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Расюк Вікторія (факультет педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка) 

Наук. консультант – доц. Матковський М.Й. 

  

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ІНТЕГРАЦІЯ У ГАЛУЗІ 

УКРАЇНСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Розвиток та подальше розширення міжнародного співробітництва України у галузі 

вищої освіти зараз як ніколи на часі, позаяк наша країна стоїть на шляху до вступу у 

Європейський Союз й повинна дедалі сильніше й активніше інтегруватись у західний 

освітній простір. 

Болонська декларація 1999 року визначила перспективу створення до 2010 року 

привабливого та конкурентоспроможного на міжнародному рівні Європейського простору 

вищої освіти, у якому вищі навчальні заклади зможуть виконувати свої різноманітні місії у 

суспільстві знань, і де студенти, користуючись перевагою мобільності з відповідним 

справедливим визнанням їхньої кваліфікації, зможуть знайти найбільш привабливіший для 

себе освітній напрям. [3] 

Якісна вища освіта є важливою нормою будь-якого розвиненого громадянського 

суспільства, адже вона надає її здобувачам професійних здібностей та сприяє розвитку 

критичного мислення та розширенню можливостей. 

Міжнародна співпраця українських вищих навчальних закладів є важливим фактором 

та необхідністю для подальшого реформування та модернізації системи освіти, посилення 

конкурентоспроможності та успішної інтеграції до світового освітнього простору. 

Міждержавна співпраця у освітній сфері слугує розвитку країни, а міждержавна 

співпраця закладів вищої освіти є ключовим напрямом оптимізації підготовки фахівців, 

інтеграції України у світовий освітній простір. [2] 

Міжнародне співробітництво як на університетському, так і на загальнодержавному 

рівні відіграє одну з найбільш ключових ролей при формуванні змістовних навчальних 

програм й освітнього простору. Співпрацюючи з іншими університетами ми не лише 

передаємо їм свій науковий досвід, але й переймаємо натомість новий, котрий може бути 

застосований для покращення наявних навчальних програм, організації освітнього простору 

тощо. 

Обмін студентами на міждержавному рівні виступає певним каталізатором процесів 

модернізації та реформування української системи освіти, забезпечує її органічне входження 

в міжнародний освітній простір. [1] 
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Ба більше, міжнародне співробітництво сприяє поглибленню й покращенню зв’язків 

поміж країнами, а також допомагає у поширенні української культури у світі.  

Якість професійної підготовки фахівців є головною метою при розробці стратегії 

вищої освіти. Участь українських студентів в міжнародних проектах дає можливість 

порівняння якості освіти, і відповідно готовність українських студентів реформувати наявну 

національну систему вищої освіти України.   

Чимала кількість сучасних міжнародних освітніх програм надає можливість 

українським студентам навчатися у закордонних ЗВО не тільки з метою наукового чи 

культурного обміну між вузами-партнерами, але й поглиблення зв’язків між країнами-

партнерками. 

Важливо, щоб міжнародні програми забезпечували не лише стажування студентів, але 

й викладачів, підвищення їх кваліфікацій. 

Процес зближення і заохочення студентів до міжнародного співробітництва є дуже 

важливим, і має на меті підвищення якості освіти усіх країн-партнерок.   

Метою наукової розвідки є детальний аналіз міжнародного співробітництва України з 

різноманітними закордонними організаціями, установами та закладами вищої освіти, розгляд 

інтеграційних процесів нашої держави до європейського освітнього простору, а також розбір 

іноземних освітніх програм, задля подальшого обміну навчальними техніками та 

удосконалення вітчизняного освітнього простору. 

Актуальність дослідження полягає у потребі якомога змістовнішого аналізу 

теперішнього міжнародного співробітництва України та її участі у різноманітних програмах 

міжнародної академічної мобільності, задля подальшого розвитку й покращення вищої 

освіти у нашій державі, шляхом впровадження нових навчальних засобів при проведені 

освітнього процесу. 

Отже, сьогодні важливо відкривати нові перспективи у співпраці вищих навчальних 

закладів України з зарубіжними вищими закладами, підвищувати академічну мобільність, 

обмінюватись досвідом, проводити спільні наради та конференції, розширювати канали 

співпраці українських та міжнародних закладів вищої освіти. 

Список використаної літератури: 

1. Антонюк Т. Міжнародне співробітництво та інтеграція у галузі освіти як важливий 

фактор конкурентоспроможності української освітньої системи. Наукові записки. Серія 

«Історичні науки». Київ, 2013. С. 149–155. 

2. Гальцова О. Л. Дмитриченко М.І. Міжнародна співпраця України з країнами 

Європи в галузі освіти Причорноморські економічні студії Одеса., Випуск 44. 2019 C. 21–26. 
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3. Невара Л. Створення європейського простору вищої освіти в рамках 

Болонської декларації 1999 року URL: https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/41056/1/17 (дата 

звернення: 8.11.2022).  
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Наук. консультант – доц. Федина В. С. 

 

ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 

ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

Звертаючи нашу увагу на цю проблематику, нам варто проаналізувати термін 

“адаптація” як процес взаємодії особистості з навколишнім середовищем, вироблення її 

функціоналу, а саме бачення її в конкретних умовах місця і часу в такому стані, коли всі 

духовні і фізичні сили спрямовані й витрачаються лише на виконання основних завдань, а 

саме на навчання та виховання. 

Першокурсники відчувають ускладнення під час входження в новий студентський 

колектив, труднощі становлення дружніх стосунків або спілкування, через надмірну 

сором’язливість. Якщо ж група знаходить спільну мову, студент стверджується в ній, 

починає виконувати в ній певну роль. Іноді виникають труднощі спілкування студента також 

і з викладачами, бо проблема насправді полягає в тому, що після довгого стабільного періоду 

в житті учня – школи, починається різко новий період – університет, який інколи змушує 

тебе приймати зовсім інші, дорослі рішення. Звісно, наше життя не стоїть на місці, така зміна 

полюсів життя є цілком природною, людина з часом може адаптуватись до всього [2]. 

У педагогічній літературі розглядають форми адаптації студентів до навчання у 

закладах вищої освіти: формальна – пристосування до всього нового, коли індивід перебуває 

в граничному стані між не школяр, але ще не студент; соціально-психологічна (суспільна) – 

процес інтеграції з студентським оточенням; дидактична – проблема підготовки до 

навчального процесу [3]. 

Важливо наголосити, що період адаптації проходить у всіх по-різному. Цей процес 

буває двох видів, в залежності від активності: активне та пасивне адаптування. Щодо 

активної адаптації, вона сприяє успішній соціалізації. Зазвичай такі студенти прагнуть 

вступати у самоврядування, брати участь в житті університету, намагаються активно 

знайомитись та організовувати щось, беруть на себе відповідальність, наприклад стати 
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старостою групи. В такому випадку в першокурсника з’являється ціль – повна реалізація у 

новому соціальному середовищі. Пасивна адаптація зазвичай притаманна студентам, які не 

намагаються виділятися з натовпу інших, одним словом “йти за течією”.  Пасивна адаптація 

проявляється у наявності простих цілей і нескладних видів діяльності. Не обов’язково нічого 

не вчити, чи не відвідувати пари, студент із пасивною адаптацією просто намагаються 

встигати з навчанням, більшого вони не прагнуть [3]. 

Процес адаптації може сильно змінити людину, коли зразу ж після школи абітурієнти 

стикаються з низкою проблем і нових задач, це переїзд у нове місто, переселення в 

гуртожиток, сепарація від батьків, самостійне життя, для нестабільної психіки молодої 

людини на перший період це може бути важким досвідом, але крім того, ці проблеми 

виховують дорослу особистість. 

В. Кондрашова виділила 3 фази процесу адаптації студентів до вищого навчального 

закладу за часовими межами [3]:  

1. Початкова фаза – адаптація розглядається як психічна реакція організму на нові 

умови та закінчується приблизно в кінці I семестру.  

2. Фаза перебудови пристосувальних механізмів, динамічного стереотипу та 

психічних процесів триває до середини II семестру. 

3. Фаза виникнення стійкої адаптації – завершується в кінці I курсу. 

Доктор психологічних наук, І. Бех, наголошує, що ці зміни є настільки складними, що 

можуть призвести до спотворення професійних уявлень і формування різних психологічних 

захистів – знецінення професії, зміщення інтересів у сферу непрофесійних занять, відмови 

від вибраного шляху. Ці ускладнення можуть викликати депресію, пригнічення, відбивати 

бажання продовжувати навчання, можливо саме це сприяє тому, що першокурсники 

забирають документи з навчального закладу навіть перед першою сесією. Також вирізняють 

декілька причин, чому адаптація може проходити проблематично: хибний вибір професії, це 

може пояснюватися тим, що присутнє прагнення бути корисним суспільству, обов’язок 

соціального служіння, соціальний престиж професії, авторитет навчального закладу, набуття 

знань для розв’язання особистих проблем, рекомендація інших людей тощо. Розмитість 

уявлення про перспективи життєвого шляху, несформованість цінності майбутньої 

професійної діяльності може бути причиною розгубленості, напруженості, емоційної 

нестабільності студентів, що потребує професійної саморегуляції [1]. 

Ми, як студенти хочемо запропонувати декілька варіантів вирішення цього питання: 

по-перше, щоб спростити, і так складне життя першокурсників, варто полегшити програму 

навчання, скоротити кількість робіт, які потрібно здавати наприкінці семестру, чи кількість 

предметів. По-друге, викладачам потрібно бути лояльнішими, розуміти становище 
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першокурсника, чітко пояснювати його задачу, що від нього хочуть саме в цьому завданні. 

Покращити взаємовідносини між студентами в групі, організовувати вечори в університеті, 

щоб студентам краще пізнати одне одного. Гуртожитки, це теж важлива проблема, їх 

потрібно покращувати, умови в них теж впливають на адаптацію першокурсників. Доволі 

непогане спрощення процесу адаптації студентів, запропонували дослідники С. Васильєва, Т. 

Чікіна, які вбачають у розробці й упровадженні спеціальних спецкурсів чи факультативів з 

формування готовності першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі, а також 

введенні до навчальних планів додаткових дисциплін психолого-педагогічного циклу. 

Існує цікаве дослідження, чому першокурсники часто не завжди успішно 

оволодівають вивченим навчальним матеріалом. Це не тому що вони володіють слабкою 

підготовкою зі школи, а через несформовані якості, які визначають чи готова людина до 

навчання у закладі вищої освіти. Це наприклад, здатність самостійно навчатися, 

самоконтроль, бути ініціативним, самодисципліна, вміння правильно розподіляти свій час 

[1]. 

Важливою є роль викладача в студентському житті, тому що саме він має навчити 

студента вчитися, допомогти йому адаптуватися в новому середовищі. Зробити цей процес 

легшим, відкрити в студента бажання більше дізнаватися про цей предмет, розвивати інтерес 

до майбутньої професії. Цей період, напевне, найважливіший на першому курсі, коли 

абітурієнт ще нічого не знає про свій майбутній фах. Не варто забувати і про здоров’я 

студента, саме ментальне, часто бувають депресії, вигорання у першокурсників, коли велика 

кількість нових завдань, предметів, тому роль викладача спростити навчальну програму, 

якимись альтернативними методами, чи організуванням, наприклад, екскурсії. Також 

джерельною базою створення сприятливого середовища для позитивної адаптації студентів-

першокурсників на історичному факультеті, не тільки на історичному, є їхня позанавчальна 

діяльність. Така діяльність організована і здійснювана в умовах вищого навчального закладу, 

має насамперед спрямовуватися на налагодження міжособистісних стосунків 

першокурсників, формування їхнього вміння цінувати особистість іншої людини, виховання 

почуття єдності колективу. 

Отже, адаптація студентів до навчально-виховного процесу у вищій школі, це важкий 

період у житті кожного першокурсника, який неможливо уникнути. Але у будь-якому 

випадку  його можна спростити. Кожному абітурієнту потрібно легше, простіше сприймати 

цей період, навчатися на власних помилках, дорослішати та вивчати майбутню професію з 

любов’ю та мотивацією. 

Список використаної літератури: 
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ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

Сьогодні, як і в будь-які часи, студентство є одним з найяскравіших представників 

громадської думки, карбувальником цінностей суспільного життя та тим сподвижником, що 

приведе наших громадян до кращого майбутнього. Україна вибрала Європейський освітній 

вектор, а отже, визначила для себе визнання демократичних цінностей та впровадження їх в 

життя в практиці роботи студентського самоврядування. Демократизація студентського 

життя, а саме: самостійне прийняття рішень, їх виконання, виточення навичок роботи в 

команді, безпосередня участь молоді в органах студентського самоврядування безпосередньо 

впливає на процеси державотворення в нашій країні, а особливо, зважаючи на сучасний стан 

Української держави, яка цього і потребує. 

Досвід. Процес розвитку студентського самоврядування можна умовно поділити на 

два періоди. Перший- це період з 1917 року по 1991 рік. Цей час характеризується 

динамічністю і суперечливістю, мав історичну сутність і специфіку, детермінований 

соціальноекономічними і соціокультурними факторами, визначався різноманітністю форм і 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yV5PNX_4yM4J:eprints.zu.edu.ua/12323/1/1.pdf&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua&client=opera
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yV5PNX_4yM4J:eprints.zu.edu.ua/12323/1/1.pdf&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua&client=opera
http://brodypk.at.ua/vihovna/poradi/adaptacija_studenta_do_navchannja_u_vishhij_shkoli.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/33687332.pdf
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методів студентського самоврядування. Радянська влада принесла із собою створення такої 

важливої молодіжної організації як комсомол. Студенти брали участь у Міжнародному русі 

прогресивного студентства. Вони перед собою ставили завдання поширення 

інтернаціоналістичних ідей, збереження трудових і революційних традицій Комуністичної 

партії Радянського Союзу. Перш за все, ідея студентського самоврядування отримала 

розвиток і реалізацію у численних самоврядних структурах: студентська рада; житлово-

побутова, культмасова, медико-санітарна, спортивна комісії; студентське наукове 

товариство, конструкторське бюро; студентський спортивний клуб; студентські будівельні 

загони; гуртки різного спрямування[4]. Другий період розпочинається з здобуттям Україною 

незалежности. За цей час Україна набуває кардинально нової форми студентської організації. 

Яскравим втіленням цього стає Всеукраїнська студентська рада - найвизначніша частина 

студентського самоврядування, яка переходить на новий якісний рівень самоврядування, 

підвищує рівень уваги до законодавчих ініціатив у сфері освіти, науки та молодіжної 

політики. Її метою є сприяння розвитку студентського самоврядування, налагодження 

співпраці органів державної влади й місцевого самоврядування та об&apos;єднання 

студентів [3].  

Загалом у минулому було створено багато «стихійних» студентських організацій, 

проте лише пізніше розпочався етап їх законодавчого створення. Тут варто згадати такі 

документи[1]: 

• Закон України “Про освіту” від 23 березня 1991 року;  

• положення про державний вищий заклад освіти від 5 вересня 1996 року (яке містить 

розділ “Органи студентського самоврядування у вищому закладі освіти”);  

• Типове положення про органи студентського самоврядування від 3 квітня 2001 року;  

• Закон України “Про вищу освіту” від 17 січня 2002 року.  

Проблеми та перспективи. У Європі студенти беруть доволі активну участь у житті 

університету, в контролі якості вищої освіти та управлінні закладів вищої освіти, яке 

проводиться, головним чином, через органи студентського самоврядування. Така активна 

участь студентів сприймається університетським керівництвом як гарантія того, що якість 

освітніх послуг відповідає вимогам студентів і роботодавців. Також це є досить суттєвий 

чинник соціалізації молоді, який надає можливість студентам практично ознайомитись з 

роботою ВНЗ та системою представницької демократії. Порівнюючи з іншими 

Європейськими державами, в Україні діяльність інституцій студентського самоврядування 

досить малоефективна, причому як для вирішення власне студентських проблем, так і з 

точки зору оптимізації навчального процесу. Найсуттєвішою перешкодою залишається мало 

не повна залежність студентських самоврядних інституцій (таких як: студентського 
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самоврядування, професійних і громадських товариств, профспілок) від адміністрації вищого 

навчального закладу. Власне, з огляду на необхідність забезпечення розвитку Української 

освіти, проблема слабкості інституту студентського самоврядування потребує 

якнайшвидших дій для вирішення [3]. 

Відсутність “культури участі” у членів студентських організацій призводить до того, 

що такі органи стають “мертвими” і фактично недієздатними. Таку проблему можна назвати 

спадком радянської доби, де з різних причин навчали дітей не виділятися у суспільстві. 

Студентське самоврядування має надавати можливість розвиватись особистості, це має бути 

місце, де ти можеш висловитися і бути почутим. Саме до цього маємо у перспективі 

рухатись, щоб мати можливість не просто висловлюватись, а надалі відстоювати свою думку 

і мати можливість її реалізовувати. У цьому контексті виступає одна з основних ролей 

студентського самоврядування у майбутньому – сприяти зростанню впливу молоді на 

суспільне життя і допомагати їй направити свою активність у соціально правильне русло [1]. 

Актуальність розвитку студентського самоврядування наголошується в документах 

міжнародного рівня, зокрема, в комюніке Всесвітньої конференції з вищої освіти “Нова 

динаміка вищої освіти і науки для соціальної зміни і розвитку” (ЮНЕСКО, Париж, 5-8 липня 

2009 р.), де прямо йдеться про “забезпечення активної участі студентів в академічному 

житті, зі свободою висловлювання і правом організації” [2]. 

Розвиток студентського самоврядування вимагає збільшення ваги студентів під час 

прийняття адміністративних рішень через збільшення представленості студентів в органах 

вищого навчального закладу. Подальший розвиток студентського самоврядування у вищих 

навчальних закладах потребує впровадження  якісно розроблених установчих документів 

студентського самоврядування та визначення перспективного плану розвитку студентського 

самоврядування. Забезпечення злагодженої діяльності системи самоврядування вищого 

навчального закладу, коли всі структурні підрозділи (факультети, інститути, гуртожитки) та 

загальноуніверситетські комісії, центри, робочі органи управління функціонують 

злагоджено, обмінюються досвідом. А також проведення просвітницької роботи щодо 

організації студентського самоврядування, вироблення навичок лідера, розвитку 

студентських засобів масової інформації. Просвітницька робота передбачає проведення 

тренінгів, конференцій з питань студентського самоврядування; стажування як у 

вітчизняних, так і у зарубіжних вищих навчальних закладах [4]. 

Студентські органи самоврядування лише починають свій розвиток, тому у 

перспективі розвитку їхня залученість до життя університету лише зростатиме і приємно 

спостерігати, що у деяких університетах здійснюється педагогічний супровід студентського 

самоврядування, спрямований в основному на допомогу студентам у вирішенні багатьох 
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питань. Взагалі, роль студентства у вирішенні ключових університетських питань має 

зростати, а керівництво університетів має сприймати студентське самоврядування як 

консультативно-дорадчий орган у багатьох важливих питаннях. 
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IННOВAЦIЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В CУЧACНIЙ OCВIТI 

Ocвiтa як coцiaльний iнcтитyт, cферa нaдaння cпецифiчних пocлyг зa ocтaннi двaдцять 

рoкiв нaбyлa icтoтних змiн. Цi змiни пoзнaчилиcь нa yпрaвлiннi y cферi ocвiтi, зoкремa нa 

ocoбиcтocтi керiвникa, йoгo cтилi, кyльтyрi yпрaвлiння, вoлoдiннi ним cyчacними 

технoлoгiями пiдвищення якocтi ocвiтньoгo прoцеcy, зaбезпеченнi кoмфoртних yмoв прaцi й 

caмoрoзвиткy педaгoгiчнoгo перcoнaлy. Oкреcленi питaння cтaють дедaлi aктyaльними нa 

cyчacнoмy етaпi рoзвиткy ocвiти тa нaцioнaльнoгo вiдрoдження Укрaїни [2]. 

