діяльності. 

Сучасна методика особливу увагу приділяє практичній спрямованості 

навчання української мови, удосконаленню комунікативних компетентностей на 

основі засвоєних лексичних понять; їх смислового значення; місця в загальній 

системі лексики; походження; вживаності; сфери застосування в процесі 

спілкування; їх експресивно-стилістичного характеру (Пентилюк, 2004: 198).   

Формування лексичної компетентності є тривалим процесом, який необхідно 

завжди оновлювати та збагачувати. Вчитель є немов би тим інструментом, який 

організовує цей процес різнопланово та націлює на практичне застосування в 

майбутньому. Робота над вивченням лексичного матеріалу в початкових класах має 

велике загальноосвітнє і практичне значення. Вивчення його розширює знання 

учнів про мову, ознайомлює з одиницею мови – словом, є головним джерелом 

збагачення словника учнів. 

Серед важливих завдань роботи над лексикою в загальноосвітньому закладі 

слід виділити з’ясування лексичного багатства української мови, опрацювання 
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нових слів, ознайомлення з художньо-зображальними засобами рідної мови. Учні 

повинні усвідомити місце лексики серед інших структурних рівнів української 

мови, її роль в опануванні фонетики, орфоепії, граматики, орфографії, стилістики, 

навчитися володіти словниковим запасом у різних ситуаціях спілкування (Хом’як, 

2014).   

Для ефективного навчання учнів нового покоління сучасна система освіти 

потребує динамічності, змін, індивідуального підходу до особистості учня, а також 

використання таких засобів навчання, що сприятимуть зацікавленню та мотивації 

навчання учнів. Одним із завданням вчителя є створення такого навчального 

середовища, яке допоможе учням нового типу мислення ефективно засвоювати 

навчальний матеріал та набувати практичних навиків у його застосуванні. 

Одним зі шляхів реформування сучасної освіти є використання педагогічних 

технологій, спрямованих на всебічний особистісний розвиток школярів. Оновлення 

змісту й методів навчання в загальноосвітній школі вимагає впровадження новітніх 

педагогічних технологій, пошуку нових ідей, нових шляхів, спонукає звернути 

увагу на використання в практиці навчання учнів початкової школи інноваційних 

технологій (Мозуль, 2020). 

Інноваційні технології навчання стають невід’ємним компонентом розвитку нової 

української школи та засобом навчання учнів, оскільки учні нового покоління для 

кращого та якіснішого засвоєння матеріалу потребують постійних змін та 

інновацій, що у свою чергу сприяє активізації навчального процесу.  

Сучасний  розвиток  суспільства  наводять  на  висновок, що освітня система, 

яка ігноруватиме у своїй діяльності інноваційний чинник,  не  лише  відставатиме  

від  новітніх  тенденцій,  а  й  спричинятиме формування особистості, яка 

заздалегідь відстає в інтелектуальній, духовній та соціальній сфері (Дичківська, 

2004: 13). 
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Інноваційне навчання – це навчальна діяльність, яка спрямована на розвиток 

особистості, її творчих здібностей, мислення й зорієнтована на динамічні зміни в 

навколишньому світі та особистісну ініціативу (Мозуль, 2020). 

Процес формування вмінь і навичок лексичної компетентності стає 

результативнішим, якщо організовувати навчання у співробітництві, яке 

ґрунтується на спільній діяльності та взаєморозумінні вчителя й учнів. Саме 

таке навчання з використанням інноваційних технологій сприяє формуванню 

ключових компетентностей учнів, підвищує інтелект дитини, зміцнює її віру 

у власні здібності, стимулює активність і творчість. 

Освітні інноваційні технології спрямовані на всебічний розвиток дитини. 

Інтерактивні форми і методи дають можливість створити на уроках української 

мови комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою необхідність, 

зможе розкрити свої здібності й продемонструвати знання, відчути впевненість у 

собі (Мозуль, 2020). 

Висновки. Інноваційні  педагогічні  технології  є  ефективним    способом 

організації  навчального процесу  з  метою формування лексичних  

компетентностей на уроках української мови. Інноваційні технології стають 

ключем у системі ефективного навчання, а також у системі співпраці вчителя та 

учнів, за допомогою якої в результаті отримаємо високий рівень розвитку учнів. 
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ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ  

В УМОВАХ НУШ 

Актуальність дослідження. Інтеграція в освіті стає все більш популярною 

та актуальною у наш час, адже сприяє розвитку критичного мислення, формуванню 

цілісного світогляду, дає змогу бути дослідниками, допомагає налагодити 

співпрацю між вчителем та учнями.  Впровадження інтегрованого навчання та 

ефективних форм взаємодії зі здобувачами, зокрема початкової ланки освіти, 

вимагає від педагога високої компетентності, уважності та професійності. Та яка з 

цього користь і чи є важливим та потрібним впровадження інтегрованого навчання 

в освітньому процесі Нової української школи (НУШ)? 

Мета дослідження – охарактеризувати важливість впровадження 

інтегрованого навчання в освітньому процесі НУШ. 

Основний текст. Один із напрямів методичного оновлення уроків у 

початкових класах – проведення їх на основі інтеграції навчального матеріалу з 

кількох предметів, об’єднаних навколо однієї теми. Цей підхід сприяє 

інформаційному збагаченню сприймання, мислення і почуттів учнів за рахунок 
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залучення цікавого матеріалу, що дає змогу з різних сторін пізнати якесь явище, 

поняття, досягти цілісності знань. У наш час ідея інтеграції змісту і форм навчання 

приваблює багатьох учених і вчителів-практиків (Савченко, 2002: 260). 

Сучасна система освіти спрямована на формування високо освіченої, 

інтелектуально розвиненої особистості з цілісним уявленням картини світу, з 

розумінням глибини зв'язків явищ і процесів, які мають цю картину. Предметна 

роз'єднаність стає однією з причин фрагментарності світогляду Таким чином, 

самостійність предметів, їх слабкий зв'язок один з одним породжують серйозні 

труднощі у формуванні в учнів цілісної картини світу (Добровольська Л.Н., 

Чорновіл В.О., 2017: 7 – 9). 

О. Савченко (2002) зазначає, що інтеграція навчання – відбір та об’єднання 

навчального матеріалу з різних предметів з метою цілісного й різнобічного 

вивчення важливих наскрізних тем (Савченко, 2002: 356). 

Інтегровані уроки сприяють формуванню цілісної картини світу у дітей, розуміння 

зв'язків між явищами в природі, суспільстві і світі в цілому, сприяють більш 

міцному засвоєнню знань, спонукають до пошукової та дослідницької діяльності. 

Важливо врахувати той факт, що інтеграційні зв'язки між предметами початкової 

школи мало розроблені, викладені суперечливо, багато розбіжностей серед вчених 

в розумінні суті цих зв'язків. Вчителі, початкових класів, які мають чіткі системи 

методичних рекомендацій з цього питання, змушені вирішувати цю проблему на 

емпіричному рівні (Добровольська, Чорновіл, 2017: 7 – 9). 

На нашу думку, під час вивчення окремих предметів, учні не мають 

достатньої можливості встановлювати якісні та системні зв’язки між навчальним 

матеріалом різних освітніх галузей, систематизувати та узагальнювати знання, 

запам’ятовувати вивчене на уроці та використовувати це в практичних життєвих 

умовах. Саме тому вчителі обирають інтегроване навчання, адже це дозволяє 

зробити школу більш актуальною, сучасною, доступною та цікавою для учнів, і, 
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особливо, корисною в контексті формування ключових компетентностей та 

наскрізних вмінь. 

Інтеграція можлива тільки при ряді умов:  

 спорідненість наук, відповідних інтегрованим навчальним предметам; 

 збігу або близькості об'єкта вивчення;  

 наявності загальних методів і теоретичних концепцій побудови 

(Добровольська, Чорновіл, 2017: 7 – 9). 

До переваг інтегрованого навчання в Новій українській школі науковці відносять: 

чіткість і багатоконтекстність у розумінні мети навчальної дисципліни; глибина 

знань і розуміння навчальної теми, завдяки вивченню її з різних позицій; 

комплексне й об’єктивне засвоєння предметних компетенцій; розвиток навичок 

інтегративного та системного мислення (Софій, Онопрієнко, Найда та ін., 2017: 72 

– 73). 

Дослідження психологів показують, що міжпредметні зв'язки на початкових 

етапах їх включення в пізнавальну діяльність учня грають роль ситуаційного або 

пускового, який спонукає стимулі. Вирішуючи міжпредметні пізнавальні завдання, 

учень спрямовує свою активність або на пошук невідомих відносин, в яких 

знаходяться відомі предметні знання, або на формування нових понять на основі 

встановлених конкретних міжпредметних зв'язків.  Міжпредметні зв'язки в процесі 

навчання виступають в якості істотного учасника активізації навчально-

пізнавальної діяльності учнів (Добровольська, Чорновіл, 2017: 7 – 9). 

При вивченні будь-якого предмета треба дбати не про кількість вивчених 

фактів і не про кількість вироблених навичок, а про формування узагальнених 

видів пізнавальної діяльності ˗ логічних і специфічних. Оволодіння узагальненими 

прийомами пізнавальної діяльності не тільки підвищує рівень пізнавальних 

можливостей учнів, якість засвоєння знань, а й скорочує час, необхідний для 

навчання (Добровольська, Чорновіл, 2017: 7 – 9). 

Інтеграція в освіті розглядається як: 
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 фактор розвитку освітніх систем;  

 різновид наукової інтеграції, що здійснюється в межах педагогічної теорії та 

практики; вища форма відображення єдності цілей, принципів, змісту, форм 

організації процесу навчання та виховання;  

 процес і результат взаємодії структурних елементів змісту освіти, який 

супроводжується зростом системності та спресованості знань учнів;  

 цілеспрямоване об’єднання, синтез відповідних навчальних дисциплін у 

самостійну систему цільового призначення, яка спрямована на забезпечення 

цілісності знань та вмінь (Софій, Онопрієнко, Найда та ін., 2017: 72 – 73). 

При інтегрованому навчанні освіта розглядається через призму загальної 

картини, а не ділиться на окремі дисципліни. Предметні межі зникають, коли 

вчителі заохочують учнів робити зв’язок між дисциплінами і спиратися на знання і 

навички з кількох предметних областей. Учням потрібні відкриті можливості для 

інтеграції знань і навичок з різних дисциплін і критичного оцінювання того, як всі 

ці частини взаємодіють (Софій, Онопрієнко, Найда та ін., 2017: 72 – 73). 

Висновки. Впровадження інтегрованого навчання в освітній процес НУШ є 

дуже доцільним та важливим, тому що формує компетентнісне ставлення учнів до 

уроків, розвиває важливі навички та вміння. Такі уроки сприяють створенню умов 

для розвитку особисто орієнтованого та розвивального навчання, дозволяють 

систематизувати та закріплювати знання в цікавий спосіб,  допомагають внести 

новизну та креативність у звичайний  урок, тому що відбувається урізноманітнення 

методів та форм навчання, поєднання декількох галузей в один предмет. Дітям не 

набридають такі заняття, тому що саме  під час них дуже часто змінюється вид 

діяльності.  Перевагою є те, що кожна дитина зможе відчути себе особливою та 

визнаною. Ми вважаємо, що інтегроване навчання є невід’ємною частиною 

освітнього процесу НУШ, адже є сучасним та цікавим як для учнів, так і для 

педагогів. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІГОР НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В 

ПОЧАТКОВІЙ ВАЛЬДОРФСЬКІЙ ШКОЛІ 

Актуальність дослідження. Чисельні дослідження вітчизняних та 

закордонних учених, зокрема: О. Іонова (1997, 2004), О. Казачінер (2005), 

Г. Матюха (2004), О. Паршикова (2002), Л. Чернявська і Т. Гусак (2004), 

Т. Шкваріна (2004), Р.Штайнер (1995), К. Штокмайер (1995), К. Яффке (1994), 

M. Rawson (2002), свідчать про те, що молодші школярі мають найкращі 

передумови для успішного оволодіння іноземними мовами, оскільки людський 

мозок має велику пластичність та особливу здібність до оволодіння мовою 

протягом першого десятиріччя життя. Діти цього віку володіють великими 

фізичними та пізнавальними можливостями та високою сприйнятливістю до 

навчання.  
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Вивчення англійської мови в початковій вальдорфській школі  

відбувається у строгій відповідності віковим особливостям молодших 

школярів. Вальдорфські педагоги ще багато років тому визначили 

особливості навчання іноземних мов, основною з яких є трирічний 

усний розмовний курс, бо молодші школярі мають особливі здібності 

для оволодіння іноземною мовою (Яффке, 1994 : 12), а саме:   

пластичність мозку, велика сприйнятливість до іншомовних інтонацій, 

здатність запам’ятовувати багато нового матеріалу, оволодівати 

граматикою через різноманітні усні вправи. Завдяки цьому молодші 

школярі можуть точно наслідувати потоку мови (звуку, ритму, 

інтонації, наголосу тощо), засвоювати та застосовувати мовні моделі. У 

зв’язку з цим навчання англійської мови у вальдорфській школі 

спрямоване на те, щоб донести до дитини звукові та стилістичні 

особливості іноземної мови, щоб учні набували вміння вільно 

спілкуватися. Це забезпечує усномовне навчання у 1 -3 класі; у 3 класі 

тільки починається знайомство з літерами і підготовка до навчання 

письму і читанню, а свідоме вивчення граматики – з 4 класу.  

Мета дослідження  – охарактеризувати види ігор, що 

використовуються в початковій вальдорфській школі.   

Основний текст.  У навчанні англійської мови молодших школярів 

у вальдорфській школі виняткове значення мають ігри, і вони є першим 

кроком на шляху до вільного спілкування. У грі діти досить легко і 

міцно запам’ятовують окремі слова, словосполучення, пісні, вірші, 

діалоги тощо. Ігрові ситуації забезпечують активне сприйняття 

інформації, здійснення різноманітних розумових операцій (Шкваріна,   

2004: 46).  

Майже в кожній грі ми маємо справу з одним -двома мовними 

прикладами, які багаторазово повторюються. Але кожного разу гра 
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повторюється в новому варіанті. Це допомагає відпрацювати певні 

словосполучення, речення і виявити елементи творчості. У вивченні 

англійської мови в початковій вальдорфській школі використовуються 

такі види ігор:   

 рухливі ігри. Особливо дітям до вподоби ігри, де вони бігають, стрибають. Після 

таких активних ігор зазвичай ідуть вправи, які допомагають дітям заспокоїтися і 

зосередитися. В освітньому процесі частка рухливих ігор дуже великою, бо 

молодшим школярам властива підвищена рухова активність, і слова, вірші, 

речення, які використовуються в іграх з рухом, міцно запам’ятовуються учнями. 

Водночас ігри створюють умови для подальшого активного засвоєння знань уже у 

стані спокою;  

 ігри – змагання. Змагаються учні один з одним або команди учнів. Найчастіше 

ігри-змагання (без рухової активності) використовуються на початку вивчення 

теми і спрямовані на розвиток стійкого словникового запасу учнів, формування 

уміння узагальнювати. Слід зазначити, що ігри-змагання допомагають значно 

підвищити пізнавальну активність школярів та їхній особистісний статус, бо 

використання змагань сприяє вияву особистісного досвіду учнів, їхніх інтересів, 

ставлення до друзів, навколишнього світу;  

 ігри по колу. Вони використовуються для формування словникового запасу з 

певної теми, сприяють розвитку пам’яті та уваги школярів. Наприклад, перший 

учень називає слово із заданої теми, а другий учень повторює це слово і називає 

своє. Так, усі учні по колу повторюють всі слова, які сказали до них, і додають своє 

слово за темою;  

 ігри – опис. Суть цих ігор полягає в тому, що вчитель описує якийсь предмет чи 

тварину, називаючи її основні ознаки (колір, розмір тощо), а діти мають відгадати, 

що їм описав учитель. Або учню пропонується із закритими очима ідентифікувати 

той чи інший предмет, описуючи його вголос. Такі ігри сприяють виробленню в 
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учнів навичок спілкування і розуміння мовного матеріалу, 

відпрацюванню різних граматичних конструкцій;   

 ігри з використанням малюнків, які унаочнюють і полегшують 

навчання. Наприклад, усім учням або групам учнів пропонується два 

малюнки, на яких зображено майже те саме, але з невеликими 

різницями, і діти мають визначити, що є спільне на обох малюнках, і 

які є відмінності. Такі вправи розвивають увагу молодших школярів, 

спрямовуються на збагачення словникового запасу та демонструють 

рівень володіння мовою;  

 ігри-уяви. Вони спрямовані на перенесення учня в уявний світ, де він 

має змогу за допомогою фантазії та уяви виразити іноземною мовою 

свої почуття (наприклад, “If I were a princess…”) (Валуєва, 2005). Ці 

ігри також допомагають збагачувати словниковий запас учнів, 

підвищувати їх упевненість у собі, розвивати мислення та вміння 

висловлювати власні думки;  

 ігри-інсценування. Суть полягає в тому, що діти розігрують діалоги, 

ситуації, у яких поводяться згідно з роллю. Наприклад, учні вдають із 

себе казкових героїв, улюблених персонажів мультфільмів або реальних 

людей, а іншим школярам треба взяти в них інтерв’ю (Яніна, 2003). 

Такі ігри дозволяють дітям розкритися, почуватися вільно, 

невимушено, а також продемонструвати свої знання, кмітливість, 

творчий підхід, виявити акторські здібності;   

 ігри із жестами, які допомагають краще передати та зрозуміти зміст 

розповіді. Так, учень або невелика група учнів складають оповідання і 

показують його за допомогою жестів. Після закінчення показу інші учні 

розповідають це оповідання так, як вони його зрозуміли, і діти, які 

показували його, коментують, наскільки правильно їх сприйняли інші. 

Ігри із жестами активізують роботу учнів на уроці, бо привносять 
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кумедні елементи, а також сприяють розвитку уяви, акторських 

здібностей, покращенню емоційної атмосфери на уроках, оскільки діти 

вчаться розуміти своїх друзів без слів;  

 ігри з використанням предметів, що унаочнює і полегшує запам’ятовування 

нових слів; 

 ігри на тренування граматичних конструкцій, які містять обдуманий заздалегідь 

повтор окремих структур і словникових одиниць;  

 ігри з цифрами, які спрямовані на запам’ятовування числівників та розвиток 

уваги.  

Висновки. Отже, на уроках англійської мови в початковій вальдорфській 

школі використовується багато різних ігор. Застосовуючи ігри, слід пам’ятали, що 

кожна гра має свій власний характер, своє місце на уроці, і діти також мають свої 

власні уподобання стосовно стилю і правил проведення гри. Ігри на уроках 

англійської мови сприяють відкритості учнів, подоланню сором’язливості, 

підвищенню їхнього бажання вивчати нове, забезпечують добре оволодіння 

новими словами та граматичними конструкціями шляхом багаторазового 

повторення мовного матеріалу. Вони також стимулюють розвиток самостійного, 

творчого мислення молодших школярів, їхньої пізнавальної активності, 

формування відповідального ставлення до навколишнього світу та готовності дітей 

до іншомовної діяльності.  
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CПІВПРАЦЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ І СІМ’Ї: 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 

Актуальність дослідження. Державна політика в галузі освіти підкреслює 

провідну та важливу роль сім’ї у вихованні дітей. Також наголошується на тому, 

що одним з важливих напрямів роботи закладу дошкільної освіти є взаємодія з 

батьками, яка здійснюється на підставі низки нормативно-правових документів, які 

регламентують основні засади цієї співпраці. 

Мета дослідження – проаналізувати зміст нормативно-правових документів, 

що регламентують співпрацю закладу дошкільної освіти та сім’ї.  

Основний текст. Закон України «Про освіту» «регулює суспільні відносини, 

що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав 

та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, 

а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого 

самоврядування у сфері освіти». Згідно з нормами закону, батьки є одними з 

учасників освітнього процесу, яким надано певні права та обов’язки. У документі 

визначено напрями співпраці батьків із закладами освіти, а саме: здійснення 

освітнього процесу, громадське самоврядування в установах та фінансування 

закладів освіти (Закон України «Про освіту», 2019). 

Функціонування дошкільної освіти в державі регламентується спеціальним 

законом – Законом України «Про дошкільну освіту». Ст. 3 п. 2 Закону України 

«Про дошкільну освіту» передбачено: «Держава надає всебічну допомогу сім’ї у 

розвитку виховання та навчання дитини; ... піклується про збереження та 

зміцнення здоров’я, психологічний і фізичний розвиток дітей» (Закон України 

«Про дошкільну освіту», 2019). 
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Слід зазначити, що у ст. 8 Закону України «Про дошкільну освіту», визначені 

певний обов’язок та роль сім’ї у дошкільній освіті. А саме: 

Сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших 

навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог 

Базового компонента дошкільної освіти. 

Відвідування дитиною закладу дошкільної освіти не звільняє сім’ю від 

обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі. 

Батьки або особи, які їх замінюють, відповідають перед суспільством, державою за 

розвиток, виховання та навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, 

людської гідності (Закон України «Про дошкільну освіту», 2019). 

Базовим компонентом дошкільної освіти України визначено такі положення 

щодо участі сім’ї в процесі виховання, навчання і розвитку дитини: «Сім’я є 

природним середовищем для фізичного, духовного, інтелектуального, культурного, 

соціального розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе відповідальність 

за створення належних умов для цього. Відвідування дитиною закладу дошкільної 

освіти не звільняє батьків або осіб, які їх замінюють від виховання й розвитку 

дитини (закон України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону 

дитинства», Конвенція про права дитини та інші нормативно-правові акти). Участь 

батьків або осіб, які їх замінюють, у розвитку компетентностей дитини, залучення 

сімей до освітнього процесу закладу дошкільної освіти утверджує позиції про те, 

що кожен з батьків є відповідальним за виховання, розвиток і навчання дитини, за 

збереження її життя, зміцнення здоров’я та усвідомленого ставлення до здорового 

способу життя, формування почуття людської гідності» (Базовий компонент 

дошкільної освіти, 2021). 

Також у новій редакції Базового компонента дошкільної освіти України 

вперше визначено основи та порядок взаємодії закладів дошкільної освіти з 

сім’ями дітей як учасниками освітнього процесу: «Сім’я виступає дієвим, 

моделюючим, соціальним, комунікативним, культурним інститутом виховання, 
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навчання і самореалізації особистості. Зазначена тенденція збільшує роль 

партнерської взаємодії педагогічних працівників закладів освіти з членами родини 

вихованців. Підвищення культури відповідального батьківства посилює 

необхідність педагогічного просвітництва сімей, які опинились перед численними 

соціальними, духовними, екологічними викликами сьогодення. Взаємодія закладів 

дошкільної освіти з родинами дітей як учасниками освітнього процесу спрямована 

на формування високого рівня психологічної культури всіх учасників освітнього 

процесу і на рівні знань та настанов, і на рівні повсякденного спілкування. У цих 

умовах педагогічний колектив закладу дошкільної освіти ініціює різні форми 

участі батьків в освітньому процесі, управлінні та громадському самоврядуванні 

закладу дошкільної освіти, а також соціально-педагогічний патронат сімей 

вихованців» (Базовий компонент дошкільної освіти, 2021) 

Висновки. Для забезпечення сприятливих умов життя й виховання дитини, 

формування основ повноцінної, гармонійної особистості необхідні зміцнення й 

розвиток тісного зв'язку й взаємодії дошкільного закладу й родини. Ідея 

взаємозв'язку суспільного й сімейного виховання знайшла своє відбиття в ряді 

нормативно-правових документів і достатньо чітко в них регламентована. 
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Актуальність дослідження. Сьогодні однією з актуальних проблем є 

використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі. Світ швидко 

розвивається і чи не щодня з’являються нові програми чи девайси. Вчителеві 

необхідно постійно вивчати і використовувати нові програми, які призначені для 

швидшого і простішого опанування навчальних дисциплін.  

У процесі вивчення іноземної мови без використання сучасних 

комп’ютерних технологій просто не обійтися. За допомогою цих електронних 

засобів діти можуть вивчати нові слова, закріплювати різноманітні граматичні 

конструкції, спілкуватися з однолітками з іншої країни, дивитися іноземні 

мультфільми чи фільми мовою оригіналу та багато іншого.  

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати доцільність використання 

комп’ютерних технологій в процесі навчання англійської мови та умови їх 

впровадження в освітній процес початкової школи. 

Основний текст «Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина» – свого 

часу сказав німецький поет і мислитель Йоганн Вольфґанґ Ґете (2022). Ця фраза, 

сказана понад два століття тому не втрачає своєї актуальності і сьогодні.  

Однією із ключових компетентностей Нової української школи є здатність 

спілкуватися іноземною мовою, що передбачає можливість розуміти прості 

висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, 

оволодіння навичками міжкультурного спілкування (Державний стандарт 

початкової освіти, 2018: 2). 
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Знання хоча б однієї іноземної мови відкриває перед людиною великі 

можливості. Вона може подорожувати світом без перешкод, спілкуватися з людьми 

з інших країн світу, має можливість здобути вищу освіту в найкращих 

університетах світу та інше. Саме тому у школі іноземну мову починають вивчати 

з 1 класу.  

У сучасному світі діти постійно перебувають під впливом різноманітних 

гаджетів. Вони не сприймають інформацію читаючи або слухаючи. Для того, щоб 

опанувати нову тему їм потрібно виконати безліч різноманітних і цікавих завдань 

на ознайомлення і закріплення матеріалу. Саме тому комп’ютерні технології 

стануть у нагоді вчителеві при підготовці до уроків.  

На уроках вчитель може використовувати мультимедійні презентації. 

Педагог має можливість подавати дітям новий матеріал як у звичному для них 

контексті, так і урізноманітнювати уроки. До слайду можна додати аудіозапис чи 

відеоматеріал. Презентація сприяє урізноманітненню форм роботи на уроках 

іноземної мови у початковій школі та організації навчальної діяльності в ігровій 

формі (Котул, 2019: 7). 

Для вивчення нової лексики педагог може використати комп’ютерну 

програму LINGVA LAND, у якій міститься лексика з десятьох різноманітних тем, 

які вивчаються у початковій школі. Тематична сторінка представлена 

аудіовізуальними засобами: учні бачать зображення предмета, поруч – назва на 

англійській мові. Натиснувши на слово, вони мають змогу почути, як слово 

вимовляється. Коли всі слова опрацьовані, прийшов час для перевірки у формі 

різноманітних ігор (Гриценко, 2019). 

Одним із сайтів, які вчитель може використати на уроках іноземної мови для 

закріплення вивченого матеріалу є сайт LearningApps.org. На цій платформі можна 

створити або скористатися уже готовими вправами різноманітних типів. Педагог 

може використати їх у кінці уроку на закріплення теми або задати на домашнє 

завдання. 
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Але багатьом дітям недостатньо вивчити матеріал лише у школі. Їм потрібно 

його систематично повторювати. Для цього і є створені навчально-методичні 

комплекси з англійської мови для НУШ. 

Наприклад, навчально-методичний комплекс Smart Junior for Ukraine містить 

аудіододатки, як для вчителів так і для учнів. За допомогою Student’s CD/CD–ROM 

діти можуть неодноразово послухати аудіозаписи лексики, пісень, діалогів, історій, 

текстів до підручника і попрацювати над вимовою слів та інтонацією (Лінгвістик, 

2021). 

Навчально-методичний комплекс Family and Friends містить спеціальний 

сайт на якому діти можуть вивчати нові слова, подивитися історії до вивчених тем, 

послухати пісні, пограти в навчальні ігри та інше. 

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що комп’ютерні технології 

відіграють важливу роль у навчанні молодших школярів іноземної мови. Діти з їх 

допомогою можуть не тільки навчатися у школі, а й повторювати і закріплювати 

пройдений матеріал удома. Вони роблять навчання для учнів захопливішим. У 

школярів підвищується мотивація до навчання і краще сприймається і засвоюється 

новий матеріал. 
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ПОКРАЩЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я  

У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБОМ ГУМОРУ 

Актуальність дослідження. Почуття гумору є однією з найважливіших 

особливостей психіки, що характеризують тип особистості. Судити про наявність 

чи відсутність почуття гумору в дітей можна по тому, як вони розуміють доступні 

їхньому віку жарти, анекдоти, комікси, чи вловлюють комізм ситуації, чи здатні 

сміятися не тільки над іншими, але й тоді, коли самі стають об'єктом жарту. 

Відсутність чи недостатній прояв почуття гумору засвідчує як низький рівень 

емоційності, так і недостатній інтелектуальний розвиток особистості. 

Проблема гумору досліджували Н. Гавриш, Ю. Борев, П. Блонський, 

Ф. Лимантов, О. Лук, А. Маслоу, С. Меткалф, А. Петровський, В. Пропп, 

С. Рубінштейн, Р. Фелібл, 3. Фрейд та ін. На залежності між почуттям комічного та 

рівнем інтелектуального розвитку дитини наголошує Ю. Тамберг. Тому розвивати 

це почуття необхідно «водночас з іншими якостями особистості – з усіма видами 

мислення: образним, вербальним і логічним; з фантазією, уявою, пам’яттю, 

кмітливістю; вольовими якостями».…Дитина, яка володіє почуттям комічного, 

стверджує дослідник, має відзначатися любов’ю до людей, душевним теплом, 

духовною щедрістю, безкорисливістю, тактовністю, спостережливістю, 

життєрадісністю, життєлюбством, оптимізмом, веселістю, мати високі моральні 

ідеали, вміння бачити комічне, характеризуватися розвинутим образним, логічним 

й асоціативним мисленням, відсутністю стереотипів та інерційності мислення, 



ОСВІТНІЙ АЛЬМАНАХ 

150 

 

розвинутою уявою і пам’яттю, вміннями швидко мислити, проявляти 

винахідливість; розвинутим мовленням. Тобто, це має бути творча, спостережлива, 

смілива і життєрадісна людина, яка вміє бачити зовнішній і внутрішній комізм, 

уміє про це розповісти (Тамберг, 2005). 

Ш. Амонашвілі, розглядаючи питання використання гумору для навчання і 

виховання дітей, використовує поняття «пізнавальний гумор». Сміх, на його думку, 

може не лише оптимізувати педагогічне спілкування, інтелектуально стимулювати 

пізнавальний процес, а й бути одним із способів пізнання (Амонашвили, 1990). 

Сприймання і створення комічного для дошкільника, на думку 

К. Чуковського, є захопливою розумовою грою, яка передовсім продиктована 

пізнавальним ставленням до світу, але «іграшками стають тільки ті ідеї, які вже 

міцно скоординовані між собою (Чуковский, 1983). 

Мета дослідження – здійснити аналіз досліджень з проблеми покращення 

психічного здоров’я у старших дошкільників засобом гумору. 

Основний текст. Сучасна медицина вважає, що сміх корисний перш за все 

тому, що він: знімає нервове напруження: допомагає при знятті болю; лікує 

алергію шкіри; послаблює м’язи шиї та спини; стабілізує роботу серця, головного 

мозку та кишечнику. 

Позитивні емоції, що їх переживає людина, яка сміється, підвищує опір 

організму, покращує його загальний стан, і навіть, на думку шведських учених, 

продовжує загальну тривалість життя людини. Цей науково-медичний напрям 

отримав назву – гелотологія. Гелотологія (від грецьк. – сміх) – наука, яка досліджує 

вплив на людський організм сміху. Одночасно сміхотерапію визначають як напрям 

соціальної психології, який розвивається як засіб впливу на особистість для зняття 

напруги, стресу та здійснюється під час проведення тренінгів та спільних вправ з 

використанням сміху (Сычев, 2003). 

Головна перевага сміху – його доступність всім людям, незалежно від 

їхнього матеріального стану. Незбагнене багатство дії цього «препарату» – зняття 
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стресів, що є ключовим завданням естетотерапії як психолого-педагогічної ідеї. 

Сміх використовується одночасно і як профілактичний, і реабілітаційний засіб. 

Дослідники зауважують, що сміятися слід вчити так само, як ходити та 

говорити. Навчають сміятися протягом 4-8 перших тижнів: сміятися дитину вчить 

мати, під час спілкування з нею з посмішкою. У 2-3-х місячному віці малюк вже 

свідомо посміхається та сміється у відповідь. Встановлено, що дитина сміється 

приблизно до 400 разів на день, а доросла людина – тільки 15. За даними 

американських вчених, більше за всіх сміються діти у 6-річному віці (Тамберг, 

2005).  

Варто зауважити, що сміх є одним з механізмів адаптації особистості до 

навколишнього. Він є показником фізичного та душевного здоров’я людини. 

Радісний сміх та широка посмішка набувають сьогодні набувають великої 

популярності поряд із заняття спортом та відмовою від шкідливих звичок (Репина, 

1965). 