Тaк, фiлocoф Coкрaт yчив cвoїх yчнiв тoмy, яким чинoм пoлiпшити влacне життя. 

Перш зa вcе зa дoпoмoгoю питaнь вiн дiaгнocтyвaв iнтелектyaльний пoтенцiaл cвoїх yчнiв i 

пiдштoвхyвaв дo рoздyмiв прo влacне життя, a пoтiм зa дoпoмoгoю вiдпoвiдним чинoм 

cфoрмyльoвaних питaнь cприяв тoмy, щo yчнi знaхoдили вcерединi cебе вiдпoвiдi, якi 

cприяли їхньoмy ocoбиcтicнoмy рoзвиткy. Coкрaт нiкoли не дaвaв yчням гoтoвих рiшень, 

нaштoвхyючи питaннями нa caмocтiйний пoшyк вiдпoвiдей нa вaжливi тa прioритетнi 

життєвi зaпитaння. Caме цi метoди використовують y технoлoгiї нaвчaння прoвiдництвy 
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(мaєвтики тa cинектики). Викoриcтaння кoyчингy як технoлoгiї нaвчaння прoвiдництвy y 

cферi ocвiти є yнiверcaльним зacoбoм, який дaє змoгy ефективнo прaцювaти нa cyб’єктнoмy 

рiвнi, вмiти дoпoмaгaти coбi тa iншим y рoзвиткy ocoбиcтicнoгo пoтенцiaлy, пiдвищеннi 

ocoбиcтoї ефективнocтi, рoзвивaти ефективнi кoмyнiкaцiї, бyдyвaти кoнcтрyктивнi вiднocини 

з кoлегaми, дocягaти пocтaвлених цiлей, рoзширювaти мoжливocтi тa гoризoнти бaчення, 

рoзвивaти прoвiдницькi якocтi iнших, зaбезпечyючи ефективнicть дiяльнocтi зaклaдy ocвiти 

зaгaлoм [4]. 

З чoгo пoчинaєтьcя прoвiдництвo? Прoвiдництвo пoчинaєтьcя з нacлiдyвaння, 

дoбрoвiльнoгo й дoцiльнoгo пoшyкy прaведних якocтей людини, зaвзятoї cмiливocтi тa 

мyжнocтi взяти нa cебе вiдпoвiдaльнicть зa дoлю людей, якi cтaвлятьcя дo нaвчaння, як дo 

прoцеcy влacнoгo перетвoрення, a тaкoж вiрять в yкрaїнcькy coцiaльнy iннoвaцiю – 

прoвiдництвo. Зa фyнкцioнaльними oзнaкaми пoняття “прoвiдництвo” виникaє в yмoвaх 

cycпiльcтвa в резyльтaтi внyтрiшньoї рoбoти ocoбиcтocтi, бyдyчи резyльтaтoм незaдoвoлення 

нaявними цiннocтями в cycпiльcтвi, тривaлий чac нaпрaцьoвyєтьcя зa дoпoмoгoю 

миcледiяльнocтi, тривaлий чac не oб’єктивyєтьcя. Прoвiдництвo – це прoцеc резoнaнcнoгo 

впливy нa oкремих людей з пoдaльшoю oб’єктивaцiєю їх нa cycпiльcтвo. Прoвiдництвo 

зaлежить вiд ocoбиcтoї cпрямoвaнocтi тa вiдрефлекcoвaних цiннocтей, не мaє cиcтеми 

caнкцiй. У прoвiдництвi прoцеc впливy cпрямoвaнo нa змiнy нaявнoї cиcтеми, a дiяльнicть 

прoвiдникa впливaє нa дiяльнicть cycпiльcтвa зaгaлoм [4]. 

Вaжливoю yмoвoю ycпiшних перетвoрень y cферi ocвiти є їхня cвiдoмa пiдтримкa 

грoмaдcьким зaгaлoм. Тoмy cтрaтегiчне плaнyвaння i прaктичнa реaлiзaцiя держaвнoї 

ocвiтньoї пoлiтики мaє cпирaтиcя нa дocтoвiрне знaння тoгo, як дo неї cтaвлятьcя yчacники 

ocвiтньoгo прoцеcy i ширoкi верcтви нacелення. Cиcтемaтичне вивчення грoмaдcькoї дyмки 

зacвiдчyє, щo ocвiтa нaлежить дo небaгaтьoх iнcтитyтiв, якi є лiдерaми cycпiльнoї дoвiри — 

пoряд з церквoю, вoлoнтерcькими oб’єднaннями, грoмaдcькими oргaнiзaцiями, Збрoйними 

Cилaми Укрaїни. Тiєю чи iншoю мiрoю ocвiтi дoвiряє близькo пoлoвини дoрocлoгo нacелення 

(47 %), не дoвiряє — менше третини (29 %). Вaгoмoю є тaкoж yпевненicть людей y пoтребi 

здiйcнення рефoрм з метoю пiдвищення кoнкyрентocпрoмoжнocтi нaцioнaльнoї ocвiти в 

cyчacнoмy виcoкoтехнoлoгiчнoмy i швидкoпрoгреcyючoмy cвiтi. Вoднoчac грoмaдcькa дyмкa 

вiдoбрaжaє реaльнy cyперечливicть прoцеciв, щo вiдбyвaлиcя y cферi ocвiти впрoдoвж 

тридцяти рoкiв держaвнoї незaлежнocтi Укрaїни. Нерiдкo cyперечливoю є й caмa грoмaдcькa 

дyмкa з питaнь ocвiти, пoдекoли oбтяженa зacтaрiлими yпередженнями тa cтереoтипaми. 

Oднi ocвiтнi рефoрми тa iннoвaцiї перевaжнoю бiльшicтю нacелення cхвaлюютьcя 

(нaприклaд, зaпрoвaдження зoвнiшньoгo незaлежнoгo oцiнювaння пiдтримyє 53,2 %, a 

прoфiлiзaцiю cтaршoї шкoли — 67,3 % грoмaдян), iншi ж, нaвпaки, cприймaютьcя 
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нacтoрoженo aбo й викликaють cпрoтив, щo прocтежyєтьcя, зoкремa, в негaтивнoмy 

cтaвленнi бiльшocтi oпитaних (65,1 %) дo перехoдy зaклaдiв зaгaльнoї cередньoї ocвiти нa 12-

рiчний термiн нaвчaння [1]. 

Тaкi нacтoрoженicть i неcприйняття пoяcнюютьcя передyciм недocкoнaлicтю 

iнфoрмaцiйнo-прocвiтницькoгo cyпрoвoдy здiйcнювaних рефoрм з бoкy oргaнiв yпрaвлiння 

ocвiтoю. Oтже, нaгaльним є зaвдaння cтвoрення y cферi ocвiти дiєвoї cиcтеми вивчення 

грoмaдcькoї дyмки i фoрмyвaння в cycпiльcтвi гoтoвнocтi дo кaрдинaльних змiн в oргaнiзaцiї 

ocвiтньoгo прoцеcy, дo яких cпoнyкaють непрocтi виклики cyчacнoгo cвiтy [3]. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Одним із найбільш важливих завдань для національної економіки є перехід до 

економіки знань, що грунтується на підвищенні ролі інформаційних технологій, розвитку 

людського капіталу і впровадженні пост-індустріальних моделей суспільного розвитку. 

Безперервна освіта відіграє ключову роль у розвитку людського капіталу та економічному 

зростанні країни через її здатність формувати інтелектуальну складову в системі елементів 

економіки знань, покращувати здобутки людей, нації та суспільства щоденно в міру 

набуття та впровадження в життя нових знань. Після підписання Україною у 2005 році 

Болонської декларації триває активний процес інтеграції вітчизняних навчальних закладів 

у європейський освітній простір, що пов'язано із діяльністю міжнародних організацій та 

перспективами працевлаштування випускників в умовах глобального відкритого ринку. Це 

зумовлює актуальність дослідження зарубіжного досвіду реалізації системи безперервної 
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освіти з позиції розширення її доступності для молоді й дорослого населення різних 

соціальних прошарків суспільства. На сьогоднішній день українська шкільна освіта, 

відходить від радянського навчання, яке пропагував тоталітарний режим СРСР. Проте, 

якщо говорити про нові методи які потрібно удосконалити в нашій шкільній освіті, то на 

мою думку, є ще певні недоліки які можна усунути та певні нововедення які можна 

запровадити за зразком зарубіжних навчальних систем.[1] 

Розпочну напевне з самої системи шкільної освіти,  в Україні шкільна освіта діє за 

ускладненою системою, оскільки учні вивчають всі предмети в вузькому профілі і це 

значно ускладнює навчання для багатьох учнів. Тут за приклад хочу взяти шкільну освіту 

США, ця країна за результатами дослідження має одну з найкращих освітніх систем у світі. 

В Америці учасники шкільного процесу, в молодшій школі, отримують всю основну базу 

навчальної програми, коли вони переходять в середню школу, для того щоб зменшити 

навантаження на навчання учнів, їм дають на вибір, школяр може обирати певні додаткові 

дисципліни, проте основними залишаються математика, іноземна та наукові дисципліни, 

пізніше в старшій школі, коли ти обираєш професію, ти обираєш ті дисципліни, які 

пов’язані з нею. Також студент може обирати додаткові гуртки для відвідуваня в урочний 

час та позаурочний, ці секції зазвичай є безплатними  в державних школах. Я вважаю що ця 

американська система яка сформувалась, вона позитивно впливає на вибір учня, в 

майбутній професії, оскільки він дістає змогу вибрати ті предмети які йому подобаються і 

він їх вивчає, не витрачаючи часу на інші предмети, які йому нецікаві. Наприклад в нашій 

освіті, в 5 класі учня завалюють різними предметами, в нього немає вибору, я вважаю це 

забирає потенціал який ти можеш віддати іншій дисципліні.[2] 

Ще однією проблемою в шкільній освіті є розвиток технічних засобів в школах. 

Зокрема в кінці 20 століття в країнах європи в таких як Франція, Велика Британія, 

Швейцарія, почалося запровадження різних технічних засобів в класах які допомагають у 

навчанні школярам. Тому я вважаю що в українській шкільній системі нехватає 

електронних засобів які допомагають краще засвоювати матеріал. Зокрема в наш час коли 

дистанційне навчання відіграє важливу роль, минулого року мало хто з вчителів шкіл мали 

засоби електронного навчання, не кажучи вже про учнів, можливе це більше стосується 

фінансування з боку державної влади, оскільки дані кошти повинні сприяти популяризації 

електронних систем. Тут вважаю за доречне, навести приклад американську шкільну 

освіту, де кожен учень в класі має власний ноутбук, який позичає тобі школа, ти не 

змушений носити цілу сумку підручників кожного дня. На мою думку завдяки інтернету та 

електронним ресурсам учні мають більші можливості вивчати матеріал, маючи різні 

практичні ілюстративні факти які можна побачити і вчитель може показати на 
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практиці.[4] Ще одним електронним засобом який допомагає в навчанні є електронні 

щоденники, сприяє запровадженні освіти без паперу, онлайн-платформи об‘єднують 

систему електронних журналів, щоденників, надають доступ до навчальних матеріалів у 

електронному вигляді тощо. Доступ до оцінок конкретного учня має лише він сам, його 

батьки та вчитель. Справедлива конкуренція. Оцінки інших учнів у е-щоденнику побачити 

не можна, але учень та його батьки отримують інформацію щодо рейтингу в класі. 

Також нові технології забезпечують аналіз даних, середній бал, динаміку з кожного 

предмету тощо. Ці дані вказують на слабкі  місця та підштовхують до 

покращення результатів. В електронному щоденнику батьки бачать, ким і коли 

виставлена оцінка, та можуть прочитати коментар, який залишив до неї вчитель. Ця 

система активно поширена в Європейських країнах. У Фінляндії діє електронна система 

Wilma. Батьки, використовуючи свій код доступу, можуть ознайомитися не лише з 

оцінками дитини, а й з інформацією, яку залишає особисто для них шкільний психолог, 

лікар чи соціальний працівник. В Естонії з 2008 року діє система eKool, 

що забезпечує взаємодію всіх учасників навчального процесу. Учні можуть ознайомитися з 

розкладом, завданнями та оцінками. Батьки також мають доступ до цієї інформації та 

спілкуються в системі з учителями. Електронна система «Моя школа» від Nevda популярна 

у Литві ще з 2008 року, там її використовують майже у 80% шкіл. Це електронний журнал, 

щоденник та платформа, що забезпечують комунікацію всіх учасників освітнього процесу. 

Наприклад, учні можуть слідкувати за розкладом та своїм рейтингом успішності зі 

смартфона, вчителі мають можливість робити автоматизовані звіти, а батьки 

обов‘язково отримують повідомлення, якщо дитина не з‘явилась на заняттях. [3] 

Також хочу відмітити систему проходження уроку в одній з найкращих освітніх 

систем в Фінляндії, зокрема вона  сприяє відволіканню учнів від одноманітності навчання в 

класах за партами, навчання в школах у Фінляндії в класах замість парт в школярів є 

дивані, м’ягкі крісла, коврики- все це зближує учнів та вчителя, оскільки вони знаходяться 

на одному рівні і в розслабленому стані, воно більше сприяє активності дитини та в 

навчанні. Також ці уроки можуть проводитись на дворі, якщо є сприятлива для цього 

погода. Наприклад це може бути предмет біології, де учні можуть брати безпосередню 

участь в навколишньому середовищі. Ще одна ідея, якою дуже незадоволені особливо 

батьки це додаткові побори в школі, зокрема дуже багато українців зараз перебуває за 

кордоном і там навчається, особливо в Європі і зі слів батьків в тамтешніх школах немає 

такого поняття здавати школі гроші на різні потреби, такі як штори, парти, мебель і так 

далі, оскільки все це забезпечує держава, в Україні все те саме, через сплачені податки 
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держава утримає школу, а батьки ще додатково на вимогу вчителів і адміністрації школи 

здають додаткові фінанси що їх обурює.[3] 

На мою думку, в українській шкільній системі є всі перспективи, впровадженню всіх 

цих дієвих засобів освіти, інших країн, також хочу відзначити що не все так в українській 

системі освіти погано, наприклад українська школа, відрізняється від спрощеної в США, 

що учні більш вивчають складніший матеріал ніж американці, наприклад те, що вивчає наш 

школяр в 9 класі, американець вчить в 11. Проте інші методи які я назвав вище, досить 

дієві, особливо в наш реформаційний час, все що потрібно це фінанси які наша держава 

інколи недостатньо залучає в найважливішу сферу, тобто освіту. 
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CПЕЦИФІКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕДАГОГІЧНА 

МАЙСТЕРНІСТЬ (УЧИТЕЛЯ) ВИКЛАДАЧА 

Різноманітність і складність завдань педагогічної діяльності пов’язані з 

важливимзавданням педагога – формуванням особистості. Основним суб’єктом педагогічної 

діяльності є вчитель, а інструментами впливу є його особистість, знання, уміння, навички та 

почуття. Специфічним є і об’єкт навчальної роботи — учні. 

Характеристика й опис специфіки педагогічної діяльності вчителя може визначатися 

трьома підходами: системний, технологічний та управлінський.  
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Системний підхід містить в собі взаємопов’язані види педагогічної діяльності: 

діагностичний, орієнтаційно-прогностичний, конструктивно-проектувальний, 

організаційний, інформаційно-пояснювальний, комунікативно-стимулюючий, аналітико-

оцінний, дослідно-творчий. 

За технологічного підходу специфіка педагогічної діяльності характеризується 

повторюваним або циклічним процесом  вирішення завдань: вчитель спочатку встановлює 

мету навчання, далі відбувається сам процес навчання, а після цього визначає підсумкову 

оцінку результатів та формулює нові цілі.  

Управлінський підхід педагогічної діяльності – це процес управління діяльністю учнів 

під час засвоєння ними навчального матеріалу – вчитель забезпечує продуктивний процес 

навчання і мотивує учнів до успішності в їхніх досягненнях. 

На основі аналізу науково – педагогічної літератури та досвіду роботи визначимо у 

чому ж полягає специфіка педагогічної діяльності: 

1. Взаємодія вчитель -  учень 

Специфіка професії вчителяперш за все полягає в тому, що цей процес від початку до 

кінця є міжособистісною взаємодією людей – а саме вчителя та учня. Саме життя учня, його 

здоров&apos;я, його думки, його характер, його місце і роль у житті, його щастя залежить від 

педагога, від його уміння, навичок і мудрості. Об’єкт нашої праці - найтонші сфери 

духовного життя особистості, що формується, - розум, почуття, воля, переконаність, 

самосвідомість. Найважливіші інструменти впливу на духовний світ школяра - слова 

вчителя, у яких найяскравіше виражаються почуття.  

Індивідуальний підхід. Ще однією специфікою можна назвати і те, що кожен школяр 

має унікальні, притаманні лише йому якості, які постійно змінюються і які потрібно 

враховувати в роботі з ним. Разом з тим на учня впливає також і його навколишнє 

середовище, часто стихійне й суперечливе, яке нівелює результати зусиль учителя,і тому 

вимагає корегування системи роботи з дитиною. Це можна побачити на прикладі педагогів-

новаторів, які завжди адаптують прийоми, методи, засоби впливу на учня залежно від 

педагогічної ситуації. Основним робочим інструментом педагогічної діяльності у даному 

випадку є мовлення.  

Особистість учителя. Головним інструментом впливу на вихованця –є особистість 

учителя, його знання та вміння, почуття, індивідуальні прояви. Специфіка педагогічної 

діяльності в даному випадку полягає, зокрема, в тому, що для успішної професійної 

діяльності особистісні якості викладача мають першочергове значення по відношенню до 

рівня його обізнаності, професійної компетентності, яку можливо сформувати лише на базі 

достатнього рівня розвиненості цих якостей. Учитель повинен бути доброю людиною, 
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любити вихованців такими, якими вони є; мати розвинуту емпатію; бути оптимістом; уміти 

бачити перспективу, підходити до кожного учня з оптимістичною гіпотезою; бути творчою 

особистістю.  

Педагогічна діяльність є основою для формування педагогічної майстерності. 

Педагогічна майстерність має декілька послідовних етапів – пройшовши всі ці етапи вчитель 

на найвищій “сходинці” на правду перетворюється у майстра своєї справи (якщо звичайно 

прагне розвиватися та досягати нових рівнів). Етапи: елементарний, базовий, досконалий, 

творчий. 

Елементарний рівень – вчитель має окремі професійні якості, використовує у своїй 

діяльності педагогічний досвід майстрів-педагогів, оскільки не має власних методів, йому 

складно побудувати діалог з учнями, а отже продуктивність роботи надзвичайно низька.  

Базовий рівень – вчитель може налагодити контакт з учнями, він вже достатньо добре 

засвоїв предмет викладання та методично правильно будує навчальний процес.  

Досконалий рівень – дії вчителя доволі якісні, у спілкуванні він співпрацює з учнями; 

досить критично ставиться до власного педагогічного досвіду.   

Творчий рівень – найвищий рівень педагогічної майстерності: вчитель ініціативно і 

творчо організовує навчальний процес, генерує нові й цікаві ідеї, швидко вирішує проблемні 

ситуації. Творчий рівень яскраво показує нам індивідуальний підхід вчителя до навчальної 

діяльності, концептуальність його професійного мислення.  

Саме тут можна виділити деякі характеристики, якими повинен володіти педагог, 

перш за все щоб бути майстром у своїй справі: 

Гуманістична спрямованість. Гуманістична спрямованість – одна з визначальних 

характеристик майстерності, підхід до людської особистості, визнання її прав на вільний 

розвиток здібностей та інтелекту. 3 позицiй гуманністичної педагогіки, завдання вчителя не 

нав&apos;язувати свої погляди, а зрозуміти інтереси учня, допомогти йому правильно 

зрозуміти їх і висловити. Наприклад, педагог-новатор Є. Ільїн закликає не йти з предметом 

до дітей, а йти до дітей і разом з ними йти до предмету. Тому гуманістична спрямованість 

ґрунтуєтьсяна механiзмі співпраці, який характеризується загальними інтересами, рiвними 

силами, стосунками довіри і поваги. Методами співпраці в такому випадку є: порада, 

обговорення, взаємодопомога, прохання, пропозицiя, рекомендація. Безпосередньо 

гуманічтична спрямованість -  це ставлення до вихованців з повагою, формування та 

розвиток в учнів таких якостей, як: доброта, людяність, співчутливість, сердечність. 

Професійна компетентність. Основними складниками професійної майстерності 

вчителя є його знання: з педагогіки, психології та методики,  вміння та навички на всіх 

рівнях (методичному, теоретичному, технічному). В один і той же момент часу вчитель має 
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володіти тим матеріалом, який викладає, усвідомлювати, як краще донести його до дітей, 

враховуючи при цьому психологічні особливості школярів. Для того, щоб викликати в учнів 

зацікавленість навчальним предметом, зробити інформацію “живою” і доступнішою для 

дітей, знання педагога повинні бути особистісно забарвленими, тобто, учителю варто 

висловлювати власне ставлення до навчального матеріалу, особисте розуміння проблеми, 

власні міркування. Визначальною особливістю знань вчителя є їх постійне оновлення та 

поповнення, адже педагог – це людина, яка вчиться протягом життя, постійно 

самовдосконалюється, працює над собою. Підкреслюючи значущість компетентності в 

професії педагога, А.С. Макаренко говорив: “Учні вибачають вчителю і суворість, і різкість, 

але не вибачать поганого знання своєї справи”. 

Педагогічні здібності. Педагогічними здібностями називають сукупність 

індивідуально - психологічних особливостей особистості вчителя, що відповідають вимогам 

педагогічної діяльності та визначають успіх в оволодінні цією діяльністю. Перш за все 

вчитель має володіти таким здібностями як: • дидактичні – насамперед це здібності 

передавати учням навчальний матеріал доступно та зрозуміло, викликати у них активну 

самостійну думку. Виявляються вони у процесі перевірки, контролі, оцінюванні результатів 

учіння; • гностичні – здібності до швидкого і творчого оволодіння методами навчання учнів, 

пошуку і творення способів навчання, збору інформації вчителем про учнів і себе; • 

конструктивні – здібності до створення атмосфери співробітництва, спільної діяльності. • 

перцептивні – здібності педагога проникати у внутрішній світ вихованця, психологічна 

спостережливість, розуміння особистості учня і його психічних станів; • мовні – здібності 

чітко висловлювати свої думки і почуття за допомогою мови та невербальних засобів. • 

комунікативні – здібності до спілкування з учнями, уміння знаходити правильний підхід до 

них. • експресивні – здібності, що виявляються в емоційній наповненості взаємодії з учнями. 

Елементами їх є правильна дикція, добре поставлений голос, дихання, узгодженість мови, 

міміки і жестикуляції; • організаторські – здібності організовувати учнівський клас, 

згуртовувати його.  

Педагогічна техніка. Для педагога необхідними також є вміння говорити правильно і 

виразно, здатність жестом, мімікою, поглядом виразити свої почуття і ставлення, бачити себе 

з боку. Інакше кажучи, невід’ємним елементом педагогічної майстерності є педагогічна 

техніка – володіння комплексом прийомів, який допомагає вчителеві глибше, яскравіше, 

талановитіше виявити себе і досягти оптимальних результатів у роботі. Педагогічна техніка 

складається з двох груп умінь – умінь управляти собою й умінь взаємодіяти в процесі 

вирішення педагогічних завдань. Перша група вмінь – володіння своїм тілом, емоційним 

станом, технікою мовлення. Друга – дидактичні, організаторські вміння, володіння технікою 
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контактної взаємодії та ін. Для оволодіння педагогічною технікою педагог повинен, 

передусім, глибоко і всебічно знати себе, усвідомлювати особливості своєї взаємодії з 

іншими людьми, вміти бачити і чути себе з боку. 
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СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ДО РОБОТИ В 

УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 

Педагоги початкової освіти потребують спеціалізованої комплексної допомоги з боку 

фахівців у галузі корекційної педагогіки, спеціальної та педагогічної психології, у розумінні 

та реалізації підходів до індивідуалізації навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

Педагоги масової школи повинні навчитися працювати з дітьми з різними можливостями до 

навчання та враховувати це різноманіття у своєму педагогічному та індивідуальному підході 

до кожного. Використання спільних зусиль вчителів масової та корекційної школи – 

найефективніший спосіб задоволення особливих потреб дітей із спеціальними освітніми 

потребами в умовах інклюзивного класу. Існує потреба у різних моделях співробітництва та 

спільного викладання спільних та спеціальних педагогів. Саме багатий досвід вчителів 

корекційних шкіл є джерелом методичної допомоги інклюзії. Успішне впровадження цієї 

практики дозволить перетворити перешкоди та обмеження на можливості та успіхи наших 

дітей. А також варто відзначити володіння вчителями такої професійно-значущої 

характеристики як самовдосконалення та саморозвиток. 

http://194.44.152.155/elib/local/sk644112.pdf
http://psychology.univer.kharkov.ua/dist2020/materialy/Shvedova/Prakt.pdf
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/20/1/V_Kovalchuk_HEU_27_IPPO.pdf
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Інклюзивна освіта - це спільне навчання, включаючи організацію спільних навчальних 

занять, дозвілля, різних видів додаткової освіти осіб з обмеженими можливостями 

здоров&apos;я та осіб, які не мають таких обмежень [1]. Перед учителями стоїть велике 

завдання, тому що потрібно підібрати ефективні методи та форми навчання, а також 

забезпечити додаткові заняття з відпрацювання форм адекватної навчальної поведінки, 

вміння вступати в комунікацію та адекватно сприймати похвалу та зауваження. Інклюзивна 

освіта на щаблі початкової загальної освіти спрямована на організацію комплексної 

педагогічної, психологічної та соціальної допомоги школярам з ОВЗ для забезпечення 

можливості корекції недоліків у їхньому психофізичному розвитку та освоєння основної 

освітньої програми. У цьому найважливішою ланкою всієї системи корекційної роботи, з 

погляду, є психолого-педагогічна компетентність вчителя. Оскільки важлива роль системі 

становлення та розвитку дитині відводиться вчителю. При навчанні дитини з обмеженими 

можливостями здоров&apos;я у школі особливо важливим є створення умов для сприятливої 

адаптації дитини, тобто забезпечення благополучного розвитку та навчання з урахуванням її 

індивідуальних можливостей. Педагог у своїй професійній діяльності ставить і вирішує 

особливі професійні завдання, в чомусь дуже схожі на звичні, а в чомусь нові.  

На сьогодні основні завдання для вчителя полягають у тому, щоб допомогти дитині у 

знаходженні себе в навчальній діяльності та опанувати різноманітні знання про навколишній 

світ, розкрити індивідуальні здібності, формувати вміння самостійно добувати знання та 

знайти ефективні шляхи взаємодії з дитиною при формах організації занять. Особливістю 

інклюзивної освіти є те, що вчитель враховує різноманітність дітей у класі, їх особливості, 

можливості, інтереси. У зв&apos;язку з цим виникає потреба змінювати технології роботи. 

Можна виділити дві великі групи інклюзивних технологій: організаційні та педагогічні. За 

визначенням С. Омельчук педагогічна технологія – це сукупність психолого-педагогічних 

установок, що визначають спеціальний набір та компонування форм, методів, способів, 

прийомів навчання, виховних засобів; вона є інструментарієм педагогічного процесу 

[2]. Серед педагогічних технологій можна назвати ті, які можуть бути успішно використані в 

інклюзивній практиці вчителем під час уроку. Класифікувати їх можна відповідно до завдань 

та участі у організації спільної освіти дітей з різними освітніми потребами:  

‒ технології, спрямовані на освоєння академічних компетенцій при спільній освіті 

дітей з різними освітніми потребами: технології диференційованого навчання, технології 

індивідуалізації освітнього процесу; 

‒ технології корекції навчальних та поведінкових труднощів, що виникають у дітей в 

освітньому процесі;  
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‒ технології, спрямовані на формування соціальних (життєвих) компетенцій, у тому 

числі ухвалення, толерантності;  

‒   технології оцінювання досягнень в інклюзивному підході.  

Вчителі з першого класу вже після початку навчального року знають, що не всім дітям 

легко вдається адаптуватися в школі, у багатьох виникають складнощі (не може всидіти на 

місці, схоплюється, блукає класом, не чує зверненого мовлення вчителя, завдання не 

виконує). 

Інклюзивна освіта має на увазі розвиток методології, яка вважає, що кожна дитина є 

індивідуумом зі своїми потребами у навчанні. Інклюзивна освіта має розробити гнучкішу 

методику викладання та навчання, внаслідок впровадження якої процес викладання та 

навчання дозволить успішно навчатися всім дітям.  

Інклюзивна освіта може бути ефективною тільки в тому випадку, якщо педагог уміє 

працювати у співпраці з іншими фахівцями. Тому серед технологій інклюзивної освіти ми 

виокремлюємо технологію взаємодії вчителя та спеціалістів психолого-педагогічного 

супроводу. Фахівці, які проводять поглиблене обстеження дитини, складають попередні 

рекомендації для її ефективного навчання. Представляємо важливі умови взаємодії педагога 

з особливою дитиною у процесі навчальної діяльності:  

1. Для дитини важливо відчувати вашу допомогу та підтримку.  

2. Ви повинні ставитись до дитини як до звичайної.  

3. Знайдіть заняття, які б вдавалися дитині та підвищували її впевненість у 

собі.  

4. Підберіть матеріал на тему уроку та наочні засоби з урахуванням 

особливостей дітей.  

5. Оберігайте дитину від перевтоми.  

6. Тісно взаємодійте з батьками, давайте їм рекомендації.  

7. Намагайтеся вислухати те, що хоче сказати дитина.  

8. Використовуйте форми та прийоми, які відповідають можливостям 

дитини.  

9. Хваліть дитину в кожному випадку, коли вона того заслужила.  

10. Враховуйте бажання дитини особливого «бути як усі».  

11. Вибирайте завдання, які відповідають можливостям дитини.  

12. Найчастіше проводьте ігрові прийоми у процесі навчальної діяльності 

[3].  

Таким чином, інклюзивна освіта говорить про те, що кожен учень — особливий, 

своїми інтересами, здібностями, потребами та захоплення вимагає індивідуального підходу в 
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процесі навчання та гнучкості у розробці навчальних програм, що враховують ці 

особливості, тому індивідуальний підхід вимагає від вчителя високого професіоналізму, що 

включає у собі такі якості, як етичність, гнучкість, делікатність, вміння почути та зрозуміти 

іншого. Особливістю інклюзивної освіти є те, що вчитель враховує різноманітність дітей у 

класі, їх особливості, можливості, інтереси. Тому вчителям важливо використати ефективні 

технології роботи та вміти співпрацювати з іншими фахівцями у інклюзивній сфері. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ 

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

Інклюзивна освіта як концепція, філософія освіти у різних джерелах описується по-

різному. Спільними для всіх визначень інклюзивної освіти є такі положення: 

 В основі інклюзивної освіти – підхід, що базується на дотриманні права 

на освіту для всіх дітей, у тому числі дітей із соціально вразливих груп (дітей з 

особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт тощо). 

 Позитивне сприйняття багатоманітності – 

сприйняття індивідуальних відмінностей учнів як корисного ресурсу, а не проблеми. 

 Максимально значуща участь в освітньому процесі, а не 

тільки фізична присутність у класі/групі. 

 Виявлення й усунення бар’єрів (фізичних, інформаційних, 

інституційних і негативного/упередженого ставлення) [1]. 

Важливою умовою ефективності освітнього інтегрування є педагогічна робота, 

спрямована на формування у здорових учнів адекватних уявлень про однолітків з 
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порушеннями психофізичного розвитку, яка скерована на 

нівелювання наслідків пізнавальної, соціальної і емоційної   [2]. 

Відповідно до ширшогот розуміння інклюзивної освіти та міжнародних документів, 

діти з особливими потребами – це особи до 18-ти років, які потребують додаткової 

підтримки в освітньому процесі (діти з порушеннями психофізичного розвитку, діти з 

інвалідністю, діти-біженці, працюючі діти, діти-мігранти, діти – 

представники національних меншин, діти – представники релігійних меншин, діти із сімей з 

низьким прожитковим мінімумом, безпритульні діти, діти-сироти, діти із захворюваннями 

СНІД/ВІЛ та інші) [1]. 

Інклюзивна освіта передбачає комплексний системний особистісно орієнтований і 

індивідуалізований стиль навчання. Подолання девіацій поведінки, соціалізація учнів, 

подолання дефіцитарності розвитку вимагає вивчення і знання не лише структури 

наявного порушення розвитку, а й рівня соціально-побутової адаптованості і комунікативно-

пізнавальної діяльності кожного учня. У процесі навчальних і корекційно-розвивальних 

занять враховуються перспективи майбутнього розвитку, актуальність засвоєння певної 

форми соціальної поведінки, індивідуальні уподобання і наміри дітей.  

В умовах інклюзивної освіти вкрай значущим є застосування мультидисциплінарного 

підходу при організації супроводу учнів [2]. 

В українському законодавстві термін «діти з особливими освітніми потребами» 

використовується у вужчому розумінні інклюзивної освіти й охоплює дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку та дітей з інвалідністю [1]. 

Структурно-змістовими особливостями інклюзивного навчання є: 

 використання адекватних і специфічних форм організації 

 освітньої інтеграції; 

 забезпечення спільності середовища і дій; 

 посилення диференціації й індивідуалізації змісту навчання; 

 спрямування навчання на формування соціально-побутової 

 компетенції учнів і гармонізацію міжособистісних стосунків в дитячому 

колективі. 

Важливою умовою ефективності освітнього інтегрування є педагогічна робота, 

спрямована на формування у здорових учнів адекватних уявлень про однолітків з 

порушеннями психофізичного розвитку, яка скерована на нівелювання наслідків 

пізнавальної, соціальної і емоційної депривації. Інклюзивне навчання, враховуючи 

індивідуальні відхилення розвитку, базується на тому, що всі діти мають право на 

самоствердження в суспільстві, а кожна дитина гідна поваги внаслідок її унікальності [2]. 
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Організація інклюзивного навчання потребує створення сприятливої соціальної 

ситуації для розвитку дітей з психофізичними порушеннями і забезпечення їм рівних прав в 

одержанні освітніх послуг. Інклюзивна освіта передбачає комплексний системний 

особистісно орієнтований і індивідуалізований стиль навчання. Подолання 

девіацій поведінки, соціалізація учнів, подолання дефіцитарності розвитку вимагає вивчення 

і знання не лише структури наявного порушення розвитку, а й рівня соціально-побутової 

адаптованості і комунікативно-пізнавальної діяльності кожного учня. У процесі навчальних і 

корекційно-розвивальних занять враховуються перспективи майбутнього розвитку, 

актуальність засвоєння певної форми соціальної поведінки, індивідуальні уподобання і 

наміри дітей. В умовах інклюзивної освіти вкрай значущим є 

застосування мультидисциплінарного підходу при організації супроводу учнів [6]. 

Батьки або особи, які їх замінюють, є учасниками навчально-виховного процесу й 

повинні сприяти здобуттю дітьми освіти: зобов’язані постійно дбати про фізичне здоров’я, 

психічний стан дітей, створення належних умов для розвитку їх природних здібностей [1]. 

Важливу роль у наданні спеціалізованої підтримки особам з особливими потребами 

щодо їх соціалізації відіграє вивчення впливу мотивації на діяльність та поведінку. Відтак, у 

системі психологічного супроводу особливого сенсу набувають мотиваційно-особистісні 

стратегії, які відбивають соціальну відповідальність, емоційну стійкість, соціабельність, 

особистісну активність, адекватну самооцінку, вольовий контроль, впевненість у собі та ін. 

Мотиваційно-особистісні стратегії мають соціальне спрямування, тобто містять 

діагностування та формування у осіб з особливими потребами, соціальної, соціально-

когнітивної та комунікативної компетенцій, що вміщують обізнаність із соціальними 

нормами, законами соціуму, опанування способів побудови безконфліктних стосунків, 

сформованість у них вмінь обирати адекватні способи спілкування з однолітками та 

дорослими, виявляти в мовленнєвій комунікації свою індивідуальність. 

Мовлячи про мотиваційно-особистісні стратегії психологічного супроводу осіб з 

особливими потребами вартує наголосити на морально-ціннісних, які передбачають 

формування ціннісних орієнтації і взаємопов’язані з когнітивними, мотиваційними, 

емоційними та поведінковими. Морально-ціннісні стратегії в системі психологічного 

супроводу осіб з особливими потребами невід’ємно пов’язані з поведінково-діяльнісними, 

завдання яких спрямовані на формування здатності людини відстоювати і захищати свої 

інтереси (асертивна поведінка), в основі якої міститься свідоме ставлення суб’єкта взаємодії 

як до самого себе, так і до партнера, відповідальність за себе, свої вчинки і ситуації, в які він 

потрапляє. До якісних параметрів поведінково-діяльнісної системи особистості відносять: 

знання про основні цінності суспільства, на основі яких здійснюється вибір власних 
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цінностей, інтеріоризованих особистістю, їх соціальний чи асоціальний характер, що 

вченими розглядається як регулятивний вплив обраних цінностей на соціальну поведінку та 

ін. [3]. 

Освітній процес у класах з інклюзивним навчання – це процес взаємодії вчителя і 

учнів, котрий забезпечує розвиток кожного учня, передбачає комплексну корекційно-

розвиткову допомогу учням з особливими освітніми потребами командою фахівців на 

засадах особистісно-орієнтованого підходу та спрямований на засвоєння базових 

компетентностей, формування світогляду, розвиток розумових сил, творчих можливостей та 

вихованості школярів. І нарешті, перспективи розвитку інклюзивної освіти вимагають 

узгоджених і невідкладних дій з боку Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони 

здоров’я, Міністерства праці і соціальної політики, Міністерства сім’ї, молоді та спорту [2]. 

Таким чином, психологічний супровід осіб з особливими освітніми потребами – це 

цілісна, системно організована діяльність, у процесі якої створюються соціально-

психологічні й педагогічні умови для успішного навчання й розвитку кожної особи як в 

освітньому середовищі так і у соціумі. Як будь-яка система, психологічний супровід містить 

певні стратегії, які спрямовані на актуалізацію саморозвитку людини, її прагнення до 

особистісного росту, соціальне становлення. [3]. 

Перспективи розвитку інклюзивної освіти вимагають узгоджених і невідкладних дій з 

боку Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства праці і 

соціальної політики, Міністерства сім’ї, молоді та спорту.  

Ефективність навчально-виховної, корекційно-розвивальної і лікувально-

профілактичної роботи в інклюзивному класі значною мірою залежить від скоординованості 

дій педагога та різнопрофільних фахівців (соціального працівника, спеціального педагога, 

медичного працівника, психолога та ін.), які входять до складу, так званої, команди. Члени 

команди спільно оцінюють стан розвитку кожної дитини, розробляють перспективні й 

короткочасні індивідуальні плани роботи з дитиною, реалізують їх разом з дитиною, 

вирішують питання залучення до команди інших фахівців, планують додаткові послуги, 

аналізують результати спільної діяльності, оцінюють її, а також різнобічно підвищують свою 

кваліфікацію. Саме тому в зазначеному проекті виняткова увага приділяється питанням 

учасників команди та їхній підготовці до роботи в нових умовах. Безумовно, ключовою 

фігурою команди є вчитель [2]. 

Висновок. Інклюзивне навчання в загальноосвітніх закладах відображає одну з 

головних демократичних ідей – усі діти є цінними й активними членами суспільства. 