Безумовно щира посмішка, позитивний настрій дитини, непідробний прояв її 

позитивного «Я» сьогодні, в умовах складного, стресогенного інформаційного 

простору є найвищою оцінкою естетико-педагогічної діяльності особистості. 

Використання вправ зі сміхом є недостатньо дослідженим напрямом серед 

здоров’язбережувальних технологій. Проте саме «сміхові» вправи допомагають 

реалізувати основні завдання здоров’язбережувальних технологій, що 

запроваджуються в освітніх закладах (Сычев, 2003). 

Низка наукових досліджень свідчить, що саме сміх поряд з фізичними 

навантаженнями і вправами допомагає стимулювати роботу серцевого м’яза. 

Доведено, що близько однієї хвилини сміху на добу прирівнюється до 15 хвилин 

занять на велотренажері або 25 хвилинам катання на роликах. Крім цього, сердиті 

та похмурі люди страждають від інфарктів на 35% більше, ніж особистості, які 

багато сміються і жартують. Саме тому аналогічну профілактику варто проводити 

систематичною вже в дошкільному віці. В період дошкільного дитинства «сміхові» 
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вправи для дітей є природними, адже діти безпосередні й не соромляться сміятися 

над тим, що їм здається комічним (Сычев, 2003). 

Варто зауважити, що сміх корисний і для легенів. Саме в процесі сміху 

людина здійснює більш глибокий і триваліший за часом, ніж видих, вдих. Отже, 

«сміхові» вправи здатні краще наситити організм киснем, також вони сприяють 

очищенню верхніх дихальних шляхів від слизу, що скупчюється. Відомо, що 

кисень, потрібний дітям для ефективнішого засвоєння освітнього матеріалу. Крім 

цього сміх також допомагає стати більш впевненішим в собі. Оскільки відомо, що 

страх і боязнь формуються тоді, коли людина дихає поверхово, неглибоко. Також 

сміх позитивно впливає на стан імунітету людини.  

Безумовно, сміх робить дитину щасливою. Організм дитини, яка сміється 

починає виробляти ендорфіни, що вважаються також гормонами щастя. Вони 

спроможні дещо полегшити душевну або фізичну біль. Отже, сміх є своєрідними 

ліками від стресу, болю та негараздів. В період дошкільного дитинства дуже 

важливо, щоб стреси та труднощі не мали тривалого впливу на організм дитини. Бо 

в іншому випадку в дошкільника буде занижена самооцінка, вона стане замкненою 

(Репина, 1965). 

Проте необхідно пам’ятати, що результативним є не будь-який сміх. Головна 

вимога - він має бути щирим і йти від душі. Переважно, здоровий сміх звучить як 

«ха-ха», а інші варіації реготу («хі-хі», «хо-хо» тощо) не мають настільки 

позитивного впливу на організм. 

Висновки. Отже, важливим засобом покращення психічного здоров’я дітей 

дошкільного віку є сміх. Позитивні емоції, що їх переживає дитина, яка сміється, 

підвищує опір організму, покращує його загальний стан, і навіть, на думку 

шведських учених, продовжує загальну тривалість життя людини.  

Перспективи подальшої наукової роботи вбачаємо у розробці системи роботи зі 

зміцнення психічного здоров’я у дітей старшого дошкільного віку засобом гумору. 
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ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ 

Актуальність дослідження. Проблема розвитку художньо-мовленнєвої 

компетенції дітей дошкільного віку набуває особливої актуальності у зв’язку з 

модернізацією дошкільної освіти, оновленням змісту, вдосконаленням форм, 

методів і технологій навчання дітей рідної мови, розвитку культури мовлення та 

мовленнєвого спілкування. 

Питанню розвитку художньо-мовленнєвої компетенції дітей дошкільного 

віку приділяють увагу такі українські науковці: Т. О. Атрощенко, В. Є. Бенера, 

А. М. Богуш, І. Л. Паласевич, С. О. Тесленко та ін.  

Вплив фольклору на розвиток художньо-мовленнєвої компетенції дітей було 

розкрито в роботах таких учених та педагогів: Т. С. Гужанова, Т. Р. Кудярська, 

О. П. Макаренко, Н. В. Маліновська, Л. О. Остапко та ін. 
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Мета дослідження  –  охарактеризувати особливості використання творів 

усної народної творчості у формуванні художньо-мовленнєвої компетенції дітей 

дошкільного віку. 

Основний текст. Художньо-мовленнєва діяльність – це продуктивно-

естетична діяльність (музична, образотворча, конструктивна), що супроводжується 

образним мовленням та у процесі якої використовуються різні жанри художнього 

слова (Прядун, 2020). 

Як зазначає А. Богуш, у кожній формі художньо-мовленнєвої діяльності 

(образотворчо-мовленнєвій, музично-мовленнєвій, театрально-мовленнєвій, 

літературно-мовленнєвій) специфічно реалізується мовленнєва творчість 

вихованців: вони малюють і складають розповіді до власних малюнків; добирають 

музичний твір до своєї казки, музичні асоціації із певним сюжетом, вербалізований 

рухливий образ; створюють декорації, атрибути, костюми, що ілюструють 

вигаданий ними сюжет тощо) (Паласевич, 2017:  254). 

Проблема розвитку художньо-мовленнєвої компетенції висвітлюється у 

таких чинних програмах розвитку дитини дошкільного віку: Базовий компонент 

дошкільної освіти (2021), Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське 

дошкілля», Програма розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі» 

тощо. 

У Базовому компоненті дошкільної освіти (2021) зазначено, що: «Художньо-

мовленнєва компетентність – здатність відтворювати художньо-естетичні 

враження від сприйняття літературних і фольклорних творів засобами різних видів 

художньо-мовленнєвої діяльності, що засвідчує ціннісне ставлення дитини до 

художнього слова як культурного явища, друкованої чи електронної книжки, 

достатній для художньої комунікації рівень літературної обізнаності». 

У Програмі розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» проблемам 

формування художньо-мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку 



ОСВІТНІЙ АЛЬМАНАХ 

155 

 

присвячено дві освітні лінії «Мовлення дитини» та «Дитина у світі культури». Крім 

цього, наводиться орієнтовний перелік народних творів для дітей різного віку. 

Т. Кудярська (2014: 136) стверджує, що «усна народна творчість – 

невичерпне джерело розвитку мовленнєвої особистості дітей дошкільного віку. З 

казок, пісень, прислів’їв, приказок, забавлянок дошкільник отримує перші 

уявлення про культуру, побут та мовлення свого народу. Малі фольклорні жанри 

активізують інтелектуальну, емоційно-вольову та фізичну сфери дитини, а читання 

або слухання фольклорних творів, промовляння їх разом із дорослими розвивають 

фонематичний слух, формують уміння усвідомлювати й відтворювати почуте. 

Зразки народної спадщини спрощують та урізноманітнюють формування мовлення 

дітей».  

Забезпечення максимальної активності дітей в художньо-мовленнєвій 

діяльності досягається створенням різних мовленнєвих ситуацій, проведенням ігор, 

розігруванням театральних вистав, інсценізацією фольклорних творів, 

розігруванням діалогу між казковими героями, малюванням за мотивами 

прослуханих творів, коментарем під час малювання, що сприяло активній 

комунікативній практиці дітей (Тесленко, 2015). 

Малим фольклорним жанрам притаманна низка специфічних рис, які 

надзвичайно приваблюють дитину. Серед них виділяють такі: доступність змісту, 

невеликий обсяг тексту, використання художньо-образних засобів мовлення, 

захоплюючий ігровий сюжет (Остапко, 2018). 

Художньо-мовленнєва діяльність відбувається в організованих формах та 

просто за ініціативою дітей, поза спеціальних занять.  

Сучасна методика організації художньо-мовленнєвої діяльності в дошкільних 

навчальних закладах – це галузь педагогічної науки, яка вивчає особливості 

сприймання, запам'ятовування, розуміння і відтворення дітьми дошкільного віку 

змісту художніх творів, специфіку педагогічної діяльності, спрямованої на 

формування у дітей знань і навичок роботи з книгою, художнім текстом, уміння 
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аналізувати художні тексти, зіставляти їхній зміст із власною поведінкою й 

поведінкою однолітків, розігрувати (декламувати, театралізувати, інсценувати) 

зміст художніх творів  (Бенера, Швець, 2018). 

Важко переоцінити значення казки у формуванні мовленнєвої та художньо-

мовленнєвої компетентностей у дошкільників.  

У результаті застосування методу казкотерапії як ефективного засобу 

оптимізації мовленнєвої діяльності, у дітей формується активний словниковий 

запас, уміння налагоджувати контакти з дорослими і однолітками, взаємодіяти з 

ними, адекватно реагувати на те, що відбувається навколо, емоційно відгукуватися 

на ситуації, що виникають в спілкуванні, виявляти свої емоційні стани, прийняті в 

людському суспільстві. В процесі створення казкових образів у дошкільників 

покращується виразність мовлення (Дяченко, 2019). 

Висновки. Головною метою сучасної дошкільної освіти є формування 

всебічно розвиненої, духовно багатої творчої особистості, яка вміє грамотно 

користуватися мовою в різноманітних ситуаціях.  

Результатом художньо-мовленнєвої діяльності дітей є сформованість у них 

художньо-мовленнєвої компетентності. 

Фольклор, використання його різноманітних жанрів, є ефективним засобом 

та важливим чинником формування художньо-мовленнєвої компетенції здобувачів 

дошкільної освіти. 
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ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Актуальність дослідження. Сучасний етап інноваційного розвитку 

суспільства визначається формуванням нового погляду на місце людини в соціумі. 

Освіта набуває характеристик загальності, доступності, рівності. У межах 

міжнародного руху «Освіта для всіх», ініційованого ЮНЕСКО, першочерговим 

завданням суспільного розвитку стає забезпечення кожного правом на задоволення 

освітніх потреб, отримання якісної базової освіти. У цьому контексті особливої 

актуальності набуває проблема організації інклюзивногого освітнього середовища. 

Це пов’язано насамперед з тим, що число дітей, які мають психофізичні розлади, 

значно зростає, крім того, простежується тенденція до виявлення 

психофізіологічних порушень у кожної окремої дитини. Наше суспільство 
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зобов’язане дати можливість кожній дитині, незалежно від її потреб та інших 

обставин, повністю реалізувати свій потенціал. Інклюзивна форма освіти дозволяє 

цим дітям навчатися у загальноосвітніх закладах, поряд із звичайними дітьми.  

Метою дослідження є розгляд формування лінгвокультурологічної 

компетентності здобувачів вищої освіти в умовах організації інклюзивного 

освітнього середовища. 

Інклюзивне навчання – буквально означає «особливе навчання» і передбачає, 

що учні чи здобувачі вищої освіти із особливими потребами будуть прийняті до 

загальноосвітнього середовища за місцем їхнього проживання чи за іншого вибору 

на загальних основах, що, практично, становитиме альтернативу інтернатній 

системі (коли дітей з особливими потребами відокремлювали від інших дітей) та 

навчанню вдома.  

Інклюзивна освіта – це не лише створення доступного освітнього середовища 

для дітей з особливими освітніми потребами, а й рівних можливостей для всіх 

категорій дітей. Головне завдання інклюзії полягає в тому, щоб діти не відчували 

себе особливими, щоб на рівні з іншими вони брали участь у навчальному, 

виховному, розважальному процесах. Найважливіше завдання – дати їм 

можливість проявити свою успішність відповідно до власних здібностей та таланту 

(Лорман, Депплел, Харві). Здобуття особами з особливими освітніми потребами чи 

інвалідністю вищої освіти (фахова підготовка) здійснюється у закладах вищої 

освіти різних форм власності та відомчої належності, зокрема й у середніх 

спеціалізованих навчальних закладах (коледжах) України.  

Як відомо, впровадження інклюзивної освіти в Україні почалося порівняно 

недавно, тоді як у передових зарубіжних країнах перебудова спеціальної освіти 

розпочалася ще у 70-х роках минулого століття. Зокрема, інтегроване та 

інклюзивне навчання дітей з особливостями розвитку було визначено основною 

формою здобуття освіти. Отже, питання інклюзивного навчання в освіті 

досліджували науковці Дж. Дей, Е. Джеймс, Ю. Джеймс-Вілсон, Дж. Зайн 
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(Колупаєва, 2009). Зокрема, американські вчені в галузі спеціальної освіти Д. 

Джонсон, Р. Джонсон, Г. Віггінс запропонували включати дітей з особливими 

потребами у загальноосвітні заклади, що й стало поштовхом для розвитку 

інклюзивної освіти (Бондар, 2017). При цьому канадські дослідники П. Реншоу, С. 

Ашер, Дж. Ендрюс, Дж. Лупарт підґрунтя інклюзивної освіти вбачають у 

спільному навчанні дітей з особливими освітніми потребами та їхніх здорових 

ровесників. 

Отже, спираючись на структуру інклюзивної компетентності здобувачів 

вищої освіти, ми виділяємо такі компоненти: когнітивним компонентом 

передбачається вміння здобувачів вищої освіти висловлювати думку, почуття, 

пооціновуванню, емоції стосовно виявлення  іншої лінгвокультури в умовах 

інклюзивної освіти; діяльнісний компонент означає здатність здійснювати процес 

передачі та прийому інформації у ситуаціях міжкультурної та професійної 

спрямованості в умовах інклюзії; особистісний компонент позначається в умінні 

здобувачів освіти  впливати на поведінку представників іншої лінгвокультури 

в процесі міжкультурної комунікації завдяки  регуляції власної поведінки. 

Результат сформованості кожного компоненту – це розвиток ціннісно смислових 

орієнтацій, знань, умінь, навичок, якостей, а результатом сформованості всіх 

компонентів є здатність здобувачів вищої освіти  здійснювати професійну 

інклюзивну діяльність (Давидченко, 2018). 

Запроваджуючи інклюзивну освіту, ми повинні: по-перше, змінити негативне 

стереотипне ставлення суспільства до здобувачів вищої освіти  з особливими 

освітніми потребами; по-друге, створити відповідні комфортні умови у  закладах 

вищої освіти, щоб кожна особистість з особливими освітніми потребами змогла 

отримати доступ до якісної освіти. Разом з тим результати досліджень і практика 

свідчать про те, що будь-яка дитина, яка має дефект розвитку, може за відповідних 

умов стати повноцінною, розвиватися духовно, забезпечувати себе в 

матеріальному відношенні і бути корисним суспільству. 
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Закономірно загострився у суспільстві інтерес до питань культури мови, риторики, 

мовного етикету, який  змушує педагогів все більше уваги і навчального часу 

приділяти особливостям мови природною, мовним реакцій, мистецтву діалогу. 

Ведуться пошуки нових ефективних методик навчання діалогу – наприклад, 

самодіалогу, діалогу з текстом. 

У навчальну роботу з методики професійної підготовки майбутніх педагогів 

у закладах вищої освіти  включається знайомство здобувачів вищої освіти  з 

низкою актуальних лінгвістичних понять. До цих понять відносяться: мова і 

мовлення, типи мовлення (розповідь, опис, міркування), стилі мовлення 

(розмовний, книжковий з його поділом на стилі – офіційно-діловий, науковий, 

публіцистичний, художній, конфесійний, епістолярний), форми мови (усна і 

письмова), види мови (монолог і діалог), текст, тема, ідея, функціональні 

можливості мовних засобів.  

Здійснене дослідження дозволяє зробити такі висновки: поняття 

«лігнвокультурологічна компетентність» дослідники відзначають як спрямованість 

на знання мовної і немовної поведінки. Оволодіння даним видом компетентності 

забезпечує: 1) якісне оволодіння українською мовою; 2) насиченість світоглядних 

і загальнокультурних знань; 3) розвиток допитливості здобувачів вищої освіти, 

їх кругозору, толерантності, навичок співіснування з представниками іншомовної 

культури, їх власної культурної самосвідомості; 4) розвиток у здобувачів вищої 

освіти  правильно і грамотно викладати свої думки, оволодіння культурою усного 

та писемного  спілкування (Маслова, 2010). 

Перспективи подальших розвідок ми вбачаємо у поглибленому вивченні 

низки актуальних питань: формування лінгвокультурологічної компетентності 

здобувачів вищої освіти в умовах організації інклюзивного освітнього середовища 

має бути системною, спрямованою на оволодіння здобувачами вищої освіти 

професійно-ціннісними орієнтаціями (визнання цінності особистості дитини 

незалежно від її порушення; спрямованість на розвиток особистості в цілому, а не 



ОСВІТНІЙ АЛЬМАНАХ 

162 

 

тільки на отримання освітнього результату; усвідомлення своєї відповідальності як 

носія культури та її транслятора для дітей з особливостями психофізичного 

розвитку); професійно-особистісними якостями (співчуттям, емпатією, 

толерантністю, педагогічним оптимізмом, високим рівнем самоконтролю і 

саморегуляції); професійно-особистісними уміннями (творчим підходом до 

вирішення проблем, креативністю, умінням дотримуватися конфіденційності 

особистісних таємниць вихованця) та інклюзивною компетентністю, яка 

забезпечить можливість здобувачам вищої освіти  здійснювати моніторинг 

психофізичного і соціального розвитку дітей, особистісно-орієнтований підхід, 

враховуючи індивідуальні особливості кожної дитини, створювати умови для 

включення дітей з обмеженими можливостями в середовище. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

УЧНІВ ЗАСОБАМИ МЕТОДИКИ STORYTELLING 

Актуальність дослідження. Сьогодні педагоги шукають способи зрозумілих 

форм подачі змісту, структуризації потоку інформації та оптимізації часових рамок 

на її засвоєння, та допомоги дітям формувати цілісну картину світу. Тому виникає 

запит на форми, які зацікавлять дітей, підвищать інтерес до навчання у початковій 

школі. 

Метод сторітеллінгу надзвичайно дієвий у педагогічній діяльності. Він 

допомагає утримувати увагу під час викладання складної теми та запамʼятовування 

складних фактів, а використання різних форм сторітеллінгу тренує їхні 

комунікативні навички. 

Мета дослідження – окреслити особливості використання методики 

сторітеллінгу у формуванні мовленнєвої компетентності учнів. 

Основний текст.  Для сучасної початкової освіти, зокрема для 

освітньої стратегії «Нова українська школа» цей метод сторітеллінгу є 

корисним.  Перш за все, розповідання історій допомагає дітям  

впорядкувати своє мислення. Це відбувається тоді, коли дитина слухає 

та вчиться розповідати історії самостійно. Ця методика залучає емоції 

до сприйняття і так легше вивчати новий матеріал.  

В початковій школі виділяють декілька варіантів сюжетів 

сторітеллінгу, які відрізняються за структурою:  

 класичний. Історія складається за такою схемою – головний герой 

– мета –  труднощі на шляху досягання мети – результат;  
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 боротьба з поганцем. Історя складається за такою схемою – 

головний герой – зустріч з поганцем – боротьба – перемога добра – 

досягнення цілі;  

 історія Попелюшки. Герой – незвичайна ситуація – виникнення 

проблеми або ворогів – втручання чарівного персонажа – щасливе 

вирішення ситуації;  

 день байбака. Історія складається за такою схемою – герой – ціль – 

дії героя – вибір правильної стратегії – досягнення цілі;  

 квест. Герой – мета – зміна локацій, вирішення в кожній з них 

певних завдань – почергове досягнення тріумфів – досягення мети 

(Бондаренко, 2019).  

Для того  щоб правильно організовувати навчання педагог повинен 

володіти такими якостями: володіння ораторським мистецтвом, знання 

дисципліни, уміння імпровізувати, грамотно висловлювати свої думки, 

здатність підбирати наочність до пропонованої дітям історії, 

застосування компʼюторних технологій.  

Перед заняттям педагог повинен продумати урок, питання, які 

буде ставити після історії, вправи, які продовжуть проблемно -

орієнтований підхід на уроці.  Перш за все, необхідно враховувати їх 

вікові особливості, в тому числі інтелектуальний, емоційний, фізичний 

і духовний рівень розвитку.  

Заняття з учнями початкової школи краще починати з голосних 

читань коротких історій, а потім обговорювати ті вчинки та дії 

персонажів, які несуть у собі позитивний моральній зміст (Гич, 2015). 

Пізніше варто переходити на наступний етап – вчити дітей розповідати 

історії. Для того щоб дітям було легше засвоїти процес розповідання 

історій на початкових етапах варто використовувати спеціальні ігри. До 

таких ігор належать:  
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- Story cubs. (учень кидає гральний кубик, на стороні якого зображена 

картинка- частина історії. Дитина повинна включити в історію події, 

які випали на кубику в тій самій послідовності);  

- різні компʼютерні програми Zimmer twins (створення анімованої 

історії в спеціальній програмі);  

- карти Проппа (учні складають історію за спеціальними навчально-

методичними картками).  

Складання історій за допомогою ігор дозволить дітям молодшого шкільного 

віку краще засвоїти методику розповідання розповідей. При виборі тематики 

історій варто звертати увагу на такі аспекти: вік та рівень володіння мовленнєвої 

компетентності, щоб ви хотіли навчити цією історією, які герої та події в історії 

сподобаються вашій аудиторії та тривалість історії. 

Створення власних історій - це чудовий спосіб досягти навчальних цілей 

вашим досвідом. Важливим є те, що коли вчитель розповідає історію, він повинен 

настільки добре нею володіти, щоб не читати. Варто попрактикуватись розповідати 

історію кілька разів, перш ніж використовувати її у навчанні. Найголовніше треба 

продумати заздалегідь, які питання чи паузи для обговорення можна використати, 

щоб залучити дітей до історії. 

До складової розповіді також належать: вимовлені слова, голос, жести, мова 

тіла та міміка, цими мовними засобами також повинен володіти майстерний 

педагог. Він повинен чітко вимовляти всі слова, дотримуватись структури 

розповіді, створити певну емоційну атмосферу, використовуючи паузи, показувати 

голосом емоції персонажів, використовувати жести. 

Коли вчителі спільно будують історії з дітьми, це чудова можливість для 

дітей потренуватися в самому розповіданні історій. 

Створення історій з дітьми схоже на спільний соціодраматичний ігровий 

досвід, але більше спрямований на освіту, оскільки ми працюємо, щоб направити 

історію до логічного завершення. 
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Основним у використанні методу сторітеллінгу є систематичність та 

наскрізність. Для прикладу, на уроці української мови вчитель може запропонувати 

дітям скласти історію, де будуть використані всі відомі класу синоніми до слова 

«дім». Такі завдання значно збільшують словниковий запас, впливають на точність 

і чистоту мови. Розвивають усне та писемне мовлення. Також вправа ефективна, 

коли необхідно закріпити знання про окремі частини мови. 

Висновки. Отже, метод сторітеллінгу сприяє формуванню в учнів 

орієнтовної основи поведінки в мовних ситуаціях; ознайомленню з варіантами 

мовних дій, умінь їх комбінувати і знаходити нові рішення. Виробляється 

впевненість у володінні прийомами, заснованими на особистому досвіді; 

створюється досвід вираження своєї особистісної позиції в спілкуванні, адекватної 

самооцінки «продуктів спілкування», вміння презентувати себе. 

Дослідження значення сторітеллінгу показує, що варто заохочувати та поширювати 

цей метод викладання, тому що він допомагає не тільки запам'ятати матеріал, а й 

збагатити усне мовлення. У сучасній освітній ситуації такий метод є варіантом 

неформального навчання і використовується як додатковий до академічного. 

Основним фактором успішності сторітеллінгу є підібрані і вчасно розказані історії. 
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ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Актуальність дослідження. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території 

України коронавірусу COVID-19», статті 29 Закону України «Про захист населення 

від інфекційних хвороб», з метою запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19 та з урахуванням рішення державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 

року, наказу Міністерства освіти і науки України від  16 березня 2020 року № 406, 

листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-176 від 25 березня 2020 року в 

закладах вищої освіти  організовано освітній процес із використанням технологій 

дистанційного навчання. 

Сьогодні в Україні набуває все більшого поширення використання 

інформаційного простору, сучасних освітніх технологій змішаного, дистанційного 

та електронного навчання, а також у сучасних умовах виникає потреба в отриманні 

вищої освіти дистанційно, що дає змогу навчатися без відриву від виробництва, а 

також отримувати вищу освіту людям з обмеженими можливостями. За 

концепцією розвитку дистанційної освіти в Україні дистанційна освіта – це форма 

навчання, рівноцінна з очною, вечірнього, заочною та екстернатом, що 

реалізується, в основному, за технологіями дистанційного навчання (Концепція, 

2000). Застосування технологій дистанційного навчання підвищує та вдосконалює 

ефективність освітнього процесу, що значною мірою залежить від рівня підготовки 

педагогів до реалізації дистанційного навчання, а також від готовності самих 

здобувачів вищої освіти навчатися в умовах дистанційної освіти. Не менш 
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важливим для ефективного освітнього процесу в умовах дистанційного навчання є 

науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення. 

Мета нашого дослідження полягає у розгляданні  формування 

лінгвокультурологічної компетентності здобувачів вищої освіти в умовах 

запровадження дистанційного навчання. 

Лінгвокультурологічна компетентність реалізується у знанні матеріальної та 

духовної культури, історичного розвитку українського народу, фольклору, 

традицій, звичаїв та обрядів рідного народу, а також умінні використовувати 

культурні знання у професійній діяльності. Важливо виробити вміння 

характеризувати феномен української культури, історію її розвитку, визначати 

місце в системі світової культури, поціновувати  досягнення культури на основі 

знання історичного контексту їх створення, бути спроможним до діалогу культур, 

уміти висловлювати й обґрунтовувати власну позицію до питань, що стосуються 

ціннісного ставлення до історичної минувшини (Давидченко, 2018). 

Запровадження та використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

закладах вищої освіти розглядали науковці: А. Андрєєв, Т. Вахрущева, 

В. Кухаренко, В. Осадчий, Є. Полат, О. Рибалко, О. Скубашевська, А. Хуторський 

тощо. Проблему розвитку дистанційної освіти досліджували як зарубіжні, так і 

вітчизняні науковці серед яких: Р. Деллінг, Г. Рамблє, Д. Кіган, М. Мур, А. Кларк, 

М. Томсон та вітчизняні: О. Андрєєв, Г. Козлакова, І. Козубовська, В. Олійник, А. 

Хуторський тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що теоретичні аспекти 

формування  лінгвокультурологічної компетентності здобувачів вищої освіти 

інтенсивно розглядаються у  психолого-педагогічній літературі.  На підставі 

аналізу і узагальнення положень наукових праць (М. Алефіренко, А. Арутюнова, 

Д. Башуріна, В. Воробйова, О. Дортман, О. Зінов’єва, В. Кононенко, В. Красних, 

В. Маслова, Г. Нурулліна, Л. Саяхова, Ю. Степанов, В. Телія, І. Харченкова, 

В. Шаклеїн та ін.) визначено, що лінгвокультурологічна компетентність – це 
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інтегративна якість фахівця, що відображає готовність і спроможність до 

взаєморозуміння і взаємодії з представниками іншого лінгвокультурного соціуму 

на підставі оволодіння знаннями про іншу лінгвокультуру і соціонормативним  

комунікативним досвідом з метою їх реалізації в різних сферах професійної 

педагогічної діяльності (Давидченко, 2018). 

Інформаційні  технології надають можливість швидкого доступу 

до необхідних джерел, що полягає у використанні онлайн-ресурсів, електронних 

бібліотек, електронних підручників, розробленні презентацій тощо. На 

переконання В. Бикова, О. Спіріна та О. Пінчук  можливості «використання засобів 

ІКТ у навчанні може відбуватися в різних організаційних формах: онлайн-курси, 

онлайн-консультування, онлайн-тренінги, хакатони, вебінари, використання 

інтерактивних, електронних віртуальних лабораторій, електронних соціальних 

мереж, відвідування інтерактивних музеїв науки, створення презентацій, платформ 

спілкування за науковими інтересами, міжнародних конкурсів з рішення науково-

технічних задач, віртуальних технопарків та інші» (Биков, Спірін,  Пінчук, 2020).    

Формування лінгвокультурологічної компетентності у закладах вищої освіти 

в умовах запровадження дистанційного навчання відбувається відповідно до таких 

етапів: проведення заняття-вступу, на якому пояснюється тема, мета, завдання, 

пропонуються засоби для демонстрації результатів; формування груп для роботи 

над підтемами; підготовка здобувачів вищої освіти до роботи: обмірковування, 

обговорення етапів дослідження, «мозковий штурм»; визначення терміну щодо 

представлення проміжних результатів дослідження; робота над дослідженням: 

робота в бібліотеках, зустріч з фахівцями, вивчення друкованої й електронної 

літератури, зокрема матеріалів, що розміщені у мережі Інтернет; складання анкет 

за темою дослідження і здійснення експертного опитування вихованців, 

вихователів, здобувачів вищої освіти,  фахівців, батьків та ін.; написання есе, 

статей, створення презентацій, фільмів, щоденників проведення досліджень; 

планування і створення студентських Веб-сайтів; випуск публікацій, бюлетенів, 
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брошур та ін.;  демонстрація  студентських, учнівських робіт;  підведення 

підсумків. 

Із нашого погляду формування лінгвокультурологічної компетентності у 

закладах вищої освіти в умовах запровадження дистанційного навчання 

здійснюється  відповідно до нових форм та методів реалізації матеріалу при 

проєктному, дистанційному навчанні,  при реалізації програми індивідуального 

освітнього маршруту: електронні підручники дають можливість кожному 

здобувачеві вищої освіти, незалежно від рівня його підготовки брати активну 

участь у освітньому процесі, індивідуалізувати свій процес навчання, здійснювати 

самоконтроль; інтерактивні засоби контролю знань для перевірки, у тому числі і 

для самоперевірки; інтерактивні плакати, створені ресурсами Power Point, Google 

абоGlogster, допомагають дібрати потрібний матеріал, лаконізувати його і надати в 

максимально візуально цікавій формі; електронний варіанти інтелектуальних ігор; 

віртуальні екскурсії;   постери; трейлери; буктрейлери; комп’ютерна презентація з 

тригерами та анімацією тощо. 

На основі наукових досліджень нами запропоновані форми проведення 

аудиторних занять, які є ефективними під час  формування лінгвокультурологічної 

компетентності здобувачів вищої освіти, а також дослідницькі завдання, тематика 

практичних робіт. Отже, цікавими будуть віртуальні лекції-подорожі, які мають 

міждисциплінарний характер. У процесі вивчення лінгвістики, діалектології, 

фольклористики, літературознавства, лінгвокультурології у поєднанні з 

країнознавчими аспектами формуються духовно-національні та ціннісні орієнтації 

здобувачів вищої освіти. 

Отже, здобувачі вищої освіти  за допомогою ІКТ в умовах дистанційного 

навчання можуть підготувати цікаві презентації лінгвокультурологічної тематики в 

межах наукового гуртка, або на студентських міжвузівських конференціях з 

проблем українознавства, фольклористики, наприклад: «Мовна картина світу», 

«Українські стереотипи», «Безеквівалентна лексика української мови», 
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«Ономастична лексика в прислів’ях та приказках», «Лексика побутових реалій, що 

використовують у різних регіонах України», «Традиційна регіональна їжа 

українців», «Різдвяні традиції в західному та східному регіонах України» тощо. За 

допомогою ІКТ можна зробити аналіз побуту, звичаїв, традицій нашого народу, 

зацікавити здобувачів вищої освіти  у подальшому дослідженні 

лінгвокультурологічної проблематики.  

Висновки. Формування лінгвокультурологічної компетентності у закладах 

вищої освіти в умовах запровадження дистанційного навчання має реалізовуватися 

за наступними 6-ма напрямками: доступ до інноваційних технологій;  доступ 

здобувачів вищої освіти  до технологій (Student Accessibility); доступ викладачів до 

технологій (Teacher Accessibility); доступ адміністраторів до технологій 

(Administration Accessibility); академічний Інтернет (моделі Fiber-to-the-Building та 

wi-fi); «цифровий» мультимедійний контент»; «Цифрові» компетенції та 

грамотність викладачів (фасилітаторів, коучів) та  здобувачів вищої освіти; 

відеочати у Skype, Zoom, групах Viber та Telegram. 

 

Список використаних джерел 

1. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні (затверджено Постановою 

МОН України В.Г. Кременем 20 грудня 2000 р.). 
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2018. 359. 

3. Биков В. Ю., Спірін О. М., Пінчук О. П. Проблеми та завдання сучасного етапу 
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Науковий керівник – доц. Неля Сірант 

 

РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ПРИ 

РОЗВ’ЯЗАННІ НЕСТАНДАРТНИХ ЗАДАЧ 

Актуальність дослідження. Сучасні умови та потреби суспільства 

вимагають нових підходів до організації освітнього процесу, які б сприяли 

формуванню всебічно розвиненої, активної особистості, здатної до самостійних 

досліджень та відкриттів. Така особистість має володіти важливими логічними 

поняттями – методами аналізу та синтезу, абстрагування й узагальнення, умінням 

робити правильні висновки та самостійно приймати відважні рішення у 

різноманітних ситуаціях. 

Мета дослідження – проаналізувати рівень сформованого логічного 

мислення при розв’язанні нестандартних задач та встановити вплив діяльності 

вчителя на формування логічного мислення учнів початкової освіти. 

Основний текст. Найвідоміший вітчизняний педагог В. Сухомлинський у 

своїх працях велику увагу приділяв питанню навчання у початковій школі 

логічним задачам. Він вивчав та аналізував процес рішення логічних задач дітьми, 

досліджував особливості їх мислення. Педагогічні аспекти розвитку логічного 

мислення в навчанні математики школярів знайшли відображення в працях Ю. К. 

Бабанського, І. А. Барташнікової, В. П. Бєспалько, П. Я. Гальперіна, В. В. 

Давидова, В. Ф. Паламарчук та інші. 

У педагогічних дослідженнях цих авторів постають питання взаємозв’язку 

логічного мислення і творчого саморозвитку школярів, методи й технології 

розвитку логічного мислення, освоєння логічних операцій учнями, їх зв'язок з 

розумовим розвитком дитини. Але проблема формування логічного мислення ще 

достатньо не досліджена. 
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Роль математики в розвитку логічного мислення винятково велика, 

стверджувала Бабкіна Н.В. (2016: 24).  тому, що вона є однією із теоретичних наук 

шкільної освіти. У ній високий інтерес абстракції і у ній найбільш природним 

способом викладу знань є спосіб переходу від абстрактного до конкретного.  Це 

означає, що перед методикою навчання математики постають нові задачі, пов’язані 

з розвитком логічного мислення. 

Осіпчук Л. Г. (2015: 33) трактувала, що особливістю логічних умінь є те, що 

учень повинен не тільки аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, 

узагальнювати, але і мислити, робити висновки, встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки між фактами, процесами, явищами, погоджуючи їх із законами 

логіки. Тому процес формування логічних умінь передбачає виконання певних 

послідовних етапів. Це зв’язано як з рівнем загальної підготовки дітей, складністю 

навчального матеріалу, так і з особливостями мислення дітей відповідної вікової 

групи. 

Діти від природи допитливі і сповнені бажання вчитися. Але для того, щоб 

кожна дитина могла розвинути свої творчі здібності, необхідне розумне 

керівництво вчителя. Нерідко ми спостерігаємо, як наші учні, успішно навчаючись 

в початковій школі, починають «падати», відставати в середній і старшій школі. 

Чoмy цe вiдбyвaється? 

Цe – нeдocтaтнiй рoзвитoк yміння працювати самостійно, уміння вирішувати 

задачі творчо, знаходити раціональні шляхи рішення. Тому з метою розвитку 

логічного мислення кожного учня вчителю необхідно на кожний урок підбирати 

пізнавальні завдання та обов’язково використовувати завдання нестандартного 

типу, які сприяють розвитку логічного мислення учнів. Щоб розвивати гнучкість 

логічного мислення й підтримувати у дітей інтерес до знань, можна на одному 

занятті давати завдання з різних розділів. Бажано якомога частіше використовувати 

ігрову форму проведення занять, чергувати індивідуальну роботу дітей з 

колективною роботою в групах. Доцільно заохочувати дітей самостійно 
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створювати аналогічні завдання та ігри, оскільки це допомагає глибше осмислити 

матеріал, що опрацьовується. 

На уроках математики для розвитку нестандартного мислення доцільно 

використовувати наступні види завдань Волков Б.С. (2005). 

Магічні квадрати (знайти закономірність у розташуванні цифр та фігур, а 

потім заповнити порожні клітинки). 

 

Рис. 1. Магічні квадрати 

Числові ребуси (розшифрувати приклади, записані за допомогою букв). 

Цікаві фігури (знайти точку на фігурі, починаючи з якої можна обвести всю 

фігуру, не відриваючи руки і не повторюючи жодної лінії двічі). 

Бульбашки (знайти взаємозв’язок між числами у кружечках і кількістю точок. 

Вписати відповідні числа на наступних малюнках) та ін. 

Серед різноманіття нестандартних завдань важливе місце займають 

нестандартні задачі. Адже в будь-якій задачі закладені великі можливості для 

міркування, пошуку раціональних шляхів розв’язання. 

Нестандартні логічні задачі – прекрасний інструмент для розвитку логічного 

мислення та дослідницьких навиків школярів. 

Для проведення дослідження доцільно використати наступні логічні задачі 

нестандартного типу: 

У торбі лежать 2 зелених м’ячі та 1 червоний. Скільки потрібно вийняти 

м’ячів, не дивлячись, щоб серед них був обов’язково м’яч червоного кольору? 

У кошику було 5 яблук. Як поділити ці яблука між п’ятьма дітьми, щоб 

кожна дитина одержала яблуко та 1 яблуко залишилося в кошику? 
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3 легкові машини їхали до міста. По дорозі вони зустріли 4 вантажні машини. 

Скільки машин їхало до міста? 

Що в дев’ятому квадраті? Намалюйте відповідну фігуру відповідним кольором. 

Крайній справа – кіт Васько, зліва від Пушка – Мурко. Між Мурком і Кузею – Буба 

товстопузенький. Як звали цих котів скажи? (внизу їх клички напиши). 

 

Рис.2. Коти 

Визначення рівня розвитку логічного мислення школярів проводилося на базі 

ЛЗОШ № 24 М. Конопницької. У дослідженні брали участь 8 учнів 4 класу. 

Результати дослідження дають можливість зробити наступні висновки. Із п’яти 

завдань нестандартного типу 4 учні змогли правильно розв’язати всі завдання, що 

становить 50% . Цей показник вказує на високий рівень логічного мислення, що 

проявляється у самостійному вмінні окремих учнів мислити нестандартно, 

зіставляти судження за визначеними правилами, встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки, аналізувати, синтезувати, узагальнювати, а також знаходити 

раціональні шляхи вирішення певних завдань. Із 8 учнів двом вдалося осилити 4 

завдання із 5 можливих, що становить 25%. Це свідчить про достатньо розвинуте 

логічне мислення. Школярі здатні міркувати, робити правильні висновки, шукати 

оптимальні способи розв’язання завдань, але за незначної допомоги з боку вчителя 

або однокласників. І лише 2 учням під силу 3 нестандартні завдання із 5 

запропонованих, що становить 25% – недостатньо сформований рівень логічного 

мислення. 

Характерними особливостями даного рівня є наявність труднощів під час 

вирішення нестандартних завдань. У такому випадку про самостійне рішення 

учнями завдань навіть не йдеться. Діти потребують детального роз’яснення та 

допомоги з боку вчителя, лише таким чином вони здатні вирішувати логічні задачі. 
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Висновки. Проаналізувавши вищевказане, необхідно кожному вчителеві 

визначити завдання щодо формування логічного мислення на уроках у початковій 

школі: систематичне використання на уроках  математики спеціальних завдань, 

спрямованих на розвиток логічного мислення; активно використовувати  

математичних знання у повсякденному житті; значну увагу приділяти самостійним 

та творчим видам діяльності школярів; вчити дітей шукати найоптимальніші 

шляхи вирішення завдань; реалізація вчителем поставлених завдань сприятиме 

розширенню кругозору учнів початкової освіти, дозволить більш упевнено 

орієнтуватися у найпростіших закономірностях життя. 

Регулярно використовуючи нестандартні задачі, вчитель може сформувати 

розвиток логічного мислення. 
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Науковий керівник – доц. Світлана Кость 

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МОВЛЕННЄВОЇ ТА ОБРАЗОТВОРЧОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Актуальність дослідження. Зв’язне мовлення посідає одне з важливіших 

місць у соціальному житті людини. Воно є тією якістю особистості, за допомогою 

якої ми дізнаємось про людину – мовця: її освіченість, вихованість, духовність, 

культурність, емоційний, фізичний стан і т. ін. Для дитини мовлення виступає 

одним із основних засобів пізнання довкілля 

Проблема розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку розглядалась 

у дослідженнях учених: особливості розвитку зв’язного мовлення (Г. Леушина, 

Л. Щадрина, Л. Михайлова), психологічні процеси, що лежать в основі виникнення 

мовного виловлювання (С. Рубінштейн, М. Жинкін, Л. Виготський), зміст 

лексичної роботи у формуванні зв’язних висловлювань (А. Смага), навчання дітей 

дошкільників розповіді (Н. Виноградова), навчання дітей розповіді за допомогою 

серії сюжетних картинок (Е. Радина, О. Смирнова), формування зв’язного 

мовлення засобами української народної іграшки (С. Ласунова), розвиток зв’язного 

мовлення засобами творів живопису (Л. Зданевич), розвиток зв’язного мовлення 

під час мовленнєво-ігрової діяльності (Н. Луцан)  (Баранова, 2015). 

Мета дослідження – теоретично проаналізувати взаємозв’язок мовленнєвої 

та образотворчої діяльності дітей у закладі дошкільної освіти. 

Основний текст. Зв’язне мовлення охоплює всі види діяльності дітей 

дошкільного віку. Вчені виокремлюють такі види діяльності як: ігрова, 

образотворча, пізнавальна, художня, музична, мовленнєва, комунікативна, 

навчально-мовленнєва, побутова, трудова.  
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Базою, яка об’єднує образотворчу і мовленнєву діяльність, є художній образ, 

який діти сприймають у процесі ознайомлення з творами мистецтва, і творчо 

відтворюють у різних видах продуктивної діяльності. 

Образотворча діяльність має пізнавальне, виховне й розвивальне значення, 

завдяки розмаїттю наочних засобів і практичних дій. Всі предмети, які 

створюються дитиною у процесі продуктивної образотворчої діяльності, є, у свою 

чергу, наочним підґрунтям для мовленнєвих вправ. Складена дитиною казка 

набуває додаткових можливостей вираження в ілюструванні її змісту. Важливе і те, 

що у продуктивній діяльності дитина опирається одночасно на декілька 

аналізаторів (тактильний, зоровий, слуховий), що, у свою чергу, впливає на 

розвиток мовлення. У рамках продуктивної (образотворчої, образотворчо-

мовленнєвої) діяльності створюються умови для тісної взаємодії слова з дією. Дії 

дітей, що супроводжуються мовленням у процесі образотворчої діяльності стають 

більш досконалими, довільними, регульованими. Водночас прискорюється процес 

засвоєння навичок зображення (Collective monograph, 2021). 

На заняттях з розвитку мовлення та в повсякденному житті дітям читають 

казки, оповідання, розучують з ними вірші. У процесі слухання художніх творів у 

дітей формуються художньо-образні уявлення, розвивається мовлення, розумові 

здібності. Сформовані художні образи на основі літературних творів передаються 

дітьми у їхніх малюнках. Діти намагаються передати казкові та літературні образи, 

виявити своє ставлення до того, що їх здивувало, зацікавило. Отже, заняття з 

зображувальної діяльності сприяють розвитку мовлення дітей, збагачуючи 

образними виразами, епітетами, які використовуються для характеристики чи 

опису того чи того явища або події (Баранова, 2015). 

Під час естетичної діяльності розвивається здатність сприймати, відчувати, 

розуміти прекрасне й засуджувати зло в житті та мистецтві; формується прагнення 

самому брати участь у перетворенні навколишнього; відбувається залучення до 

художньої діяльності й розвиваються спеціальні художні й творчі здібності. У 



ОСВІТНІЙ АЛЬМАНАХ 

179 

 

процесі художньої діяльності естетичний розвиток людини відбувається за 

допомогою засобів мистецтва. Головним значенням художньої діяльності 

вважається виховання культури людських почуттів: любові, доброти, милосердя, а 

також специфічних: відчуття кольору, лінії, форми, ритму, композиції тощо, що є 

засобами художньої виразності різних видів мистецтв (музичного, образотворчого, 

театрального й літературного). 

Висновки. Отже, в процесі занурення дітей в активну мовленнєву діяльність 

на заняттях з образотворчої діяльності в них формується образотворчо-мовленнєва 

компетенція – як результат художньо-творчої діяльності, в якій мовлення 

організує, спрямовує, супроводжує, регулює процес образотворення та, у свою 

чергу, збагачує й увиразнює, надає образності мовленню дитини (тобто розвиває 

естетичну логосферу). 
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УМОВИ ФОРМУВАННЯ НАСКРІЗНИХ УМІНЬ 

У ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

Актуальність дослідження. Становлення української державності, побудова 

громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське 

співтовариство передбачають орієнтацію на людину нового покоління, її загальну 

культуру і визначають основні пріоритети реформування та модернізації 

освітнього процесу. У сучасному світі, в якому особливої цінності набувають 

інтелект, творчість, інформація, інноваційні технології, роль компетентної 

особистості у забезпеченні суспільного прогресу є беззаперечною.  

Мета дослідження полягає у аналізі джерел і виділенні умов формування 

наскрізних умінь у здобувачів початкової освіти в навчальному процесі.  

Основний текст. Згідно з Державним стандартом початкової освіти та Концепції 

НУШ саме у закладах початкової освіти розпочинається процес спрямований на 

формування здібності дитини мислити самостійно та нестандартно, творчо 

використовувати набуті знанння та вміння, розвивати «soft skills» («гнучкі» уміння) 

як комплекс необхідних для успіху в житті надпрофесійних навичок, що 

відповідають за високу продуктивність, є «наскрізними» і надають необхідну 

інфраструктуру для результативної та злагодженої роботи в колективі, що сприяє 

успішній адаптації вихованців до нових соціальних умов. Тому, першочергова 

увага педагогів приділяється умовам формування наскрізних умінь, а саме тим 

формам, методам, засобам і технологіям, що через наскрізні уміння забезпечать 

формування всіх ключових компетентностей молодших школярів.  

Адвокат і медіатор Ковальчук Вікторія (2018) у доповіді на вебінарі 

юридичної компанії Esquires виокремила основні умови для розвитку soft skills у 

будь якої особистості: наявність конкретного плану розвитку; аналіз своїх дій, 
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успіхів, та невдач; необхідність вийти із «зони комфорту»; необхідність отримання 

зворотнього зв’язку; мотивація розвиватися, отримувати новий досвід.  

Також у процесі аналізу сучасних педагогічних досліджень нами з’ясовано, 

що успішний розвиток «soft skills» у здобувачів початкової освіти залежить 

насамперед від особистості вчителя, а саме виконання андрагогом різних ролей, 

залежно від ситуації (фасилітатора, модератора, коуча, тренера), його відкритої 

позиції, заснованої на довірі; прийняття учня як автономної особистості; створення 

безпечного психологічного простору для спілкування; уміння активного слухання, 

саморефлексії самого вчителя; сприймання невизначених та ризикованих ситуацій 

як бажаних, як стимулу для саморозвитку; здатність до контролю в ході 

комунікації (Лук’янова та ін., 2012; Скрипник, 2016). 

Кловак Г.Т. і Собко В.О. (2021) визначили найбільш поширену і на наш 

погляд точну класифікацію умов формування наскрізних умінь у здобувачів 

початкової освіти. До таких умов дослідниці віднесли: 

− широке використання особистого прикладу дорослих (учителів, батьків) у 

набутті навичок міжособистісного спілкування; 

− забезпечення дружнього освітнього середовища, спрямованого на комфортні 

умови навчання і розвитку дітей; 

− вивчення добрих манер у повсякденному житті, зокрема постійне використання 

ввічливих слів; 

− використання різних видів спілкування з акцентом на зовнішній культурі 

доповідача, його уміннях слухати і зацікавити розмовою; 

− розвиток почуттів співпереживання до ближніх, до людей, які заслуговують  

особливої уваги; 

− спрямовувати увагу учнів на розвиток контролю над собою, на боротьбу з 

істерикою під час виникнення труднощів (наприклад, вправи «намалюй свою 

злість», «порахуй до десяти» тощо); 

− націлювати на перевагу дружніх стосунків з різними людьми і в різних ситуаціях; 
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− зосереджуватися на зміні підходів до невдач дитини, які сприяли б спокійному 

ставленню до них; 

− підвищення самооцінки учня, його впевненості у собі, підтримувати ініціативу; 

− давати учневі можливість самостійного вибору, довіряти йому, вчити не боятися 

помилок; 

− використання різноманітних форми і методи в роботі, спрямованих на особистий 

досвід та багатство вражень у спілкуванні з іншими; 

− розвиток критичного мислення учня за допомогою запитань та різних 

проблемних завдань, які спонукали б до пошуку ефективних рішень проблем; 

− розвиток пам'яті, уваги, творчих навичок, навчання емпатії та цілеспрямованості; 

− переконання в прагненні шукати свої особисті шляхи вирішення проблем, що 

спонукають людину до успіху (крім змагання, є й інші кращі шляхи досягти 

успіху).  

Висновки. Про необхідність ураховування розвитку soft skills у освітньому 

процесі демонструють результати значущих досліджень, які проводяться в різних 

країнах світу, що засвідчує актуальність даної теми. Проаналізувавши науково-

методичну літературу ми визначили, що важливу роль у формуванні наскрізних 

умінь у молодших школярів відіграють саме умови формування означених умінь, а 

також, що питанню визначення умов формування наскрізних умінь у здобувачів 

початкової освіти є не досить приділена увага у науковому просторі. 

Перспективи подальших наукових розвідок пов’язуємо із визначенням і 

конкретизацією умов формування наскрізних умінь у молодших школярів. 
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КАЗКА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Актуальність дослідження. Формування лексичної компетенції є важливим 

аспектом мовленнєвого розвитку дитини дошкільного віку. Важко переоцінити 

значення казки у формуванні лексичної компетенції дошкільників. Казка є 

своєрідним джерелом накопичення знань дітей, яке постійно поширюється, 

удосконалюється в процесі освоєння нового матеріалу. Окрім цього, завдяки казці 

дитина з раннього віку формує свій словниковий запас, збагачує мовлення з 

допомогою синонімів, антонімів, епітетів, метафор, багатозначних слів; вживає 

фразеологізми, прислів’я і приказки. Казка, безумовно, впливає на формування 

особистих якостей дитини та її світогляду, зокрема, має морально-етичне, 

естетичне значення; вважається одним із провідних методів формування лексичної 

компетенції дітей дошкільного віку.  

https://uba.ua/documents/events/odesa18/kovalchuk.pdf
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Мета дослідження – розкрити сутність і зміст лексичної компетенції, 

проаналізувати значення казки як чинника формування лексичної компетенції 

дітей дошкільного віку.  

Основний текст. На даний час існує велика кількість дефініцій поняття 

«лексична компетенція». Нам імпонує визначення А. Богуш. Дослідниця зазначає, 

що «лексична компетенція – це запас слів у межах певного вікового періоду, 

здатність до адекватного використання лексем, правильне вживання образних 

виразів, приказок, прислів’їв, фразеологічних зворотів» (Богуш, 2007: 186].  

Таким чином, для  формування лексичної компетенції дошкільників потрібно 

широко використовувати усну народну творчість і художню літературу. Народна і 

літературна казка пропонується вихователями ЗДО на заняттях з дітьми раннього, 

молодшого, середнього та старшого дошкільного віку з метою формування 

мовленнєвої, комунікативної, художньо-мовленнєвої компетентностей, а також 

всебічного розвитку здобувачів дошкільної освіти. Слушною є думка В. 

Сухомлинського: «Без казки, жвавої і яскравої, яка заволоділа свідомістю і 

почуттями дитини, важко уявити дитяче мислення і мовлення як однієї з 

найвагоміших сходинок розвитку людського мислення і мовлення» 

(Сухомлинський, 1977:  9). Саме це визначення письменника вказує на те, 

наскільки широко казка впливає на мовлення дітей дошкільного віку.  

У сьогодення існує багато визначень поняття «казки». Великий тлумачний словник 

сучасної української мови (2004) подає таке трактування терміна: «Казка – це 

розповідний народно-поетичний або писемно-літературний твір про вигадані події, 

вигаданих осіб, іноді за участю фантастичних сил. Основу казки становить 

захоплива розповідь про видумані події і явища, які сприймаються і 

переживаються як реальні. Казки відомі з найдавніших часів у всіх народів світу». 

Казка є важливим засобом збагачення мовлення дитини дошкільного віку, 

адже, в процесі її читання чи слухання, у дитини формуються і розвиваються 

мовленнєві і комунікативні навички. Безумовно, казка  є  чинником всебічного 
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розвитку дошкільників, зокрема, їхнього етнокультурного, патріотичного, 

морально-етичного, естетичного виховання. 

Вже з раннього віку кожен дошкільник є слухачем казки, адже свідомі батьки 

плекають дітям любов до усної народної творчості, а саме до казок. Практично 

кожен здобувач дошкільної освіти знає і може переказати зміст таких казок, як 

«Півник і двоє мишенят», «Ріпка», «Колобок», «Рукавичка», «Лисичка-Сестричка» 

та ін. Вищезазначені казки формують у дітей перші моральні цінності та якості, 

подають початкові уявлення про світ, взаємодію людей у світі та в цілому. Дитина, 

будучи уважним слухачем, старається наслідувати поведінку головних героїв у 

власному житті. Відповідно до цього, казка є головним чинником формування 

лексичної компетенції дітей дошкільного віку. 

Для того, щоб казка активно впливала на мовленнєву компетенцію дітей 

дошкільного віку, педагогу потрібно правильно організовувати роботу з казками та 

ретельно підбирати їх. Під правильною організацією роботи з казкою розуміється 

підбір методів формування лексичної компетенції, а саме: аналіз прочитаної казки, 

діалог чи розмова з персонажем казки, складання власної казки на основі 

прочитаного, введення в казку нових героїв (Луцан, 2004: 43 – 47).  

Дуже важливим і в той же час захопливим для дітей є інсценування та 

драматизація казки. Завдяки цьому методу кожна дитина, яка буде залучена у 

процес дійства, зможе не лише побути в ролі героя казки, а й збагатитися лексично. 

У дітей, котрі відтворюють події казки, збільшується словниковий запас, 

розвивається діалогічне мовлення, покращуються комунікативні навички.  

Висновки. Підсумовуючи вищезазначене, ми можемо сказати, що казка є 

основним чинником формування лексичної компетенції дітей дошкільного віку. 

Потрібно якомога частіше звертати увагу дітей на зразки усної народної творчості, 

створювати такі умови, в яких дитині буде комфортно навчатися та збагачувати 

свої знання. Казки потрібно читати виразно, інтонаційно правильно та емоційно. 

Адже від того, наскільки правильно та доступно педагог подасть інформацію, 
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залежатиме подальше засвоєння дитиною основних лексичних норм. Тому 

необхідно з раннього віку формувати та збагачувати лексичний запас дітей 

дошкільного віку саме за допомогою казок.  
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ 

Актуальність дослідження. У сучасному світі науково-технічного прогресу 

все більшої популярності набувають інформаційно-комунікаційні технології. 

Інформаційно-комунікаційні технології навчання (ІКТ) – це сукупність методів і 

технічних засобів для впровадження інформаційних технологій на основі 

комп’ютерних мереж та засобів забезпечення ефективного процесу навчання (ІКТ 

як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу 

загальноосвітнього навчального закладу). 

Дуже важливо, щоб освітній процес був організований таким чином, щоб 

учні з інтересом і ентузіазмом активно працювали на уроці, могли виділити й 

оцінити свій успіх. У цьому вчителям допоможе поєднання сучасних технологій і 

традиційних методів. Сучасні технології включають інформацію та комп’ютери. 

Зрештою, використання комп’ютера в класі може зробити ваш навчальний процес 

простим, строго диференційованим і прийняти методи навчання. 

Мета дослідження – визначити, як якісно та ефективно використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології.  

Основний текст. Низка українських науковців (Вашуленко М. (2019), 

Коломієць А. (2008), Пєтухова Л. (2009), Сипченко О. (2019), Черкашина Н. (2019), 

Гарань Н. (2019) та ін.) акцентують увагу на тому, що сьогодні, підвищилися 

вимоги до професійного рівня вчителів початкових класів. Значне зростання 

обсягів знань та інформації ускладнюють фахову діяльність вчителя, посилюють 

потребу в теоретичному осмисленні її результатів, у виконанні дослідницьких 
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функцій і, як наслідок, мають стимулювати прагнення вчителя початкового 

навчання до максимального використання передових інноваційних технологій 

(Коломієць, 2008; Комплексний підхід до фахової підготовки сучасного вчителя 

початкових класів, 2012; Пєтухова, 2009; Сипченко О., Черкашина Н., Гарань Н., 

2019). 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій зможуть підвищити рівень 

занять у початковій школі, в аудиторних та самостійних занять у закладах вищої 

освіти. Підвищення рівня знань, умінь та навичок у сфері інформаційно-

комунікаційних технологій стають невід’ємними складовими професійної 

підготовки вчителів початкового навчання.  

Сьогодні перед керівниками закладів середньої освіти постає досить складне 

завдання – організація роботи вчителів, надання учням нових знань, організація 

діяльності учнів та самостійна організація процесу навчання. Стратегія сучасної 

реформи освіти відображається в тому, що студенти є основним корпусом знань. А 

метод навчання базується на реалізації моделі «викладач-інформаційна система-

учень». Тому знання стають ефективнішими та відіграють кращу роль у 

повсякденному житті (Сипченко О., Черкашина Н., Гарань Н., 2019). 

Інформаційно-комунікаційні технології можуть знизити додаткові витрати на 

життя та робочу силу для вчителів, змінити технологію, яка дає необхідні знання, 

та забезпечити інтенсивну та безперервну взаємодію між викладачами та учнями в 

аудиторії. 

Найпомітнішим прикладом успішного використання інформаційно-

комунікаційних технологій є послуговування глобальною компʼютерною мережею 

Інтернет, яка може майже нескінченно збирати й зберігати інформацію та 

передавати її кожному користувачеві окремо. 

Інформаційно-комунікаційні технології позитивно вплинули на освітній 

процес та навчання здобувачів вищої освіти, оскільки змінили схеми передачі 

знань та методи навчання. При цьому впровадження ІКТ в систему освіти не тільки 
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впливає на освітні технології, а й впроваджує нові технології в навчальний процес. 

Вони пов’язані з використанням комп’ютерів і телекомунікацій, спеціального 

обладнання, програмно-апаратних засобів, систем обробки інформації. Вони також 

пов’язані зі створенням нових засобів навчання та збереження знань, зокрема 

електронних підручників та мультимедіа, електронних бібліотек та архівів, 

глобальних та локальних освітніх мереж, інформаційно-пошукових та 

інформаційно-довідкових систем (Ставицька І. В.).  

Висновки. Отже, використання комп’ютерної техніки у навчанні призвело до 

появи нового покоління інформаційно-орієнтованих освітніх технологій, які 

підвищили якість освіти та зробили взаємодію між викладачами та здобувачами 

вищої освіти, вчителями та учнями ефективнішою без зайвих зусиль. Тому нові 

технології інформаційної освіти, засновані на комп’ютерних інструментах, можуть 

значно підвищити ефективність навчання. 
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ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УМОВАХ 

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Першою ланкою в системі екологічного виховання в Україні є дошкільна 

освіта. Дошкільний вік ˗ сприятливий час для формування в дитини основ 

світогляду. Проблема формування екологічної компетентності дітей дошкільного 

віку стала актуальною, оскільки усвідомлення взаємозв’язків та взаємозалежності 

людини і природи увійшло в суспільну свідомість. Заклад дошкільної освіти 

закладає фундамент екологічної свідомості дитини. Тому ознайомлення дітей з 

природою та формування екологічної компетентності є невід’ємною частиною 

освітньо-виховного процесу у ЗДО (Джура, Пристайко, Шкодин, Хом’як, 2022: 4).  

Освітня лінія «Дитина в природному довкіллі» включає дві  інваріативні 

компетентності: природничо-екологічну й навички, орієнтовані на сталий 

розвиток. Природничо-екологічна компетентність – це здатність дитини до 

доцільної поведінки в різних життєвих ситуаціях, що ґрунтується на емоційно-

http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1103


ОСВІТНІЙ АЛЬМАНАХ 

191 

 

ціннісному ставленні до природи, знаннях її законів та формується у просторі 

пізнавальної, дослідницької, трудової, ігрової діяльності (Джура, Пристайко, 

Шкодин, Хом’як, 2022: 5). 

Діти дошкільного віку повинні навчитися жити в гармонії з природою, 

раціонально використовувати природні ресурси та бережливо ставитися до 

біорізноманіття. Для організації екологічного виховання у  ЗДО вихователі повинні 

врахувати такі етапи: підготовчий, початковий, основний, завершальний. На 

першому – підготовчому етапі – вихователь виявляє ставлення дитини до природи і 

розробляє методичну програму, із врахуванням вікових особливостей 

дошкільників. На другому – початковому етапі – відбувається залучення дітей до 

предметно-перетворювальної діяльність серед природи, виховується бережливе 

ставлення до природних ресурсів, набувається практичний досвід взаємодії із 

об’єктами природи. Суть основного етапу полягає у засвоєні дошкільниками 

необхідних екологічних знань та формуванні практичних навичок взаємодії із 

природою. Завершальний етап передбачає сформовану екологічну вихованість 

дитини та демонстрацію відповідної моделі поведінки у гармонії з природою (Ми 

всі природи рідної частинки, 2009: 54). 

Під час екологічного виховання у ЗДО доцільно використовувати дидактичні ігри, 

вправи, бесіди, екскурсії, заняття-подорожі тощо. Ігрова діяльність є провідною у 

цьому віці, сприяє вихованню емоційно-ціннісного ставлення до природи, 

розширює уявлення про довкілля. Дидактичні ігри у системі екологічного 

виховання використовуються з метою навчання, систематизації та узагальнення 

знань. Під час гри, виконуючи завдання, дитина думає, обмірковує, приймає 

рішення та діє (Вахняк, 2015: 110; Джура, Пристайко, Шкодин, Хом’як, 2022: 8]. 

Пропонуємо дидактичні ігри та вправи екологічного змісту для дітей старшого 

дошкільного віку: «Відгадай, яка квітка?», «Пори року»,  «З якого дерева цей 

листочок?», «Птахи, звірі, дерева», «У весняному лісі», «Буває – не буває», 

«Чарівні дощечки» та інші. 
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Для організації якісної та змістовної роботи у ЗДО з питань формування 

природознавчої компетентності й екологічної свідомості дошкільників 

рекомендуємо вихователям використовувати платформу розвитку дошкільнят 

НУМО https://numo.mon.gov.ua/skills/ya-ta-dovkillya, де зібрано корисні підказки, 

цікаві вправи й ігри, які допоможуть щодня опановувати важливі навички 

дбайливого ставлення до природи та природних ресурсів (навичка «Я та 

довкілля»). 

Еколого-розвивальне середовище ЗДО повинне надавати дитині свободу, 

впливати на світовідчуття, самопочуття, здоров’я. Середовище повинне бути 

зручним, інформатизованим, створювати емоційний комфорт та затишок, 

забезпечувати гармонійні відносини між дитиною і довкілля. Створення та 

правильне використання еколого-розвивального середовища, а також систематична 

робота вихователя з дітьми – запорука успішного формування мотиваційних основ 

екологічної свідомості дитини.  

Екологічні знання, уявлення, ставлення до природи та моделі поведінки, 

отримані у дошкільному віці, стануть основою для подальшого розвитку 

екологічної свідомості особистості.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО 

НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Актуальність дослідження. Сьогодні, на превеликий жаль, збільшується 

кількість дітей, які мають певні порушення розвитку. Держава має створити умови 

для навчання, проживання та прийняття таких дітей в суспільстві. Реалії ХХІ 

століття ставлять високі вимоги до створення такого освітнього середовища, яке 

було б комфортним для усіх дітей без винятку, в тому числі з особливими 

освітніми потребами. Для дітей з особливими освітніми потребами, залежно від 

категорії особливих потреб у закладах загальної середньої освіти передбачено 

впровадження інклюзивного навчання.  

Але виникає багато проблем у організації інклюзивного навчання у закладах 

загальної середньої освіти, ще пов’язано з недосконалою нормативно-правовою 

базою, не підготовленістю вчителів до роботи з учнями з особливими освітніми 

потребами, недостатньою кількістю вузьких спеціалістів тощо. 

http://sandavak.narod.ru/stud_stat/lyatambur.pdf
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Мета дослідження – виділити проблеми впровадження інклюзивного 

навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої 

освіти. 

Основний текст. Аналізуючи праці науковців, можна зауважити, що  зараз 

значна кількість публікацій присвячена питанням інклюзії. До прикладу теоретичні 

та методологічні аспекти досліджені у працях В. Бондар, А. Колупаєвої, І. 