Інклюзія означає розкриття кожного учня за допомогою освітньої програми, яка є достатньо 

складною, але відповідає його здібностям. Вона враховує потреби, а також спеціальні умови 
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та підтримку, яка забезпечується медико-соціальним та психологопедагогічним супроводом. 

Дитина вчиться життєдіяльності в оточенні здорових дітей, що формує спрямованість до 

повноцінного життя, до усвідомлення власної спроможності, підвищення якості власного 

буття. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ 

ПОТРЕБАМИ В УКРАЇНІ 

Учні з особливими потребами – це ті, люди освітні потреби яких, виходять за межі 

загальноприйнятої норми. Це може стосуватись таких дітей чи дорослих з особливостями 

психофізичного розвитку, обдарованих людей.  

Розвиток інклюзивної практики окреслює шляхи того, чому і як навчають і 

навчаються на основі інклюзивних цінностей та політики, а також як інклюзивні цінності 

впливають на структурування і зміст освітнього процесу. Освітній процес будується таким 

чином, що в навчанні від початку враховуються особливі освітні потреби. Передбачається, 

що діти, допомагаючи одне одному, самі стають ресурсом для навчання. Дорослі 

співпрацюють між собою і всі разом несуть спільну відповідальність за навчання дітей [3]. 

Інклюзія розглядається як рух до розширення “звичайних” шкіл, для того щоб вони 

були спроможними включати різноманіття роботи з учнями з особливими освітніми 

потребами. Отже, що таке інклюзивне навчання? Метою інклюзивного навчання є 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти в умовах загальноосвітнього простору, 

пристосованого до задоволення особливих освітніх потреб кожної дитини. Інклюзивне 

навчання означає, що всі учні отримують освіту в звичайних класах. Одним із аспектів 
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інклюзивної освіти є забезпечення ефективності навчання дітей з особливостями 

психофізичного розвитку в загальноосвітньому закладі. 

Чому інклюзивне навчання корисне для учнів чи студентів з особливими потребами?  

 Створення повноцінного мовного середовище та сприятливих умов для 

ефективної життєдіяльності всіх дітей, незалежно від особливостей їхнього індивідуального 

розвитку. 

 Повноцінна участь дітей з особливими потребами в суспільстві. 

 Підвищення самооцінки учнів чи студентів з особливими потребами. 

 Створення та формування позитивного ставлення до сімей з дітьми з 

особливими потребами. 

 Виховання в суспільстві почуття розуміння, толерантного ставлення, 

формування взаємоповаги до учнів та студентів з особливими потребами. 

 Розвивати індивідуальні сильні сторони і таланти. 

 Виховання самостійності в учнях чи студентах з особливостями 

психофізичного розвитку. 

Початком розвитку інклюзивного навчання в Україні стало створення – Нової 

Української Школи. Для учнів з особливими потребами створюються умови для навчання 

спільно з однолітками. Для таких дітей запроваджуються індивідуальні програми розвитку, 

зокрема корекційно-реабілітаційні заходи, психолого-педагогічний супровід і необхідні 

засоби навчання. 

Невідкладність запровадження інклюзивного навчання зазвичай аргументується 

ратифікацією у нашій країні ряду міжнародних документів, спрямованих на захист прав 

дітей з особливими потребами на якісну освіту й інтеграцію у суспільство, що здійснюється, 

зокрема, і через інклюзивне навчання [1]. 

  Головною метою шкільного предмету трудове навчання є формування технологічно 

освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя і активної перетворювальної 

діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства. Одним із 

завдань предмета є створення умов для самореалізації кожного учня.  

В Україні закон про інклюзивну освіту набув чинності лише 2017 року, тож ця сфера 

лише набуває досвіду. 

Сьогодні одною з ефективних форм інклюзивного навчання в Україні є спеціальні 

класи, практика яких вже достатньо апробована, але потребує подальшого вдосконалення, 

особливо щодо поглиблення професійно-трудової орієнтації учнів.  Також є часткова 

інклюзія, тобто, коли основне навчання відбувається у спеціальному класі за спеціальною 

програмою, а на позаурочних заходах діти з особливими потребами проводять час разом із 
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своїми ровесниками.  Повна інклюзія, може забезпечити освіту і розвиток дітям з 

особливими потребами, інтелектуальний розвиток яких близьких до нормативного. Серед 

таких дітей певна частина потребуватиме додаткової підтримки з боку різних фахівців 

команди супроводу. 

Також, в Україні стоїть питання про пошук способів зробити навчання в 

інклюзивному класі диференційованим, таким, що задовольняє індивідуальні потреби 

кожного окремого учня. ( Диференціація означає, що вчитель бере до уваги особливості 

кожного учня. Інструменти навчання й оцінювання мають бути справедливими та гнучкими, 

а також залучати до навчання всіх без винятку учнів. ) 

У розвинених країнах світу переважна більшість дітей з особливостями 

психофізичного розвитку здобувають освіту в закладах масового типу. За кордоном  

функціонують  консультативні служби, до складу яких входять різнопрофільні фахівці,  

адміністратори шкіл, управлінь освіти, представники громадських  організацій, за 

необхідності долучаються представники служб охорони  здоров’я. Співробітники цих служб 

організовують інклюзивне навчання,  діагностуючи дітей та визначаючи їхні потреби, 

надають консультативну та  навчально-методичну допомогу педагогам та шкільній 

адміністрації.  

У  масових муніципальних закладах, як в дошкільних, так і в шкільних, працюють 

асистенти вчителів, що надають допомогу школярам з обмеженими можливостями здоров’я 

та разом з педагогом класу відповідають за успішність учнів з особливими потребами. 

Асистенти вчителів спільно з педагогом складають індивідуальні навчальні плани для 

кожного учня з особливостями психофізичного розвитку з урахуванням його навчальних 

потреб [2]. 

Серед методів навчання, які забезпечують реалізацію вимог інклюзивної освіти 

найбільш ефективний метод проєктів. 

Суть методу проєктів полягає в наданні учням можливості самостійного придбання 

знань в процесі вирішення практичних завдань або проблем, що вимагає інтеграції знань з 

різних предметних областей. Метод проєктів як педагогічна технологія включає сукупність 

дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю. Використання 

методу проєкту в інклюзивну класі надає вчителю трудового навчання можливість 

побудувати навчальний процес з урахуванням інтересів дитини, її здібностей [1]. 

Отже, інклюзивна освіта вимагає радикальних змін від закладів освіти. Вона 

передбачає істотні зміни в культурі, політиці і практичній діяльності закладів освіти, а також 

створення інклюзивного освітнього середовища – сукупності умов, способів і засобів їх 
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реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку дітей з урахуванням їхніх потреб і 

можливостей. 
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ  

 

На шляху інтеграції до європейського та світового  

співробітництва Україна ратифікувала низку міжнародних правових актів, 

які здійснили певний вплив на формування національної державної політики і практики 

щодо забезпечення рівних можливостей для всіх громадян, 

впровадження принципів доступності в різні сфери життєдіяльності осіб з особливими 

освітніми потребами (ООП).  

Реформування вітчизняної освіти передбачає забезпечення повноцінної життєдіяльнос

ті дітей з особливими освітніми потребами.  
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 Розвиток інклюзивної освіти – закономірний етап розвитку системи, 

спеціальної освіти, пов’язаний з переосмисленням суспільством і державою ставлення до 

дітей з особливими потребами  у різних галузях життя, зокрема освіти. Інклюзивна освіта – 

це система освітніх послуг, що грунтується на принципі забезпечення основного права 

дитини на освіту в умовах загальноосвітнього навчального закладу.  

Одним із першочергових завдань сучасної освіти є забезпечення рівних прав на освіту 

для всіх дітей, незалежно від їхнього стану здоров’я чи фізіологічних особливостей, і 

особливо до звичайного людського спілкування, у тому числі для дітей з ООП, дітей з 

інвалідністю, дітей із соціально вразливих груп.   

Залучення дитини з особливими освітніми потребами до соціального життя класу, 

школи – одне з найважливіших завдань в умовах розбудови інклюзивної освіти.  

Гуманізація освіти як провідний напрям його 

модернізації включає проблеми виховання “людини толерантної”. Етичний сенс проблеми 

толерантності полягає в тому, що в її основі лежить не просто терпимість як риса вдачі, а 

пошана до свободи іншого.  

Толерантність у вітчизняній психології досліджується як 

внутріособистісна інтегративна характеристика, що виявляється у відносинах людини з 

іншим – відмінним від нього, в основі якої лежать соціальні установки. Вченими С. 

Братченко, Г. Бардіер, Т.Дуткевичем, А. Асмоловим та 

іншими вивчаються види толерантності – етнокультурна, міжособистісна, політична. 

Визначено загальні складові компоненти толерантності – поведінковий, емоційний, 

особистісний, когнітивний.   

У психології толерантність розуміється як така властивість особистості, 

що знаходить виявлення у повазі й визнанні рівності, партнерства, прагненні до розуміння з 

іншими, уникненні домінування й тиску, визнання явища плюралізму думок й 

позитивне ставлення до цього факту, розумінні його переваг.   

В основу інклюзивної осіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку 

дискримінацію дітей з особливими потребами та забезпечує однакове ставлення до всіх 

людей, створює спеціальні умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

Ця ідеологія пепердбачає толерантне ставлення суспільства до дітей з особливими освітніми 

потребами.  

Спираючись на компоненти структури толерантності, психологи 

вирізняють такі функції толерантності:   
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 мотиваційна – спонукає прийняти багатоманітність дійсності, 

індивідуальність іншої людини, включає інтерес до позицій інших людей, прагнення до 

розширення контактів, діалогів, конструктивної взаємодії з оточуючими;   

 інформаційна – дозволяє отримати повноцінну інформацію про думки, позиції, 

ставлення інших людей, ситуацію у різних ракурсах;   

 регулятивна – впливає на встановлення і підтримання взаємин з оточуючими, 

дозволяє їх поглиблювати та стабілізувати;  

 адаптивна – дозволяє пристосовуватись до нових умов діяльності, до 

своїх партнерів, сформувати стійке позитивне ставлення до співпраці.   

Це свідчить про те, що на розвиток толерантності в 

особистості впливають різні фактори. Вирізняють кілька рівнів толерантності   

На першому рівні толерантність проявляється як терпимість. 

Особистість стримує негативне реагування на морально значущий фактор, 

відмовляється від насилля. Терпимість є вираженням емпатії, і не породжується загрозою, 

наслідуванням, зовнішнім тиском. При цьому терпимість слід розрізняти з 

уповільненою реакцією, нерішучістю, байдужістю, релігійністю.   

Другий рівень – готовність до взаєморозуміння і розуміння інших на 

основі загальнолюдських цінностей, а також визнання за кожним права на власну думку.   

Третій рівень – рівень критичного діалогу й розширення власного досвіду за рахунок 

критичного осмислення різних позицій.  

Особиста роль у формуванні толерантності належить педагогу,  

від його особистісного потенціалу, професійних знань і навичок, від переконань, 

поглядів залежить ефективність, продуктивність спілкування та спільної діяльності.   

Система професійної підготовки вчителя в цих умовах повинна 

відповідати вимогам гуманізації освіти, формуванню толерантної свідомості та поведінки 

самого педагога, що стають важливими характеристиками його професійної діяльності.   

Толерантність (з лат. tolerantia – терпіння, терпимість).  Толерантне ставлення до 

дітей з особливими освітніми потребами (ООП) – це бути готовими до того, що всі люди 

різні – не кращі й гірші, а просто різні; навчитися сприймати людей такими, якими вони є, не 

намагаючись змінити в них те, що нам не подобається; цінувати в кожній людині особистість 

і поважати її думки, почуття, переконання незалежно від того, чи збігаються вони з нашими.  

Важливим елементом виховання в молоді доброзичливого відношення та 

толерантного ставлення до людей з обмеженими можливостями у закладах освіти є 

організація та проведення уроків доброти, виховних годин, виконання спільних завдань. 

Педагогам слід приділяти увагу активній соціальній взаємодії дітей в інклюзивному класі:   
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 сприяти налагодженню дружніх стосунків у колективі;   

 вчити дітей з повагою ставитися до всіх учнів класу; 

 надання допомоги один одному в класі.  

Необхідно зосереджувати увагу на тому, що у всіх дітей з ООП є власні інтереси, 

здібності й таланти, якими вони можуть поділитися з іншими. 

Це сприяє налагодженню рівноправних дружніх стосунків.  

Праця педагога з позиції толерантності визначає три аспекти розгляду: 

особистість викладача, який володіє толерантними якостями; прояв толерантності у 

професійній діяльності та реалізація принципів толерантності в педагогічному спілкуванні.   

Список використаної літератури: 

1. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами 

: зб. наук. праць за заг. ред.: П.М. Таланчука, Г.В. Онкович. Київ : Університет «Україна», 

2009. 396 с.  

2. Бельдій А.О. Формування толерантності до осіб з особливими освітніми 

потребами як соцально-педагогічна проблема. Наукові записки Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. 

Вінниця : ВДПУ ім.М.Коцюбинського, 2017. Вип.52. С. 13-16.   

3. Васянович Г.П. Педагогічна етика : навч.посіб. Львів : Сполом, 2010. 420 с.  

4. Дуткевич Т.В. Особливості соціально-перцептивного образу 

міжособистісного конфлікту.  Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-

Подільського національного університету ім. І.Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка 

АПНУ за ред.: С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010.  

Вип. 8. С. 288-297.   

 

 

Шевчук Каріна (факультет педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка) 

Наук. консультант – доц. Породько М.І. 

  

РОЗВИТОК КОМУНІКАЦІЇ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСІБ З 

РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ОСВІТИ 

Соціалізація є важливим процесом у розвитку кожної людини починаючи з раннього 

віку. Людина це соціальна особа, яка постійно вдосконалюється та розвивається знаходячись 

в соціумі, оскільки за допомогою спілкування та налагодження відносин з іншими людьми 
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відбувається надбання різного досвіду (вивчення цінностей культур, засвоєння традицій, 

норм, накопичення знань тощо).  

Соціалізація це – це процес і результат взаємодії людини з суспільством, входження в 

суспільну структуру шляхом вироблення дитиною соціально важливих якостей [3]. 

У своїх працях В. Тарасун та Г. Хворова приділили увагу вивченню соціалізації, 

навчання та виховання дітей з розладами аутистичного спектра [2]. О. Аршатська, О. 

Аршатський, Н. Базима, В. Башина, О. Бєлова, О. Нікольська, М. Породько, Р. Призванська, 

О. Руденко, В. Тарасун, Д. Шульженко у своїх наукових дослідженнях висвітлюють питання 

формування комунікативної діяльності в дітей з розладами аутистичного спектра.  

Комунікація, з нашого погляду, це процес взаємодії двох та більше людей засобами 

вербальної та невербальної комунікації, який несе інформаційний характер, а саме обмін 

досвідом, новинами, власними переживання тощо.  

Комунікація виступає як один з основних факторів соціалізації, адже більшість 

інформації ми засвоюємо при веденні діалогу з людьми. Дитина, що перебуває на етапі 

раннього віку, який охоплює 1-3 роки уже проходить етап соціалізації. Це відбувається  

через встановлення процесу комунікації з дорослими в ході засвоєння дій з побутовими 

предметами, вона ознайомлюється з певними життєвими ситуаціями, які трапляються 

навколо, зароджується гра, яка несе рольовий характер. Внаслідок цієї взаємодії у дитини 

вже може формуватися певний світогляд, часто можемо спостерігати, що діти середнього та 

старшого дошкільного віку уже обирають собі професії, які їм до вподоби, багато, хто 

цікавиться школою (запитують, що там робити, чи будуть у них у школі друзі, чи складно 

навчатися тощо). 

Дитина з розладами аутистичного спектра стикається з труднощами в налагодженні 

комунікації здебільшого вже до 1-го року. При нормальному психофізичному розвитку з 

немовлячого віку розвивається комунікація, це можна простежити під час того, коли дитина 

плаче, проситься на руки, встановлює зоровий контакт з дорослими, реагує усмішкою та 

моторними діями, імітує емоції, використовує гуління та лепет, намагається ініціювати 

діалог з дорослими за допомогою просодичного забарвленням лепету. 

Спостерігаючи за розвитком дитини з розладом аутистичного спектра в довербальний 

період виникає відчуття, що дитина уникає будь-якої спроби в зосередженні її уваги на 

дорослій особі, вона може виглядати байдужою при піднятті її на руки або ж проявляти це 

протестом. Дитина з розладами аутистичного спектра в дошкільному віці буде віддавати 

перевагу проведенню часу на самоті, її не будуть цікавити ігри, які вигадують її однолітки, їй 

важко буде ініціювати діалог та підтримувати його через відсутність розуміння мети в цьому 

процесі, навіть, якщо дитина може спілкуватися вона буде порушувати норми поведінки в 
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бесіді (перебивати співрозмовника, не слухати, розповідати лише про свій інтерес, не 

враховуючи, що людям це може бути не цікаво). 

Вище перераховані особливості комунікативного розвитку дітей з розладами 

аутистичного спектра створюють бар’єр у процесі соціалізації в закладі загальної середньої 

освіти та в подальшому у вищих навчальних закладах. Усі діти з розладами аутистичного 

спектра різні, хтось є вербальним, а хтось невербальним, але дитина, незважаючи на 

особливості розвитку має право навчатися в закладі середньої освіти за місцем проживання. 

Комунікація проявляється не лише у вербальному виді, але й в жестах, піктограмах, 

фотографіях, поведінкових проявах, емоціях, рухах тіла, електронних повідомлень тощо. 

Зустрічаються діти з розладами аутистичного спектра, які можуть використовувати 

вербальну комунікацію, а є діти, які користуються альтернативною та додатковою 

комунікацією. 

Шкільний період є для багатьох переломним, оскільки це зміна середовища, розкладу, 

провідної діяльності, оточуючих людей і т.д. Учні навчаючись в класі з дитиною з розладом 

аутистичного спектра не завжди ознайомлені з цим порушенням розвитку та не розуміють, 

чому в цієї дитини виникають якісь незрозумілі та на їхній погляд дивні дії. Вони не знають 

як підійти до цієї дитини та як встановити з нею правильно соціальну взаємність. Для самої 

ж дитини з розладом аутистичного спектра це все може бути травматичним. Серед 

труднощів соціалізації можуть бути: 

 Комунікація. Учень з розладами аутистичного спектра не буде першим 

ініціювати бесіду, він може уникати однокласників у цьому плані, оскільки йому важко 

зрозуміти, що від нього хочуть. Тим самим, однокласники можуть більше не підходити до 

цієї дитини та відповідно учень буде проводити час на самоті.  Також може спостерігатися 

таке, що учень з розладами аутистичного спектра хоче подружитися з однокласниками, але 

через особливості комунікації учні не будуть його розуміти. Також така дитина не розуміє 

підтексту, метафор, жартів і це також стає на заваді в соціалізації з однолітками.  

 Сенсорне сприйняття. Діти з розладами аутистичного спектра можуть 

перенасичуватися інформацією, сенсорними подразниками (світло, звук) і через це можуть 

виникати стереотипії, агресія на інших або аутоагресія. 

 Поведінкові прояви. Інколи діти з розладами аутистичного спектра можуть не 

контролювати свою поведінку. Вони можуть почати махати руками, на парті займатися 

стереотипією (клацати ручку, перегортати сторінки підручника тощо), наприклад, через 

неправильну відповідь вони можуть проявляти агресію, і це може відлякувати 

однокласників. 
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Для соціалізації дітей з розладами аутистичного спектра перед вступом в заклад 

загальної середньої освіти батьки повинні зосередити свою увагу на комунікативній 

діяльності дитини, а саме визначити якими засобами комунікації діти будуть користуватися 

(PECS, фотографії, жести, мовлення тощо). Це допоможе вчителю краще зорієнтуватися у 

майбутній соціальній взаємодії з учнем та допомогти йому влитися в колектив. 

На сьогодні активно розвиваються інформаційні технології, які також допоможуть 

учневі з розладами аутистичного спектра передавати свої думки, запитання, прохання та 

відповіді. Здебільшого використовуються планшети, оскільки цей пристрій великий та 

зручний, невербальна дитина за допомогою цього ґаджету зможе в себе впевненіше почувати 

в колективі. 

Професор Е. Кайзер з коледжу Вандербилт Пібоді досліджувала додатки, які 

переводять дії в голос. Вона дійшла до висновку, що інформаційно-комунікативні технології 

з цими додатками допомогли дітям від 5 до 8 років вивчити нові слова та навіть засвоювати 

фразове мовлення [1].  

Connie Kasari професор психіатрії в Медичній школі Девіда Геффена при 

Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі та провідний міжнародний експерт у 

розробці втручань для дітей із розладом аутистичного спектра та їхніх сімей також приділила 

увагу питанню розвитку комунікації через використання інформаційних технологій.  Вона 

досліджувала вплив використання Ipad на дітей з розладами аутистичного спектра в процесі 

терапії з розвитку мовних і комунікативних навичок. У її дослідженні взяла участь 61 дитина 

та було дві категорії дітей: перша – діти, які мали доступ до Ipad та друга – діти, котрі не 

мали доступу до планшету. Покращення виявились у двох групах дітей, але ті, що мали 

доступ до Ipad показали кращі результати [1]. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що для соціалізації учнів 

з розладами аутистичного спектра потрібно чітко визначити якими засобами комунікації 

буде користуватися дитина в спілкуванні з однокласниками та вчителями. Це допоможе 

учневі з розладами аутистичного спектра відчути впевненість в собі, оскільки він зможе 

передавати свої думки зручними йому методами. 
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ІНКЛЮЗІЯ У ВИСТАВІ  

ЛЬВІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ ЛЯЛЬОК  

«ЯК НОТКИ ПІСЕНЬКУ СКЛАДАЛИ» 

“Інклюзія – це політика і процес, який дає змогу всім дітям брати участь в усіх 

програмах”. [1; с.27] Якщо розглядати інклюзію у театрі з точки зору доступності глядачам, 

то наше коло дослідження буде доволі широким. Адже сучасні тенденції світу ставлять 

гостре питання про пристосування театрального глядацького простору для інтеграції глядача 

з особливими потребами. І зазвичай це питання вирішує адміністративна дирекція театру, а 

виконують менеджери соціокультурної діяльності та технічні працівники театру. Та чи 

можливо суттєво залучити до процесу інклюзії в театрі творчу команду, себто акторів, 

режисерів, художників тощо, і при тому не перетворити театральну виставу на лікувальну 

терапію?  

Розглянемо виставу Львівського обласного академічного театру ляльок (далі – ЛАОТ) 

у режисурі Михайла Урицького, “Як нотки пісеньку складали”. Важливо зазначити, що це 

бейбі-вистава. Тобто вона має вікові обмеження від нуля до трьох років. Особливістю бейбі-

театру є те, що актори та глядачі існують та взаємодіють без обмежень в одному просторі, 

який називають довкружним театром. Цей вид театру передбачає безпосередній контакт між 

всіма учасниками вистави та участь реципієнта в дійстві. Такі обставини є складнішими, бо 

до інтеграції глядача активно залучається творчий склад театру. Важливим нюансом нашого 

дослідження є також врахувати межу між «театром як терапією» та професійним театром, 

універсальним для будь-якого глядача. 

Отже, давайте детальніше розглянемо, яка особливість такого явища, як бейбі-

вистави. По-перше, реципієнти є безпосередніми учасниками вистави. По-друге, у 

https://npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/dicer/%D0%94_26.053.23/Porodko.pdf
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виставах такого типу маленький глядач має вільне право торкатись усього реквізиту, ляльок, 

взаємодіяти з акторами та іншими дітьми. По-третє, протягом такої вистави актори повинні 

не лише відігравати свою роль, але й не виходячи з неї, залучати дітей до інтерактивних ігор. 

Тому для інтеграції дітей з особливими потребами у виставу “Як нотки пісеньку співали”, 

актори та творці вистави проходили багато тренінгів і консультацій з психологами та 

лікарями-дефектологами. 

Відомо, що дітям з синдромом Дауна не потрібні медичні препарати та дороговартісні 

технічні обладнання. Щоб прискорити розвиток дітей, необхідні лише заняття з педагогами. 

“Щодо використання рухливих ігор на розвиток сенсорної інтеграції було встановлено, що 

після проведення таких ігор демонстрували більшу довільність у своїй діяльності і у 

взаємодії з однолітками. […] Комунікативна функція є основою саморегуляції особистості 

дітей із синдромом Дауна. Беручи до уваги специфіку розвитку таких дітей, саме ця функція 

потребує вчасного втручання. Встановлено, що найефективніше вона формується саме в 

груповій роботі. Змістовно комунікативна функція представлена здібностями дітей до 

розуміння мовлення, використання жестів, демонстрацією малюнків у взаємодії з дорослими 

та однолітками. У структурі саморегуляції вона сприяє значному зменшенню проявів 

поведінки дітей, сприяє формуванню довільності їхньої діяльності.» Тому, якщо взяти до 

прикладу методику формування комунікативної функції саморегуляції особистості дітей 

дошкільного віку із синдромом Дауна, то ми можемо стверджувати, що участь у бейбі-

виставах є корисною для “сонячних дітей”. [3; с.66] 

Методи, які використовуються у методиці формування комунікативної функції 

саморегуляції особистості дітей дошкільного віку із синдромом Дауна – це терапія сенсорної 

інтеграції, метод нейропсихологічної корекції та психодрама в дитячій груповій терапії. 

Якщо детально розглянути цю методику, то можна провести паралелі із елементами вистави 

ЛАОТ “Як нотки пісеньку співали”. Наприклад, дотичною до терапії сенсорної інтеграції є 

взаємодія з ляльками, які створено з екологічного пластику, абсолютно безпечного для 

дитини у випадку, якщо вона захоче його кусати чи гризти. Також, зазначимо, що театр 

дотримується санітарних норм. Перед кожною виставою простір проходить кварцування, а 

ляльки дезінфікують спеціальною рідиною. [3; с.65] 

Іншою точкою дотику є психодрама в дитячій груповій терапії. Ця терапія, у якій 

використовується інструмент драматичної імпровізації для вивчення внутрішнього світу 

людини, співзвучна з іграми у виставі. Наприклад, дітям пропонують уявити себе на місці 

головної героїні мами Ключ Соль або її діток-ноток і покликати нотку Соль, яка загубилась. 

Діти грають на маленьких цимбалах та наслідують дії акторів. Однак, попри деяку 

спорідненість бейбі-театру із терапією, важливим є той факт, що актори не ставлять за мету 
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будь-які терапевтичні дії, а лише пристосовуються до особливостей комунікації з дітьми з 

синдромом Дауна. 

Отже, значимість вистави «Як нотки пісеньку співали» полягає у тому, що таке 

дійство є актуальним прикладом інклюзії в театральному мистецтві. Рівноцінне ставлення до 

кожного з дітей-учасників, яке є задекларованою умовою творчої команди театру, забезпечує 

такій сценічній поставі не переходити межу між інклюзією в професійному театрі та 

терапевтичною інклюзією. 
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ТРУДНОЩІ ФОРМУВАННЯ НАВИЧКИ ЧИТАННЯ  

В ДІТЕЙ З ГІПЕРАКТИВНИМ РОЗЛАДОМ ІЗ ДЕФІЦИТОМ УВАГИ  

 Відповідно до Державного стандарту початкової освіти метою навчання української 

мови та літератури в початкових класах є формування комунікативної, читацької та інших 

ключових компетентностей. Читацька компетентність в науковій літературі розглядається як 

оволодіння учнями сукупністю знань, умінь, навичок, ціннісних ставлень у різних сферах 

навчально-пізнавальної та читацької діяльності: мотиваційній, когнітивній, метакогнітивній, 

комунікативно-мовленнєвій, інформаційній, рефлексивній [2].  

Кожного нового навчального року в 1 клас  приходять діти з різною підготовкою до 

формування навички читання. Кожна дитина потребує індивідуального підходу в оволодінні 

грамотою, а тим більше особливої уваги потребують діти з Гіперактивним Розладом із 

Дефіцитом Уваги (ГРДУ). 
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 Проблему формування навички читання висвітлено у працях М. Вашуленка, О. 

Вашуленко, С. Дубовик, В. Мартиненко, Г. Подановської, О. Прищепи, Т. Яценко та ін. 

ГРДУ досліджують Р. Барклі, Дж. Елій, С. Загурська, Г. Моніна, Дж. Пірс, І. Прекоп, Л. 

Платаш, Дж. Рапопорт, О. Романчук, І. Сухіна, О. Ферт та ін.  

 Гіперактивний Розлад із Дефіцитом Уваги – це поліморфний клінічний синдром, 

головними проявами якого є порушення здатності дитини контролювати та регулювати свою 

поведінку, що виявляється в моторній гіперактивності, порушенні уваги та імпульсивності 

[3]; поширений, але суперечливий синдром, який характеризується невідповідною розвитку 

гіперактивністю, імпульсивністю та неуважністю [4].  

У дітей з ГРДУ також спостерігаються порушення короткочасної пам’яті, уповільнене 

запам’ятовування, порушення словесно-логічного мислення, порушення виконавчої функції, 

труднощі зі самоорганізацією, зосередженням уваги, порушенням вольової сфери, труднощі 

з управлінням емоціями [1]. 

Вираженими також є мовленнєві порушення, а саме: затримка мовленнєвого розвитку, 

недостатність моторної функції мовленнєвого апарату, надто уповільнене або ж прискорене 

мовлення, порушення голосу і мовленнєвого дихання, недоліки звуковимови, обмеженість 

словникового запасу, синтаксису та семантики.   

 Зазначені порушення є причиною низької здатності до навчання, а відтак – учні з 

ГРДУ потребують посиленої уваги педагога. Учитель має знати, які труднощі під час 

навчання має подолати дитина з ГРДУ і, відповідно, планувати освітній процес з їхнім 

урахуванням. 

 Одним з найскладніших завдань для учнів із ГРДУ є читання, точніше – зосередитися 

на читанні. Оволодіння навичкою читання дітьми 6-річного віку  потребує розвиненого 

фонематичного слуху в дитини, системна робота над розвитком якого розпочинається у ЗДО 

і продовжується в період навчання грамоти. Розвиток фонематичного слуху – це робота над 

удосконаленням здатності сприймати звуки мовлення на слух, диференціювати й 

узагальнювати їх в словах як окремі смислорозрізнювальні одиниці. 

 У роботі над розвитком фонематичного слуху в дітей з ГРДУ слід пам’ятати про часті 

помилки у відтворенні звуків, більші труднощі у диференціюванні звуків, невміння виділяти 

і добирати слова з указаним звуком, визначати позицію звука у слові, виділяти з мовного 

потоку слово з указаним звуком. З огляду на це учні з ГРДУ потребують посиленої уваги  

педагога під час виконання аналітико-синтетичних вправ на уроках грамоти. 
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КУЛЬТУРА ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГА З УЧНЯМИ В ЗАКЛАДАХ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

Термін “культура” багатогранний та варіативний, а тому нас цікавить термін в 

контексті “культура педагога”, “людина культури”. Людина культури – це особистість, яка 

мислить творчо, гуманно ставиться до людей, має альтернативну точку зору, але ставиться з 

повагою до інших думок. Культура педагога завжди існувала, але в різних формах і завжди 

була залежна від різних чинників: політики в сфері освіти; моральних відносин, що 

складалися в суспільстві; пануючої релігії; певного типу виховання, котрий був необхідний 

державі [1]. 

Культура професійно-педагогічної поведінки передбачає, що за будь-яких умов 

педагогічної взаємодії (з учнями, батьками, колегами, адміністрацією) педагог має 

дотримуватися норм моралі і педагогічної етики, виявляти гідність, доброзичливість, 

витримку, культуру спілкування, такт, володіти своїм голосом, мімікою, жестами; має бути 

привітним, чуйним, уважним до людей, морально самовдосконалюватися [3].  

https://cutt.ly/eMhJUD9
https://lib.iitta.gov.ua/720466/
https://znayshov.com/FR/7154/261.pdf
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJM199903113401007?articleTools=true
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Основна відповідальність за вдалу взаємодію лягає на плечі педагога, оскільки це є 

складовою його професійної культури. Невід’ємною частиною є педагогічне спілкування. 

Однією із його умов є зняття негативної емоційної напруги, тобто страх, переживання, стрес, 

невпевненість. Можна виділити наступні стилі спілкування педагога з учнями [3]: 

 примітивний – педагог демонструє свою зверхність, а учень виступає засобом 

досягнення мети; 

 маніпулятивний – відносини педагога з учнем будуються на основі гри, де 

присутнє бажання щось виграти, при цьому учень стає об’єктом маніпуляції. 

 стандартизований – слабка орієнтація на особистість, педагог дотримується 

стандартів етикету, а учень відчуває певну байдужість викладача до себе; 

 діловий – педагог дотримується правил етикету та бере до уваги студента як 

особистість, не дивлячись на його внесок у спільну діяльність; 

 особистісний – спілкування базується на довірі, зацікавленості до учня, його 

особистості  та права на самостійність з боку викладача та визнання авторитетом педагога 

учнем. 

В складних педагогічних ситуаціях педагог має виявляти грамотність в спілкуванні, а 

також вміння знайти доцільний і ефективний спосіб впливу. До педагогічного такту мають 

входити такі якості: почуття міри, швидко реагувати та оцінювати ситуацію і знаходити 

оптимальне рішення; вміння керувати своїми почуттями, емоціями, а також не втрачати 

самовладання. Але поряд з цим має бути поєднання принциповістю та вимогливістю до всіх 

учнів однаково [1]. 

Виділяються кілька видів педагогічної взаємодії [4]:  

 співробітництво; 

 угода; 

 діалог;  

 опіка; 

 придушення; 

 байдужість; 

 конфронтація; 

 конфлікт.  

Усі вони різняться між собою ставленням педагога до учня і навпаки. Якщо 

співробітництво несе в собі спільне прямування до заданої мети з наявністю абсолютної 

довіри між суб’єктами навчального процесу, то угода втілює те ж саме прямування до мети, 

але без згаданої довіри. Діалог пропонує знайомство педагога з учнем, дає інформацію про 

погляди на різні теми. Опіка є фактом передачі знань від педагога до учня без віддачі від 
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останнього. Придушення ж у свою чергу є відображенням зверхності над учнем, що змушує 

його почуватись некомфортно. Байдужість та конфронтація пов’язані тим, що нейтральність 

першого виду може призвести до неприязні, що притаманна другому виду. Наслідком цього і 

стає конфлікт – протистояння між педагогом та учнем [4].  

Для того, щоб взаємодія приносила плоди, педагог має з перших секунд справити 

позитивне враження про себе [2]. Існує дуже сильна залежність між предметом і тим, хто 

його викладає, і тому доволі часто від школярів можна почути, що вони не люблять певний 

урок через вчителя, тому не хочуть його вчити. Наслідком цього стають погані відносини 

між педагогом та учнем і відсутність знань у певній галузі останнього. Це дещо порушує 

одне із завдань школи – дати дітям базові знання. Саме тому педагог має випромінювати 

доброзичливість та гарантію того, що він завжди поряд і допоможе в разі необхідності.  

Згадка про завдання школи наштовхує на ще одні думки. Школа має допомагати 

дитині сформуватись як особистість та навчитись вчитись, щоб пізніше у вищому 

навчальному закладі студент не мав із цим проблем. Вчитель має це розуміти і з повагою 

ставитись до того, що учень може не проявляти інтерес до його предмету, бути дещо 

неуважним та емоційним – все ж, не варто забувати про те, що шкільний вік доволі важкий 

тим, що діти проходять період дорослішання. Тому педагог у школі має розуміти, що багато 

уваги треба приділяти тому, щоб зацікавлювати дітей матеріалом, вчити їх продуктивної 

праці та бути обережним із ще не сформованою особистістю учнів. Для цього він має бути 

майстром своєї справи та використовувати методи, що привертають увагу учнів до теми, що 

вивчається. 

Також важливий цілісний контакт між педагогом та учнем. Першим кроком у 

формуванні цього контакту є власне привітання педагога з учнями. Доцільність його 

позитивного тону ми вказали вище. Потім педагог інформує про тему заняття, формуючи її 

одразу так, щоб учні зацікавились нею і в них з’являлось бажання брати участь у її 

дослідженні. Власне, з цього моменту і формується зв’язок між суб’єктами, який має 

підтримуватись обома сторонами протягом заняття. Педагог має володіти своїм голосом, 

мімікою та жестами, щоб підтримувати інтерес до теми власною особистістю. Звернення до 

авдиторії із запитаннями, хвилинка на якийсь доречний жарт  чи висловлення власної думки 

педагога підживлює інтерес учнів, змушуючи взаємодіяти з педагогом на рівних. Легка 

атмосфера на занятті є запорукою того, що на наступне заняття учень прийде з гарним 

настроєм та в передчутті чогось цікавого та корисного. А це частина того результату, якого 

потрібно досягнути педагогу, адже готовність учня сприймати інформацію є необхідністю 

для легкого її засвоєння [2]. 
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Однією із задач для педагога є допомога в формуванні «я» дитини, направленні на той 

шлях, який він сам хоче обрати. Він має бути обачним та мінімально показувати свій вплив 

на учня, щоб не тиснути на нього своєю особистістю. Крім цього, учень в переважній 

більшості випадків просто засвоює подану педагогом інформацію. Акцент на самостійних 

дослідженнях не такий вже і значний, та і самі діти не завжди здатні це робити. Тому і 

важливо максимально зацікавити учнів матеріалом. 

Якщо педагог хоче, щоб його учні розвивались, він і сам має це робити. Коли учні 

бачитимуть, що інформації для засвоєння є настільки багато, що навіть їх педагог постійно 

дізнається щось нове, вчиться чомусь, вони також виявляють бажання засвоїти якусь 

частинку матеріалу. Педагогу варто зі свого боку показувати, що ці знання можна 

використовувати у житті, це також зацікавить учнів, а отже, сприятиме ще більшій 

зацікавленості, що спонукатиме до питань. Відповідаючи на них, педагог підсилюватиме 

зв’язок з учнями, таким чином роблячи їх взаємодію продуктивною. 

Отже, ми бачимо, що взаємодія педагога з учнями є невід’ємною частиною навчання. 

Для її досягнення педагогу потрібно бути неабияким професіоналом та просто вихованою 

людиною, яка буде зразком та стимулом для розвитку учнів.  
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ВИХОВНИЙ/РОЗВИВАЮЧИЙ/ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОКУ ІНОЗЕМНОЇ 

МОВИ 

Урок іноземної мови у сучасній системі освіти – явище звичне та добре знайоме для 

всіх учасників освітнього процесу. Не зважаючи на це, він потребує всебічного вивчення, 

аналізу та підготовки, адже володіє великим освітнім, розвиваючим та виховним 

потенціалом.  

Сучасний етап розвитку міжнародних зв’язків України в різноманітних сферах 

життєдіяльності вивів її на європейський та світовий простір, а нові політичні, соціальні, 

економічні та культурні реалії вимагають певних трансформацій в системі навчання 

іноземних мов, що вимагає переосмислення його цілі, змісту та технологій, значного 

оновлення мовної освіти, наближення реалій освітньої галузі в Україні до 

загальноєвропейських та світових стандартів.  [1, с. 97].  

Актуальність даної теми важко заперечити, адже знання іноземної мови відноситься 

до одної з ключових компетентностей Нової української школи і такі уроки є невід’ємним 

компонентом її реалізації. Для того, щоб вміло організувати заняття з англійської мови у 

початковій школі потрібно вміло добирати методи, щоб сповна виконати не лише освітні 

завдання, а й виховні та розвиваючі.  