Малишевської, В. Синьова, О. Таранченко та ін.; впровадження інклюзії у заклади 

загальної середньої освіти досліджували Е. Данілавічутє, А. Колупаєва, С. 

Міронова, З. Удич, Т.Цегельник та ін. Але поряд з цим виникає багато 

невирішених проблем впровадження інклюзивного навчання дітей з особливими 

освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти.  

Зокрема Д. Аргіропоулос, Н. Тарнавська (2020) наголошують на тому, що 

виникає низка питань щодо нормативно-правових документів в яких 

регламентуються права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття 

освіти, соціальну пристосованість, але в невеликих місцевостях виникає проблема 

з практичним застосуванням. На нашу думку, це пов’язано з  непристосованістю 

закладів загальної середньої освіти для організації інклюзивного освітнього 

середовища, через недостатність фінансування, а також через відсутність 

необхідних фахівців.  

Також вбачаємо проблему у ставленні суспільства до осіб з порушеннями у 

розвитку. Зокрема, це пов’язано з негативним ставленням дитячого колективу до 

дітей з особливими освітніми потребами так і батьків здорових дітей. Тому велику 

роль у розв’язанні даної проблеми ми вбачаємо у роботі вчителя, яка спрямована 

на формування дружніх, позитивних відносин між здобувачами освіти та на 

формування толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами у 

батьків здорових дітей.  

На думку Л. Коврігіної (2018) важливим для формування моральних якостей, 

а саме толерантного, дружного ставлення до дітей з особливими освітніми 
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потребами у здобувачів освіти є не тільки розповіді, бесіди, переконання, але й 

активна взаємодія з такими дітьми, що спонукатиме до вияву таких якостей. 

Потрібно привчати здобувачів початкової освіти до взаємопідтримки, 

взаємодопомоги, що в свою чергу спонукатиме до розвитку та вияву ними доброти, 

допомоги, співчуття, милосердя тощо. Якщо включення дітей з особливими 

освітніми потребами розпочнеться ще з дошкільного дитинства, то вже з раннього 

віку інші діти починуть розуміти, з якими труднощами стикаються люди, які мають 

проблеми розвитку. Вони стають чутливими до потреб інших, толерантно 

сприймають людські відмінності, вчаться підтримувати один одного та 

позитивно взаємодіяти. Тоді під час навчання в ЗЗСО вони вже мають певні 

соціальні навички, сформовані в дошкільному колективі, тому сприйняття дітей з 

особливими освітніми потребами не викликатиме жодних проблем. У ЗЗСО цей 

процес продовжуватиметься під час дорослого життя, отже, діти з особливими 

освітніми потребами, і їхні однолітки матимуть сформовані в соціумі життєві 

компетентності. 

На думку А. Омельченко, Ю. Полулященко (2020), ще однією проблемою 

постає відсутність спеціалізованої підготовки вчителів початкових класів закладу 

загальної середньої освіти. Тому що, окрім наявних професійних умінь та навичок, 

вчитель інклюзивного класу повинен володіти знаннями з спеціальної педагогіки, 

інклюзивної освіти. А також вчитель повинен бути психічно врівноваженим, 

володіти такими якостями як толерантність, емпатія, доброта, творчість. 

На нашу думку, розв’язання цієї проблеми полягає у тому, що сьогодні існує 

велика кількість онлайн-курсів, вебінарів, курсів підвищення кваліфікації, які 

спрямовані на формування інклюзивної компетентності у вчителів інклюзивного 

класу закладу загальної середньої освіти. 

Ще однією проблемою у впровадженні інклюзивної освіти є нерозуміння 

батьками / опікунами дітей з особливими освітніми потребами їхньої необхідності 

у активній участі у навчанні та вихованні дітей з особливими освітніми потребами. 
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Як правило, батьки часто відчувають провину перед суспільством та сором за те, 

що їх дитина має порушення. З боку суспільства проявляється неприязне ставлення 

до дітей з порушеннями.  

Або ще проблемою є неприйняття батьками / опікунами порушення своєї 

дитини. Часто батьки не розуміють або не хочуть розуміти того, що їхня дитина 

має особливі потреби, які необхідно враховувати у навчанні, вихованні та 

подальшому житті.  

Тому ці обставини ускладнюють та гальмують розвиток та соціалізацію 

дитини з особливими освітніми потребами. 

Донедавна існувала ще проблема у недосконалості нормативно-правової 

бази, чіткого правового врегулювання організації інклюзивного навчання. Зараз ця 

проблема вирішена, адже Кабінетом Міністрів України було прийнято Постанову 

про «Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої 

освіти» (2021) від 15.01.2021 р № 957, яка вступила в дію з січня 2022 року. В ній 

чітко розписано до кожного рівня надання підтримки хто має проводити оцінку 

розвитку дітей з особливими освітніми потребами, чи потрібно створювати 

інклюзивний клас, складати індивідуальну програму розвитку та індивідуальний 

навчальний план, визначено чи необхідна наявність асистента вчителя та асистента 

дитини, які повинні бути адаптації та модифікації та ін. 

Висновки. Отже, ми бачимо, що зараз наявні проблеми впровадження 

інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах 

загальної середньої освіти, але пріоритетом нашої держави є включення усіх, без 

вийнятку до життя в суспільстві. Низка прийнятих нормативно-правових 

документів, організованих курсів для підвищення інклюзивної компетентності 

педагогів, семінарів та тренінгів для батьків дітей з особливими освітніми 

потребами та інших заходів сприяють подоланню проблем впровадження 

інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах 

загальної середньої освіти. 
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ЗМІСТ ТА ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ В УМОВАХ 

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Актуальність дослідження. Формування особистісної компетентності у 

дітей дошкільного віку є одним з актуальних завдань дошкільної освіти, оскільки 

сучасне життя вимагає від людини громадянської активності та відповідальності в 

різних ситуаціях. Сформована особистісна  компетентність характеризує зрілість 

дитини, її досвід взаємодії з навколишнім світом та є основою готовності до 
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навчання в школі. Питання формуванняособистостідитини у контексті завдань її 

гармонійного розвиткупредставлені в дослідженнях Ю. Косенко, Л. Дубровськоъ, 

А. Березовчук, І. Підлипняк, Н. Славіної, Т. Піроженко та інших. У практиці 

роботи сучасних закладів дошкільної освіти (ЗДО) вихователі шукають нові форми 

та методи роботи, які сприятимуть формуванню особистісної компетентності дітей. 

Однак як теоретичні, так і практичні аспекти означеної проблеми потребують 

подальшого вивчення та узагальнення. 

Мета дослідження – охарактеризувати особливості розвитку особистості 

дітей в умовах ЗДО. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження особистісного розвитку в 

умовах сучасної дошкільної освіти тісно пов’язані з парадигмою дитиноцентризму 

та особистісно спрямованого освітнього процесу в ЗДО. Зокрема, Ю. Косенко 

зазначає, що з метою виховання повноцінної особистості необхідно забезпечити 

соціалізацію дитини в її перших соціумах – сім’ї і групі закладу дошкільної освіти, 

які можуть сприяти соціально-психологічній адаптації до подальшого життя в 

суспільстві й успішно взаємодіяти з оточуючим її світом (Косенко, 2013). 

Особистісні зміни пов’язані з різними аспектами соціалізації стали предметом 

вивчення А. Березовчук. Авторкою визнано, що соціальна компетентність, як 

відповідна інтеграція особистісних якостей, знань, умінь, ставлень, досвіду, 

планомірно, цілеспрямовано та систематично формується в процесі виховання та 

навчання в різних видах діяльності та забезпечує готовність дитини до навчання в 

школі (Березовчук, 2021). Отже, підготовленість до опанування основ наук 

традиційно розглядають у контексті готовності до школи, зокрема її особистісного 

компоненту. На думку І. Підлипняк, навчання дошкільника розмірковуванню стає 

одним із важливих педагогічних завдань, яке необхідно розв’язувати в контексті 

особистісного розвитку дитини в цілому та логіко-математичного зокрема. 

Виходячи з положень Базового компонента дошкільної освіти, педагог має 

озброїти дитину вмінням жити, сприймати життя в цілісності (Підлипняк, 2017). 
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Цілісність підходів до організації дошкільної освіти простедено у міркуваннях 

Л. Дубровської. Дослідниця вважає, що педагоги закладів дошкільної освіти  

мають усвідомити, що дітей їм довіряє сім’я, а не держава, а отже, збереження 

здоров’я дитини, забезпечення умов для її соціально-особистісного розвитку 

насамперед турбує сім’ю (Дубровська, 2012). 

Актуальність забезпечення особистісного зростання пов’язують з емоційним 

реагуванням дитини на власні успіхи. Саме тому Н. Славіна акцентує на 

взаємозумовлених тенденціях в емоційно-почуттєвому та особистісному 

розвиткові. Нею зазначено, що емоційно-почуттєвий розвиток вважається основою 

особистісного. У процесі психічного розвитку відбувається соціалізація вродженої 

здатності дитини до емоційних переживань, вони поєднуються із ставленнями 

особистості та відбувається перехід до стійких психічних явищ – почуттів (Славіна, 

2009). 

Нам імпонує ідея розгляду особистісного розвитку з урахуванням тих 

аспектів психічної активності дитини, які сприяють цілісній візії дошкільного 

дитинства. Йдеться про змістові аспекти соціалізації, емоційну сприйнятливість та 

самоставлення дитини, зміни в мотивації її дій і поведінки, виникнення 

елементарного світогляду та довільності поведінки, на які наголошують сучасні 

дослідники. На зв’язок особистісної та соціальної компетентності вказує 

А. Березовчук (2021), констатуючи, що ціннісні орієнтації, досвід поведінки 

дитини, її спрямованість на дотримання норм і правил, змістово увиразнюють 

показники особистісної зрілості. Це, своєю чергою, постає завданням для педагогів 

ЗДО, які мають можливість через створення розвивального середовища, 

забезпечувати особистісні зміни вихованців. 

Особливо значущим вважають дослідники сенситивність дошкільного віку 

до соціально-особистісного розвитку (Косенко, 2013). Завдяки соціалізації умовах 

ЗДО дитина набуває особистісних якостей, які слугують основою для побудови 

адекватних взаємин з однолітками і дорослими. 
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Цілісний портрет дошкільника, який характеризується особистісною 

компетентністю, запропонувала Т. Піроженко. Її сутність авторка позначила так: 

«якщо в дитини розвинені вольова регуляція, самостійність, сформовані основи 

світогляду та певна картина світу, мотивація до прояву активності, якщо вона 

усвідомлює своє місце серед інших людей, можна говорити про набуття нею 

особистісної компетентності» (Піроженко, 2021:  3) 

Висновок. Формування особистості дошкільника відбувається під впливом 

основних видів діяльності, в які він залучений, процесів соціалізації та 

індивідуалізації, де отриманий і відтворений досвід забезпечує набуття відповідних 

вікові компетентностей. Як результат, розвиток мовлення та пізнавальної сфери 

дитини,однак найважливішими у цьому процесі зміни, що стосуються розвитку 

самоусвідомлення й самооцінки, спонукальної сфери, динамічної та змістової 

компоненти емоцій і почуттів. Спілкування, гра, образотворча, пошуково-

дослідницька, господарсько-побутова діяльність виконують функції збагачення 

дитини культурним досвідом взаємодії з оточенням. Це забезпечує якісні зміни, 

особистісне зростання, сприяє розвиткові емоційної сфери, збагаченню знань про 

довкілля, формуванню життєвих навичок, які демонструють здатність дитини 

використовувати набуті знання в житті та її відкритість для нового досвіду. 

Основою сучасних освітніх концепцій є ідея формування компетентної 

особистості, яка вміє застосовувати отримані знання, вміння і досвід в 

різноманітних життєвих ситуаціях, здатна взаємодіяти в соціумі та активно 

долучатися до різних видів діяльності. Тому особистісна компетентність є 

значущим предметом уваги вихователів закладів дошкільної освіти. 
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Актуальність дослідження. Зміни життя в сучасному світі вимагають і змін 

мети та призначення освіти. У сучасних школярів важливо викликати зацікавлення 

до навчальної теми, перетворити авдиторію пасивних спостерігачів на активних 

учасників уроку. Знижується функціональна значущість і привабливість 

традиційної організації навчання, передавання знань від вчителя до учня перестає 

бути основним завданням навчального процесу. Якщо вчитель у своїй роботі 

використовує активні форми та методи навчання, то питання цікавого навчання 

буде вирішено. Сучасні активні форми навчання будуються на інтерактивних 

методах, коли існує взаємозв’язок не лише між вчителем і учнем, а й між самими 

учнями в навчанні.  
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Мета дослідження – окреслити особливості використання інтерактивних 

методів навчання у початковій школі. 

Основний текст. Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що 

навчальний процес організовується таким чином, що практично всі учні є 

залученими до пізнання, вони мають можливість розуміти і реагувати з приводу 

того, що вони знають і думають. Спільна діяльність учнів у процесі пізнання, 

засвоєння навчального матеріалу означає, що кожен вносить свій особливий 

індивідуальний вклад, іде обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. Причому 

відбувається це в атмосфері доброзичливості, взаємної підтримки, що дозволяє не 

тільки отримати нові знання, але й розвиває саму пізнавальну діяльність 

(Чабайовська, 2015). 

Інтерактивні форми навчання найбільшою мірою відповідають вимогам 

активності і самостійності на уроці. Якщо навчання організоване так, що сприяє 

засвоєнню інформації про стосунки між людьми, про вміння керувати своєю 

поведінкою, правильно оцінювати себе та інших, передбачати наслідки власних 

дій, відповідати за свої вчинки тощо, – це безпосередньо впливає на формування 

особистості дитини, отже, є значущим для неї. Цей факт викликає певний 

емоційний відгук на отриману інформацію. Природно, що учень прагне 

відреагувати на ті емоційні стани, що виникли. Якщо урок проводиться в звичайній 

формі, таке реагування як правило є неможливим, що спонукає учня 

«відключитись» від подальшого слухання вчителя і зануритись у власні 

переживання. Інтерактивні форми навчання дають змогу і навіть заохочують 

емоційне реагування на ті стани, що виникли.  

Наступний фактор, що обґрунтовує необхідність застосування інтерактивних 

форм навчання, – вплив попереднього життєвого досвіду учня, тобто наявність у 

нього певних уявлень про тему, що вивчається. Інформація, яку дає вчитель, 

нашаровується на попередні усталені орієнтації й певні цінності, які вже 

сформовані у людини, навіть у дитячому віці (Максимова, 2008). 
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У ході занять, де безпосередньо використовується інтерактивна модель 

навчання, кожен з учнів має змогу висловити свої почуття, думки та переживання з 

будь-яких питань, що розглядаються в шкільному процесі. Атмосфера довіри та 

взаємоповаги сприяє шукати істину спільними зусиллями. 

Призначення інтерактивного навчання полягає у тому, щоб, по-перше, передати 

знання, по-друге, усвідомити цінність інших людей. Має воно і свої завдання: 

розв΄язання навчальних поведінкових завдань, надання підтримки членам групи. 

Зміст такого навчання полягає не лише у знаннях, але й у способах мислення. 

Виходячи з вищезазначеного, на практиці необхідно використовувати 

інтерактивні форми в цілому, або ж взявши елементи, які більш доцільні до 

певного класу. Саме інтерактивні методи дають змогу створювати навчальне 

середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно. 

Навчання у початковій школі дає основу для подальшого освітнього шляху 

кожної людини, саме тому постійно потрібно вдосконалювати та знаходити новітні 

технології у сфері навчання та освіти. 

Найпродуктивніші інтерактивні технології для використання в початковій 

школі:  

 метод проектів – система навчання, за якою учні набувають знання, уміння і 

навички у процесі планування й виконання практичних завдань – проектів, що 

постійно ускладнюються. Під час роботи за методом проектів на чільне місце 

ставиться самодіяльність учнів та їхня активність, ініціативність, захопленість. 

Проекти мають індивідуальний, груповий чи колективний характер.  

 Метод ПРЕС навчає учнів виробляти й формулювати аргументи, висловлювати 

думки з дискусійного питання у виразній і стислій формі, переконувати інших. 

 Мозковий штурм («мозкова атака») – вільне накопичення значної кількості ідей 

з певної теми спочатку без критичного осмислення. 

 Метод гранування (асоціативний кущ) – стратегія навчання, яка спонукає учнів 

думати вільно та відрито з певної теми. Вона націлена передусім на 
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стимулювання мислення школярів про зв΄язки між окремими поняттями. 

Гронування може бути використане як на стадії актуалізації, так і на стадії 

рефлексії. Цей метод також можна застосовувати для підбиття підсумків вивченої 

теми чи розділу з української мови. 

 Мікрофон надає можливість кожному учневі сказати щось швидко, по черзі, 

відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку. 

 Акваріум є формою діяльності учнів у малих групах, ефективний для розвитку 

навичок спілкування в такій групі, для вдосконалення вміння дискутувати та 

аргументувати свою думку. Може бути запропонований тільки з умови, що учні 

вже мають відповідні навички групової роботи. 

Для роботи за інтерактивними методами вчителеві необхідно змінити свої 

особисті підходи до навчання. Тому для роботи за цими методами вчителеві 

необхідна певна підготовка, та й учителеві, і учням треба звикнути до них. Свою 

роботу вчителеві слід розпочинати з простих інтерактивних методів – роботи в 

парах, малих групах та переходити до більш складних. Коли в учителя і учнів 

з΄явиться досвід такої роботи, то уроки будуть проходити набагато легше, 

цікавіше, а підготовка до них не буде займати багато часу (Комар, 2006). 

Висновки. Отже, інтерактивне навчання – це насамперед діалогове 

спілкування між вчителем і учнем. Тому вчитель організує навчальний процес 

таким чином, що практично всі учні виявляються залученими в процес пізнання. 

Спільна діяльність учнів у процесі освоєння навчального матеріалу означає, що 

кожний вносить свій внесок, йде обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. В 

умовах доброзичливості, взаємної підтримки учні здобувають не тільки знання, але 

йде і розвиток пізнавальної діяльності, що переводить її на більш високі форми 

кооперації і співробітництва. При застосуванні інтерактивних технологій значно 

підвищується особистісна роль вчителя – він виступає як лідер, організатор. Але 

варто зазначити, що проектування і проведення уроку за інтерактивними 
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технологіями потребують передусім компетентності в цих технологіях учителя, 

його вміння переглянути і перебудувати свою роботу з учнями. 
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ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА» 

ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, 

ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ 

Актуальність дослідження. Процес реформування системи освіти визначає 

траєкторію підготовки майбутніх фахівців галузі знань Освіта/Педагогіка. 

Пріоритетним залишається формування конкурентоспроможного вчителя ‒ 

всебічно розвиненої особистості з високими моральними якостями, здатного до 

усвідомленого суспільного вибору, збагачення власного інтелектуального й 

творчого потенціалу, належної підготовки здобувачів освіти, забезпечення їх 

розумового, фізичного та психоемоційного розвитку. Такий підхід вимагає 

модернізації змісту освіти,  принципів і методів навчання й виховання, особливо в 
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умовах упровадження Концепції «Нова українська школа» та Державного 

стандарту базової середньої освіти. 

Мета дослідження ‒ охарактеризувати сутність освітньої галузі «Фізична 

культура» Державного стандарту базової середньої освіти. 

Основний текст. 30 вересня 2020 року Кабінет Міністрів України затвердив 

Державний стандарт базової середньої освіти, що створює умови для продовження 

реформи нової української школи. З 2022 навчального року 5 клас працюватиме за 

цим документом. У ньому сформульовано мету та принципи освітнього процесу в 

закладах базової середньої освіти, охарактеризовано зміст навчання, вказано 

вимоги до обов’язкових результатів навчання, визначено орієнтири для 

оцінювання. Основним завданням закладів освіти слід уважати впровадження 

компетентнісного підходу в освітніх галузях: мовно-

літературній, математичній, природничій, технологічній, інформатичній, соціал ьні

й і здоров’язбережувальній, громадянській та історичній, мистецькій, фізичній 

культурі.  

Для кожної галузі Державний стандарт описує мету і 

групи загальних результатів, які уточнюються через обов’язкові результати для 

кожного з циклів. Саме тому освітні галузі мають потенціал, спрямований на 

розвиток кожної компетентності (Державний стандарт базової середньої освіти, 

2020). 

Окреслюючи відмінність указаного стандарту від двох попередніх, 

О. Ляшенко (2020), акцентує увагу на окремих аспектах: «Стандарт ґрунтується не 

на предметних, а на ключових компетентностях та освітніх  результатах, якими має 

оволодіти кожний випускник школи на певних етапах навчання, загалом кожна 

людина, щоб бути успішною в житті..; визначається компетентнісний потенціал 

кожної освітньої галузі у забезпеченні формування усіх без винятку ключових 

компетентностей..; надається більше академічної  свободи  закладам  освіти…» 

(Ляшенко, 2020: 1-2). Науковці О. Ляшенко, О.Топузов (2021) зазначають, що 
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«кожна галузь характеризується конкретними результатами навчання, яких 

повинен досягнути здобувач освіти по завершенню певного її рівня (або циклу). 

Зміст кожної освітньої галузі структурується за загальними результатами і 

змістовими лініями, які відображають їх гносеологічну сутність… Варто також 

розуміти, що набуття компетентностей,пов’язаних із предметними галузями знань, 

не обмежується лише завдяки їх знаннєвими відповідниками (навчальними 

предметами чи інтегрованими курсами), а відбувається комплексно, усіма 

освітніми галузями у шкільному навчанні, а також у позашкі-льній пізнавальній 

практиці учнів та їх життєвій практиці» (Ляшенко, Топузов, 2021). 

Нами закцентована увага на освітній галузі фізичної культури. Метою 

галузі є: гармонійний фізичний розвиток особистості учня, підвищення 

функціональних можливостей організму, вдосконалення життєво необхідних 

рухових умінь та навичок, розширення рухового досвіду через формування стійкої 

мотивації учнів до занять фізичною культурою і спортом (Державний стандарт 

базової середньої освіти, 2020).  

Змістові лінії освітньої галузі фізичної культури ‒ формування психічної та 

соціально-психологічної сфер особистості засобами фізичного виховання; 

систематичні заняття фізичними вправами, володіння технікою фізичних вправ; 

усвідомлення значення фізичної / рухової активності для підтримування стану 

здоров’я та задоволення у процесі фізичного виховання ‒ знаходяться у тісному 

взаємозв’язку і спрямовані на формування креативної особистості, яка  аналізує 

власний фізичний стан й удосконалює його. Їх реалізація залежить, насамперед, від 

розуміння майбутніми педагогами, учителями фізичної культури зокрема, сутності 

організації освітнього процесу, в основі якого лежать принципи педагогіки 

партнерства, формування здорового способу життя та створення безпечних умов 

для фізичного та психоемоційного розвитку дітей, урахування вікових 

особливостей дитини; розвиток самостійної креативної особистості. Досліджуючи 

змістові лінії освітньої галузі, ми з’ясували, що в основі їх реалізації лежить 
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принцип системності заняття фізичними вправами, наявність вольових проявів, 

прагнення удосконалювати свій фізичний стан. 

На наш погляд, слід закцентувати увагу на інноваційних методах та формах 

навчання, взаємозв’язку ключових компетентностей, на формуванні креативної 

особистості, яка прагне соціалізуватися в суспільство і успішно виконувати свої 

професійні обов’язки. 

Висновки. Отже, одним із головних завдань реформування системи освіти в 

Україні є формування конкурентоспроможних фахівців, здатних реалізувати у 

майбутній професійні діяльності завдання, окреслені вимогами Державного 

стандарту базової середньої освіти. Освітня галузь «фізична культура» в інтеграції 

з іншими покликана сприяти компетентнісному підходу у підготовці здобувачів 

освіти.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ»  

У КЛАСАХ З ІНКЛЮЗИВНИМ НАВЧАННЯМ 

Актуальність дослідження. Завданням закладів освіти в Україні є 

формування в учнів ключових компетентностей, розкриття і розвиток їх 

потенціалу, створення сприятливих умов для реалізації здібностей. Модель 

інклюзивного навчання побудована на засадах педагогіки партнерства, 

принципами якої є повага до особистості, доброзичливість і позитивне ставлення, 

довіра у відносинах тощо. Використання сучасних технологій навчання дітей з 

особливими освітніми потребами включає цілеспрямовану співпрацю команди 

фахівців, що сприяє всебічному розвитку особистості, ефективності освітнього 

процесу. Педагогічна діяльність учителя, асистента учителя спрямована на те, щоб 

дати можливість кожному здобувачеві освіти відчути радість досягнення успіху, 

усвідомлення своїх здібностей, віри у власні сили.  

Мета дослідження – розкрити особливості застосування технології 

створення ситуації успіху у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. 

Основний текст. Технологія створення успіху створює умови для 

досягнення навчальних цілей, забезпечує позитивні емоції, що можуть стати для 

дитини одним із стимулів у навчанні. Вона передбачає використання прийомів, за 

допомогою яких розгортається робота з різними категоріями учнів. 

Ситуація успіху ‒ це поєднання умов, за яких створюється можливість досягти 

необхідних результатів у діяльності як дитини, так і колективу в цілому. На думку 

психологів, успіх ‒ це стан радості, задоволення від виконання певної навчальної 

роботи, виконаного завдання. 
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На думку В. Вовчанської, створена вчителем на уроці ситуація успіху змінює 

в позитивний бік стиль життя дитини. Вона стає точкою відліку для змін у 

взаєминах з оточуючими і дає поштовх для дальшого руху вгору сходинками 

розвитку особистості, підвищує життєву стійкість, здатність до протидії, 

загартовує характер, відкриває приховані можливості особистості, стимулює 

інтерес до навчального процесу. Це надихає школярів до творчої праці, розвиває 

пізнавальні здібності, допомагає особистості пізнати себе, самовизначитись та 

самореалізуватись, впливає на результативність. Завдання вчителя полягає в тому, 

щоб видалити зі змісту, засобів, форм і методів навчання все, що заважає кожному 

школяреві пережити почуття успіху, озброїти учнів засобами досягнення успіху в 

різних шкільних ситуаціях (Вовчанська, 2019: 61). Педагог, асистент учителя 

зокрема, повинен забезпечити оптимістичну установку дитини на спільну працю, 

створити позитивну атмосферу для досягнення спільних цілей. 

Поширення на сьогодні набуває скаффолдинг ‒ «процес, який дає можливість 

дитині (у тому числі новачку) розв’язати проблему, виконати завдання або досягти 

цілей, які знаходяться за межами її індивідуальних зусиль чи можливостей» 

(Чеботарьова, Сухіна, 2019: 42). Виокремлено кілька видів педагогічної підтримки. 

‒ Вербальна – може бути не лише прямою (заохочення), а й непрямою, не 

адресною: «Увесь клас скоро впорається», «Це не так складно, як здається». 

‒ Підказки через міміку, жести, вказівки, рухи тіла. 

‒ Фізична підтримка – скажімо, можна писати, малювати чи конструювати щось з 

учнем разом «рука в руці». 

‒ Моделювання – демонстрація виконання завдання. 

‒ Візуальний стимул – картинки, піктограми, символи, письмова мова. 

‒ Маніпуляція символами – розташування об’єктів у певному порядку (там же). 

Виходячи з цього, важливим є емоційна культура вчителя, його психологічна 

компетентність, застосування звернених висловлювань: «В тебе неодмінно 
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вийде»... «Я впевнена, ти з цим впораєшся»… «Цей виріб вийшов у тебе дуже 

гарно»… 

У процесі дослідження проблеми нами пропонувалися окремі прийоми 

створення ситуації успіху. Прийом «емоції радості» передбачає підтримку дитини з 

метою надання їй впевненості у власні здобутки й супроводжується словами «Ти ‒ 

справжній художник», «У тебе велике майбутнє у математиці» та інші. Такі слова 

надихають дитину на творчість, віру у себе, бажання творити, відчувати себе 

рівною серед однолітків. 

Прийом «передбачення» використовується з метою психологічної підготовки 

дитини до майбутньої діяльності. «Завтра на уроці працюватимемо над 

моделюванням улюбленої іграшки. Можемо використати лего-конструктор. Як ти 

починатимеш роботу?». Можливий такий варіант: «За допомогою піктограм слід 

скласти речення. Які малюнки з-поміж цих ти обрав би?». 

Прийом «ланцюжок ідей». Він передбачає застосування алгоритму для 

виконання завдання. Учитель, асистент учителя готують індивідуальні завдання 

для дитини з поясненням, яке слід знайти з-поміж кількох. Практично можна 

провести роботу таким чином: «У першій колонці бачиш слова (чи геометричні 

фігурі), у другій колонці ‒ не за порядком розташовані пояснення. Добери до слова 

з першої колонки пояснення з іншої». На початковому етапі для досягнення успіху 

рекомендуємо допомогти дитині кольорами: Наприклад,  жовтим кольором 

виділено слово й пояснення до нього. Основне завдання педагога ‒ налаштувати 

учня до правильної відповіді, вчити мислити конкретно, творчо, а основне, ‒ разом 

із класним колективом.  

Класи з інклюзивним навчанням передбачають організацію освітнього 

процесу в колективній чи груповій формі, проте асистенту вчителя вкрай важливо 

підійти до цього креативно, враховуючи індивідуальні особливості дитини. 

Висновки. Таким чином, ми розкрили особливості застосування технології 

створення ситуації успіху у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Ми 
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запропонували окремі прийоми, які допоможуть їм відчути себе частиною 

учнівського колективу й повірити у слова «Прикладу зусиль й виконаю», «Я 

зможу».  
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СУЧАСНИЙ КОНТЕНТ ФУНКЦІЙ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Актуальність дослідження. У складних умовах глобальних цивілізаційних 

змін нагальним стає виклик сучасності щодо підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури, які відповідатимуть таким вимогам суспільства: будуть 

конкурентоспроможними на ринку праці, компетентними, вільно володітимуть 

професією, пов’язаною зі збереженням, підтриманням і зміцненням здоров’я 

молоді. З позицій сьогодення розширюється коло професійних функцій вчителя 

фізичної культури (Khrystova et al., 2020). Сучасній школі потрібні фахівці з 
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фізичної культури, які обізнані у сфері новітніх оздоровчих технологій, креативні, 

комунікабельні, артистичні та творчі особистості, які постійно 

самовдосконалюються і знаходяться в пошуку нових ідей, спрямованих на 

розв’язання освітніх і виховних завдань шляхом використання фізичних вправ і 

різних видів рухової активності (Рибалко, 2019).  

Сучасна педагогічна наука як жива дисципліна, постійно розвивається на 

основі принципів транспарентності та розробляє нові педагогічні категорії, 

використовуючи водночас і традиційні, перевірені часом (Степанченко, 2016).  

Мета дослідження – охарактеризувати специфіку функцій підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури до оздоровчої діяльності. 

Основний текст. На основі структурно-логічного аналізу наукових 

літературних джерел до сучасного контенту функцій формування готовності 

майбутніх учителів фізичної культури до впровадження оздоровчих технологій 

доцільно віднести такі. 

Аксіологічна функція виконує роль ціннісних координат у структурі 

дидактичної системи та відображає базову позицію вчителя фізичної культури, 

базисним компонентом якої є його методологічна культура. Спрямованість 

цільових установок фахівця з фізичної культури на цінність у вивченні та 

зміцненні здоров’я індивіда визначається позиціями сучасного наукового знання 

про людину, що розглядає останню як соціоприродну істоту, яка поєднує 

біологічний, соціально-психологічний і соціокультурний боки її життя. 

Виховна функція сприяє формуванню світогляду майбутнього вчителя фізичної 

культури щодо синергічного підходу до виховання високих моральних якостей, 

естетичних смаків, професійних умінь. З позицій сьогодення визначається як 

необхідність соціального самовизначення майбутнього фахівця з фізичної культури 

та реалізується через активну діяльність безпосередньо самого здобувача вищої 

освіти. 



ОСВІТНІЙ АЛЬМАНАХ 

214 

 

Гносеологічна функція полягає в цілеспрямованому пошуку, відборі, 

вивченні, систематизації та узагальненні майбутнім учителем фізичної культури 

орієнтованих на здоров’я знань і передового педагогічного досвіду, необхідних 

йому для створення та розвитку дидактичної системи; в осмисленні отриманої 

інформації, включення її в професійну діяльність оздоровчого спрямування, 

передбаченні пізнання фахівцем з оздоровчої діяльності самого себе, своїх потреб, 

ціннісних установок, орієнтирів, можливостей, рівня професійної майстерності. 