Загальною стратегією іншомовної освіти в Україні вважаються потреби сучасного 

суспільства і рівень розвитку лінгвістичної, психологічної та педагогічної науки. Ця 

стратегія включає передусім комунікативно-компетентнісний підхід, який визначає 

практичну мету навчання і вивчення іноземної мови, тобто оволодіння іншомовною 

інтракультурною комунікацією засобами розвитку інтракультурної комунікативної 

компетентності та її компонентів. [2, с. 22]. Помилкою було б обмежувати мету уроку 

англійської мови лише передачею навичок усного та писемного мовлення, читання та 

перекладу текстів. Подібний підхід не забезпечує достатнього рівня знань і не дозволяє вести 

повноцінний діалог з носіями англійської мови. Грамотний та компетентний вчитель не буде 

обмежувати заняття лише практичними та навчальними цілями, він ставить собі за завдання 

більш широко використати виділені години предмету.   

Урок англійської мови містить у собі освітній, розвиваючий та виховний потенціал. 

Задля того, щоб ефективного його вичерпати вчителю потрібно сформувати  доступні та 

підйомні цілі уроку, які б реалізовували ці три фактори. Якість вивчення та потенціал 
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іншомовних уроків знайшли свій відгук у працях таких вітчизняних дослідників, як Л. 

Голованчук, О. Пометун, С. Ніколаєвої, О. Бігич, Н. Скляренко та ін.  Для усіх педагогів 

звичним є те, що урок іноземної мови повинен дати учням знання та вміння граматично 

правильно спілкуватися у різних ситуаціях, проте такі цілі відносяться до освітніх. Багато 

хто забуває, що поруч з ними можна реалізувати багато завдань  виховного характеру, які є 

значущими та пріоритетними на тому чи іншому етапі розвитку молодшого школяра.   

Ефективність виконання освітньої та розвиваючої мети має зв’язок з творчим 

потенціалом та здібностями вчителя, його бажанням охопити велику кількість різнобічного 

за змістом матеріалу.  Освітній потенціал уроку іноземної мови дозволяє збільшувати 

мовний та культурний кругозір учнів, шляхом ознайомлення з особливостями традицій та 

устрою іншої країни.  Є широкі можливості для розвитку в учнів соціальних якостей, 

спостережливості, уважності тощо. Також,  заняття з іноземної мови характеризується 

спроможністю у розвитку мовної здогадки, загальної обізнаності про особливості та 

структуру мови іншого народу.   

Ефективними та дієвими на уроках іноземної мови у реалізації освітнього потенціалу 

є інтерактивні методи навчання. Вони дозволяють реалізувати освітній та розвиваючий 

потенціал таких занять, тому що залучають учнів до активної мовленнєвої діяльності, 

розвивають комунікативну компетентність, креативне мислення тощо. Наступний вид 

діяльності, який дозволяє реалізувати освітні та розвиваючі цілі уроку – це вправи, пов’язані 

із сприйманням мови на слух. У них учні вчаться розпізнавати та розуміти окремі речення та 

уривки з текстів. Пізнавальні можливості учнів можна також розвивати за допомогою 

нетрадиційних уроків. Вони допомагають активізувати культурознавчу цікавість до країни, 

мову якої вивчають, слугують джерелом естетичного збагачення для учнів.  

На заняттях іноземної мови перед вчителем постає багато можливостей для реалізації 

різнобічного виховання школяра. До них належить національне, естетичне, духовно-

моральне, екологічне виховання тощо. Виховувати патріотизм та любов до рідної країни 

ефективно можна з допомогою проектних робіт, спільного оформлення класу, створення 

стінгазет тощо. Екологічну вихованість добре формують вправи проблемного характеру, 

пов’язані з природними завданнями.  Потенціал естетичного виховання легко реалізується 

через використання візуальних опор, залучення роздаткового лінгвокраєзнавчого матеріалу, 

роботу з творами образотворчого та музичного мистецтва тощо. Морально-духовне 

виховання удосконалюється при груповій та парній роботі, а також взаємодії один з одним.   

Отже, урок іноземної мови володіє великим освітнім, розвиваючим та виховним 

потенціалом, але використати його неможливо повною мірою без мотивації та зацікавленості 

школярів. Для того, щоб збільшувати інтерес учнів необхідно використовувати інформаційні 
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технології, «розбавляти» процес навчання уроками-проектами та дослідницькою роботою. З 

кожною вправою учень дізнається цікаве або навчається чомусь новому, а при цьому 

розвиває у собі якісь позитивні якості та виховує погляди та цінності. Завдання вчителя у 

цьому випадку є ретельно планувати уроки та влучно підбирати вправи, щоб мати 

можливість повною мірою реалізовувати ці потенціали на уроках іноземної мови.            
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РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ 

ТА ЗАРУБІЖНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ 

Поняття “емоційний інтелект” вперше з’явилось у праці М. Белдока “Sensitivity to 

expression of emotional meaning in three modes of communication” (1964), але більш 

популярним цей термін став після виходу в світ роботи  Г. Гарднера “Frames of Mind: The 

Theory of Multiple Intelligences” (1983). Що ж до трактування самого значення терміну, то 

воно пройшло свою наукову трансформацію: від вміння керувати власними емоціями та 

емоціями інших до здатності поєднувати інтелект, емпатію та емоції для покращення 

мислення та комунікації. 

В умовах сучасності для визначення емоційного інтелекту використовується три 

моделі: модель здібностей, змішана модель, модель рис. Пропонуємо розглянути 

найпопулярнішу — модель здібностей (ability model). Ця модель розбиває емоційний 

інтелект на чотири складові:  

 сприйняття емоцій — вміння виявляти та ідентифікувати емоції; 

 використання емоцій — вміння використовувати власні емоції для вирішення 

певних завдань чи проблем;  

 розуміння емоцій — вміння вловлювати зв’язки між різними емоціями, 

пояснювати причини їхнього виникнення, передбачати подальші емоційні зміни;  
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 управління емоціями — вміння регулювати свої емоції, а також емоціями 

інших людей, змінювати їх, продукувати чи навпаки гасити [4]. 

Існує чимало досліджень, які показують, що високий емоційний інтелект має 

позитивний вплив на життя людини. Наприклад, Д. Маєр, Р. Робертс і С. Барсейль у статті 

“Human abilities: emotional intelligence” (2008) зазначають, що високий емоційний інтелект 

позитивно впливає на відносини між дітьми, підлітками і дорослими, сприяє вищими 

академічними досягненнями тих, хто навчається [3]. 

На наш погляд, уроки української та зарубіжної літератури є одним з 

найсприятливіших плацдармів для  розвитку емоційного інтелекту в учнів. Новий 

Державний стандарт базової середньої освіти (2020) містить перелік результатів мовно-

літературної галузі, які акцентують на розвитку  емоційного інтелекту: учень регулює 

власний емоційний стан (МОВ 1.8), учень висловлює власні почуття, враження та ставлення 

щодо зображених у тексті (зокрема художньому тексті, медіатексті) людей, подій, ситуацій 

(6 МОВ 2.3.2) [1]. 

Найпростішими творами для формування емоційного інтелекту учнів є казки, легенди 

та міфи, які традиційно вивчаються на уроках української та зарубіжної літератури на 

початку адаптаційного циклу освіти (5-6 класи).  

Цікаві завдання для розвитку емоційного інтелекту знаходимо в таких підручниках 

для 5 класу, як: “Українська мова, українська та зарубіжна літератури»” (Большакова І., 

Хворостяний І., 2022),  “Зарубіжна література” (Міляновська Н., 2022), “Зарубіжна 

література” (Ніколенко О. та ін., 2022) та ін. 

Автори пропонують читачу відповісти на різноманітні питання (наприклад, “На вашу 

думку, що відчуває лис Микита на третій ілюстрації?”,  “Розкрийте емоційний стан одного з 

персонажів”, “Як ти думаєш, що відчув Джеймс? Чому? Що може бути далі?”, “Що ти 

відчуваєш після прочитання тексту? Чому?”), які, на нашу думку сприятимуть визначенню 

емоцій та розвитку емпатії. 

Для розвитку емоційного інтелекту на уроках зарубіжної та української літератури 

можна запропонувати такі інструменти: 

 визначити емоцію персонажа літературного твору на колі емоцій — ця вправа 

сприятиме вивченню назв емоцій, усвідомлення того, що емоцій є багато і вони різні; 

 детально описати емоцію персонажа, пояснити причини її виникнення — 

складніше завдання, оскільки потребує аналізу емоції; 

 пояснити власний емоційний стан після прочитання певного художнього 

твору; 
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 під час розгляду більших творів, наприклад, романів та повістей, можна 

опрацьовувати складніші емоційні ланцюжки, пояснювати, як одна емоція викликає інші, як 

персонаж із ними справляється; 

 написати твір від імені певного персонажа із описом його емоційного стану, 

думок, страхів та бажань — це розвиватиме не лише розуміння та ідентифікацію емоцій, а 

також емпатію; 

 після дискусії чи  усного виступу провести рефлексію, на якій запропонувати 

учням висловити емоції, які виникли у них під час чи після цих видів діяльності. 

Чим складнішим та більшим є художній твір, що вивчається, тим складнішими 

можуть бути завдання, які вчитель подає для розвитку емоційного інтелекту. Одним із дуже 

зручних творів для обговорення емоційного стану персонажа є роман Марка Твена “Пригоди 

Тома Сойєра”. В процесі вивчення цього роману можна не просто ставити питання, на 

кшталт, “Як почувався Том, коли тітка його несправедливо покарала?” чи “Чому Том втік зі 

школи після сварки із Беккі, що він відчував?”, а також ускладнювати завдання, пропонуючи 

учням припустити, що було б, якби Том (чи інший персонаж) відреагував би по-іншому, як 

правильніше було б поступити, а також, що зробили б вони у цій конкретній ситуації. 

Працювати над емоційним інтелектом можна також під час вивчення лірики, адже 

емоції, які викликає у читача ліричний твір, можуть бути дуже різними і їх, на відміну від 

епосу, куди складніше пояснити та зрозуміти. 

Отже, приходимо до висновку, що важливо на уроках розвивати у школярів 

емоційний інтелект, адже це позитивно впливатиме на їхні навчальні успіхи та подальшу 

діяльність. 
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КОМУНІКАТИВНИЙ РОЗВИТОК ШКОЛЯРА НА УРОКАХ МОВНО-

ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ ЗАСОБАМИ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

Характерною особливістю сучасної школи є зростаючий процес гуманізації освіти, 

орієнтований на особистість дитини, яка формується в процесі навчальної діяльності та через 

її залучення до комунікації з сучасним світом. Виконання цього завдання передбачає 

комунікативний розвиток школяра, який реалізується на уроках мовно-літературної освітньої 

галузі. 

У початковому навчанні предмети мовно-літературної освітньої галузі займають 

лідируюче місце, оскільки спрямовані на формування функціональної грамотності та 

комунікативних умінь молодших школярів [3, с. 355]. Вивчення української мови в 

початкових класах – це початковий етап системи лінгвістичної освіти і розвитку мовлення, 

що забезпечує готовність випускників початкової школи до подальшої освіти. 

Мовно-літературна освітня галузь представлена як сукупність понять, правил, які 

взаємодіють один з одним і є основою для інтелектуального і комунікативного розвитку 

учня. Таким чином, курс має когнітивно-комунікативну спрямованість, що має 

комунікативну мотивацію при розгляді різних розділів і тем мовно-літературної освітньої 

галузі у початковій школі. 

Ступінь сформованості комунікативних умінь у молодших школярів (від 6 до 10 

років) впливає як на результативність навчання дітей, так і на процес їхньої соціалізації та 

становлення особистості загалом. На жаль, на практиці, далеко не всі учні загальноосвітніх 

шкіл та інших освітніх установ можуть чітко і логічно висловлювати свої думки, 

композиційно формулювати своє мовлення, адекватно сприймати і аналізувати 

висловлювання інших людей. Відповідно, перед сучасною методикою постає необхідність 

залучення нових засобів комунікативного розвитку школяра. 

Міжнародний досвід підтримки медіаосвітнього прогресу впроваджується й за 

українським законодавством. На вітчизняних теренах Концепцією Нової української школи, 

Указом Президента України “Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2021” затверджено 

розвиток інформаційного суспільства та медіа шляхом зміни системи освіти як одного з 

найважливіших чинників сталого розвитку. У Національній стратегії розвитку освіти в 

Україні зазначені основні нагальні проблеми освіти: «…недостатня відповідність освітніх 

послуг вимогам суспільства, запитам особистості, потребам ринку праці; повільне 
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здійснення гуманізації, екологізації та інформатизації системи освіти, впровадження у 

навчально-виховний процес інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій; 

відсутність системи мотивацій і стимулювання інноваційної діяльності в системі освіти, 

нівелювання ризиків у зазначеній діяльності та інші…». 

Тема застосування єдиного інформаційного поля в навчальному процесі все частіше 

досліджується  вченими: М. Кисловою, С. Семеріковою, К. Словак, Л. Козловою, Н. 

Мисліцькою, Г. Ткачук та ін. На думку вчених Н. Боголюб, К. Гляненко, О. Сороки, А. 

Юркової та інших, саме залучення сучасних технологій (у тому числі й мобільних) дає змогу 

активізувати комунікативний розвиток школяра та сприяти глибшому розумінню матеріалу, 

підвищити їхню оперативність у користуванні великими обсягами навчальної інформації. 

На сьогодні існує досить велика кількість мобільних додатків, орієнтованих на різний 

тип пристроїв та їхнє програмне забезпечення. Розробники надають вільний доступ до своїх 

програм, що також є немаловажним чинником того, що їх можна застосовувати на уроках 

мовно-літературної освітньої галузі. Мобільні програми дозволять вчителеві зробити уроки 

більш цікавими та різноманітними. За допомогою використання мобільних програм, 

встановлених на пристроях учнів, можна вирішити також проблему нестачі комп’ютерної 

техніки у школах. Учням такі програмні засоби дозволять в ігровій формі опанувати нові 

знання з  мовно-літературної освітньої галузі, що сприятиме більшій популяризації навчання 

в школі та зацікавленню предметом [1, с. 355].   

Для навчання учнів можна  використовувати технологію BYOD (Bring Your Own 

Device) – “прийди зі своїм пристроєм”. Дана технологія включає залучення свого смартфону 

на уроці [2, с. 179].   

Отже, мобільні технології стають невід’ємними освітніми інструментами, 

відкривають широкі можливості для використання інформаційно-комунікаційних технології 

в навчанні. Тому вчителям потрібно розробляти нові способи донесення невідомої 

інформації до учнів із використанням мобільних пристроїв та поєднувати їх із традиційними 

методами навчання. Використання сучасних інформаційних технологій в навчально-

виховному процесі стає для вчителя інформатики важливою частиною його професії.. 
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ФОРМУВАННЯ УСНОГО МОВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБОМ СТОРІТЕЛЛІНГА 

Актуальність дослідження. Етап розвитку суспільства передбачає собою 

вдосконалення то трансформацію освітньої галузі. Вагомим місцем в реформуванні освіти 

посідає положення Концепції НУШ Державного стандарту початкової освіти (2018 р.), що 

передбачає розвиток усіх ключових компетентностей, зокрема у комунікативно-діяльнісному 

підході. Впровадження системи Нової Української Школи надало вагоме значення 

комунікаціям та наголошує на важливості ролі комунікаційних компетентностей і 

мовленнєвої підготовки учнів початкової школи до систематичного навчання. Проблемою у 

мовленнєвій діяльності є розвиток усного мовлення, яке у своїх роботах висвітлюють такі 

вчені, як: М.С.Вашуленко, С.О.Караман, О.Я.Савченко, В.І.Бадер, Л.О.Варзацька,  

М.І.Пентилюк. Всі вищезгадані вчені висловлюють спільну думку, що мова – є засобом 

людського спілкування у аудіальній культурі, який впливає на психіку людини. Тож, коли як 

не зараз, створювати технології, які дозволять розвинути і комунікаційну, і аудіювальну 

компетентність.  

Мета дослідження. Здійснити аналіз проблеми формування усного мовлення 

молодших школярів на уроках української мови засобом сторітелінгу, висвітлити її 

теоретико-методичні аспекти як інновації лінгводидактики. 

Основний текст. Технологія сторітеллінг – метод, який передбачає створення історії 

та передачі її слухачу, за допомогою необхідної інформації, що має на меті вплинути на 

мотиваційну, когнітивну та емоційну сферу. 

Метод  storytelling (story – розповіді; telling – розповідати) винайшов та випробував на 

власному досвіді Девід Армстронг, голова міжнародної компанії Armstrong International. Під 

час створення даної технології Девід Армстронг врахував важливий фактор, а саме: історії, 

порівняно з правилами та директивами, є більш виразними, захоплюючими, емоційними та 

легшими для асоціювання з особистим досвідом. Вони сильніше впливають на поведінку 

людей, легше запам’ятовуються та їм надають значно більшого значення. Відомими 

роботами науковця є: “Managing by Storying Around: A New Method of Leadership” 

(“Керування історіями: новий метод лідерства”) [124], K. Egan “Teaching as storytelling” 
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(“Навчання як розповідь”) та M. Rossiter “Narrative and Stories in Adult Teaching and Learning” 

(“Оповідання та історії у навчанні та навчанні дорослих”).  

Вміння висловлюватись та формулювати свою думку необхідні кожній людині в будь-

якому віці. Сьогодення вимагає володіння інформацією, вміння чітко передавати її суть та  

емоції, а також відстоювати свою позицію, адже це головні завдання, поставлені перед 

освітою. 

Метод сторітелінг є всебічним, оскільки цікавий і освітянам, і психологам, і 

педагогам, так як інформація у вигляді історій розвиває логіку, уяву та підвищує культурний 

рівень. Дана технологія передбачає обмін історіями, створення емоційного зв’язку, що надає 

змогу будувати гармонійні стосунки між педагогом і учнями.  

Сьогодні сторітелінг використовується не тільки в освітньому процесі, але і в інших 

галузях людської діяльності: маркетингу, коучингу, риториці, й останнім часом він став 

нововведенням в освіті. Сторітелінг поєднує в собі кілька напрямків: дидактика й акторська 

майстерність, педагогіка і психологія.  

Тип історії, який використовується в певній галузі, зазвичай залежить від того, якій 

аудиторії вона призначена. Існує декілька ключових принципів в історії будь-якого роду, які 

відрізняють її від звичайного викладу фактів, а саме наявність: 

 персонажу;  

 інтриги;  

 сюжету. 

Головне твердження сторітелінгу “Немає емоції – немає історії – немає результату”. 

Отож, як впливає наявність кожного принципу?  

1. Присутність персонажу дозволить слухачу стати безпосереднім учасником 

розповіді. Для того, щоб “приміряти” на себе образ головного героя та співпереживати йому, 

персонажу слід бути якомога ближче до глядачів.  

2. Наявність інтриги зумовить затримку уваги аудиторії та надасть змогу пережити 

всі емоції історії, з нетерпінням очікуючи, чим вона закінчиться. Проте занадто довга інтрига 

викличе обмаль уваги, що спровокує меншу активність до кінця історії. 

3. Існування сюжету відкриє послідовну уяву, побудовану ланцюжковим способом, 

який містить зав’язку, розвиток, кульмінацію і розв’язку. 

Не лише слухання історії розвиває певні компетентності, а й створення сторітелінгу. 

Процес створення історії включає такі етапи, як: інформування, порівняння, візуалізація і 

деталізація тієї інформації, яку ми прагнемо донести слухачу. Успіх в роботі зі сторітелінгом 

залежить від правдивості, точності та специфічності, яку створюватимуть учасники 

комунікації, а також від доступності та важкості запам’ятовування.  
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Вирізняють такі види сторітелінгу: 

 Культурний 

 Сімейний 

 Соціальний 

 Жахливий 

 Дружній 

 Особистий 

 Міфи та легенди 

Культурний сторітелінг – історії, які мають на меті донести слухачу інформацію про 

цінності релігійні вірування, моральність. Зустрічаються в християнстві, іудаїзмі, буддизмі 

та інших. Доцільно використовувати такі історії для повідомлення правил поведінки в 

суспільстві, важливості дотримання правил техніки безпеки тощо. 