Гностична функція передбачає аналітичну оцінку майбутнім учителем 

фізичної культури системи використання індивідуальних методів, прийомів, 

засобів фізичного виховання та спорту (особливо фітнесу й аеробіки), порівняння 

власного досвіду з досвідом роботи інших спеціалістів галузі збереження 

фізичного здоров’я людини, її фізичної та розумової працездатності, глибокий 

аналіз кількісних та якісних змін особистості, її здібностей до навчання та 

сприйняття наукового знання, застосування його в науковому експерименті; 

спонукає майбутнього вчителя фізичної культури постійно контролювати 

результати навчання, особистісного розвитку, професійного становлення, яке 

формується на основі трансверсального розвитку сенсорного сприйняття, рухового 

контенту, інтелектуальної, вольової, емоційної та мотиваційної сфер. 

Інформативна функція надає можливість майбутньому вчителю фізичної 

культури мати відкритий доступ до інформації на основі багатоманітності її форм, 

створює умови для інтерактивної інформаційної взаємодії. Вона передбачає 

розвиток уміння отримувати новітню інформацію з різноманітних джерел, всебічно 

опрацьовувати її за допомогою сучасних інформаційно-комунікативних 

технологій, зберігати її та викладати. 

Конструктивна функція дає змогу формувати у майбутнього вчителя фізичної 

культури уміння розробляти навчальні плани та програми, проектувати зміст і 

характер педагогічних дій і діяльності здобувачів середньої освіти; корегувати хід 

процесу навчання, прогнозувати результати проведеної навчальної роботи та 



ОСВІТНІЙ АЛЬМАНАХ 

215 

 

професійної діяльності; формувати професійно орієнтовані компетентності, уміння 

та навички, прикладні рухи, особистісні якості майбутнього фахівця з фізичного 

виховання, необхідні для здійснення професійної діяльності. 

Креативна функція виявляється в спрямуванні діяльності майбутнього 

вчителя фізичної культури на зміни, оновлення й удосконалення системи своєї 

професійної діяльності в закладі загальної середньої освіти. Механізм реалізації 

функції передбачає ознайомлення фахівця з фізичного виховання з різними 

варіантами освітньої діяльності, вибір технологій або їх елементів відповідно до 

цільових установок інструктора з оздоровчого фітнесу, їх порівняння з власною 

дидактичною системою, дослідну перевірку оновленої системи та оцінювання її 

ефективності. 

Організаційно-методична функція сприяє створенню умов для реалізації 

освітнього процесу: визначення державного стандарту, змісту освіти, розроблення 

та впровадження авторських систем педагогічної діяльності, різноманітних курсів і 

спецкурсів відповідно до інтересів здобувачів освіти, забезпечення необхідним 

устаткуванням, аудіовізуальними засобами навчання, навчальною, науковою та 

методичною літературою. 

Організаторська функція надає майбутньому вчителю фізичної культури 

можливість вирішувати питання організації тієї чи іншої діяльності, впливати на 

зміст дозвілля, допомоги у працевлаштуванні, професійній орієнтації й адаптації, 

координації діяльності підліткових і молодіжних об’єднань, організаторської 

роботи з освітніми, культурними, спортивними, туристичними, спортивно-

оздоровчими, правовими закладами, товариствами та благодійними організаціями. 

Освітня функція сприяє перетворенню системи знань, отриманих під час 

навчання майбутніх учителів фізичної культури у закладі вищої освіти в 

особистісні надбання, отриманню на підґрунті цих знань професійно орієнтованих 

умінь і навичок, необхідних для вирішення професійних завдань в умовах Нової 

української школи; передбачає включення в зміст освіти фундаментальних 
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теоретичних знань (законів, положень, принципів, вимог) та їх обов’язкове 

засвоєння, спрямоване на формування спеціальних умінь, навичок і прикладних 

дій. 

Прогностична функція дає змогу сформувати у майбутнього вчителя 

фізичної культури уміння та навички щодо програмування й прогнозування 

процесу збереження фізичного здоров’я, фізичної та розумової працездатності 

дітей різних вікових груп та фізичної підготовленості. 

Розвивальна функція дозволяє вирішувати завдання формування творчої 

особистості майбутнього вчителя фізичної культури, який під час проведення 

професійної діяльності в сучасному закладі загальної середньої освіти вільно, 

творчо та самостійно добирає засоби фізичної культури та спорту при складанні та 

реалізації індивідуальних програм оздоровчої діяльності, спрямованих на 

збереження фізичного здоров’я здобувачів освіти, фізичної та розумової 

працездатності. Реалізація цієї функції передбачає аналіз та синтез, поділ на окремі 

складові того матеріалу, що вивчається, і надає майбутньому фахівцю з оздоровчої 

діяльності можливість розкрити внутрішню структуру наукового знання; здійснює 

за допомогою аналогій перенесення інформації від моделі до прототипу, і саме цей 

процес сприяє розвитку творчого мислення, можливості робити власні ґрунтовні 

висновки, моделювати різноманітні процеси професійної діяльності у сфері 

оздоровлення школярів. 

Висновки. Методологічною основою професійної підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури є гуманістична парадигма освіти, ідеї синергетики, 

системний, цілісний, особистісно-орієнтований, діяльнісний, полісуб’єктний, 

технологічний, інтегративний, компетентнісний, інноваційний підходи, теорія 

управління та теорія оптимізації. Для їх повної реалізації в процесі комплексної 

професійної підготовки здобувачів вищої освіти до сучасного контенту функцій 

формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до впровадження 

оздоровчих технологій доцільно віднести наступні: аксіологічна, виховна, 
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гносеологічна, гностична, інформативна, конструктивна, організаторська, 

креативна, організаційно-методична, освітня, прогностична, розвивальна. Всі 

перераховані функції взаємозв’язані та забезпечують оптимальне розкриття 

дидактичної системи. 
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ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ 

ЗАПОБІГАННЯ ІЛЮЗІЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НАВЧАННЯ 

Актуальність дослідження. Вважається, що для ефективного навчання 

потрібна практика і ще раз практика. Багато хто переконаний: якщо багато 

повторювати, то можна надовго запам'ятати. Але насправді це не так. Дослідження 

доводять, що повторення не сприяють засвоєнню матеріалу, на відміну від деяких 
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порівняно простих методик. Наприклад, краще переказувати інформацію, ніж 

просто перечитувати, знання ліпше засвоюються, якщо розглянути їх у ширшому 

контексті, а об'єднання знань у так звані ментальні моделі спрощують 

запам'ятовування складного матеріалу (Brown, 2014). 

Мета дослідження – здійснити теоретичний аналіз особливостей 

запам'ятовування як компонента запобігання ілюзії компетентності у навчанні 

студентів сучасного закладу вищої освіти. 

Основний текст. Нам подобається вважати себе розумнішими, ніж ми є. 

Доволі поширеною є думка, що постійне перечитування гарантує запам’ятовування 

інформації. Це називається концентрованим навчанням. Та насправді, ми дуже 

швидко втрачаємо 70% щойно прочитаної інформації, а останні 30% забуваються 

повільніше – та все ж забуваються. Тому студенти, які витратили ніч перед 

екзаменом на перечитування конспекту лекцій, згадують лише невелику частину на 

безпосередньому тестуванні. А після закінчення курсу забудеться й решта. 

Висновок очевидний: щоб щось запам’ятати, це потрібно діставати з пам’яті 

періодично. 

Відчуття знання – інша ілюзія пам’яті, приємне почуття, коли чуєш начебто 

знайому інформацію. Ним часто користуються під час політичних піаркомпаній. 

Гасла, що не показують фактів, але зачіпають емоції, часто і всюди повторюються. 

Від цього вони набувають популярності у громадськості. 

Ілюзія вільного володіння – ще один обман мозку, знайомий школярам і студентам. 

Якщо ви прочитаєте доволі зрозумілий виклад складного терміну, у вас виникне 

відчуття, що ви це давно вже знали. Але це не гарантує розуміння і вільне 

використання цього терміну на практиці. 

Крім повсякденного життя, ілюзії пам’яті заважають нам у навчанні. 

Особливо про них слід замислюватись тим, хто займається самоосвітою. Через 

хибну впевненість у своїх знаннях, багато годин опанування навички можуть бути 

витрачені даремно. 
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Правда про стилі навчання. Віра в стилі навчання доволі поширена. Існують 

візуали, аудіали і кінестетики. Інформацію вони сприймають краще, коли ту 

подають, відповідно, через малюнки, слова чи дію. Учнів перевіряють з початкової 

школи, використовують цю теорію і в менеджменті, і під час військової підготовки. 

Психолог Роберт Стернберг передбачає три типи інтелекту: аналітичний, 

творчий і практичний. На відміну від відомого всім поділу, правдивість теорії 

Стернберга має емпіричні підтвердження (Sternberg, (1985). 

Традиційні мірила інтелекту не враховують середовища людини. Інший 

висновок: тести аж ніяк не свідчать про потенціал того, хто його проходить. 

Цілком можливо, що він знавець зовсім іншої дисципліни. 

Отже, аналітичний інтелект – це здатність вирішувати проблеми, у тому 

числі тестові. Творчий – здатність синтезувати та застосовувати інформацію на 

практиці. Практичний інтелект, у свою чергу, сприяє адаптації до повсякденного 

життя. «Не занурюйтесь у вивчення лише за допомогою одного зі стилів, 

використовуйте різні види інтелекту», – радять когнітивні психологи. Дослідники 

також дійшли висновку, що метод має відповідати темі. Тож геометрію найкраще 

вивчати через візуальні образи, тоді як поезію – вербальні. 

Тож як правильно вчитися? Найкраще опановують знання студенти, які беруть 

навчання у свої руки й дисципліновано дотримуються певної, хоч і простої, 

стратегії. Ось декілька таких методів. 

Діставання нових знань із пам’яті – чи, простіше, самоопитування. Коли 

читаєте конспект, періодично спиняйтесь і ставте питання, не дивлячись у 

матеріал. Що тут головне? Чи можу я дати визначення? Що для мене нове? У 

багатьох підручниках є запитання для самоперевірки – не варто нехтувати цим 

інструментом. Перевіряйте відповіді, щоб переконатись чи адекватно ви оцінюєте 

себе. Звичка регулярно проводити тести для себе дає змогу забути про зубріння в 

останню ніч перед екзаменом. Такі перевірки часом виводить з рівноваги – 

здається, що так буде менш продуктивно. Але щоразу витягаючи з пам’яті знання, 
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ми закарбовуємо їх в мозку і робимо частиною свого світогляду (Anderson & 

McDaniel, 2019). 

Інтервальне діставання інформації з пам’яті – це коли матеріал вивчається не 

один раз, а з проміжками між заняттями. До нового матеріалу в тексті треба 

повернутись за день, потім ще за кілька днів і ще за тиждень. Після його 

опанування, проводьте тестування раз на місяць. Не зупиняйтесь, поки не будете 

впевнені, що знаєте весь матеріал досконало. Але і потім когнітивісти радять раз на 

місяць проводити самоопитування. Не є ефективним концентроване навчання, коли 

інформацію «завантажують» в голову одною купою через велику кількість 

повторень.  

Чергування різних типів завдань – необхідність не зациклюватись на одному 

типі задачі. Вчити різні математичні формули за раз, а не відпрацьовувати один тип 

задачі постійно. Якщо ви відчуваєте, що частину інформації не можете 

запам’ятати, періодично повертайтесь до неї. Спортсмен, який відпрацював за 

тренування три різні вправи п’ять разів, буде мати кращі результати, ніж той, що за 

тренування виконав п’ятнадцять підходів однієї і тої ж самої вправи. 

Висновки. Отже, визначення правильної стратегії навчання для кожного 

студента несе успіх до створення інтелектуального майбутнього нашої країни та є 

перспективним рішенням існуючих проблем у сфері вищої освіти. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУ УЧНІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Актуальність дослідження. Інтелектуальний розвиток особистості є одним 

із найважливіших компонентів будь-якого виду людської діяльності в сучасному 

інформаційному суспільстві. Людина XXI століття, з метою задоволення всіх своїх 

життєвих потреб, активно пізнає навколишній світ та орієнтується в ньому, 

переймає соціальний досвід, аналізує проблемні ситуації, знаходить шляхи їх 

розв’язання, передбачає наслідки своєї діяльності, запам’ятовує й критично оцінює 

необхідну інформацію, робить узагальнені висновки, активно взаємодіє з іншими 

тощо. Проблема розвитку інтелекту учнів початкової школи є однією із провідних 

в умовах Нової української школи, головною метою якої є всебічний гармонійний 

розвиток особистості школяра (Гриневич Л., 2016: 5).  

Мета дослідження – охарактеризувати особливості розвитку інтелекту учнів 

початкової школи засобами ігрових технологій. 

Основний текст. Проблема формування інтелектуальних здібностей учнів 

була у центрі наукових досліджень багатьох науковців: Л. Виготський, 

Л. Занковий, Ж. Піаже, С. Рубінштейн та ін. В. Безпалько, С. Гончаренко, 

О. Пєхота приділяли значну увагу дослідженню й розробці ефективних засобів 

формування інтелектуально розвиненої особистості. Практичний аспект вирішення 

проблеми був висвітлений у працях дослідників: М. Вашуленко, Л. Скуратівського 

та ін. Уперше термін «інтелект» використав римський імператор Цицерон, 

трактуючи його як здатність керувати своїм розумом. Видатні філософи, а саме 

Платон, Аристотель, Спіноза, Кант та ін., обґрунтовували у своїх працях проблему 

розвитку інтелекту людини. Іноді термін «інтелект» вживається як синонім до 

слова «розум», проте не потрібно ототожнювати ці поняття. Розум виступає вищою 
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формою організації інтелекту, при якій пізнавальний процес сприяє формуванню 

теоретичних знань та творчого перетворення навколишньої дійсності.  

Поняття «інтелект» у сучасному тлумачному словнику української мови 

визначається як «рівень розумового розвитку, здатність людини думати, мислити» 

(Бусел В., 2001, с. 401). У педагогічній енциклопедії поняття «інтелект» (від лат. 

«intellectus»  розум, пізнання, розуміння) означає розумові здібності людини, яка 

здатна орієнтуватися в навколишньому світі, адекватно відображати, розуміти, 

пізнавати, аналізувати та перетворювати його, мислити, розв’язувати завдання, 

розумно діяти, передбачати та приймати важливі рішення (Ярмаченко, 2001: 147–

148). Психологи визначають досліджуване поняття як сталу структуру розумових 

здібностей особистості, як систему розумових операцій, його ототожнюють із 

пізнанням, стилем і стратегією вирішення проблемної ситуації, пізнавальним 

досвідом і ставленням до навколишнього середовища (Петровський, 1985: 119–

121).  

Отже, інтелект можна визначити як пізнавальну діяльність людини, що 

поєднує в собі як знання, уміння та навички так і здатність до самовдосконалення 

та практичного застосування набутого досвіду. Слід зазначити, що саме молодший 

шкільний вік є сенситивним періодом для активного формування інтелекту 

школярів. Учні засвоюють уміння здійснення складних розумових операцій таких 

як аналіз й синтез, систематизація та узагальнення, порівняння, абстрагування, 

класифікація тощо; застосування теоретичних знань на практиці у нестандартних 

змінюваних ситуаціях; встановлення причинно-наслідкових зв’язків.  

Основними ознаками розвитку інтелекту молодшого школяра є: якість знань, 

орієнтування в навчальному матеріалі, легкість його засвоєння, міцність 

запам’ятовування, самостійне набуття нових знань та вмінь, знаходження нових 

нестандартних шляхів розв’язання досліджуваної проблеми. Розвиток інтелекту 

учнів початкової школи має суттєві індивідуальні особливості, які слід враховувати 

під час організації пізнавальної діяльності. 
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Провідну роль у формуванні інтелектуальних здібностей учнів відіграє 

початкова школа, яка формує основу для подальшого розвитку особистості 

школяра. Це вимагає спеціальної організації освітнього процесу, а саме 

впровадження інноваційних активних методів, прийомів та технологій навчання у 

початковій школі. Тому вчителю початкової школи слід використовувати ігрові 

технології навчання та виховання. Вони мають значні переваги, розглянемо деякі з 

них:  

– залучення школярів до активної пізнавальної діяльності; 

– вільний вибір під час гри, самовираження та саморозвиток учасників ігрової 

діяльності; 

– усвідомлення учнями шляху досягнення поставленої мети;  

– результат гри залежить від учасника ігрової діяльності, його інтелектуальних 

здібностей, вольових якостей, витримки, рівня підготовленості тощо;  

– підвищення рівня пізнавального інтересу та мотивації, без яких неможливий 

інтелектуальний розвиток особистості учня;  

– отримання корисного досвіду моделювання ситуації та передбачення її наслідків;  

– розвиток здібностей контролювати свої дії та зосереджуватися під час її 

виконання;  

– розширення світогляду та розвиток спостережливості; 

– розвиток вміння аналізувати ситуацію та критично її оцінювати;  

активне використання мови для здійснення розумових операцій (словесне 

відтворення думок); 

– формування таких якостей: кмітливість, винахідливість, ерудованість, 

креативність;  

– розвиток уміння швидко реагувати на змінювані умови, формування 

нестандартного, нешаблонного мислення тощо. 

Відомо, що гра  це провідний вид діяльності у початковій школі, «поле для 

творчості». Ігрові технології є одними із найефективніших технологій навчання у 
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сучасній початковій школі. Вони максимально активізують потенціал 

інтелектуальних та творчих здібностей учнів. Наведемо приклади ігор, які варто 

використовувати у початковій школі на різних етапах уроку, з метою розвитку 

інтелекту.  

Гра «Правда чи брехня?» допоможе навчити дитину міркувати та робити 

логічні висновки. Учитель говорить будь-яку фразу («Усі птахи вміють літати», 

«Не існує чорних лебедів», «У Індії священною твариною вважають корову», а учні 

мають відповісти: «Це правда / брехня!» та обґрунтувати свою позицію. 

Гра «Назви лише одним словом!» передбачає перелік будь-яких назв предметів, 

явищ природи чи представників тваринного або рослинного світу. Учні називають 

це лише один словом. Наведемо приклади: «Софія, Ольга, Вікторія, Микита, 

Арсеній  це імена», «Сон-трава, шафран, підсніжники, білоцвіт весняний  це 

першоцвіти», «Папайя, тамаринд, манго, маракуйя  це фрукти» тощо. Такі види 

ігор розвивають абстрактне мислення учнів початкової школи, здатність робити 

узагальнені висновки, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. 

Висновки. Отже, розвиток інтелекту учнів початкової школи має значні 

особливості. Уміле використання ігрових технологій у початковій школі сприятиме 

розвитку інтелекту молодших школярів. Сучасний освітній процес та потреби 

суспільства вимагають від кожного вчителя початкової школи орієнтації його 

педагогічної діяльності на інтелектуальний розвиток кожного учня. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Актуальність дослідження. У наш час процеси інформатизації сучасного 

суспільства характеризуються процесами вдосконалення й масового поширення 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Подібні технології 

активно застосовуються для передачі інформації і забезпечення взаємодії педагога і 

учня в сучасних системах відкритої освіти. 

Уроки з використанням ІКТ особливо актуальні у початковій школі. Учні 1-4 

класів мають наочно-образне мислення, тому дуже важливо будувати їхнє 

навчання, застосовуючи якнайбільше якісного ілюстративного матеріалу, 

залучаючи до процесу сприйняття нового не тільки зір, а й слух, емоції, уяву.  

Мета дослідження – з’ясувати цілі використання інформаційно-

комунікаційних технологій в початковій школі. 

Основний текст. Перед сучасною школою стоїть дуже важливе завдання – 

підготовка підростаючого покоління до життя в інформаційному суспільстві, що 

швидко змінюється, у світі, в якому прискорюється процес появи нових знань, 

постійно виникає потреба в нових професіях, у безперервному підвищенні освіти. І 

ключову роль у вирішенні цих завдань відіграє компетенція сучасної людини в 

ІКТ. У світі, який стає все більш залежним від інформаційних технологій, не лише 

школярі, а й вчителі мають бути знайомі з ними. 
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Інформатизація початкової школи відіграє важливу роль для досягнення 

сучасної якості освіти та формування інформаційної культури дитини. Якість 

навчання здобувачів освіти це те, чого прагне кожен заклад освіти. Звідси 

випливають такі цілі використання інформаційно-компʼютерних технологій: 

 підвищення мотивації навчання; 

 підвищення ефективності процесу навчання; 

 сприяння активізації пізнавальної сфери учнів; 

 удосконалення методики проведення уроків; 

 своєчасне відстеження результатів навчання та виховання; 

 планування та систематизація своєї роботи; 

 самоосвіта; 

 якісна та швидка підготовка до уроку (заходу). 

За допомогою комп’ютерних технологій посилюється інтенсивність уроку та 

визначається моніторинг досягнень учнів. 

Із висновків міжнародного дослідження, Україна має незбалансовані показники 

або суттєве відставання від розвинених країн в питанні розвитку інформаційного 

суспільства. Впровадження сучасних технологій відбувається зі значним 

запізненням, збільшується внутрішній та зовнішній цифровий розрив, відсутня 

консолідована державна стратегія розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій. Все це уповільнює темпи створення й обміну інформацією, знаннями, 

досвідом та технологіями (Measuring the Information Society Report, 2016). 

Невідкладного вирішення потребують проблеми розвитку та впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій у вітчизняній освіті, ключові з яких 

виокремлені у Національній доповіді 2016 р. «Про стан і перспективи розвитку 

освіти в Україні» (Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в 

Україні, 2016: 159). 

У новому Державному стандарті початкової освіти передбачено введення в 

шкільний курс початкової школи дисципліни «Інформатика». На різних етапах 
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уроку із застосуванням засобів мультимедіа підвищується мотивація учнів до 

навчання. За допомогою компʼютерних технологій вчитель може складати будь-які 

завдання як індивідуальні, так і загальні для класу. Заняття, які включають слайди 

презентацій викликають навіть у пасивних дітей зацікавленість. У цікавій, 

динамічній, ігровій формі учні молодших класів опановують комп’ютерні засоби, 

набувають первинних навичок управління комп’ютером та одночасно 

удосконалюють свої знання з певних навчальних предметів, розвивають пам’ять, 

просторову уяву, логічне мислення, творчі здібності (Юрченко, 2015). 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках дозволяє 

виробляти вміння учнів розбиратися в інформаційному потоці навколишнього 

середовища та світу; вивчати практичні способи та методи роботи з інформацією; 

удосконалювати вміння для обміну інформацією за допомогою сучасних технічних 

засобів. Заняття із використанням інформаційно-комп’ютерних технологій 

дозволяють зробити їх цікавішими, продуманішими, мобільнішими.  

О. Юрченко (2015) у своїй роботи розкриває декілька режимів застосування 

компʼютера на уроках у початковій школі:  

 демонстраційний (показ певної навчальної інформації); 

 індивідуальна робота учнів;  

 комбінований (застосування на одному уроці і демонстрації, і індивідуальної 

роботи) (3).  

Для першого режиму, демонстраційному, вчитель повинен мати 

мультимедійний проектор, екран для проектора настінний, персональний 

компʼютер, за допомогою яких  інформація виводиться на екран проектора, як 

правило, у вигляді слайдів.  

Для індивідуальної роботи у кожного учня має бути на робочому місці 

персональний компʼютер. У дітей якість знань підвищувалася, коли вони 

самостійно опановували навчальний матеріал, працюючи за компʼютером, а 

учитель виконував роль організатора і координатора заняття. 
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Для комбінованого режиму компʼютер використовується на будь-якому етапі 

уроку: у процесі перевірки домашньої роботи, актуалізації знань, вивчення нового 

матеріалу, закріплення, повторення вивченого, контролю, оцінювання (Юрченко, 

2015). 

Висновки. Таким чином, впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у початковій школі сприяє розвиткові у школярів пізнавальної 

активності, творчості, креативності, вміння працювати з інформацією, підвищення 

самооцінки, розширюється кругозір, а головне, формується вміння одержання 

інформації із різних джерел, її оброблення за допомогою компʼютерних технологій, 

підвищується динаміка якості навчання учнів та продуктивність праці вчителів, 

заняття стають привабливими та сучасними. 
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КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВА ТВОРЧІСТЬ ЗИМОВОГО ЦИКЛУ У 

ФОРМУВАННІ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРАДИЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Актуальність долслідження. На сьогодні формування української 

національної традиції є першочерговим для маленьких дітей, які є майбутнім нашої 

держави. Адже сучасне реформування системи дошкільної освіти передбачає, 

формування духовно-морального, національного та патріотичного виховання 

здобувачів дошкільної освіти. Але сьогодні, на нашу думку, ще відсутня цілісна 

система морального, духовного, патріотичного та національного забезпечення 

розвитку та соціалізації дітей дошкільного віку, та й безпосереднє падіння 

суспільної моралі, бездуховність, низька культура поведінки тощо. Тому, на основі 

цього, завданням закладів дошкільної освіти через призму реалізації Закону 

України «Про дошкільну освіту» (2021) та інших нормативно-правових документів 

полягають у створенні такої ефективної системи національного виховання, яка б 

дозволила та забезпечила формування соціально-зрілої, творчої особистості, 

громадянина України та члена суспільства в цілому. 

Перспективними напрямками національного становлення особистості 

дошкільника є оновлення форми, методів та прийомів навчання, виховання та 

розвитку відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту» (2021) та 

програм розвитку дитини «Українське дошкілля» (Білан, 2017). 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Формування української 

національної традиції здобувачів дошкільної освіти за допомогою календарної та 

обрядової творчості було ще започатковане у 2-гій половині 19 століття 

унікальними, відомими українськими фольклористами та істориками, зокрема йде 

мові про такі постаті, як В. Іванов, П.Іванов, П. Чубинский, М. Сумцов та інших 
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(Романченко, 2004). Особлива увага у працях В. Мицика, В. Сапіги, І. Лепші 

приділяється циклічності календарної та обрядової творчості та надається 

компаративний аналіз традиційних зимових свят та обрядів українського народу. 

Натомість, деякі праці науковців, присвячені проблемі сучасної обрядової культури 

українських свят – Н. Баранова, В. Біляцька, О. Пенькова (аксіологічний напрям); 

С. Безклубенко, В. Сапіга, О. Різник (культурологічний напрям); В. Осадча, 

Ю.Фесенко, І. Щербіна (мистецтвознавчий напрям); Д.Яворницький, В. Каразін 

(історичний напрям); В. Іванов, П. Іванов (етнографічний напрям); Б. Грінченко, І. 

Манжура (фольклористичний напрям) (Романченко, 2004), проте питання 

формування української традиції здобувачів дошкільної освіти на основі 

календарно-обрядової творчості є малодослідженим. 

Мета статті – теоретичне обґрунтування методики та особливостей 

впровадження календарно-обрядової творчості на прикладі зимового циклу у 

формуванні української національної традиції. Вважаємо, що людина у світі 

високих інноваційних технологій потребує тісного емоційного співпереживання та 

глибоких почуттів. Сучасна людина сприймає свято як одну із форм проведення 

дозвілля, оскільки за останні десятиліття у житті людини збільшився час, вільний 

від праці. Щоправда, не слід забувати, що свято перетворюється на вільний час чи 

сприймається як розвага – воно стає неживим, вмирає. Тобто, можна виокремити 

ще одну функцію свята як – емоційно-чуттєві спогади людини. Свято має бути 

емоційною розрядкою буденності після напруженого повсякденного життя, що 

стає можливим під час включення людини у процес святкування (Тесленко, 2019). 

Між обрядом і святом є відмінності: свято – це день, що урочисто відзначає 

певну подію, чи історичні та календарні дати. Таким чином, свято виступає 

вираженням емоції, почуттів, пов’язаних з подіями у сім’ї, суспільстві. Але, 

натомість, особливістю обряду є його символічність, умовність та образність. 

Обряд акумулює в собі символ певних цінностей, ідеалів, норм чи ідей (Борисова, 

2013). Таким чином, ми можемо стверджувати, що свято є ширшим явищем, чим 
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обряд. Зокрема, на відміну від обряду, свято немає суворої регламентації у 

проведенні. Однак не варто применшувати значимість обряду для української 

народної творчості.  

Якщо торкнутись історіографії обряду, то його виникнення зумовилося 

трудовою діяльністю людей. Обряд пов'язаний з традицією чи звичаєм, але на 

ранніх етапах вони можуть не містити в собі обрядової сторони. Адже утворення 

обряду – це завжди завершальний процес становлення звичаю чи традиції у 

суспільстві. Вони мможуть виконувати такі функції, як 1) соціальну (підсилювати 

ті думки та почуття, які були потрібними для успішної реалізації оформлювальних 

дійств); 2) педагогічну функцію (обряди сприяють соціалізації особистості, 

підготовки дітей до життя та праці) (Шевчук, 2012). 

Розрізняють два види обрядів – сімейну або родинну (вони тісно пов’язані  з 

осмисленням родини в житті людини, до прикладу це народини, повноліття, 

весілля, похорон) та календарно-побутові (їх дотримувались під  час урочистого 

святкування певних календарних сезонів чи природних циклів).  Відомо, що 

давньою українською традицією було весілля, що було теж залежним від 

природного циклу і відбувались лише взимку або восени (Романченко, 2004). 

Календарно-обрядові пісні зимового циклу вважаються найбільш 

архаїчними, адже зазнали найменшого впливу ззовні. Різними обрядовими 

дійствами відзначали в народі церковні свята: пророка Наума (14 грудня), 

Мучениці Варвари (17 грудня), Преподобного Сави (18 грудня), Миколи 

Чудотворця (19 грудня), Святої Анни (22 грудня). Значна частина обрядів українців 

пов’язана зі святкуванням Нового року та Різдва Христового (Борисова, 2013). 

Такими ж важливими були обряди колядок, щедрівок, посівання, в яких 

здебільшого брали участь діти. Участь у них формувала високі почуття дітей, 

емоційні переживання, що служило доброю основою становлення власного 

світогляду, підготовки до життя. Таким чином, роль календарно-обрядової 

творчості зимового циклу у формуванні української народної традиції є 
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надзвичайно важливою та визначальною. Кожне з обрядових свят включає в себе 

не лише дотримання традицій чи виконання обрядових дій, але й радісне 

очікування святкового дня, значний етнопедагогічний потенціал на молодь. Саме 

цим, календарно-обрядова творчість зимового циклу і може стати взірцем 

формування української національної традиції, методом соціалізації, морального 

становлення особистості підростаючого покоління. 

У закладі дошкільної освіти матеріали з календарно-обрядової творчості 

використовуються на заняття з ознайомлення дітей з явищами навколишнього 

світу, рідною природою, образотворчою діяльністю. Ці заняття можуть бути різних 

типів: фронтальні, які проводяться з усією групою чи групові заняття, де не більше 

10 дітей. Можуть застосовуватись різні прийоми роботи, наприклад розігрування 

малих жанрів фольклору, заучування віршів, колядок, щедрівок, посіванок, лічилок 

чи обрядових пісень (Березюк, 2015). 

Для того, аби досягнути формування української національної традиції у 

дітей, вихователь та музичний керівник можуть застосовувати різні інтегровані 

види творчості, зокрема це образотворчу (вишиванки, писанки, оздоблення 

національного одягу); музичну (народні пісні, засівальні пісні, щедрівки, колядки, 

хоровод); художню (вірші, пісні) тощо (Бабенко, 2005). Слід зазначити, що 

український народ завжди відводив дітям особливе шанобливо-любляче місце, і 

тому дорослі проявляли свою любов і турботу про дітей у віршах, піснях, колядках 

та щедрівках (Бабій, 2011). 

У закладі дошкільної освіти крім свят проводять ще дозвілля з елементами 

української обрядовості. Наприклад напередодні Великодніх свят, дозвілля може 

бути повністю присвячене писанці, а сценарій можна урізноманітнити малими 

фольклорними творами. Найбільший інтерес для здобувачів дошкільної освіти має 

дозвілля з нагоди свята «Різдвяний вертеп», що є театралізованим дійством, що має 

глибоке пізнавальне значення. Адже вводить дошкільників у релігійні та історичні 
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події, тим самим формують українську національну традицію у здобувачів 

дошкільної освіти (Бабій, 2011). 

Висновки. Календарно-обрядова творчість на прикладі зимового циклу 

відіграє вагому роль у формуванні української національної традиції здобувачів 

дошкільної освіти. Вона поєднує в собі історичне надбання українського 

суспільства, досвід взаємостосунків дітей та дорослих, показуючи певні обрядові 

особливості життя прадавніх українців. Використання календарно-обрядової 

творчості у виховному процесів у закладі дошкільної освіти забезпечують 

формування національної та патріотичної традиції, дозволяють маленьким душам 

торкнутись до скарбниці народної творчості. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА 

ДІТЕЙ ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 

Актуальність дослідження. В сучасному діджитал-світі розвиток соціальної 

сфери плинув набагато вперед. Проте нині залишаються застарілі норми виконання 

роботи щодо захисту прав дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського 

піклування. Сучасна сфера захисту дітей відповідної пільгової категорії потребує 

більшого осучаснення та поглибленої роботи із надання пільг більш простими 

способами аніж довга бюрократична система яка існує сьогодні. В Україні, станом 

на 2021 р., на обліку перебуває 33 243 особи, що висуває вимоги до оновлення 

законодавчої бази, системи отримання та надання соціальних пільг для повного і 

всебічного забезпечення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування. 

Мета дослідження проаналізувати особливості та специфіку сучасної 

системи соціального забезпечення дітей-сиріт в Україні; виявити актуальні питання 

щодо реалізації соціального захисту дітей-сиріт. 
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Основний текст. Охорона дитинства в Україні є стратегічною 

загальнонаціональною ціллю та пріоритетом. Ратифікувавши Конвенцію ООН про 

права дитини, Україна зобов’язалась дотримуватись чотирьох основних принципів: 

першочерговість інтересів дитини; гарантування повноцінного існування; 

залучення до активного існування у соціумі; відсутність всіх видів дискримінації.  

В нашій країні складні соціально-економічні обставини загострили проблеми 

дитячої бездоглядності й безпритульності. В умовах девальвації моральних 

цінностей, різкого падіння життєвого рівня населення, збільшуються чисельність 

бездоглядних, безпритульних дітей. 

Вияв дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, які перебувають у 

неблагополучних умовах проживання є одним із основних завдань і обов'язків 

органів опіки та піклування. Стаття 24 Закону України «Про охорону дитинства» 

поширює такий обов'язок на всіх громадян. Законодавством встановлено, що 

заклади та особи, яким стане відомо про неповнолітніх сиріт та тих, хто залишився 

без батьківського піклування, або про зловживання батьківськими правами, 

зобов'язані сповістити про це органи опіки та піклування за фактичним 

місцезнаходженням осіб, які підлягають піклуванню. У свою чергу, механізми 

опіки та турботи повинні здійснюватись в координації з іншими зацікавленими 

органами та службами – ювенальною поліцією, службою у справах неповнолітніх, 

закладами освіти, охорони здоров'я, житлово-комунальними органами тощо. 

З появою ювенальної превенції серйозних змін зазнає і обставини з 

профілактичною роботою щодо право-освіти підлітків. Навчальні заклади 

практично відійшли від роботи із сім'ями які потребують особливої уваги, зокрема 

щодо оздоровлення мікроклімату даної категорії сімей, збору та підготовці 

матеріалів на позбавлення батьків їх батьківських прав. Пробація у справах 

неповнолітніх основну увагу зосереджує на роботі з дітьми та підлітками, які вже 

скоїли правопорушення. Виявлення функціонально неспроможних сімей 

перекладено на служби у справах неповнолітніх. 
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Виходячи з наявної ситуації в країні можна зробити висновки, що зростання 

дитячої бездоглядності є певним наслідком недостатньої уваги держави та 

суспільства до соціальних проблем сімей з дітьми відповідно до їх пільгових 

категорій, що провокує поглиблення сирітства в Україні. 

До об’єктивних причин, що впливають на поширення явища дитячого 

сирітства належить низка взаємопов’язаних чинників: 1) економічна 

нестабільність; 2) зміна моральних орієнтирів суспільства; 3) криза інституту сім’ї; 

4) зменшення цінності шлюбу та дітей; 5) асоціальна поведінка дорослих; 

6) зростання кількості розлучень; 7) збільшення неповних сімей та позашлюбних 

народжень тощо. Не зважаючи на те, що в Україні наявний високий рівень 

реєстрації шлюбів, статистика розірвання шлюбів також плачевна і цей фактор 

також впливає на дитяче сирітство, що в свою чергу інколи проводить і до за 

недбалого відношення батьків до дітей, батьків яких потім позбавляють 

батьківського піклування. 

Незважаючи на соціальне становище у забезпеченні соціальних прав і 

гарантій для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, сучасна 

системна робота по забезпеченню пільг потребує повних змін – у роботі з 

молоддю, яка потім і стає тими батьками з сімейними цінностями; у роботі з 

батьками яким потрібна допомога щоб не зламатись, не здатись на пів дорозі. 

Зміни в системі надання всіх пільг і гарантій, осучаснення і діджиталізація повинна 

торкнутись всі верстви населення з надання будь-яких послуг.  

Висновки. Наявна система захисту прав дітей-сиріт та дітей, які залишились 

без піклування вижила себе та потребує повного перенавантаження з можливістю 

осучаснення соціальної роботи. Робота соціальних служб повинна змінитись з 

диктаторської на сучасну консультаційно-підтримувальну службу, яка здатна буде 

допомогти сім'ям, опікунам і дітям відповідних пільгових категорій. Сучасна 

система надання соціальних послуг повинна мати можливість оформлення всіх 
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виплат та пільг в он-лайн режимі, що набагато більше полегшить стан сімей які 

потребують особливої уваги.  

Одночасно із вдосконаленням системи соціальних послуг дітям і сім’ям, які 

опинились у складних життєвих обставинах, мають активно розвиватись сімейні 

форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 

осіб з їх числа. Що в свою чергу дозволить в повному обсязі забезпечити 

виконання заходів державної політики запобігання соціальному сирітству, як 

глобальної проблеми сучасності та реалізації права кожної дитини на виховання в 

сім’ї та у безпечному родинному середовищі. 
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МУЗИЧНА ІМПРОВІЗАЦІЯ ЯК ВИД ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Актуальність дослідження. В умовах постійного оновлення вітчизняної 

освітньої системи актуальним залишається завдання щодо формування активної і 

творчої особистості, здатної у подальшому житті до нестандартних рішень і 

креативних перетворень. Починаючи з найпершої освітньої ланки, дітей 

дошкільного віку спрямовують у напрямку творчого розвитку відповідно до 

вікових особливостей та індивідуальних здібностей кожної особистості. І 

вирішальну роль у цьому процесі відіграє мистецтво, зокрема й музичне, яке 

безпосередньо торкається дитячої душі, збагачує її внутрішній світ, пробуджує в 

неї найкращі якості та прагнення діяти по можливості у цій галузі. Музична 

імпровізація у цьому випадку стає індикатором прояву дитячої уяви і фантазії і 

задовольняє природню потребу дитини у розкритті особистісний вражень від 

оточуючого світу за допомогою музики. З огляду на це, обумовлюється потреба у 

перегляді підходів до музично-імпровізаційної діяльності дітей, приділенні даному 

виду роботи особливої уваги і спрямуванні її у напрямку творчого зростання 

кожної особистості. 

Мета дослідження – визначити сутність імпровізації в процесі музичної 

діяльності дітей дошкільного віку. 

Основний текст. Невід’ємним компонентом музичної діяльності дітей 

дошкільного віку є імпровізація, яка виникає під впливом емоційної сфери 

особистості у процесі виконання музичних творів і не передбачає спеціальної 

підготовки. Як особливий вид творчості, музична імпровізація характеризується 

спонтанністю, емоційністю, індивідуальністю, а її якісні показники залежать від 

рівня розвитку музичних здібностей дитини, її уяви, фантазії, а також від 
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організаційно-педагогічних умов, під час яких відбувається формування 

відповідних умінь і навичок у галузі музичного мистецтва, розкриття творчого 

потенціалу кожної дитини (Лісовська, 2015). 

Важливою передумовою імпровізаторських виявів дітей є розвинене у них 

естетичне сприймання музичних творів, емоційне відчуття засобів музичної 

виразності, прагнення до активних дій у процесі музичної діяльності, які поступово 

у подальшому набувають творчого характеру (Танько, Чернявська, 2017). Види 

музичних імпровізацій, які використовуються в роботі з дошкільниками, дуже 

різноманітні. Це можуть бути імпровізації: темброві, які передбачають 

звуконаслідування будь-яких музично-шумових образів (зокрема, за темами 

«Прогулянка до зоопарку», «Співи пташок», «Морські фантазії», «Подорож до 

іншої планети» тощо); ритмічно-пластичні, пов’язані зі створенням ритмічного 

малюнку певного образу і відтворенням його за допомогою різних частин тіла або 

ритмізації будь-якого літературного твору для дітей; мелодійні, під час яких 

дошкільнята за допомогою співу створюють власні мелодії, характерні певному 

образу або до запропонованих вихователем віршів, використовуючи при цьому 

засоби музичної виразності (тембр, динамічні відтінки, контрастність, темпові 

зміни тощо) для повнішого розкриття характеру образу чи ситуації; графічні, що 

має на меті розкриття внутрішнього світу дитини через активізацію її фантазії у 

процесі «малювання музики»; танцювальні; театральні; інструментальні, що 

передбачають самостійне обрання дітьми музичного інструменту відповідно до 

характеру уявного персонажу і виконавське відтворення його образу. 

Ефективність цього напряму роботи з дітьми дошкільного віку залежить від 

взаємодії вихователя і музичного керівника, які у спільній діяльності систематично 

впроваджують музичне мистецтво в освітньо-виховний процес закладу дошкільної 

освіти, виховуючи у дошкільнят любов до нього і стимулюючи їх до активних 

творчих дій у окресленій галузі (Матвієнко, 2017). Щоб захопити дитину світом 

музичного мистецтва, необхідно дотримуватись певних рекомендацій, а саме: 
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розповідь про певний музичний твір повинна бути образною, насиченою і 

змістовною; виконання має бути досконалим і виразним; музичний репертуар слід 

добирати відповідно до вікових особливостей дітей і з урахуванням їхніх інтересів; 

активніше залучати дітей до порівняння, аналізу музичних творів, створювати 

проблемні ситуації, використовувати творчі завдання, впроваджувати різноманітні 

нестандартні форми організації музичної діяльності. Комплексне зацікавлення 

дитини музичним мистецтвом забезпечує її емоційне збагачення і стимулює до 

творчих проявів. 

Висновки. З огляду на вищезазначене, можна стверджувати, що 

імпровізаційна діяльність є невід’ємною умовою музичного розвитку дитини 

дошкільного віку і є проявом її творчого самовираження. Тому постає потреба у 

підвищенні уваги до цього напрямку роботи в закладі дошкільної освіти як з боку 

музичних керівників, так і з боку вихователів, що вимагає пошуку новітніх 

підходів до збагачення внутрішнього світу дітей та формування їхньої творчої 

активності і самостійності в усіх видах дитячої діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ УЧНІВ  

З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ 

Актуальність дослідження. В умовах розвитку вітчизняної освіти 

відбувається активний пошук підходів, технологій, методик спеціального й 

інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами. Дитина з 

інтелектуальними порушеннями характеризується обмеженістю уявлень про 

навколишній світ, зниженою активністю, що ускладнює формування правильних 

відносин з друзями, дорослими. Внаслідок порушення взаємозв’язку між 

пізнавальними та емоційними процесами мислення й емоцій, спостерігається 

нерозвиненість навичок контролю та самоконтролю поведінки. Вказані 

особливості психічної діяльності носять стійкий характер, позаяк є результатом 

органічних уражень на різних етапах розвитку ‒ генетичних, внутрішньоутробних, 

під час пологів, постнатальних.  

Мета дослідження ‒ висвітлити зміст поняття «соціальна адаптація» та 

можливості її реалізації в учнів з інтелектуальними порушеннями. 

Основний текст. У корекційній педагогіці значна увага приділялася 

вивченню специфіки адаптації дітей з особливими освітніми потребами (Г. Блеч, 

О. Власова, Н. Гіренко, О. Константинів, А. Круглик, С. Миронова, В. Синьов, 

Н. Ярмола та інші). Відтак, Н. Ярмола зазначає, що адаптація особистості 

відбувається на трьох рівнях: фізіологічному, психологічному і соціальному. На 

фізіологічному рівні адаптація передбачає здатність організму людини 

підтримувати свої фізіологічні параметри в межах, необхідних для нормальної 

життєдіяльності при зміні зовнішніх умов. На психологічному рівні ‒ забезпечує 

нормальну роботу всіх психічних структур під впливом зовнішніх психологічних 
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чинників (прийняття зважених рішень, прогнозування розвитку подій тощо). 

Соціальна адаптація забезпечує пристосування людини до ситуації, соціального 

середовища за рахунок уміння аналізувати поточні соціальні ситуації, 

усвідомлення свої можливостей у певній ситуації, соціальних обставин, уміння 

проявляти свою поведінку відповідно до основних цілей діяльності (Ярмола, 2020: 

39). Виділяють дві особливі форми соціальної адаптації: девіантну (пристосування 

до сформованих соціальних умов з порушенням прийнятих у суспільстві цінностей 

і норм поведінки); патологічну (пристосування до соціального середовища за 

рахунок використання патологічних форм поведінки, викликаних 

функціональними розладами психіки (там же). Соціалізація передбачає поступове 

входження особистості в соціальне середовище, що дасть можливість їй 

взаємодіяти у ньому, комунікувати.  

Цілеспрямована робота по формуванню соціально-побутової компетенції 

учнів з інтелектуальними порушеннями передбачає вирішення низки завдань: 

розвиток здатності орієнтуватися у соціальних відносинах; навчання навичкам 

взаємодії з дорослими та однолітками; формування здатності усвідомлювати свої 

можливості, потреби, бажання; збагачення та уточнення знань дітей про предмети і 

явища навколишньої дійсності, формування способів дії з ними (Ярмола, 2020). 

Соціалізація здійснюється через сім’ю, освіту й виховання, що дасть 

можливість підготувати особистість до дорослого життя та здобуття професії. Тому 

Н. Грабовенко акцентує увагу на соціально-педагогічній роботі з сім’ями, що 

виховують дітей з особливими освітніми потребами. Метою такої діяльності є 

створення в родині позитивного психологічного клімату для догляду, спілкування і 

навчання дитини з обмеженими можливостями, набуття членами сім’ї знань і 

навичок щодо виховання такої дитини і продуктивної адаптації до її особливостей, 

для запобігання труднощів, які здатні погіршити процес соціалізації такої дитини 

та соціальної інтеграції самої сім’ї (Грабовенко, 2008). У цьому процесі украй 

важливо залучати дитину до гри. 
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З позиції колективу авторів (Макарчук, Висоцька, Чеботарьова, Міненко, 

Трикоз, Блеч, Бобренко, Гладченко, 2014: 32-33) «реалізація трудового виховання 

тісно пов’язана з ігровою діяльністю дітей. Саме у процесі сюжетних ігор 

формується мотиваційна сторона діяльності дітей, пов’язана з оволодінням 

навичками обслуговування. Оволодіння операційною стороною елементарної 

трудової діяльності сприяє потреб дитини. Таким чином, стимулюється 

особистісний розвиток дитини з розумовою відсталістю. Лише на цій основі 

формуються Я-позиція та впевненість дошкільника у власних силах і можливостях, 

розвиваються відповідальність і елементи самооцінки. Трудове виховання 

передбачає два основні напрями: виховання поваги до праці дорослих і дітей; 

формування практичних трудових навичок у дітей у процесі наступних занять: а) 

виховання культурно-гігієнічних навичок (КГН) і навичок самообслуговування 

(перший і другий роки навчання); б) ручна праця (третій і четвертий роки 

навчання); в) господарсько-побутова праця (третій і четвертий роки навчання); г) 

праця в природі (третій і четвертий роки навчання)». 

У закладах освіти з інклюзивним навчанням діти з інтелектуальними 

порушеннями мають можливість розвивати свій творчий потенціал, отримувати 

навички адаптації до сучасного соціуму. З метою формування ключових 

компетентностей робота педагога повинна бути чітко організованою. На уроках 

(заняттях) слід застосовувати спільні дії асистента учителя та дитини; «жестову 

інструкцію»; наслідування дій дорослого; дії за зразком; за словесною 

(мовленнєвою) інструкцією. Означені прийоми стимулюють пізнавальну 

діяльність, розвивають мислення, дрібну та загальну моторику.  

Висновки. Інклюзивне навчання передбачає розкриття кожного учня за 

допомогою індивідуальної програми розвитку, яка враховує потреби, рівні 

підтримки, спеціальні умови, що необхідні для досягнення успіху. Окрім того, 

корекційно-педагогічна робота має спрямовуватись на формування в учнів 
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морально-етичних якостей, визначення їхньої схильності до певних видів трудової 

діяльності. 

Таким чином, нами розглянуто особливості соціальної адаптації учнів з 

інтелектуальними порушеннями. 
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ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕТНОСТЕЙ 

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Актуальність дослідження. Упровадження компетентнісного підходу у 

закладах загальної середньої освіти є одним із важливих положень Закону України 

«Про освіту», Концепції Нової української школи. З 2022 навчального  року п’яті 
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класи працюватимуть за новим Державним стандартом базової середньої освіти. 

Сформульовано ключові компетентності, які реалізуються в освітньому процесі 

ЗЗСО. 

Мета дослідження ‒ розкрити взаємозв’язок ключових компетентностей у 

навчанні української мови. 

Основний текст. Закцентуємо увагу на окремих ключових компетентностях, 

їх змісті за Концепцією Нової української школи. 

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно 

й письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди 

(через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних 

засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і 

культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі 

ефективного спілкування.  

Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене 

іноземною мовою, усно й письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, 

почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання й письмо) у 

широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької 

діяльності та міжкультурного спілкування. 

Математична компетентність. Культура логічного й алгоритмічного 

мислення. Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для 

вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і 

використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для 

вирішення проблем. 

Основні компетентності у природничих науках і технологіях. Наукове 

розуміння природи й сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в 

практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, 

аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, 

аналізувати результати.  
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Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас 

критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для 

створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі 

та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіаграмотність, основи 

програмування, алгоритмічне мислення, робота з базами даних, навички безпеки в 

інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, 

інтелектуальна власність тощо).  

Уміння вчитися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових 

знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і 

колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними 

потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати 

свою освітньо-професійну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, 

навчатися впродовж життя (Нова українська школа. Концептуальні засади 

реформування середньої школи). Безперечно, що формування соціальної та 

громадянської компетентності є наскрізним. За Концепцією, випускник нової 

школи ‒ це особистість, патріот, інноватор. 

Слід зрозуміти, що формування означених компетентностей відбувається не 

ізольовано, а в тісному взаємозв’язку. Нами досліджувався розвиток ключових 

компетентностей у процесі навчання української мови у 5-9 класах ЗЗСО. 

Проблема упровадження компетентнісного підходу в центрі дослідження низки 

науковців: М. Вашуленка, О. Вашуленко, О. Горошкіної, Л. Мамчур, М. Пентилюк 

та інших. 

М. Пентилюк зазначає, що «компетентнісний підхід до навчання української 

мови передбачає забезпечення формування низки компетентностей мовної 

особистості з урахуванням тих компетенцій, які мають забезпечити цей процес… 

Компетентнісний підхід до навчання мови тісно пов’язаний із діяльнісно-

орієнтованим, оскільки мовець, володіючи сумою компетенцій (знань, умінь і 

навичок), може виявляти їх тільки в мовленнєвій діяльності в тому сенсі, що 
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користувачі мови (як ті, що вивчають її, так і ті, які її продукують у конкретних 

дискурсах) можуть взаємодіяти лише в соціальному середовищі як члени 

суспільства (Пентилюк, 2019: 60).  

Стає зрозумілим, що компетентнісний підхід забезпечить у подальшому 

соціалізацію особистості. Л. Мамчур з цього приводу наголошує, що «школа має 

готувати учнів до успішної діяльності в соціумі, готовності самонавчатися 

впродовж життя, виявляти оригінальність мислення, вільно, комунікативно 

доцільно виражати власну громадянську позицію, творчо й нестандартно 

розв’язувати життєві ситуації. Досягти цього неможливо без формування 

комунікативної компетентності учнів загальноосвітньої школи, розвитку їх 

комунікативної здатності» (Мамчур, 2018). 

Вивчення наукової літератури дає нам можливість стверджувати, що 

лінгводидактами значна увага звертається на формування предметної 

компетентності. Досліджуючи це питання, ми виокремлюємо такі її складники: 1) 

розуміння мовних понять (знання мови); 2) застосування знань у процесі 

виконання вправ та компетентнісних завдань; 3) реалізація набутих компетенцій у 

монологічному та діалогічному мовленні. Це здійснюється у процесі уроку на 

різних його етапах. 

Реалізацію ключових компетентностей у взаємозв’язку, на наш погляд, 

можна досягти завдяки застосуванню традиційних та інноваційних методів 

навчання. Сьогодні учителі-практики впроваджують інтерактивні, проєктні 

технології. У дослідженні ми акцентували увагу на текстоцентричній, позаяк текст 

дає великі можливості для формування ключових компетентностей. У тексті 

міститься інформація, яка може бути спрямована на формування у здобувачів 

освіти засобом слова громадянської, екологічної чи інших компетентностей, 

загальнолюдських цінностей; текст спонукає до пізнавальної, мисленнєво-

мовленнєвої, комунікативної і будь-якої іншої діяльності. Наприклад, можливості 

формування математичної компетентності (здатності застосовувати логічне й 
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просторове мислення, математичні принципи в різних сферах діяльності) 

представлені засвоєнням числівника, його вживанням у тексті. 

До тексту вчителем може пропонуватися низка завдань: переказати, 

поставити запитання; здійснити орфоепічний, орфографічний, морфологічний 

аналіз виділених слів тощо. Рекомендуємо й творчі завдання, як-от: продовжити 

текст, на основі нього скласти діалог, дібрати такий же текст наукового 

спрямування, скласти текст-есе тощо. 

Висновки. У тезах нами закцентовано увагу на формуванні ключових 

компетентностей у процесі навчання української мови. Сьогодні здобувачеві освіти 

потрібні не тільки знання, але й достатній рівень життєвої компетентності, 

сформованість таких особистісних якостей, які допоможуть знайти своє місце в 

суспільному житті. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Завданням дошкільної освіти є формування особистості дитини, її 

соціальних, моральних якостей, а також самостійність і відповідальність. Оскільки 

взаємини дитини з однолітками та дорослими багато в чому передбачають 

необхідність прояву відповідальності. Від прояву у дошкільника при виконанні 

справ відповідальності залежить бажання оточуючих вступати з нею у відносини, 

становлення значущості дитини в колективі. Уміння виконувати свої справи та 

завдання старанно та вчасно, необхідно дитині старшого дошкільного віку як 

елемент готовності до школи. 

Загальновідомо, що відповідальність є складною морально-вольовою якістю 

особистості, що формується в різних видах дитячої діяльності, починаючи з 

дошкільного віку.У науковій літературі відповідальність визначається як 

«здатність особистості розуміти відповідність результатів своїх дій поставленим 

цілям, прийнятим в суспільстві або колективі нормам, внаслідок чого виникає 

відчуття причетності спільній справі, а при невідповідності – почуття 

невиконаного обов’язку» (Подоляк,  Юрченко,  (2006:  279). 

Теоретичні пошуки спонукали до такого висновку: відповідальність є якістю 

особистості, в якій увиразнено уявлення про зміст відповідальності, крім того, 

знання правил відповідальної поведінки людини щодо діяльностітаоточення, а 

також прагнення бути відповідальним, емоційне переживання за успіх у досягненні 

результату. 

Уважаємо, що формування відповідальності та виховання відповідального 

ставлення дитини до подій, справ, людей відбувається завдяки спеціально 

створеним педагогічним умовам. Їх реалізаціяпередбачаєпред’явлення дитині 

прикладів відповідальної поведінки, зрозумілих дитині старшого дошкільного віку. 
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Пропонуємо декілька взаємопов’язаних педагогічних умов виховання 

відповідальної поведінки у дітей старшого дошкільного віку:  

 застосування в освітньому процесі комплексу завдань, які передбачають 

співпрацю дітей з однолітками і забезпечують формування всіх компонентів 

відповідальності;  

 залучення дітей у планування діяльності та формулювання критеріїв результату 

в конкретній діяльності, правил відповідального ставлення до справи і людей, а 

також контроль та оцінка на всіх етапах виконання завдання;  

 створення ситуацій взаємоперевірки і взаємоцінювання дій дітей у колективі 

під час спільної діяльності; 

 демонструваннядошкільникам прикладу проявів відповідального ставлення 

додіяльності і людей під час виконання спільної діяльності.  

Охарактеризуємо виокремлені педагогічні умови виховання відповідальності у 

дітей старшого дошкільного віку.  

1. Застосування в освітньому процесі комплексу завдань, які передбачають 

співпрацю дітей з однолітками і забезпечують формування всіх компонентів 

відповідальності. Компонентами відповідальності в цій умові є: уявлення дітей про 

те, що таке «відповідальність», правила поведінки відповідальної особистості 

(удіяльності, спілкуванні з оточенням); прагнення бути відповідальним; характер 

дій, спрямованих на успішне виконання завдання (вчасно починає і завершує 

діяльність, намагається долати труднощі, доводить розпочате до завершення, 

здійснює самоконтроль); емоційне переживання досягнення результату (турбується 

за успіх, відчуває задоволення від успішного виконання, переживає за оцінку своїх 

результатів іншими людьми); самооцінка відповідальності (обґрунтованість); 

спрямованість відповідальності за свої вчинки і дії (за себе, за інших людей і 

обставини).  

Комплекс завдань передбачає співпрацю дітей, що забезпечує формування 

всіх компонентів відповідальності як особистісної якості,містить такі завдання: 
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1) пошукова бесіда для визначення порушеного правила і замальовка правила за 

допомогою символів (ситуації «Не можеш виконати – не обіцяй», «Не можеш 

виконати вчасно – заздалегідь попередь або попроси про допомогу»,« Не виконав 

обіцянку – визнай, що був неправий і перепроси», «Взявся за справу – не залишай 

її на півдорозі», «Взявся за справу – старайся і виконуй її добре», «Взявся за справу 

– не перекладай її на інших», «Виконуй справу до кінця, навіть якщо сталася 

сварка», «Не роби дві справи одночасно», «Приступаючи до справи, оціни, чи 

зможеш ти її виконати»); 2) продуктивна діяльність (конструювання, ліплення, 

аплікація, малювання) за типом спільно-індивідуальної співпраці.  

2. Залучення дітей у планування діяльності та формулювання критеріїв результату 

в конкретній діяльності,правил відповідального ставлення до справи і людей, а 

також контроль та оцінка на всіх етапах виконання завдання. Ми визначаємо такі 

складові цієї умови:  

 формулювання критеріїв результату діяльності на етапі визначення мети, 

стимулювання пошукової активності дітей у визначенні цих критеріїв 

спільно з педагогом;  

 використання методів (прийомів), які забезпечують прийняття й 

усвідомлення дітьми критеріїв результату діяльності;  

 використання критеріїв результату під час виконання контрольно-

оцінювальної діяльності дітей на всіх етапах виконання завдання;  

 окресленняй усвідомлення дітьми правил відповідального ставлення до 

оточення. 

3. Створення ситуацій взаємоперевірки і взаємоцінювання дій дітей у колективі під 

час спільної діяльності. Виокремлюючи цю умову, ми виходили з вікових 

можливостей дітей старшого дошкільного віку здійснювати роботу спільно, вміти 

домовлятися. Специфіка спільної діяльності дітей проявляється в його 

компонентах. Компонентами співпраці є: загальний мотив, загальна мета, спільні 
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дії, загальний результат. Співпрацю характеризує співпереживання, 

творенняспільного простору осмислення ситуаціїта сприяння один одному. 

4. Демонструваннядошкільникам прикладу проявів відповідального ставлення до 

діяльності та людей під час виконання спільної діяльності. Ця умова, випливає з 

орієнтації дитини на дорослого (особливо близького, емоційно привабливого) 

сприяє оволодінню дітьми будь-яким змістом, будь-якою діяльністю, зокрема, і 

діяльністю з самоконтролю та саморегуляції своїх дій. Дитина засвоює зразок через 

дорослого. Вона потребує опори й емоційної підтримки реальнодіючих конкретних 

дорослих. В силу вікових психологічних особливостей (копіювання, емоційність, 

безпосередність тощо) дитина «відкрита» для впливів дорослого, відчуває довіру 

до нього, чутлива до його зауважень і оцінки. Доросла людина як приклад постає 

дитині зразком в знаннях та ціннісному ставленні до довкілля (зміст, оцінка знань), 

в умінні організувати власну діяльність (зміст і способи дій), у ставленні до 

конкретної діяльності. 

Отже, виховання відповідальності – складний, багатоаспектний процес. 

Умови, які його забезпечують, стосуються осмислення та прийняття дітьми правил 

спів-життя у світі і зі світом. Виокремлюються вони з урахуванням вікових 

особливостей дітей та тих механізмів, за допомогою яких вони реалізуються. 

Акцентовано на необхідності застосування методу прикладу відповідальної 

поведінки, який демонструють, насамперед, значущі дорослі, а відтак 

транслюютьсядітям та апробуються нимив спільній діяльності. 
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МЕТОДИ ЗБАГАЧЕННЯ ЛЕКСИЧНОГО ЗАПАСУ ШКОЛЯРІВ 

Актуальність дослідження. Багатство словника – ознака високого розвитку 

як суспільства в цілому, так і кожної людини зокрема. Тому важливим 

компонентом у роботі зі збагачення лексичного запасу та розвитку мови на уроці 

української мови є словникова робота. Щоб підвищити мовленнєву культуру учнів, 

доцільно приділяти особливу увагу вправам, спрямованим на збагачення активного 

словника дітей, формуванню в них навички вибирати зі свого словникового запасу 

для висловлювання думки ті слова, які найбільше відповідають змісту 

висловлювання і роблять його правильним, влучним і виразним (Титова, 2013). 

 Мета дослідження – охарактеризувати основні методи збагачення 

лексичного запасу школярів. 

Основний текст. Концепція Нової української школи передбачає методичну 

систему «Щоденні 5», метою якої є розвиток мовлення. Одним із її компонентів є 

«Робота зі словами». Щоденна робота зі словами – це щоденна діяльність, яка 

орієнтована на правильне написання слів та обов'язкове їх тлумачення. Під час цієї 

діяльності учитель: 

• Добирає слова та тексти для роботи. 

• Добирає матеріали і завдання. 

• Готує словники. 

• Розміщує слова на «стіні слів». 

• Працює з дітьми індивідуально чи в малій групі. 

Учні кажуть: 

• Я вивчаю рідну мову. 

• Я правильно використовую слова в різних ситуаціях. 

• Я практикуюсь у написанні слів. 
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Учні роблять наступне: 

• Тренуються писати слова, сполучення слів. 

• Навчаються прояснювати та пояснювати значення слів, добирати слова на задану 

тему, практично знайомляться із синонімами, антонімами, практикуються у 

вживанні нових слів у письмовому мовленні. 

• Прописують, викладають, виліплюють, розфарбовують слова тощо (Нова 

українська школа, 2017). 

Основною одиницею мовлення є слово. Мета лексичної роботи в початковій 

школі полягає в реалізації двох завдань: 

а) накопичення в пам’яті учнів значної кількості слів з усвідомленням усіх 

відтінків їх значення та експресивного забарвлення;  

б) формування вмінь активно користуватися власним словниковим запасом, тобто 

швидко і точно добирати слова для побудови речень і текстів (Вашуленко, 2011). 

  

Словникова робота в початкових класах має своїм завданням:   

збагачення словника учнів, тобто засвоєння нових, невідомих раніше слів чи нових 

значень відомих слів; 

уточнення словника, тобто введення окремих слів у контекст, зіставлення близьких 

або протилежних за значенням слів, засвоєння багатозначних та емоційно 

забарвлених слів; 

активізацію словника, тобто перенесення якомога більшої кількості слів із 

пасивного словника (учень знає значення слів, але рідко або й зовсім не 

користується ними) в активний;  

усунення з мовлення нелітературних слів – діалектизмів, жаргонізмів, 

просторічних і знижених за значенням слів (Козар, 2016). 

Словникова робота може проводитися у різних напрямках, а саме: 

ознайомлення учнів з лексичним значенням нових слів, словосполучень; 

засвоєння граматичних форм, утворення яких викликає у дітей труднощі; 
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навчання дітей орфоепічній вимові слів, зокрема правильній постановці наголосу; 

формування правописних умінь. 

Ефективність словникової роботи залежить від того, наскільки систематично 

вона проводиться і наскільки доцільно вибудована (Титова 2013). 

Не менш важливо, щоб учитель у процесі роботи над словником дітей здійснював 

постійний міжпредметний зв'язок (наприклад, уроків читання і письма, читання і 

музики та ін.). Це привчає дітей краще приглядатися до лексичного багатства і 

стилістичних можливостей рідної мови, сприяє розвиткові загальної мовленнєвої 

культури. Разом із тим для роботи над словом, зокрема над багатозначністю чи 

прямим і переносним значенням, потрібно час від часу відводити окремі уроки, що 

передбачаються для розвитку мовлення. На таких уроках можуть бути і 

спостереження за художніми текстами, окремими реченнями, і практичні усні 

вправи (Козар, 2016). 