Сімейний сторітелінг - історії про членів родини, пращурів. Це та інформація, що 

передається від старших поколінь нащадкам, дозволяє зберігати пам’ять про предків. 

Доцільно використовувати для ведення архіву. 

Соціальний сторітелінг – історії, що , що повідомляють люди про себе та інших 

людей. Це можуть бути історії про видатних діячів науки та мистецтва, яких можна 

наслідувати в особистому житті. Така форма сторітелінгу об’єднує людей за інтересами, 

зручна та доступна. Доцільно використовувати в щоденному житті. Плітки також 

вважаються соціальним сторітеліном, проте використовування недоцільне.   

Жахливий сторітелінг  (jampstory) – історії, у яких головний персонаж – міфічна 

істота, привід, НЛО, страшна людина. Обов’язково мають несподіваний кінець і 

примушують відчути різні емоції від почутого жаху. Доцільно використовувати для долання 

страхів перед усім невідомим та незвіданим. . 

Дружній сторітелінг – історії, що об’єднують однодумців, друзів, які мають спільний 

досвід, багато чого пережили разом і згадують про це в певній формі. Доцільно 

використовувати у вирішенні особистих проблем, для зберігання дружби, висвітлення 

симпатії та дарування позитивних емоцій. 

Особистий сторітелінг – історії, що висвітлюють досвід і переживання оповідача. 

Доцільно використовувати для самовдосконалення та аналізу помилок. 

Міфи та легенди – історії, що розповідають про можливе у правдивих подіях, та його 

важко підтвердити. Доцільно використовувати при описі певної культури. 

Також іноді виділяють комерційний сторітелінг – історії, що описують неймовірний 

ріст допопвідача. Доцільно використовувати для просування власного бренду. 
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Усі ці методи можна використати для розвитку в учнів цілої низки компетентностей, 

які допоможуть вдосконалити особистість, адже виконують такі функції: 

-Мотиваційну (дає змогу надихнути учнів на прояв ініціативи в освітньому процесі) 

-Об’єднуючу (дає змогу розвинути дружні стосунки, колективну роботу) 

-Комунікативна (дає змогу покращити ефективність спілкування на різних рівнях 

комунікаціях) 

-Впливову (дає змогу стати інструментом впливу без директивного прийому та 

авторитарного режиму) 

-Утилітарну (дає змогу доступно донести мету чи зміст завдання) 

Мистецтво сторітелінгу – один з найефективніших способів надавати навчальному 

процесу особливої якості. Даний метод можна застосовувати у викладанні різних предметів, 

зокрема в українській мові. 

Найпоширеніші завдання сторітелінгу на уроках української мови: 

1. скласти розповідь на певну тему використовуючи не менше 15 

прикметників (інших частин мови) 

2. створити архів історій від бабусь та дідусів про їхнє дитинство 

(можливо у вигляді інтерв’ю) 

3. віднайти та записати 10 синонім до молодіжного сленгового слова (або 

ж до історичного) 

Такі завдання збагачують словниковий запас, впливають на структурованість 

речень та чітку вимову, а також розвивають усне та письмове мовлення. 

Для формування усного мовлення молодших школярів є система знань із фонетики, 

лексикології, морфології, синтаксису, теорії тексту, культури мовлення. 

Комунікативно-діяльнісний підхід у формуванні усного мовлення молодших школярів 

полягає у спільній діяльності педагога і дітей. Те, як будуть засвоєні знання, залежить від 

доречного добору вчителем методів і прийомів навчання, особливо – системи вправ 

Особливе місце у формуванні усного мовлення займають системи: 

– система уроків засвоєння мовно-мовленнєвих знань та вироблення частково-

мовленнєвих умінь;  

– система уроків розвитку усного мовлення.  

Висновки. Керуючись критерієм комунікативної компетентності, вчені в системі 

формування усного мовлення молодших школярів передбачають наявність елементарних 

відомостей, які продемонструють вміння висловлювати чітко думку; знання із лексики, 

морфології та синтаксису. Важливим також є засвоєння звукової сторони мовлення, а саме 
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володіння інтонацією, покращення дикції, усунення лексичних помилок; уміння доцільно 

використовувати словосполучення й речення. 

Таким чином відбувається взаємопов’язане засвоєння усіх рівнів мовної системи. 

Освітян вчать будувати тексти в усній формі. Паралельно отримують знання щодо засобів 

інтонації. Особливо звертається увага на усне мовлення: правильності, змістовності, 

логічності, зв’язності, точності, багатству й виразності.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Казка, гра, фантазія — життєдайне 

джерело дитячого мислення, 

благородних почуттів та прагнень. 

(В. Сухомлинський). 

  

Хімія — це наука, що не лише є основною науково-технічного прогресу, але й сприяє 

розвитку особистості й підвищенню культури людини. Тому саме методика викладання хімії 

має постійно вдосконалюватися та оновлюватися відповідно до сучасних вимог. Здобувач 

освіти повинен оволодівати знаннями у процесі взаємодії з учителем, іншими здобувачами 

освіти чи групою однолітків. Це сприяє підвищенню інтересу до вивчення предмета та 

ефективності самого процесу здобуття знань. Для реалізації таких завдань максимально 

ефективними є інтерактивні технології навчання. 
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Інтерактивне навчання передбачає наявність і розвиток у кожного здобувача 

освіти, вміння спілкуватися один з одним, оперувати різними даними, користуватися 

джерелами інформації, володіти усім спектром мисленнєвих операцій, приймати рішення. 

Залежно від змісту інтерактивних завдань чи вправ здобувач освіти розвиває навички 

опрацьовувати інформацію, розробляти опорні конспекти і схеми, складати таблиці, 

обмінюватися інформацією з іншими, висловлювати власні думки, виконувати завдання 

різних рівнів складності, має здатність оцінювати та самооцінювати роботу. 

В основі інтерактивного навчання лежать принципи: 

 безпосередньої участі кожного учасника занять (це зобов’язує вчителя як 

організатора освітнього процесу зробити кожного учасника активним шукачем шляхів і 

засобів розв’язання тієї чи іншої проблеми); 

 взаємного інформаційного, духовного збагачення (при цьому освітній процес 

слід організовувати таким чином, щоб учасники його могли обмінятися життєвим досвідом, 

отриманою інформацією); 

 особистісно-зорієнтоване навчання. 

Застосування інтерактивних технологій потребує старанної підготовки вчителя і 

учнів. Вони мають навчитися успішно спілкуватися, використовувати навички активного 

слухання, висловлювати особисті думки, вміти ставити запитання й відповідати на них. 

Ефективність інтерактивних технологій залежить від таких умінь вчителя: 

 давати учням для попередньої підготовки різні за змістом завдання (прочитати, 

обміркувати, виконати самостійні підготовчі завдання); 

 відбирати для уроку або заняття такі інтерактивні вправи, які дали б учням 

«ключ» до засвоєння теми; 

 під час інтерактивних вправ давати учням час подумати над завданням, щоб 

вони сприйняли його серйозно, а не механічно або «граючись» виконали його; 

 на одному занятті використовувати одну-дві інтерактивні вправи, а не їх 

калейдоскоп; 

 здійснювати спокійне глибоке обговорення за підсумками інтерактивної 

вправи, зокрема акцентуючи увагу й на тому матеріалі теми, що безпосередньо не 

порушується в інтерактивній вправі; 

 проводити швидкі опитування, самостійні домашні роботи з різноманітних 

матеріалів теми, не пов’язаних з інтерактивними завданнями. 
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 Рис. 1. Класифікація інтерактивних технологій навчання 

Залежно від мети уроку і форм організації навчальної діяльності учнів розрізняють 

такі інтерактивні технології навчання [1–3]: 

Беручи до увагу класифікацію інтерактивних технологій, характеристику 

інтерактивних методів навчання [1–3], зазначимо, що практичне застосування 

інтерактивних методів навчання передбачає: 

 виконання індивідуальних завдань (картки, схеми тощо); 

 роботу в парах (“Обличчя до обличчя”, “Один-удвох-усі разом” та ін.); 

 роботу в малих групах (“Пошук інформації”, “Коло ідей” та ін.); 

 інтерактивні ігри (“Рольова гра”, “Спрощене судове слухання”, “Інтерв’ю”, 

“Мозковий штурм” та ін.); 

 стратегії, які значною мірою стимулюють розвиток інтелектуально-творчих 

здібностей дітей (кросворди, вікторини, творчі завдання тощо). 

За допомогою різноманітних прийомів (“Міні-практикум”, “Лови помилку”, 

“Хімічний диктант”, “Формульний диктант”, “Вірю-не вірю”, “Коло ідей”, “Мозковий 

штурм”, “Хімічний  крос”, “Асоціативний кущ”, “Власні приклади”) реалізуються  основні 

компетентності у природничих науках і технологіях та вміння вчитися впродовж життя. Ці 

прийоми стимулюють самоосвітню діяльність учнів, допомагають їм самореалізуватися, 

розвивають пізнавальні потреби. 

Освітній процес з хімії включає не лише традиційні уроки, а й нестандартні уроки, 

позакласні заходи. Тому інноваційні технології широко використовують під час проведення 

нестандартних уроків (урок–лекція, урок–семінар, урок-конференція, урок-суд, урок-брейн-

ринг, урок-КВК, урок-розслідування, урок-мандрівка, урок-екскурсія, урок-есе, урок-

композиція та ін.). 

Варто відмітити, що інтерактивні технології навчання дають позитивний ефект під 

вивчення хімії, бо дають змогу працювати учням в парах, мікрогрупах або малих групах, 
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маніпулювати предметним матеріалом шляхом спостережень, хімічних дослідів і 

випробувань різних можливостей для розв’язання поставленої задачі чи проблеми. 

Інтерактивне навчання допомагає учням опрацьовувати навчальний матеріал, розмовляючи, 

дискутуючи та обговорюючи різні точки зору. 

Вважаємо, що слід поєднувати взаємонавчання з самостійним пошуком, 

традиційними методами навчання тощо. Неможливо побудувати весь процес навчання 

виключно на інтерактивних методах. Це один з багатьох прийомів, які допомагають 

досягнути мети і приносять результат тільки в поєднанні з іншими методами роботи. 

Використання інтерактивних технологій, на нашу думку, не може бути головною 

ціллю. Адже найголовніше, щоб за допомогою інтерактивного навчання в поєднанні з 

традиційним навчанням була створена така атмосфера в класі, яка б сприяла 

співробітництву, розумінню і доброзичливості, а також підвищувала інтерес здобувачів 

освіти до предмета, посилювала в них прагнення здобувати знання самостійно, 

використовуючи вчителя як консультанта і організатора всього процесу навчання. 

Список використаної літератури: 

1. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності: навч. посіб. Львів: Видав. 

центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 608 с. 

2. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. 

Київ: А.С.К., 2003. 192 с. 

3. Наволокова Н.Н. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій. Харків: 

Основа, 2010. 176 с. URL: https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/03/Navolokova_Enciclopedia.pdf. (дата звернення: 25.10.2022) 

 

  

Ганушкевич Мар’яна (факультет педагогічної освіти) 

Наук. консультант – проф. Шукатка О.В. 

  

ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ В СІМ’Ї ТА РОДИНІ: 

ПРОБЛЕМИ, ОСОБЛИВОСТІ, ФОРМИ, МЕТОДИ 

Однією з найбільших проблем у сучасному суспільстві є недостатня можливість 

правильно виконувати функції, які пов’язані з вихованням особистості. Виховання 

особистості реалізується у процесах співпраці батьків та дитини. 

Особистість - це індивід, який формується під впливом життя та спілкування у лоні 

суспільства. Формування особистості відбувається завдяки впливу сім’ї, школи, суспільства. 

https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Navolokova_Enciclopedia.pdf
https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Navolokova_Enciclopedia.pdf
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Сім’я та родина допомагає адаптуватися в суспільстві, засвоїти досвід старших 

поколінь, зрозуміти своє покликання, знайти шляхи найефективнішого 

самовизначення. Сім’я є незамінним, глибоко специфічним соціальним інститутом розвитку 

особистості. Протягом усього життя родина є найважливішим компонентом 

мікросередовища, а для дитини, особливо в перші роки її життя, вплив сім’ї домінує над 

усіма іншими впливами, значною мірою визначаючи її життєвий шлях у майбутньому. Саме 

в родині закладаються основи ціннісно-мотиваційної сфери особистості, формується її 

характер. Вплив сім’ї на розвиток особистості залежить від її складу, морально-

психологічного клімату, соціальної орієнтації, загальної та педагогічної культури батьків, 

часу і характеру спілкування кожного з них з дитиною, єдності чи суперечливості вимог до 

неї, кола сімейних інтересів тощо. Такі умови мають особливе значення для розвитку 

особистості дитини [3, с. 208]. 

Лише вступаючи у спілкування з іншими людьми, тобто перебуваючи в сім’ї, в 

референтній групі, в колективі, суспільстві, людина розвивається як особистість, пізнає 

навколишній світ, інших людей і саму себе, свою людську сутність. Спілкування - необхідна 

умова існування людини і, разом з тим, один з основних чинників і джерел її психічного 

розвитку в онтогенезі. Особистість завжди є носієм тих чи інших індивідуальних якостей і 

властивостей, що виступають у складному поєднанні і виявляються у її поведінці, в 

ставленні до інших, у рисах її характеру, волі, здібностях, інтересах, потребах і мотивах 

діяльності, переконаннях та ідеалах [1, с. 6]. 

За твердженням С. Гончаренка, виховання особистості повинне реалізуватися через 

гуманізацію освіти і ґрунтуватися на трьох принципах у розумінні людини, зокрема: цінності 

особистості та сприйняття її такою, якою вона є; унікальності  особистості як  батьків, так і  

їхніх дітей; непередбачуваності особистості, що пов’язана з наданням дитині права на 

помилку, на мислення своїми образами, тобто допомогти їй пізнати себе і оточуючих. 

Сім’я сприяє формуванню особистості з усталеною поведінкою. Родина є моделлю 

суспільства на конкретному історичному етапі розвитку, відображає його моральні та 

духовні особливості. Вона функціонує на основі спільного побуту, економічного, морально-

психологічного укладу, виховання дітей, взаємної відповідальності. Сім’я забезпечує 

соціалізацію людини, самореалізацію особистості, захист від проблем, сприяє формуванню 

особистості з усталеною поведінкою. Це мала соціальна група, заснована на шлюбі та 

кровній спорідненості. Члени сім’ї об’єднані емоційними зв’язками, спільністю побуту, 

моральною відповідальністю, взаємодопомогою [3, с.17-18]. 

Ідеал виховання - це особистість, яка здатна і готова своєю діяльністю, своїм життям 

забезпечувати буття свого народу, суспільства і держави в усіх її формах, проявах відповідно 
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до вимог часу. Тобто, це високоосвічена, соціально активна людина, наділена глибокою 

громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, патріотичними почуттями, 

є носієм кращих надбань української та світової культури, здатна до саморозвитку і 

самовдосконалення [2, с. 248]. 

Висновки. Сім’я - перше джерело, з якого починається велика ріка почуттів і 

переконань. Сімейне виховання повинно приносити задоволення як батькам, так і дітям. 

Розвиток особистості є дуже складним, довготривалим. 

Мета родинного виховання полягає у формуванні гармонійно розвинутої особистості 

та якостей і властивостей особистості, які допомагають гідно долати труднощі, що 

трапляються на життєвому шляху. Загальній меті підпорядковуються завдання родинного 

виховання, якими є: здійснення фізичного, розумового, морального, трудового, економічного 

та естетичного виховання.  

У формуванні особистості участь повинні брати в першу чергу сім’я, але також 

обов’язково і родина. Саме батьки вводять дитину в складний світ людських взаємин. Родина 

завжди була найкращим колективним вихователем, носієм найвищих національних ідеалів. 

Родина для дитини є першоосновою розвитку її як унікальної особистості.  
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Сім’я, родина – найвища цінність на Землі, яка робить життя кожної людини 

щасливим , повноцінним. Але батьки повинні усвідомлювати , що вони виконують важливу 

соціальну роль, адже кожна родина є фундаментом здорового суспільства. Безпосередньо, 

сім’я – це справжній університет людських відносин, в якому людина росте, розвивається та 
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вдосконалюється . Необхідно додати , що виховання дитини – це важка, трудомістка сфера 

людської діяльності, успіх якої зумовлюється безліччю чинників найрізноманітнішого 

походження. Однак, виховує не тільки і не скільки сам виховний процес, а ті щоденні, 

конкретні взаємини, під час яких дитина день за днем вбирає в себе і активно переосмислює 

людські цінності, способи поведінки, сутність ставлень до явищ життя і самої себе . Важливо 

навести слова Макаренка, який говорить: “Виховний процес є процес постійно триваючий і 

окремі деталі його вирішуються в загальному тоні сім’ї, а загальний тон не можна вигадати і 

штучно підтримувати. Загальний тон, любі батьки створюється вашим власним життям і 

вашою власною поведінкою”. 

Мета виховання підростаючого покоління – формування всебічно розвиненої 

особистості, сім’я, як і школа, здійснює моральне, розумове, трудове, естетичне, фізичне та 

інші напрями виховання. На думку М. Г. Стельмаховича, тіло, душа, розум – три 

кити батьківської педагогіки.  

Сімейне виховання – це найбільш древня форма соціалізації і виховання дітей. Вона 

здатна об’єднувати у собі вплив культури, звичаїв, традицій і взаємодію батьків з дітьми, у 

процесі якої відбувається розвиток і становлення їхньої особистості. Важко не погодитись з 

тим, що значення сім’ї у вихованні дитини неможливо переоцінити, адже саме в сім’ї 

формуються перші уявлення дитини про життя, його цінності орієнтації, соціальні 

настанови. Саме в сім’ї дитина вперше соціалізується. Сім’я формує риси характеру, 

переконання, погляди, світогляд дитини, співчуває їй, підтримує її довірливим емоційним 

спілкуванням. Тепло і затишок домашнього вогнища, взаєморозуміння та співпереживання 

роблять людину більш стійкою. 

Методи виховання: 

 формування свідомості особистості (бесіда, лекція, дискусія, переконання, 

навіювання приклад); 

 формування досвіду поведінки (привчання, тренування, педагогічна 

вимога, громадська думка, прогнозування); 

 стимулювання діяльності і поведінки (гра, змагання, заохочення, покарання); 

 самовиховання (самопізнання, самоусвідомлення, саморегуляція). 

Важливо зазначити, що від правильного сімейного виховання дитини залежить чи 

стане вона в майбутньому повноцінною особистістю, повноправним членом суспільства. 

Сімейне виховання – тривалий процес впливу на особистість дитини, що виражається в 

спрямованих діях з боку батьків для досягнення певного результату. Це й несвідомий вплив 

на дитину, який відбувається повсякчас у процесі спілкування батьків і дитини, і вплив, який 

чинить на дитину поведінка й приклад батьків. Результати такої сімейної взаємодії 
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залежатимуть від впливу батьків на дітей і можуть проявлятись по-різному. В цьому разі в 

дітей формується тип поведінки, який відповідає ціннісним уявленням сім’ї. Кожна родина 

має свої ціннісні орієнтації. Словом і ділом батьки схвалюють поведінку дитини, що 

відповідає їхнім уявленням про добре. 

Авторитет батьків наступна важлива умова успішного сімейного виховання. У 

люблячій сім&apos;ї авторитет батьків – завжди на належному рівні. Своє ставлення до 

навколишнього життя, норми й правила поведінки діти часто запозичують від батьків. 

Постійне прагнення мати перед собою авторитет, до якого в будь-яку мить можна звернутися 

по допомогу, пораду – одна з особливостей психічного складу дитини. Дитина, котра може 

ділитися своїми радощами й прикрощами з батьками, більш урівноважена, впевнена. 