У роботі над уточненням і розширенням словника учнів можна визначити 

такі основні напрями:  

Лексичний (словниковий аналіз мови художнього твору, який вивчається на 

уроці, і виявлення незнайомих слів і висловів, уточнення відтінків значень окремих 

слів і висловів, виявлення слів, ужитих у переносному значенні, добір синонімів, 

з'ясування їх смислових відтінків, добір антонімів, аналіз зображувальних засобів 

мови художнього тексту.  

З'ясування значення слів шляхом використання різних способів: показ 

предмета чи дії, позначених новим для дитини словом, демонстрація малюнка, 

ілюстрації, слайдів із зображенням предметів, назви яких є новими для дитини, 

добір синонімів, антонімів, введення нового слова в контекст тощо.  

Виконання завдань на добір слів з певним значенням: дібрати потрібні за 

смислом речення іменники з поданого синонімічного ряду; дібрати прикметники 

для опису предметів, для характеристики людини, опису її зовнішності, настрою, 

свого ставлення до події, до товариша і т. ін.  
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Введення поданих слів у речення чи тексти: складання речень за опорними 

словами, заміна слів у реченнях відповідними синонімами чи антонімами тощо. 

Так в учнів поступово виховується увага до значення слів і висловів, що є 

важливою передумовою успішної роботи над збагаченням і активізацією 

словникового запасу школярів (Козар, 2016). 

 Для пробудження в учнів інтересу до вивчення нової лексики і забезпечення 

ефективності її засвоєння необхідно добре спланувати словникову роботу. Важлива 

роль у цьому процесі належить поясненню значення нових слів. Існують різні 

прийоми роботи над значенням нового слова. 

 Найпростіший спосіб – це показ предмета чи дії, що позначається словом. 

Часом для пояснення значення слова використовують малюнки чи ілюстрації. 

Зауважимо, що для пояснення іменників і прикметників використовують 

здебільшого предметні малюнки, а для пояснення дієслів – сюжетні, де зображено 

дію (Вашуленко, 2011). 

 Часто значення слова пояснюється способом логічного визначення, тобто 

зарахуванням його до певного роду з виділенням яскравих видових ознак. 

Наприклад, катер – це судно, невеликого розміру, моторне, для недалекого 

плавання. 

 Значення багатьох слів можна пояснити розгорнутим описом. Наприклад, 

джерело – це потік води, що утворюється внаслідок виходу підземних вод на 

поверхню землі. 

 Певні слова стають зрозумілими, якщо їх ввести в речення. Наприклад, 

значення слова ласунка діти добре усвідомлюють у такому реченні: Руденька 

ласунка запасає на зиму горіхи і гриби. 

 Іноді для тлумачення значення слова можна використовувати його антонім. 

Так, слово похнюплений стане зрозумілим, якщо сказати, що протилежне йому за 

значенням – веселий. 
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 Певні слова можна пояснити учням, удаючись до аналізу їх словотворення. 

Наприклад, доброзичливий – той, хто зичить (бажає) добра. (Вашуленко, 2011).   

 Висновки. Отже, робота над збагаченням словникового запасу молодших 

школярів передбачає добре продуману та систематизовану роботу на уроці. 

Правильно підібрані завдання для розширення лексичного запасу сприятимуть 

ефективнішому засвоєнню навчального матеріалу. 
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ У 

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Актуальність теми полягає у тому, що у сьогодення проблема формування 

толерантності є загальновизнаним глобальним пріоритетом. Сьогодні очевидно: 

ефективне і динамічне суспільство можливе лише там, де склався високий рівень 

толерантності. 
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При чому, актуальність проблеми виховання толерантності у дошкільників є 

досить природною. Адже саме на цьому етапі життєвого шляху дитина потрапляє у 

колектив (однолітків, дорослих), де починаються взаємостосунки з представниками 

різних мікросоціумів, із різними традиціями, поглядами, життєвим досвідом і у той 

же час із несформованими комунікативними здібностями. 

Питання формування толерантності у дошкільників розглядаються в працях 

таких українських вчених та педагогів як: С. В. Березка, Г. П. Димова, О. В. Дрозд, 

Л. І. Кузьмук, В. А. Ляпунова, О. О. Максимова, Л. І. Сад,   Н. І. Скрипник та ін.  

Мета дослідження: визначити теоретичні, психолого-педагогічні та 

методичні аспекти формування толерантності у дітей дошкільного віку. 

Основний текст. Толерантність  у загальному значенні – здатність приймати 

щось, не схвалюючи це. На індивідуальному рівні – це здатність сприймати без 

агресії думки, які відрізняються від власних, а також – особливості поведінки та 

спосіб життя інших (Ткаченко, 2019:  66). 

Науковці обґрунтовують необхідність визнання толерантності важливим 

елементом системи демократичних цінностей, оптимальним механізмом взаємодії 

різних соціальних груп і головною умовою становлення гуманного суспільства 

(Ільчук, 2019: 10). 

Основи толерантності дошкільника починають закладатися ще в ранньому 

віці завдяки таким передумовам: емоційна прив’язаність до важливого для дитини 

дорослого, висока безпека та необхідність у емоційність близькості, формування 

еталонного образу іншої людини, вироблення елементів спілкування (Сад, 2019: 

234). 

Сутність толерантності у дітей старшого дошкільного віку можна визначити 

як інтегративну якість особистості, що формується на основі пізнання різноманіття 

світу, етнокультурної обізнаності та розуміння дитиною спільності різних культур, 

визначає її бажання і вміння встановлювати соціальні контакти з іншими дітьми і 

дорослими, незалежно від їх статі, етнічної приналежності, фізичних особливостей, 
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на основі толерантного, шанобливого ставлення та готовності до взаємодії і 

співробітництва (Ляпунова, 2016: 62). 

М. Бикова (2019) у своїй статті «Толерантність як актуальна проблема 

виховання в закладах дошкільної освіти» охарактеризувала основні завдання 

формування толерантності, визначила принципи, критерії та показники 

педагогічної толерантності, запропонувала методичний комплекс для формування 

толерантності дітей у закладах дошкільної освіти. 

Толерантність сьогодні стала умовою гармонійного життя в суспільстві. Саме 

тому й виникла необхідність виховувати молоде покоління за правилами 

толерантності (Бикова, 2019: 118). 

Виховання толерантної поведінки у дошкільників – це цілеспрямований 

процес ефективної взаємодії, співпраці дорослого й дитини, який сприяє 

формуванню спільності з іншими на основі моральних принципів і норм людського 

співжиття, незважаючи на наявність різних світоглядних позицій, переконань, які 

виявляються в конкретних діях і вчинках (Ляпунова, 2016: 123). 

В. Ляпунова (2016) вважає, що на процес формування толерантної свідомості і 

толерантної поведінки впливають різні фактори (сім’я, найближче оточення, 

дитяче середовище, референтні групи, власний досвід) і тому цей процес 

виявляється складним і не завжди успішним. Важливим є той факт, що ставлення 

до іншого носить емоційне забарвлення. Тому випадкові спостереження, невдало 

прокоментовані телевізійні передачі, власний негативний досвід спілкування 

можуть сформувати у дитини негативну позицію по відношенню до інших 

(Ляпунова, 2016: 84 – 85). 

Формування толерантності у дітей старшого дошкільного віку в умовах  

закладів дошкільної освіти передбачає інтенсивну взаємодію двох суб’єктів  – 

особистості дитини дошкільного віку та, в першу чергу, вихователя, який 

покликаний забезпечити належні умови для розвитку здобувача дошкільної освіти 

(Ляпунова, 2016: 62). 
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О. Дрозд стверджує, що вирішальною педагогічною умовою у вихованні є 

взаємодія педагога і дитини, оскільки успіх цього процесу залежить від людини, 

яка у цей час поряд з дитиною. Обов’язком педагога є зрозуміти дитину, 

створювати умови для розвитку і реалізації її умінь, здібностей та самостійності. 

Педагог має бути для дитини еталоном демократичної і гуманістичної поведінки 

(Дрозд, 2014: 19). 

Вихователь повинен постійно виховувати i формувати культуру міжетнічних 

відносин, демонструючи дітям приклади прояву поваги до інтересів, прав, 

самобутності великих i малих народів, готовності й умінні йти на компроміси з 

різними етнічними, релігійними групами заради соціального миру в державі 

(Кадюк, 2019: 101). 

В. Ляпунова (2015) доводить, що в центрі сучасних зарубіжних концепцій 

«толерантної людини» лежить ідея широкої особистісної соціалізації, 

полікультурної освіти, яка повинна сприяти покращенню взаєморозуміння, 

зміцненню солідарності і толерантності у відносинах, як між окремими людьми, 

так і між етнічними, соціальними, культурними, релігійними групами. 

Формування толерантності в США, Канаді, Австралії починається з дошкільного 

віку. Порівняно новий напрямок педагогічної діяльності дошкільних установ у 

США – організація міжкультурного діалогу. Подібна діяльність означає прагнення, 

по-перше, забезпечити успіх всім етнокультурним групам в майбутньому 

шкільному навчанні і, по-друге, з ранніх років впроваджувати толерантну 

свідомість і розвивати навички міжкультурного діалогу. Однак, на думку 

дослідників, багато вихователів дошкільних установ спрощено сприймають цілі 

педагогічної роботи. Часто вони зводять її виключно до розвитку у дитини 

позитивного ставлення до народів інших країн (наприклад, «Мультикультурний 

навчальний курс» для дошкільних установ) (Ляпунова, 2015: 156 – 163). 

Проблема виховання толерантності дитини повинна об'єднати зусилля 

багатьох людей, насамперед, фахівців різних напрямів і рівнів – психологів, 
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педагогів, вихователів, керівників, а також представників різних вікових груп 

(дітей і підлітків, дорослих і молодь) (Терюханова, 2019: 126). 

І. Терюханова (2019) вважає, що для здійснення успішної педагогічної 

діяльності в напрямі формування толерантності в закладах дошкільної освіти є 

доцільним використовувати педагогом у процесі взаємодії наступне: 

- активні ігрові технології; 

- розвиток рідної мови; 

- вивчення іноземних мов; 

- вивчення історії; 

- розширення знань про народності вихованців, їх традиції; 

- використання творів мистецтва (літератури, картин, кінофільмів та ін.); 

- залучення дітей до активних форм обговорення актуальних питань (участь у 

дискусіях, дебатах, диспутах); 

- організація спільної діяльності вихованців; 

- увагу педагога до осягнення дітьми сенсу тієї чи іншої поведінки, учинків; 

- взаємодія педагога з сім’ями дошкільників; 

- виховна активність педагога, яка полягає в спільному відвідуванні з вихованцями 

культурних центрів, виставок, концертів різних національних культур тощо 

(Терюханова, 2019: 124 - 125). 

Формування толерантності до осіб з особливими освітніми потребами (ООП) 

є запорукою успішної інтеграції як інклюзії в освітніх закладах, так і самої дитини 

в колективі та суспільстві, основою ефективних сумісних взаємовідносин між 

дітьми. Адже, одним з найважливіших завдань працівників ЗДО (вихователя, 

психолога, корекційного педагога, асистента вихователя, адміністрації) є навчити 

дітей дошкільного віку толерантно ставитись один до одного (Березка, 2019: 24 – 

26). 

Висновки. Виховання толерантності – важливий чинник розвитку 

особистості. Процес виховання толерантності є центральним  компонентом 
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освітньої системи, спрямованої на розвиток толерантних якостей особистості. 

Доцільно використати такі педагогічні умови виховання толерантних 

взаємостосунків у дітей дошкільного віку: 1) цілеспрямовану і конструктивну 

взаємодію педагогів і сім’ї з метою створення толерантного виховного середовища; 

2) формування у  дошкільників комплексу знань, умінь та навичок толерантних 

взаємостосунків; 3) використання сукупності форм і методів, які забезпечують 

виховання у дітей толерантних взаємостосунків. 
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ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ 

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

Актуальність дослідження. Незаперечним показником прогресу людства є 

ставлення сучасного суспільства до вдосконалення кожної окремої людини, її 

індивідуальності, що віднайшло своє втілення у філософії людиноцентризму, а в 

педагогіці – у принципі дитиноцентризму. Новою світоглядною парадигмою 

зумовлена трансформація системи освіти як єдиного комплексу – від дошкільної 

ланки до вищої освіти.  

Інтеграція України до європейської спільноти актуалізувала потребу 

в реформуванні й модернізації системи національної освіти. Першим кроком 

до створення новітнього освітнього простору стала презентація Концепції Нової 

української школи, що характеризується масштабністю та радикальністю змін. 

Реформа орієнтована на перебудову української школи для виховання 

відповідальних і підприємливих громадян, формування згуртованої спільноти 

освічених, ініціативних, творчих людей, здатних до критичного мислення та 

інноваційної діяльності, які забезпечать економічний розвиток України та її 

конкурентоспроможність на світовому ринку. У «Концепції Нової української 

школи» зазначається, що випускник Нової школи – це цілісна, всебічно розвинена 

особистість, патріот з активною життєвою позицією, новатор, здатний змінювати 

навколишній світ, розвивати економіку на принципах сталого розвитку, 

конкурувати на ринку праці та вчитися упродовж життя. Саме ці якості забезпечать 

конкурентоспроможність молоді в ХХІ столітті (Концепція, 2016).  
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Однією із засад Нової української школи є перехід на компетентнісну освіту, 

яка передбачає переорієнтацію освітнього процесу із засвоєння знань на здатність 

застосовувати їх для вирішення практичних завдань.  

Мета дослідження – охарактеризувати особливості формування 

лінгвокультурологічної компетентності здобувачів вищої освіти в умовах 

впровадження Нової української школи. 

Лінгвокультурологічна компетентність реалізується у знанні матеріальної та 

духовної культури, історичного розвитку українського народу, фольклору, 

традицій, звичаїв та обрядів рідного народу, а також умінні використовувати 

культурні знання у професійній діяльності. Важливо виробити вміння 

характеризувати феномен української культури, історію її розвитку, визначати 

місце в системі світової культури, поціновувати  досягнення культури на основі 

знання історичного контексту їх створення, бути спроможним до діалогу культур, 

уміти висловлювати й обґрунтовувати власну позицію до питань, що стосуються 

ціннісного ставлення до історичної минувшини (Давидченко, 2018). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що теоретичні аспекти 

формування  лінгвокультурологічної компетентності здобувачів вищої освіти 

інтенсивно розглядаються у  психолого-педагогічній літературі.  На підставі 

аналізу і узагальнення положень наукових праць (М. Алефіренко, А. Арутюнова, 

Д. Башуріна, В. Воробйова, О. Дортман, О. Зінов’єва, В. Кононенко, В. Красних, 

В. Маслова, Г. Нурулліна, Л. Саяхова, Ю. Степанов, В. Телія, І. Харченкова, 

В. Шаклеїн та ін.) визначено, що лінгвокультурологічна компетентність – це 

інтегративна якість фахівця, що відображає готовність і спроможність до 

взаєморозуміння і взаємодії з представниками іншого лінгвокультурного соціуму 

на підставі оволодіння знаннями про іншу лінгвокультуру і соціонормативним  

комунікативним досвідом з метою їх реалізації в різних сферах професійної 

педагогічної діяльності (Давидченко, 2018). 
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Професійна компетентність майбутніх педагогів закладів освіти 

характеризується такими основними складовими: наявністю високого рівня 

комунікативної культури; володінням знаннями лінгвокультурологічної 

компетентності; умінням розробляти й виконувати програми самоосвіти; здатністю 

займати чітку й дієву громадянську позицію; володінням високим рівнем культури 

отримання,  відбору, зберігання, відтворення, обробки та інтерпретації інформації; 

здатністю управляти власною емоційною працею, здійснювати творчий підхід; 

спроможністю визначати адекватність змісту педагогічного процесу поставленим 

завданням; умінням виокремлювати домінантні, вузлові ідеї освітніх компонентів, 

оновлювати їх зміст; організовувати  заходи щодо інтеграції знань; умінням 

розробляти методики й технології навчання; умінням створювати дієве освітньо-

виховне середовище; умінням занурюватися в особистісну сутність здобувача 

вищої освіти, допомагати у становленні його особистості; володінням достатнім 

рівнем методологічної культури; прагненням до розвитку особистих креативних 

якостей (Бондаренко, 2013). 

Теоретичне осмислення особливостей неоднорідного мовленнєвого 

середовища та специфіки зв’язного мовлення в такому середовищі дало підстави 

стверджувати, що в побудові системи вправ із розвитку зв’язного мовлення 

необхідно врахувати такі чинники: система вправ має відповідати таким основним 

дидактичним вимогам: урахування вікових особливостей здобувачів вищої освіти; 

урахування знань, що здобуваються  на заняттях української мови й літератури;  

здобуття  знань із української мови та вдосконалення вмінь і навичок  усіх  видів  

мовленнєвої діяльності; зв’язок із заняттями української літератури; активізація 

мисленнєвої діяльності (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, абстрагування, 

класифікація тощо); розвиток різних видів пам’яті;  навички самостійної роботи;  

тобто всі вправи мають бути  послідовно розташовані, що відповідає етапам 

засвоєння знань і формування  навичок 
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Отже, для досягнення мети формування  лінгвокультурологічної 

компетентності здобувачів вищої освіти в умовах впровадження Нової української 

школи у процесі  вдосконаленні писемної комунікації пропонуємо такі завдання:  

зібрати однорідний у комунікативному відношенні негативний мовний матеріал – 

не менше 10 тис. пропозицій і мікротекстів; запропонувати укрупнену 

класифікацію зібраних фактів (за розумовими операціями, на відміну від 

прийнятого принципу поділу за граматичними конструкціями (тут важливо не 

мовна спорідненість фактів, а їх комунікативна спорідненість (однотипний перебіг 

думки при сприйнятті тексту, однотипні смислові труднощі)); 

на основі запровадження розроблених методів реєстрації сприйняття провести 

масовий експеримент, мета якого – визначити  загальні, єдині для всіх носіїв мови, 

закономірності смислового сприйняття тексту, зумовлені лексико-граматико-

графічними особливостями  текстів, що читаються; 

зіставити результати експериментів, проведених із багатьма аналогічними 

структурно-семантичними особливостями, пропозиціями, мікротекст, і на цій 

основі вивести загальні, єдині для всіх тих, хто читає, закономірності смислового 

сприйняття тексту; 

перетворити формулювання визначених загальних закономірностей смислового 

сприйняття тексту до відповідних їм правил психологічної стилістики; 

сконструювати, спираючись на відомі правила психологічної стилістики, загальні 

прийоми розумової діяльності (прийоми розпізнавання основних типів помилок, 

якими спотворюється мовлення, і прийоми їх усунення); 

розробити систему типових вправ і завдань, мета яких – формувати навички, 

розпізнавати й усувати (попереджати, не пропускати в створюваний текст) 

різноманітні види порушень чіткості  мови; 

узагальнюючи результати всього дослідження, розробити та сформулювати 

основні положення психолого-стилістичної теорії, що сприяли б активному 
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формуванню лінгвокультурологічної компетентності здобувачів вищої освіти 

у процесі вдосконалення  писемної  комунікації. 

Висновки. Мовна особистість – це узагальнений образ носія мовної 

свідомості, національної мовної картини світу, мовних знань, умінь і навичок, 

мовних здатностей і здібностей, мовної культури і смаку, мовних традицій і моди. 

Успішна реалізація програми євроінтеграції України можлива лише за умови 

українізації педагогічного дискурсу з європейським акцентом, створення 

соціокультурного освітнього середовища, орієнтації системи освіти на формування 

високодуховної і толерантної до інших мов і культур мовної особистості 
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ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ 

У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ 

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Актуальність дослідження. В закладах дошкільної освіти найважливішим 

елементом є процес спілкування з дорослими, вихователями та іншим персоналом. 

Зважаючи на особливості психофізичного розвитку дошкільників, педагогічне 

спілкування повинно ґрунтуватись на принципах гуманізму, моральності та 

відповідати усім мовним нормам. У цьому контексті актуальним постає питання 

про особливості та форми педагогічного спілкування та його подальші наслідки на 

розвиток та навчання дітей. 

Мета дослідження полягає у дослідженні та виявленні особливостей 

педагогічного спілкування у закладах дошкільної освіти. 

Основний текст. Основним чинником сприятливого освітнього середовища 

для дитини дошкільного віку є особистість дорослого (батьків, вихователя). Досить 

гостро постає проблема високої мовної культури та педагогічної майстерності 

вихователів ЗДО. Це пов'язано зі складністю та різноманітністю завдань 

формування всебічно розвиненої особистості дитини, які вимагаються  сучасним 

соціумом та новими стандартами освітнього процесу у закладах дошкільної освіти. 

Глузман О. (2009) зазначає, що педагогічне спілкування в ЗДО – це 

професійне спілкування педагога-вихователя з дітьми у дошкільному закладі, яке 

спрямоване на формування сприятливого психологічного клімату, на психологічну 

оптимізацію виховної та навчальної діяльності, на покращення відносин між 

вихователем та дітьми, усередині дитячого колективу (Глузман О. 2009: 51). 

Зважаючи на особливості закладу освіти та вимог до спілкування з 

дошкільниками, педагогам слід дотримуватись наступних ознак спілкування: 
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1) професійне спілкування вихователя з дитиною на спеціальних заняттях та поза 

ними;  

2) має певні функції та спрямоване на створення сприятливого клімату;  

3) педагогічне спілкування орієнтоване на психологічну оптимізацію освітнього 

процесу, відносин між вихователем та дітьми, вихователів між собою, між дітьми 

усередині груп. 

Багато досліджень довели, що у роботі зі здобувачами дошкільної освіти 

найефективнішими є непрямі впливи (через ігрове спілкування та гру). У 

дошкільному віці гра є провідною діяльністю дитини. Зміст та форма 

оптимального педагогічного спілкування значною мірою визначаються 

завданнями, які педагог прагне вирішити у процесі керівництва діяльністю дітей 

дошкільного віку. 

Як зазначає Мачинська Н. (2021), високий рівень сформованості 

педагогічного спілкування в закладах дошкільної освіти передбачає наступні три 

компоненти: відповідність особистої системи педагогічних цінностей взаємодії 

нормативної системи професійно-педагогічних цінностей; яскраво виражену, 

стійку потребу у професійній взаємодії; знання вихователем сутності та специфіки 

професійного спілкування педагога дошкільного навчального закладу, 

особливостей організації взаємодії з дітьми дошкільного віку (Мачинська, 2021: 

53). 

Говорячи про особливості педагогічного спілкування, не можна не зазначити 

методи та прийоми, котрими керуються вихователі у своїй діяльності. 

Для оцінки діяльності дітей можуть залучатися їхні однолітки, які 

висловлюються про якість виконання, результати самостійних спроб у творчому 

пошуку та ін. зміст та загальний емоційний тон того чи іншого завдання. Досить 

часто використовується прийом опосередкованого впливу на дітей через ляльковий 

персонаж, іграшку. Цей прийом має також оцінний характер. 
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Сам процес педагогічного спілкування є багатоаспектним та складним. 

Мороз-Рекотова Л. (2016) зазначає, що педагогічне спілкування, або ж культура 

спілкування педагога комплексно містить у собі три елементи: культуру поведінки, 

культуру мовлення й культуру зовнішнього вигляду (Мороз-Рекотова, 2016: 56). 

У процесі взаємодії вихователя з дітьми повинні переважати позитивні 

форми спілкування: називання дітей на ім'я, посмішка, лагідне погладжування по 

голові, похвала. 

Вважаємо за необхідне подати класифікацію стилів педагогічного 

спілкування: 

1) Автократичний стиль. Співрозмовник розглядається як пасивний об'єкт впливу. 

Мета спілкування – примус. Представники такого стилю прагнуть повної 

централізації управління, єдиноначальності, зосередження влади. Автократ 

недооцінює думки інших та переоцінює свої здібності.  

2) Демократичний стиль. Представники даного стилю прагнуть зробити вихованців 

схожими на себе, вони заохочують їхню творчу активність, зважають на 

громадську думку колективу. Такі вихователі не знають та не враховують 

індивідуальні особливості дітей. Вони претендують лише на високу культуру 

поведінки.  

3) Ліберальний стиль. Представники даного стилю слабо регулюють і 

контролюють відносини колективу, схильні до потурання, не вимогливі, неминуче 

попереджувальні, ввічливі і не хочуть псувати відносини з адміністрацією, 

батьками вихованців та з самими дітьми.  

4) Інтегративний стиль спілкування. Вихователі завжди зважають на дітей, 

надають їм найрізноманітнішу допомогу на заняттях, в організації ігор. Ніколи не 

підкреслюють своєї переваги, оцінюють роботу за кінцевим результатом, 

інформують батьків про розвиток дитини, про ситуацію, що склалася, не 

допускають чуток, враховують індивідуальні особливості дітей (Педагогічна 

комунікація, 2019). 
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Безперечно, найкращим з огляду на цю класифікацію, є інтегративний стиль 

спілкування. 

Отже, особливостями педагогічного професійного спілкування є: акцент на 

внутрішній та зовнішній світ дитини, намагання налагодити тісний контакт з 

дошкільниками, високі моральні та духовні стандарти вихователя, що вбачаються у 

його манері викладання та спілкування, створення сприятливого мікроклімату у 

групі. 

Висновки. Проблема педагогічної майстерності та комунікативної 

компетентності педагогів закладів дошкільної освіти є  досить гострою у зв'язку із 

різноманіттям та складністю завдань формування особистості дитини, зумовлених 

сучасним суспільством та новими стандартами теорії та практики дошкільної 

освіти. В основі педагогічного спілкування є ідеї гуманізму, оптимізму й 

дитиноцентризму, поєднання яких повинно сформувати такий освітній простір, в 

якому є можливим гармонійний розвиток дитячої особистості. 
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РОЛЬ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ В НАЦІОНАЛЬНО-

ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ЗДОБУВАЧІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Актуальність дослідження. В умовах сьогодення формування національної 

свідомості, успадкування молодим поколінням культурного досвіду українського 

народу й досі є одним із провідних завдань виховання дітей, оскільки забезпечує 

плекання громадян-патріотів своєї країни, здатних захищати її незалежність і 

цілісність. 

Мета дослідження – висвітлення особливостей формування патріотичних 

почуттів здобувачів дошкільної освіти засобами українського фольклору. 

Основний текст. Патріотизм – величний вияв нескінченної любові до 

рідного краю. Патріотичне виховання формує великих, сильних особистостей, які 

здатні пожертвувати власним життям заради рідної землі. Патріотизм породжує 

впевненість у собі, волю в перемогу, віру в свою націю, свій народ, він перетворює 

звичайну людину в безстрашну машину, яка не відчуває страху і болю, йдучи 

впевнено та безстрашно до своєї мети (Ковальчук). 

Враховуючи суспільно-політичну ситуацію, що склалася в Україні, усе 

більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття 

патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної 

громадянської позиції тощо. 

Загалом структура патріотичних почуттів виявляється у ставленні до себе, до 

людей, до Батьківщини, до національних цінностей. Зміст патріотичного виховання 

розкривається у розділах: державному, соціальному, родинному. У патріотичних 

почуттях відбивається ставлення особистості до людей, до своєї держави, до її 

минулого, майбутнього та сьогодення. Мета патріотичного виховання полягає в 

тому, щоб підвести дитину до усвідомлення любові до рідного краю, до 
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внутрішнього його сприйняття. Патріотична діяльність виявляється у пошуковій, 

краєзнавчій роботі, у процесі пізнання, у праці тощо (Борисова: 59]. 

Для збереження культурної ідентичності зі своїм народом із раннього віку 

дитина повинна гармонійно існувати у природному для неї етнічному середовищі. 

Процес патріотичного виховання дітей дошкільного віку повинен мати 

випереджувальний характер, відповідати віковим і сензитивним періодам розвитку 

дитини та особистісним характеристикам. Середній і старший дошкільний вік – 

найсприятливіший для закладання фундаментальних світоглядних понять, 

моральних цінностей, переконань. 

Дитина дошкільного віку повинна знати, як називається країна, у якій  живе, 

її столицю, своє рідне місто чи село; які в ньому є найголовніші визначні місця; яка 

природа рідного краю та країни, де дитина живе; які люди за національністю, за 

особистими якостями населяють її країну; чим прославили вони рідну країну і 

увесь світ;  мистецтво, традиції, звичаї свого народу (Борисова: 57). 

Одним з основних завдань роботи з дітьми є формування в них 

відповідальності за майбутнє Батьківщини, готовності до збереження та 

примноження народного спадку. Дорослі мають допомогти дітям пізнати 

особливості побуту, звичаїв, культури українського народу та захотіти діяти як 

українці, жити як українці, творити і любити (Антипець: 285). 

Патріотичне виховання дошкільників  має інтегруватися зі змістом освітніх 

ліній Базового компоненту дошкільної освіти (2021) і реалізувати виконання 

завдань. 

Національне виховання тісно пов’язане з етнізацією. Етнізація – наповнення 

виховання національним змістом: створення можливостей з раннього віку 

навчатися рідною мовою, виховування національної гідності, почуття етнічної 

приналежності до свого народу, носіїв національної культури, продовжувачів 

справи батьків (Грицик Л.  2013: 138). 
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Фольклор пробуджує любов до життя, рідної землі, до культурних надбань 

українського народу та усвідомлення себе як громадянина своєї держави 

(Шевцова: 199). 

Як зазначає Кобилецька Л.В., такі малі фольклорні жанри, як паремії, 

фразеологізми, скоромовки, лічилки, пісні, мирилки мають велике морально-

етичне, естетичне значення. 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) (Кобилецька, 2021).  

Казки, легенди та притчі мають значний пізнавальний і виховний потенціал, 

бо містять відомості про історію українського народу, його традиції, звичаї, побут. 

Важливим засобом народознавства, що використовується у процесі виховання 

дітей дошкільного віку, - залучення дошкільників до участі у святах і обрядах 

рідного народу. Це дає їм можливість на практиці пізнати його культурно-

історичний досвід. 

Для повноцінного патріотичного виховання мають використовуватися 

різноманітні методи і форми роботи з урахуванням вікового світосприйняття дітей. 

Уся складність процесу виховання патріотизму пов’язана не з набуттям знання про 

нього (воно не є складним для засвоєння), а з наданням йому відповідного сенсу 

через емоційне переживання. 

Не можна недооцінювати роль фольклору на музичних заняттях. Він сприяє 

розвитку пам’яті: у творах усної народної творчості зустрічається багато 

повторень, що допомагає дітям краще запам’ятати, а потім переказати їх зміст.  

Для патріотичного виховання доцільно використовувати народні ігри зі співами і 

рухом. 

Висновки. З раннього дитинства потрібно прищеплювати любов до 

української землі, традицій, звичаїв свого народу і виховувати справжніх патріотів. 

Велике значення для національно-патріотичного виховання має усна народна 

творчість. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Процеси змін, які протікають в сучасному суспільстві направили 

своє русло до гостро поставлених інтересів до особистісного розвитку 

людини. Для суспільства характерна відкритість та різноспрямованість 

впливів на молоде покоління у вигляді збільшення можливостей для 

розвитку людини, так і певний негативний вплив. Це потребує розробки 

наукових основ соціалізації і виховання дітей і молоді, соціальної 

корекції, зокрема молодіжної й освітньої політики. Відродження 

соціальної педагогіки об’єктивно відображає цю потребу часу.  

Молодь апріорі виступає основним соціальним ресурсом 

суспільства, його потенціалом, що визначає сьогодення і майбутнє 

кожного соціуму. У цьому контексті на перший план виходить 

проблема формування соціально і фізично здорового молодого 

покоління, здатного активно і ефективно інтегруватися в суспільство і 

реалізувати свою суб'єктність, свої можливості, здібності та потенціал 

в процесі життєвої самореалізації, тобто в рамках здійснення соціальної 

мобільності (Кернас, 2021).  

https://library.vspu.net/jspui/bitstream/123456789/6078/1/Schevcova_Zbirnik_mistectvo_2020-196-199.pdf
https://library.vspu.net/jspui/bitstream/123456789/6078/1/Schevcova_Zbirnik_mistectvo_2020-196-199.pdf
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Соціальна активність молоді виступає вагомим індикатором 

розвитку громадянського суспільства, оскільки демонструє 

відповідальність, самостійність, прагнення до саморозвитку та стале 

прагнення до соціальної зрілості молоді. При цьому важливим 

вбачається пошук ефективних механізмів, умов, середовища для 

формування соціальної активності молоді. У даному контексті 

доречним вважається аналіз діяльності молодіжних рад як інститутів 

громадянського суспільства, що беруть на себе функції комунікації 

молодіжної громади з  органами місцевого та обласного 

самоврядування. Провідним механізмом залучення громадян до 

прийняття державних рішень стало створення при органах державної 

влади та місцевого самоврядування громадських рад. Їхня діяльність 

протягом всіх років розбудови незалежної держави зазнавала чималих 

змін, відповідно змінювалися й назви, персональний склад учасників, 

рівень представництва, нормативні робочі документи тощо. Незмінною 

залишалася тільки основна громадянська місія – активізація процесу 

формування свідомої  й активної позиції громадськості щодо 

подальшого розвитку державної політики та підтримки громадських 

ініціатив стосовно участі в державотворчому процесі.  

Актуальною проблемо соціально -педагогічної діяльності є 

насильство в сім’ї. Оскільки дана проблема замовчується, то становить 

масштабну загрозу особистісному розвитку людини. Сім’я задовольняє 

цілу низку соціальних потреб людини та становленні її у соціумі. Як 

зазначає Павлишин у своїх працях , насильство є чинником соціального 

ризику, що призводить до поглиблення соціально-психологічної та 

моральної роз’єднаності, взаємної недовіри й ворожості щодо інших 

членів родини, брутальності й жорстокості в спілкуванні з оточенням. 

На жаль, немає достовірної статистики про реальні вияви насильства в 
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сім’ї, оскільки  насильство в родині , – найприхованіша його форма 

(Павлишин, 2017).  

Актуальність дослідження даної теми зумовлена тим, що не 

дивлячись на те що, велика кількість науковців розглядала різні 

аспекти даної теми все ж вона є ще недостатньо розкритою. Сімейне 

насильство відрізняється від інших агресивних дій тим,  що воно не є 

прикрим епізодом – це дії, які повторюються. Крім того, ці дії 

відбуваються у стосунках між близькими людьми – батьками й дітьми, 

іншими родичами і дітьми. Отже, можна зазначити, що насильство в 

сім’ї – це примусовий контроль одного члена сім’ї над іншим, реальна 

дія чи загроза фізичної, психологічної, економічної, сексуальної образи 

– моральної, емоційної, вербальної. Насильство в сім’ї як взаємодія її 

членів виражається в трьох основних  проявах:  поведінка, базована на 

вчиненні «неявного» насильства, тобто не усвідомлюваного суб’єктом 

як насильницьке, у вигляді «педагогічного», «соціалізаційного», 

«інформаційного» примусу. Такі форми насильства пояснюють 

конструктивну функцію насильства  в сім’ї   поведінка, пов’язана з 

механізмами визнання агресивних дій насильницькими за своєю 

сутністю;  насильство-імітація на рівні внутрішньо -сімейних відносин, 

пов’язане з дискримінаційною поведінкою членів сім’ї. В Законі 

України «Про попередження насильства в сім’ї», визначено такі види 

насильства, як фізичне, психологічне, сексуальне, економічне (Про 

запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України, 2019).  

Наразі в міжнародному професійному співтоваристві соціальних 

працівників існує така типологія насильства, яка, поряд з означеними, 

містить у собі ще й такий вид насильства, як медичне. Медичне 

насильство передбачає недбалість і несвоєчасність, виявлені при видачі 

лікарських препаратів, навмисна відмова хворому в одержанні 
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необхідних ліків або, навпаки, навмисна передозування чи 

нав’язування, що призводять до звикання і залежності. Отже, домашнє 

насильство є складним феноменом, наслідки якого, зазвичай, 

охоплюють кілька сфер: фізичну, емоційну, економічну, сексуальну. 

Таким чином, досить  важко провести чітку межу між різними формами 

домашнього насильства. Будь-який вид насильства призводить до 

деструкції особистості постраждалої сторони. Саме тому соціальна 

педагогіка повинна бути направлена на вирішення нагальних питань на 

національному рівні, щоб в подальшому забезпечити стрімкий розвиток 

держави та суспільства.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 

ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 

Актуальність дослідження. Звідусіль ми чуємо слова «творчість», 

«креатив», «самобутність», «неповторність», «оригінальність» та багато інших 

подібних термінів. Але не всі замислюються, що ж це таке і для чого його 

розвивати. 

Саме у наш час проблема творчості стала дуже актуальною, адже лише 

творча людина здатна створити щось нове, неповторне і неважливо у якій сфері 

діяльності, чи то в мистецтві, чи науці. Творчі люди – індивідуальності і 

виділяються не лише результатом – створенням творчого продукту, а й стилем 

поведінки, характеру, способу мислення і в цілому життя. 

Мета дослідження – окреслити психологічні особливості розвитку творчих 

здібностей учнів 

Основний текст. Феномен творчості завжди привертав увагу таких 

філософів, як Платон, Арістотель, Песталоцці, як найважливіший компонент 

соціальної культури. «Творчість, – пише Микола Михайлович Амосов, – це 

створення нових моделей та втілення їх через функціональну активність в 

матеріальні речі або ж у матеріальні моделі – книги, малюнки» (Амосов, 1979). 

Американська психологиня Наталі Роджерс, яка займалася експресивною терапією, 

прагнення людини творити пояснювала тим, що «творчість подібна волі, 

спробувавши її одного разу, ти вже ніколи більше не зможеш жити без неї. Це 

трансформуючий, цілющий процес. Коли накладаються обмеження на нашу 

творчість, ми хворіємо, стаємо напруженими, тупіємо» (Роджерс, 1990). 

Американський психолог Елліс Пол Торранс визначає креативність як 

характеристику процесу, в ході якого дитина стає чутливою до проблем, дефіциту 
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чи недостатності у своїх знаннях, до змішування різнобічної інформації, до 

дисгармонії елементів навколишнього середовища, визначає ці проблеми, шукає їх 

розв’язання, висуває гіпотези про можливі розв’язання, перевіряє їх, модифікує, 

повторно перевіряє і остаточно обґрунтовує результати. Його модель креативності 

включає три фактори: 

Швидкість; 

Гнучкість;  

Оригінальність. 

 Вивчаючи протягом двадцяти років розвиток творчих здібностей дітей він 

відмічає наявність як успіхів, так і невдач, які пов’язані з тим, що офіційна 

педагогіка приділяє проблемам навчання творчості незначну увагу (Рогозiна, 1997). 

Пономарьов Я. розробив структурно-рівневу модель центральної ланки 

психологічного механізму творчості. Вивчаючи розумовий розвиток дітей і 

розв'язання завдань дорослими, Я. Пономарьов дійшов до висновку, що результати 

досліджень дають право схематично зобразити центральну ланку психологічного 

інтелекту у вигляді двох сфер, які проникають одна в одну. 

Зовнішні межі цих сфер можна уявити як абстрактні межі мислення. 

Знизу такою межею буде інтуїтивне мислення. Зверху – логічне. Для 

особистості, яка прагне до творчості характерна оригінальність, ініціативність, 

висока самоорганізація, величезна працездатність. Творча особистість знаходить 

задоволення не стільки в досягненні мети праці, скільки в самому процесі.  

Для Пономарьова Я. визначальним у творчості є розвиток, виникнення нових 

структур, нового знання, нових способів діяльності. Основою успіху вирішення 

творчих завдань, за вченим, є «здатність діяти в розумі», яка визначається високим 

рівнем розвитку внутрішнього плану дій (Нiкiтiн, 1994). 

Висновки. Отже, творчу діяльність можна охарактеризувати за допомогою 

таких параметрів: суб’єкта творчості; продукту творчості; умов, у яких проходить 
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творчий процес. Безперечно, що центр творчості, його основа – сама особистість, 

суб’єкт, без якого неможлива творча діяльність. 

Виходячи з цих тверджень, творчість – це неодмінна складова портрету 

успішної, сучасної людини. І саме школа має розвивати творчі здібності майбутніх 

успішних людей. А завдання вчителя полягає в тому, щоб вчасно помітити творчі 

задатки своїх учнів і допомогти їм їх розвинути. 
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Шевчук Каріна, студентка групи ФПЛ-22с 

Науковий керівник – канд. пед. наук Мар'яна Породько  

 

ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ З РОЗЛАДАМИ 

АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ 

Актуальність дослідження. На сьогодні, кількість дітей з розладами 

аутистичного спектру, які потребують психологічної, фізичної та логопедичної 

допомоги збільшується. Тим самим постає важливе питання щодо готовності 

майбутніх фахівців до роботи з дітьми з порушеннями в психофізичному розвитку. 

Кожна дитина з розладами аутистичного спектру по-своєму особлива і різна. 

Зустрічаються діти з агресією, істериками, панічними атаками і т.д., усі ці 
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особливості можуть відвернути бажання від студента здобути освіту на 

спеціальності, яка в майбутньому буде пов’язана з дітьми з розладами 

аутистичного спектру, або ж, уже працюючи логопедом, психологом, фізичним 

терапевтом або ж іншим спеціалістом будуть відмовляти допомогти батькам таких 

дітей.   

Питанням ранньої діагностики та корекції психічних порушень займаються 

такі вчені: Н. Базима, Є. Іванов, С. Конопляста, А. Чуприков, Д. Мансон, Д. 

Шульженко та ін.  

В. Нечипоренко, Л. Позднякова,  Т. Скрипник та В. Тарасун приділяють 

увагу у розробці шляхів корекції емоційно-вольової, особистійної та пізнавальної 

сферах. Про вивчення особливостей спілкування з дітьми з аутизмом приділили 

час: І. Лонгвінова, Л. Нурієва, М. Породько, Р. Призванська (Шульженко, 2021).  

Мета дослідження – дослідити та проаналізувати стан компетентностей 

студентів про особливості дітей з розладами аутистичного спектра та готовність їх  

до роботи з ними.  

Основний текст. За статистичними даними України в 2017 року було 

зареєстровано понад 7 тисяч дітей з розладами аутистичного спектру і кожного 

року ця кількість збільшується (Міністерство охорони здоров’я України, 2019). До 

того ж, можна вважати, що статистика не є достовірною, адже багато батьків, 

підозрюючи, що у дитини присутні прояви аутистичного спектра або ж знають про 

цей діагноз, відмовляються проходити повноцінну діагностику та вставати на облік 

до психіатра. Але незважаючи на це, діти з розладами аутистичного спектра 

відвідують заклади дошкільної освіти, загальноосвітні школи та окрім цього 

потребують додаткових занять з логопедом, психологом, фізичним терапевтом, 

корекційним педагогом, нейропсихологом та іншими в залежності від 

індивідуальних особливостей дитини. 

Компетентний фахівець відіграє важливу роль у розвитку дитини з розладами 

аутистичного спектра, адже маючи потужні теоретичні знання та практичний 
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досвід, спеціаліст зможе прокласти правильний маршрут корекційних занять для 

позитивного результату. А саме початки формування компетентностей та набуття 

практичного досвіду майбутніх педагогів починається з навчання в університеті.  

Для майбутньої професійної діяльності з дітьми з розладами аутистичного 

спектру студент повинен володіти знаннями зі спеціальної психології та 

корекційної педагогіки. Крім того, головна готовність студента до роботи в 

корекційній сфері полягає в його емоційній стійкості. Адже, аутизм – це 

порушення, яке пов’язане з розладом нервової системи та включає в собі 

порушення соціальної сфери, емоційної регуляції, розвитку мовлення, 

проявляються труднощі у встановленні взаємовідносин з оточуючими та 

характеризується наявністю стереотипної поведінки (Породько, 2021). До таких 

дітей потрібно вміти знайти індивідуальний підхід та проявити терпіння під час 

налагодження комунікації.  

Студент повинен бути готовим до того, що в практиці будуть зустрічатися 

різні діти з даним порушенням, одні можуть бути спокійні, а інші агресивні, а 

також зрозуміти, що дана професія вимагає постійного самовдосконалення та 

вивчення нових методів і підходів.  

Готовність до професійної діяльності – це складне соціально-педагогічне 

явище, яке містить у собі комплекс індивідуально-психологічних якостей 

особистості і систему професійно-педагогічних знань, умінь, навичок, які 

забезпечують успішність реалізації професійно-педагогічних функцій (Сайко, 2017, 

11).  

Виділяють три компоненти емоційності стійкості, а саме: мотиваційний, 

когнітивний, емоційно-вольовий (Шульженко, 2021).  

До критерій мотиваційного компонента відноситься: саморегуляція, 

самоконтроль, самостійність, орієнтація на альтруїзм, роботу, результат, установка 

на реалізацію діяльності та взаємодії з дітьми з розладами аутистичного спектра. 

До критерій когнітивного компонента відноситься: наполегливість, довірливість, 
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гнучкість, планування, оцінювання результатів, уміння слухати та переконувати, 

самоаналіз своєї компетентності в роботі та спілкуванні з дітьми з розладами 

аутистичного спектра. До критерій емоційно-вольового компоненту відноситься: 

стресостійкість, емпатія, впевненість, толерантність, любов до дітей, уміння 

керувати своїми емоціями, орієнтація на результат, стриманість і відповідальність 

(Шульженко, 2021). 

Для дослідження питання готовності студентів до роботи з дітьми з 

розладами аутистичного спектра було розроблено опитувальник. Запитання були 

поставлені як загального характеру, так і на розуміння особливостей даного 

порушення. У даному опитуванні взяло участь 97 студентів педагогічних 

спеціальностей та психології.  

Результати відповідей опитуваних студентів щодо готовності до роботи з 

дітьми з розладами аутистичного спектра свідчать про те, що більша половина, а 

саме 58,8% студентів при поступленні в заклад вищої освіти знали, що дана 

спеціальність в майбутньому буде пов’язана з роботою з дітьми з даним 

порушенням та думки про перехід на інший факультет через це не виникає, шкала 

1 та шкала 3 (див. мал.1).  

Наступним фактором готовності майбутніх фахівців є те, що студенти готові 

будуть провести діагностику мовленнєвого розвитку дітям з розладами 

аутистичного спектра та майже одноголосно дали відповідь, що готові 

підтримувати сім’ї дітей з розладами аутистичного спектра, що є дуже важливо, 

але все ж таки вагання приступити до роботи серед студентів присутнє, шкала 2, 

шкала 4 та шкала 5 (див. мал. 1).  
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Мал. 1 Опитувальник «Готовність студентів до роботи з дітьми з розладами 

аутистичного спектра» 

Дивлячись на мал. 2, можна сказати, що студенти в цілому ознайомлені з 

таким порушенням як розлади аутистичного спектра. Майбутні спеціалісти знають, 

що аутизм не виліковується та розуміють відмінність між аутизмом та 

шизофренією. Щодо термінів ехолалія, гіперестезія та гіпостезія студенти не дуже 

ознайомлені, але знають, що діти з розладами аутистичного спектра люблять 

одноманітність та постійність, а при зміні в середовищі, наприклад, зміна дороги в 

садок, перестановка меблів у квартирі на ін. можуть викликати у дітей агресію та 

тривогу.  

 

Мал. 2 Знання особливостей розладів аутистичного спектра 
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Висновок. Отже, підсумовуючи результати опитування, можемо дійти до 

висновку, що більшість студентів все ж таки готова до роботи з дітьми з розладами 

аутистичного спектра, хоча у багатьох виникають вагання щодо цього. Також 

студенти готові підтримувати сім’ї дітей з розладами аутистичного спектру та 

проявляти терпіння під час роботи. У цілому студенти ознайомлені з даним 

порушенням та розуміють його особливості. Під час проходження опитування 

студенти проявили свою зацікавленість до теми та деякі з них змотивувались 

почати більше приділяти увагу вивченню питання аутизму.  
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ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У 

ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ  ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ 

«Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 

Актуальність дослідження. Формування екологічної компетентності 

громадян України є одним з головних пріоритетів розвитку освіти, проголошеним 

Декларацією ООН та врегульованим багатьма іншими законодавчими документами 

нашої країни. 

Основні завдання та шляхи втілення екологічного виховання здобувачів 

початкової освіти визначені в Законі України «Про освіту» та Державному 

стандарті початкової освіти (Про освіту: Закон, 2019; Державний стандарт 

початкової, 2018). 

Мета дослідження – розглянути особливості екологічного виховання 

здобувачів початкової освіти та розкрити особливості викладання інтегрованого 

курсу «Я досліджую світ» у Новій українській школі. 

Основний текст. Дана проблема є досить широкою та ставиться не вперше. 

Питання екологічного виховання порушується в роботах А. Н. Захлебного, Б. Т. 

Лихачова, Н. М. Мамедова, І. Т. Суравегіної та інших. Ці автори розкривають мету, 

цілі, принципи та умови екологічного виховання. Важливий внесок також вдіяли 

відомі діячі в галузі освіти і науки, такі як: К. Д. Ушинський, В. Т. Огородніков, В. 

О. Сухомлинський та ін. Л. Н. Сіделковським були розроблені стандарти, методи і 

прийоми вивчення та формування ставлення здобувачів початкової освіти до 

природи як цілісного навчально-виховного процесу. У роботах С. Д. Дерябка та В. 

А. Ясіна знайдено дослідження категорії екологічної свідомості. У роботах Б. Г. 

Ананьєва, М. Я. Басова, В. М. Бехтерева, А. Ф. Лазурського, Б. Ф. Ломова, 

С. Л. Рубінштейн та інших досліджено ставлення до природи та поведінки 
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особистості. Впродовж останніх років багато вчених досліджували проблему 

екологічної освіти та виховання. Особливу увагу педагогічному аспекту взаємодії 

людини та природи було приділено в працях І. Д. Звєрєва (Мета, цілі, принципи 

екологічного виховання), О. М. Захлєбного (Шкільна екологічна освіта), І. Т. 

Суравєгіної та Є. М. Кудрявцевої (Теорія і практика відповідального відношення 

до природи), О. С. Сластьоніна (Екологічний тренінг для майбутніх вчителів). 

Концепція безперервної екологічної освіти розроблена в роботах таких вітчизняних 

та зарубіжних педагогів: В. В. Вербицького, Є. В. Гірусова, М. І. Дробнохода, І. А. 

Зязюна, В. С. Крисаченка, Б. Г. Лихачева, Г. П. Пустовіта, Н. Ф. Реймерса та інших 

(Прохорова, 2003). 

Однак, аналізуючи науково-педагогічні джерела, є підстави стверджувати, 

що дослідження екологічного виховання здобувачів початкової освіти досліджена 

недостатньо, а методичні рекомендації для вчителів початкової школи практично 

відсутні. 

Проблема екологічної освіти вчителів почалася ще в XVII–XVIII столітті, 

хоча самої екології як науки на той час не існувало, не було й терміну «екологічне 

виховання» (Прохорова, 2003). 

Науковці, які займаються проблемою екологічної освіти, стверджують, що 

фундамент бережного ставлення до природи має закладатися на рівні початкової 

школи. Молодший шкільний вік є найціннішим етапом особливого еколого-

культурного розвитку, оскільки здобувачі початкової освіти надзвичайно чутливі 

до доброти та допитливості. Саме в цей час має бути закладений моральний 

фундамент, почуття прекрасного та вміння бачити красу природи. Тому, екологічне 

виховання необхідно починати з раннього дитинства (Прохорова, 2003). 

Сьогодні проблема екологічного виховання набула нового практичного 

значення, а її вирішення є завданням сучасної школи. 

Формування екологічного виховання має бути активним, цікавим, 

раціональним, максимально наближеним до життя, а навчальні матеріали не мають 
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бути перенасиченими інформацією, яку здобувачі освіти ще не можуть  правильно 

сприймати. 

Формування екологічної культури здобувачів початкової освіти має такі 

етапи: 

І етап – здобувачів початкової освіти вчать спостерігати і розуміти красу 

оточуючого світу; 

ІІ етап – у здобувачів початкової освіти формують вміння не тільки спостерігати за 

природою, а й піклуватися про неї, охороняти та збагачувати її; 

ІІІ етап – здобувачі початкової освіти усвідомлюють, що людина є своєрідним 

вихованцем природи, і через спілкування з навколишнім середовищем у людини 

розвиваються найкращі моральні якості; 

IV етап – характеризується розумінням екологічної проблематики сьогодення та 

можливості реалізації концепції сучасної цивілізації та екологічного сталого 

розвитку, формуванням екологічної відповідальності як основної риси 

індивіда (Ніколенко, 2002). 

Ігрова діяльність, яка правильно організована в навчанні, формує досвід, 

який дає повноцінно проявити себе, діяльність і свободу, розвивати емоційний 

досвід, поєднуючи вимоги взаємоповаги, розуміння довкілля, відчуття краси 

природи та її гармонію в розумний спосіб; Любов і дбайливе ставлення до своїх 

об&apos;єктів (Молодова, 1996). 

Тому розумне використання ігрових методів навчання на різних етапах 

інтегрованого курсу «Я досліджую світ» може допомогти стимулювати 

пізнавальний інтерес здобувачів початкової освіти. Новизна вивченого змісту, 

різноманітність формування досвіду, перевірка знань та інтерпретація нових 

матеріалів, емоційний тонус здобувачів початкової освіти, емоції вчителя, 

взаємопідтримка вчителя та здобувачів освіти, змагання та заохочення – усі ці 

фактори забезпечують правильне використання ігрового матеріалу на уроці 

(Молодова, 1996). 
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Окрім цього здобувачі початкової освіти проводять різні природознавчі 

екологічні досліди, які є пропедевтикою до більш серйозних експериментів з хімії, 

біології та фізики. За допомогою вчителя здобувачі початкової освіти додають 

предмет дослідження, формулюють його мету та цілі, дають йому назву та 

висловлюють припущення, які можуть підтвердитися або не підтвердитися в 

процесі дослідження (Горьова, 2007). 

Екологічний дослід може бути використаний у структурі інших методів, 

тобто вирішувати конкретні навчальні підзадачі. Як прийом, дослід 

використовується в основному для демонстраційних цілей і слугує як джерело 

емпіричних фактичних матеріалів, або заохочує до актуалізації усвідомлення 

вивченого (Горьова, 2007). 

Висновки. Екологічна вихованість це не властивість, чи якість, а цілісна 

система, особистісне утворення, що складається із сукупностей екологічних знань, 

умінь та навичок; екологічних потреб, мотивів, інтересів, цінностей, переконань та 

ставлень до оточуючого світу і до себе. 
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ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ 

ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ 

Актуальність дослідження. Для людини ХХІ століття є важливим вміння 

висловлювати свою думку. Якщо воно сформоване, то така особистість вміє 

комунікувати з людьми, культурно висловлюватися, відстоювати свою позицію, їй 

значно легше жити у суспільстві. Мовлення починає розвиватися ще з шкільних 

років. Важливим у цьому процесі є комплексне вивчення слова, зокрема 

формування цього вміння  за допомогою фольклорних форм. Завдяки фольклорним 

жанрам дитина краще розвивається, збільшує свій словниковий запас, проявляє 

позитивні емоції, пробуджує пізнавальний інтерес до навчання. Більшість 

лінгвістичних понять краще засвоюється на текстовій основі, для прикладу 

прислів’я та приказки. 

Мета дослідження – охарактеризувати прислів’я та приказки як засіб 

підвищення розвитку мовлення молодших школярів. 

Основний текст. Прислів’я та приказки – це короткі влучні вислови, які в 

художній формі подають минуле нашого народу. Також їх можна характеризувати 

як правила, якими людина користується у житті (Семеног, 2022). В прислів’ях та 

приказках описано явища природи, особливості праці і побуту, суспільного і 

родинного життя. В результаті багатовікового повторення ці фольклорні форми 

прижилися між нашим народом до сьогодні. Дуже часто вчителі їх використовують 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF
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не лише на уроках з навчальною метою, але й для підсилення виховних моментів. 

Більшість пареміографів вважають, що прислів’я – це самостійні судження із 

замкнутою формою кліше, що представлені, як художні твори з прямими або 

переносними значеннями, інтонаційно й граматично оформлені як прості або 

складні речення. У стислій формі вони дуже точно підводять підсумки 

спостережень над групами подій або явищ, відзначаючи в них характерне й 

особливе, даючи узагальнений висновок.  

Використання прислів’їв та приказок відіграє неабияку роль у розвитку 

особистості, перш за все – допомагає збагатити мову дитини. Усна народна 

творчість розвиває уяву про навколишній світ, звичаї, допомагає засвоїти норми 

поведінки, спілкування, моралі, вчить бути комунікабельними. Фольклор був і є 

найбільш ефективним засобом розвитку дитячого мовлення. Якщо дитина добре 

володітиме зв’язною мовою, то таким чином це вплине на її стосунки з 

однокласниками, друзями, естетичність сприймання, стриманість, виразність мови.  

Свого часу К. Ушинський розробив власну систему навчання рідної мови, в 

якій велику увагу приділяв використанню на уроці різноманітних жанрів 

фольклору, зокрема приказок і прислів’їв. Видатний педагог вважає, що вони 

допомагають розвинути у дітей відчуття рідної мови, впливають на дитину, як і 

своєю формою, так і змістом (Кузьменко, 2010). Про важливість мовленнєвої 

функції прислів’їв можна сказати: «Мудрому говорять не прозою, а прислів’ям», 

тому що мудра людина не потребує, щоб їй довго пояснювали. Тому саме 

використання влучних прислів’їв допомагає нам розуміти суть сказаного, а також 

спонукає до правильних дій. Людина, яка вдало використовує прислів’я чи 

приказки, завжди вважається мудрою. Їх можна використовувати на початку чи 

вкінці бесіди, під час створення власного висловлювання. Оволодіння прислів’ями 

та приказками допомагає учням висловлюватись експресивно, образно і лаконічно. 

Слід зазначити, що вони слугують не лише засобом для розвитку мовлення, але й 

для мислення. Чим більше діти будуть ознайомлюватись з фольклорними формами, 



ОСВІТНІЙ АЛЬМАНАХ 

295 

 

тим більше в них виникатиме пізнавальний інтерес до використання їх в усному і 

писемному мовленні. Тому можна сказати, що це сприяє активізації творчості і 

самостійності школярів на уроках. 

Для того, щоб прислів’я та приказки виконували свою основну мовленнєву 

функцію треба вводити їх з перших днів навчання, але важливо, щоб вони мали 

чітку форму, були доступними для розуміння. Їх слід представляти як дидактичний 

матеріал, що слугує для вдосконалення техніки читання (Солдатова, 2012). У 

читанках О.Я. Савченко прислів’я та приказки використовують, як матеріал для 

вироблення навичок якісного читання у рубриці: «Роз’єднай слова і прочитай»; як 

засіб кращого усвідомлення прочитаного, тоді  ці жанри фольклору подають після 

тексту; якщо їх використовують перед читанням тексту, тоді вони виконуватимуть 

функцію мотивації до навчальної діяльності (Турбанова, 2010: 134) 

Важливим аспектом є те, що навчати прислів’їв слід так, щоб вони були 

активними у дитячому словнику. Варто заохочувати дітей вивчати їх напам’ять, 

часто згадувати про них, а якщо забули, то намагатись відновлювати, старатись, ці 

жанри вони були активними у вживанні. 

Робота з прислів’ями у початковій школі починається з 1 класу. Щодо цієї роботи 

існують певні  методичні рекомендації. Ось основні з них: 

 Учні мають розуміти пряме і переносне значення прислів’їв; 

 Вміти співвідносити зміст прислів’я з конкретним змістом прочитаного твору 

або зі своїм досвідом; 

 Добирати прислів’я до головної думки твору; 

 Вчитель має виховувати бажання в учнів використовувати прислів’я у своєму 

мовленні; 

 Розвивати вміння складати власну коротку розповідь за поданим прислів’ям. 

Щоб діти змогли влучно і правильно передати свою думку за допомогою 

прислів’я необхідно спочатку зробити його аналіз, тому що прислів’я – це  

художній твір багатий на художні засоби зображення, такі як ритмізована мова, 
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звукопис, епітети, метафори, порівняння, воно підсилює спрямування твору. Якщо 

діти усвідомлять ці ознаки, їхнє висловлювання буде мелодійним, поширеним, 

багатим, художньо оформленим. 

Висновки. Отже, використання прислів’їв та приказок у початковій школі на 

уроках української мови та читання сприяє активізації словника дитини, 

вдосконалює мовлення, тренує мовленнєвий апарат, водночас виконуючи і певну 

виховну функцію, навчаючи з гумором дивитись на певні недоліки оточення та 

власні. 
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https://www.psyh.kiev.ua/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B.%D0%92._%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2%27%D1%8F_%D1%8F%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%85
https://www.psyh.kiev.ua/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B.%D0%92._%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2%27%D1%8F_%D1%8F%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%85
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Актуальність дослідження. На даному етапі актуальна проблема сучасної 

дошкільної освіти. Дошкільна освіта є початковою та важливою ланкою у системі 

освіти. Але її розвиток обумовлений рядом проблем. Виникнення  даних проблем 

та їх вирішення потребують великої уваги. 

Мета дослідження – охарактеризувати актуальні проблеми, що виникають у 

сучасній дошкільній освіті. 

Основний текст. Варто зауважити, що система дошкільної освіти є дуже 

важливою ланкою освітнього процесу. Але на сучасному етапі існують й актуальні 

проблеми. Особливо у дошкільному віці у дитини закладаються всі основи 

особистості дитини і виявляється якість подальшого психологічного та фізичного 

розвитку (Базовий компонент дошкільної освіти, 2012).  

На даному етапі, можна виділити першу значну проблему – соціально-

морального виховання, яка пов язана з тим, що в сучасному світі людина живе й 

розвивається, оточена багатьма впливами на неї, як позитивним так й негативним, 

які кожного дня впливають на ще не сформовану особистість.  

Також, однією із проблем є спілкування дитини з іншими. До цього також варто 

віднести – вміння слухати, знаходити спільну мову з однолітками, вміння 

висловлювати свої думки та розуміти інших. Але повноцінне спілкування 

неможливе без комунікативних умінь, яке необхідно розвивати з дитинства за 

допомогою сюжетно-рольової гри. Вихователі повинні залучати дітей до сюжетно-

рольових ігор якнайчастіше. 

Ще однією актуальною проблемою дошкільної освіти є вплив родини. На 

сьогоднішній день, в Україні багато неповних сімей, де виховуються діти. Тому, 

трапляються такі ситуації, що матері чи батьку не вистачає часу на дитину. Як 
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правило, такі сім ї не співпрацюють із дошкільним закладом й дитина отримує два 

різносторонніх виховних впливи. Й таких проблем у сучасній дошкільній освіті є 

досить багато (Дошкільне виховання, 2013). 

Опорою та підтримкою вихователів мають бути батьки. Тому й існує 

висловлювання: «Найважче у роботі з дітьми, то робота з дорослими». Сім я 

забезпечує особисті взаємовідносини дитині, формування почуття захищеності, 

любові до рідних та довіри до оточуючих. Можна сміливо сказати, що на сьогодні 

в кожній сім ї є комп ютери, планшети, ноутбуки та інші гаджети. Звідси й ще одна 

проблема: не бажання спілкуватись з рідними чи однолітками. Дитина не знає чим 

себе зайняти у вільний час й звісно ж віддає перевагу гаджетам, що також 

негативно впливає на неї й дитина стає не активною у звичайних умовах 

дошкільного закладу). 

З ціллю включення дитини до соціуму і набуття соціально-комунікативних 

умінь та навичок у сучасному освітньому процесі, необхідно використовувати такі 

технології особисто-орієнтованого навчання: 

 різнорівневе навчання; 

 модульне навчання; 

 розвивальне навчання; 

 навчання у співробітництві; 

 метод проектів; 

 колективне взаємонавчання (Каньоса, 2015). 

Також, проблемою є те, що вихователі більше орієнтуються на підготовку 

дитини до школи, під якою розуміється тільки навчання читанню, письму та 

рахунку, хоча найважливішою є мотивація та пізнавальна цікавість дитини до 

навчання у школі. Раннє навчання приводить до виникнення шкільної дезадаптації. 

Проблема фінансування дошкільних навчальних закладів також є відчутною для 

батьків. Батьків не влаштовує те, що за безкоштовну освіту необхідно платити. 
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Деякі батьки не мають потрібного фінансування, щоб ще оплачувати фінанси 

пов язані із ЗДО.  

Варто зазначити також ще одну проблему дошкільної освіти – а саме 

перезавантаженість дошкільних закладів. Часто батьки стають у чергу наперед, 

щоб зайняти місце. Проте, ця проблема може бути вирішена за рахунок достатньо 

великої кількості приватних ЗДО та розширення місць у державних. Також, 

існують й інші проблеми такі як: відсутність нових методик та сучасних 

технологій, мала кількість дидактичних та навчальних матеріалів тощо (Дошкільне 

виховання, 2017). 

Висновки. Сучасна система дошкільного виховання може бути ефективною 

тільки при створенні соціально-педагогічних умов, серед яких основними є 

гуманізація освітнього процесу, врахування етнічних та соціальних умов 

проживання дитини, створення сприятливого освітнього середовища в закладі 

дошкільної освіти. 
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