Макаренко А. С. вважав, що без авторитету виховання неможливе. На його думку, 

сенс батьківського авторитету полягає в тому, що він не потребує жодних доказів і 

приймається як незаперечне достоїнство старшого, як його сила й цінність, видима дитячим 

оком. Бути авторитетним батьком – означає притягувати дитину силою й привабливістю 

своєї особистості, керувати нею й допомагати їй. Маючи опору й підтримку батьків, дитина 

одержує життєву впевненість, силу. Основою батьківського авторитету є любов, увага до 

дитини, турбота про неї. Авторитет батьків міцніє, коли дитина повсякчас бачить їхню 

високу моральність, культуру та ерудицію, терплячість і доброзичливість до навколишніх. 

Дитина якомога частіше має бути свідком зразкової поведінки й діяльності дорослих, тоді 

вона зможе орієнтуватися на їхній приклад і формувати свої життєві цінності. Батьківський 

приклад і авторитет – особлива форма передачі соціального й морального досвіду старшого 

покоління молодшому, це найважливіший спосіб соціальної спадщини.[2, c.42] 

Відповідальні батьки думають про свій авторитет, стараються зміцнювати його, адже 

завоювати його важко, а втратити легко. Отож, допоможе в цьому батькам любов, 

взаєморозуміння й взаємодопомога, що разом створюють неповторний мікроклімат у 

сім&apos;ї, який впливає на емоційне самопочуття всіх її членів. Крізь призму такого 

мікроклімату дитина сприймає  весь світ і своє місце в ньому. Залежно від того, як 

поводяться  з дитиною дорослі, які почуття й ставлення проявляють до неї близькі люди, 

вона сприймає світ або як привабливий, або як такий, що її відштовхує. В результаті в неї 

виникає довір’я чи недовір’я до світу, що і є основою формування позитивного самовідчуття 

дитини. Емоційно-сприятливі стосунки в сім’ї стимулюють у всіх її членів почуття, 

поведінку, дії, спрямовані одне на одного. Благополуччя людини в родині переноситься на 

інші сфери взаємин (на ровесників у дитячому садку й школі, загалом на навколишніх). І 

навпаки, конфліктна обстановка в сім’ї, брак душевної близькості між її членами часто 

лежать в основі дефектів розвитку й виховання.[1, c.25-26] 
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Таким чином, якщо батьки не поважають дитини через те, що вона має свою позицію, 

то цим вони не визнають індивідуальності її особистості. Ті, котрі поважають особистість 

дитини, рахуються з її думкою, потребами, інтересами, прагнуть зрозуміти сенс її вчинків, 

свої дії вибудовують не від якихось правил, а від дитини, її стану. Василь Сухомлинський 

казав, що є якості душі, без яких людина не може стати справжнім вихователем, і на 

першому місці серед них – уміння проникати в духовний світ дитини. Цим умінням мають 

володіти і вчителі, і батьки. В сім’ї таке проникнення може ускладнитися, якщо її члени 

мають різні ідеали, переконання, що позначається на взаємовпливах.[3,c.132-133] Водночас 

різновікове оточення допомагає дитині ширше проявляти свої емоційні та інтелектуальні 

можливості, швидше їх реалізувати. Така сім’я сприяє поступовому її прилученню до 

суспільного життя, розширенню її світогляду й досвіду 

З огляду на широке коло означених проблем можна зробити певні висновки: 

 Що такий складний,  інтегрований, комплексний багаторівневий феномен, як 

сім’я і виховання дітей і сім’ї є актуальним завданням сучасного історико-педагогічного 

дослідження; 

 Щоб досягти успіху у вихованні дитини в час стрімких умов процесу виховання, 

батькам необхідно не тільки засвоювати кращі надбання родинної педагогіки, а й 

оволодівати новими методами і прийомами виховання; 

 Звичайно, дітей треба вчити розрізняти добро і зло, формувати в них критичне, 

непримиренне ставлення до тих, хто керується антигуманними поглядами та нормами 

моралі. Однак формування у дитини правильної життєвої позиції, активної протидії злу 

можливе на основі виховання у неї передусім поваги до людей, вміння самостійно зрозуміти 

добро, відрізнити його від злого, негідного. Зрозуміло, що такі риси формуються у юної 

особистості під впливом багатьох чинників. Однак вирішальну роль у цьому плані відіграють 

реальні людські взаємини у сім’ї. Саме у сім’ї складаються і поступово змінюються ті або 

інші життєві установки особистості, котрі й визначають сутність її духовності, її моральне 

обличчя; 

 Сімейне виховання дає дитині всю гаму почуттів і уявлень про життя. Його сила й 

значення незрівнянні з жодним іншим, навіть з дуже кваліфікованим вихованням у дитячому 

садку чи в школі. Головним у сімейному виховані є вимоги батьків та взаємоповага, що 

панують у сім’ї. Отже, формування вільної особистості дитини можливе тільки там, де 

дитина визнається найвищою цінністю, а основними засобами виховання є добро, ласка, 

любов, повага і взаєморозуміння. 
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ  

Міцне здоров’я є надійним підгрунтям для успішного майбутнього молодого 

покоління. Студентство являє собою потенціал кваліфікованих трудових ресурсів країни, 

основний інтелектуальний потенціал суспільства, є активним суб’єктом соціального 

відтворення та рушійною силою подальших соціально-економічних змін та суспільного 

розвитку держави. 

Здоров’я людини являє собою цілісне, системне явище, стан якого залежить не тільки 

від природних і соціальних зовнішніх чинників, а й від внутрішніх. Характерними явищами в 

житті молодих людей стали недбале ставлення до власного здоров’я і, що найгірше, – досить 

швидке поширення серед молоді паління, вживання алкоголю, наркотичних та психотропних 

наркотичних речовин, збільшення венеричних захворювань. Формування здорового способу 

життя студентської молоді це складний процес, який потребує активної участі у ньому 

якомога більшої кількості людей: батьків, викладачів, а також вихователів гуртожитків, 

проте першорядна роль у збереженні і формуванні здоров’я належить самій людині, її 

настановам і ціннісним орієнтаціям, мотивації та життєвим пріоритетам. У процесі 

формуванні здорового способу життя студентів непересічною є роль психолога, діяльність 

якого полягає у здійсненні соціально-психологічного супроводу студенті, а також захисті 

їхнього психічного здоров’я. Перспективою поліпшення здоров’я виступає системна 

діяльність в напрямку формування здорового способу життя, що є набагато ефективнішою, 

ніж постійне збільшення витрат на лікування наслідків недбалого ставлення до власного 

здоров’я. Стан здоров’я студентської молоді – один із важливих узагальнюючих параметрів 

здоров’я нації. 

Сучасні дослідження феномену “здоровий спосіб життя” не дають однозначного його 

визначення. Якщо за традиційними уявленнями це поняття означало відсутність шкідливих 
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звичок, наявність раціонального харчування, оптимального рухового режиму та 

загартування, то сьогодні до нього додалася потреба раціональної організації праці, побуту 

та підвищення імунітету людини. Так, на думку Т. Бойченко, Н. Колотій, “здоровий спосіб 

життя – це сукупність форм життєдіяльності людини, яка забезпечує її здоров’я та успішний 

життєвий шлях. Власне, це – гармонійна життєдіяльність людини, що сприяє зміцненню і 

збереженню здоров’я” [2]. Також розглядається питання і відповідального ставлення до 

власного здоров’я. У наукових дослідженнях вченого Ю. Лісіцина здоровий спосіб життя 

визначається як “спосіб життєдіяльності, спрямований на зміцнення і покращення здоров’я 

людей”, при цьому “спосіб життя”, на думку дослідника, містить в собі чотири категорії: 

економічну – “рівень життя”, соціологічну – “якість життя”, соціально-психологічну – “стиль 

життя”, соціально-економічну – “устрій життя” [2]. На думку А. Антонової та Н. Поліщук, 

структура здоров’язберігаючої компетентності повинна містити низку життєвих навичок, що 

сприяють формуванню здорового способу життя, [1] а саме:  

1. Життєві навички, що сприяють фізичному здоров’ю: раціональне харчування, 

рухова активність, санітарно-гігієнічні навички, режим праці та відпочинку; 

2. Життєві навички, що сприяють соціальному здоров’ю: ефективного 

спілкування, співчуття, розв’язування конфліктів, поведінки в умовах тиску, погроз, 

дискримінації, спільної діяльності та співробітництва; 

3. Життєві навички, що сприяють духовному та психічному здоров’ю: 

самоусвідомлення та самооцінка, самоконтролю, мотивація успіху та тренування волі, 

аналізу проблем і прийняття рішень, визначення життєвих цілей та програм [1]. 

Висновок. Здоровий спосіб життя являє собою гармонійний режим поєднання роботи 

та відпочинку, оптимальне харчування, фізичну активність, дотримання гігієни, відсутність 

шкідливих звичок, а також містить найважливішу складову – доброзичливе ставлення до 

оточуючих і до життя взагалі в будь-яких його проявах. Людина, що веде здоровий спосіб 

життя, легше витримує стреси, психоемоційні перевантаження, ефективніше захищається від 

негативного впливу довкілля. Студентська молодь є носієм репродуктивного, творчого, 

економічного потенціалу країни, тому особливості формування, збереження, зміцнення 

здоров’я повинна займати одне з найважливіших місць у сфері її життєвих та професійних 

інтересів.  
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ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА ЯК ПРОВІДНИЙ ФАКТОР ЕФЕКТИВНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ НУШ 

Актуальність дослідження.  За останні роки освітній процес в українських школах 

зазнав чимало реформувань та інновацій. Однією із головних завдань Нової Української 

Школи є  налагодження ефективної взаємодії усіх учасників освітнього процесу на засадах 

педагогіки партнерства, основані на співпраці вчителя, учня та батьків. Адже як ми знаємо, 

сім’я є природним середовищем первинної  соціалізації дитини, а її вплив на формування 

особистості є беззаперечним. 

Одним із головних завдань педагогів Нової Української Школи є 

 налагодження партнерських стосунків з батьками, щоб забезпечити максимальну підтримку 

дітям, задовольнити їхні потреби, які виникають у процесі розвитку та навчання [1, с.146 ]. 

Мета дослідження – розкрити сутність цілі, завдання та шляхи реалізації педагогіки 

партнерства в умовах НУШ. 

Одним із ключових компонентів формули Нової Української Школи є педагогіка 

партнерства, в основі якої – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і 

батьками. Педагоги, учні та батьки, об’єднані спільними цілями та прагненнями, є 

добровільними та зацікавленими однодумцями, рівноправними учасниками освітнього 

процесу, відповідальними за результат  [1, с.16]. 

Фундаментальними принципами педагогіка партнерства є: 

• повага до особистості; 

• доброзичливість і позитивне ставлення; 

• довіра у відносинах;  

• діалог – взаємодія – взаємоповага;  

• розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, 

горизонтальність зв’язків);  
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• принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття 

зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей) [1, с.16]. 

Для того, щоб максимально сприяти самореалізації кожного учня, потрібно 

насамперед усвідомлювати, що кожен учень – це неповторна та унікальна індивідуальність. 

Тому основним принципом побудови освітнього середовища школи, мета якої полягає в  

розумінні кожного учня та виявленні до нього поваги, є пріоритет вільного розвитку особи. 

Партнерство передбачає використання таких прийомів, за яких кожен учень відчуває 

себе особистістю, відчуває турботу та увагу вчителя особисто до нього. Одним з положень 

гуманної педагогіки є твердження про те, що кожен шкільний день, кожен урок повинен бути 

продуманим як подарунок дітям, кожне спілкування дитини зі своїм учителем повинно 

вселяти в неї радість і оптимізм. Обов’язок вчителя – дати радість пізнання, оскільки він є 

носієм Світла,  творцем, який допомагає учневі відкрити самого себе [2, с.21 ]. 

У пораднику для вчителя “Нова українська школа” зазначено: “Кожна дитина – 

неповторна, наділена від природи унікальними здібностями, талантами та можливостями. 

Місія Концепції “Нова українська школа” – допомогти розкрити та розвинути здібності, 

таланти та можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і 

батьками” [1, с.16 ]. 

За системою видатного педагога Василя Олександровича Сухомлинського виховання 

особистості має здійснюватися через тріаду “школа – сім’я – громадськість”. У свої працях 

він зазначав, що не тільки школа виховує й дає освіту, а й родина, причому з першого дня 

існування дитини вона виконує ці ж функції. Тому родина та школа повинні розвиватись 

разом. “Удосконалення, поглиблення суспільного виховання означає не применшення, а 

посилення ролі родини. Гармонійний, усебічний розвиток можливий тільки там, де два 

вихователі – школа й родина – не тільки діють разом, ставлячи перед дітьми одні й ті ж 

вимоги, а й є однодумцями, розділяють одні й ті ж переконання, завжди виходять з одних і 

тих самих принципів, ніколи не допускають розбіжностей ні з метою, ні у процесі, ні в 

засобах виховання” [3, с.137 ]. 

Педагогіка партнерства можлива за певних умов, зокрема коли батьки є свідомі того, 

що їхня активна участь у житті школи, насамперед є дуже важливою для дитини та її 

успішності в навчанні; коли батьки бачать компетентного вчителя, його дбале та хороше 

ставлення до дитини, яке позитивно впливає на активність учня в освітньому процесі. 

Навчальна та пізнавальна діяльності учнів на уроках значно підвищуються не тільки через 

цікаві та різноманітні завдання, методи та прийоми, а й через  злагоджену взаємодію й 

характер відносин, які створює педагог в процесі навчання.  Адже коли в класі присутня 

атмосфера любові, взаєморозуміння, довіри, поваги, коли учні відчуватимуть, що їхні думка, 
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творчий пошук, цінується, вони будуть прагнути до виконання нових, складніших 

навчально-пізнавальних завдань. 

Для того, щоб участь батьків в освітньому процесі була ефективною, потрібне чимале 

зусилля педагога, його ініціативність, рішучість та світлий розум. Зокрема, вчитель має 

проводити під час навчального року як традиційні форми співпраці, такі як батьківські збори, 

сімейні заходи, бесіди, так й інноваційні, зокрема тренінги, круглі столи, сімейні вечори, 

диспути тощо. Також є дуже важливим залучення батьків до різних організаційних заходів 

школи, зокрема проведення екскурсій, шкільних та позашкільних свят, ярмарок, 

волонтерської діяльності. Також потрібно  своєчасно  інформувати батьків про життя школи, 

її плани на майбутнє, методи та прийоми. 

У контексті нашого дослідження зазначимо, що педагогіка партнерства передбачає 

відкриті та довірливі стосунки дорослих як у школі, так і в сім’ї. Для цього потрібні 

доброзичливі, товариські стосунки з дітьми. Адже саме співпраця розглядається як спільна 

робота рівних, під час якої, співробітника не можна примусити відповідати на запитання 

через виклик до дошки, або ж оцінювати його [2, с.22 ]. 

Висновки. Отже, педагогіка партнерства є дуже важливим чинником ефективної 

взаємодії усіх учасників освітнього процесу. Адже тісний взаємозв’язок вчителя, батьків та 

учнів сприяє створенню  атмосфери, яка ефективно та позитивно впливає на розвиток 

особистості учнів, формування їхньої ініціативності, творчості та вмінні працювати 

командно. Школа та сім’я – це дві потужні сили, роль яких, у становленні особистості кожної 

людини, важко переоцінити. І якщо педагог зумів налагодити міцні стосунки з учнями та 

їхніми батьками, викликати у батьків бажання допомагати своїй дитині, підтримувати її, 

розвивати її таланти, бути активним учасником її шкільного життя, можна бути певним, що 

він цілком може досягти своїх виховних цілей у навчанні та виховати дружній, ініціативний 

та творчий класний колектив. 
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ПЕДАГОГІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНІВ В УМОВАХ НУШ 

Актуальність дослідження визначається у тому, що нова українська школа функціонує 

на засадах педагогіки партнерства, в основу якої лежать: спілкування та взаємоспівпраця між 

вчителями, учнями та батьками. Учні та вчителі є об’єднані спільними цілями та 

прагненнями, саме тому являються добровільними та зацікавленими однодумцями, рівними 

учасниками навчального процесу, однак педагог є відповідальним за усі нововведення, які 

стосуються освітньої програми та культури.  

17 серпня 2016 р. Міністерство освіти і науки України оприлюднило для широкого 

обговорення першу версію “Концептуальних засад реформування середньої освіти”. Цей 

документ окреслює ідеологію змін в освіті, які вкладаються в проект нового базового закону 

“Про освіту” (№ 3491-д від 04.04.2016). Даний закон появився внаслідок громадсько-

політичного діалогу, який тривав більше 3-х років [1]. 

Наприкінці грудня 2016 р. на засіданні Кабінету Міністрів України був представлений 

проект “Нова українська школа (НУШ)” — концепцію глобального реформування системи 

загальної середньої освіти в Україні на 2017–2029 роки. НУШ впевнено стартувала в 

закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО) України.  

Відносини вчителів і дітей в рамках НУШ формують те середовище, в якому і 

здійснюється розвиток особистості школярів. База таких відносин у технології саморозвитку 

ґрунтується на особистісному підході і педагогіці партнерства. Це показує гуманізм і 

демократизм відносин, а також визнання прав кожного школяра на своєрідність, 

неповторність, унікальність особистості, прийняття його думки та позиції [3]. 

Педагогіка партнерства базується на соціальному партнерстві, оскільки система освіти 

функціонує в соціальному середовищі, тому в основі партнерства має стати забезпечення 

інтересів учасників навчально-виховних відносин, вироблення та проведення узгодженої 

взаємодії. 

Змістом співробітництва вчителя та учня в навчальному процесі є діалогічність 

відносин і спілкування. Завдяки цьому розвиваються [3]: 

 можливість взаємодіяти з врахуванням поглядів партнера, розуміти мету думок. 

Впізнавати різницю між емоційними станами учасників спільної діяльності; 
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 ініціативність, прагнення здобувати недоступну інформацію за допомогою 

задання питань, використання діалогу, готовність учасника запропонувати партнеру власний 

план дій; 

 коректна самооцінка, здатність раціонально вирішувати конфлікти. 

Ставлення “вчитель – учень” у педагогіці партнерства займає найважливіше місце для 

його функціонування. Традиційна педагогіка є заснованою на положеннях вчителів як 

суб’єктів педагогіного процесу, а учні – як об’єкти. У концепції співробітництва таке 

положення може змінюватися в залежності від уявлення про учнів як про суб’єктів своєї 

навчальної діяльності. Тому два суб’єкта одного процесу зобов’язані діяти разом, бути 

партнерами, відображувати союз двох поколінь: більш старшого з набутим роками досвідом 

та покоління з меншим досвідом, проте такого, який має переваги молодості; жоден із них не 

повинен стояти над іншим. 

Суб’єкт-суб’єктний характер педагогічного спілкування – це принцип його 

ефективної організації, який характеризується у рівності психологічних позицій, взаємній 

гуманістичній установці, активності вчителя та учнів, взаємопроникненні їх у світ почуттів 

та переживань, готовності прийняти співрозмовника та взаємодіяти з ним. 

Встановлення контакту становить важливий стан поєднання вчителя та учнів, що має 

такі ознаки як: взаєморозуміння, співпереживання і готовність до взаємодії. Ознаками 

контакту вчителя з учнями у процесі спілкування є [2]: 

 взаємне особистісне сприйняття вчителя і учнів, відкритість у 

відносинах та розкутість у висловлюванні думок; 

 згода в головних змістовних положеннях взаємодії; 

 наявність емоційного резонансу; 

 подальший інтерес до взаємодії й надалі; 

 високий рівень наявності контакту очей у бесідах; 

 узгодженість поз, міміки та інтонації у діалозі. 

Перед вчителем поставлене важливе завдання: задіяти дітей до загальної праці 

навчання, викликати у них почуття щастя в досягненні успіхів, проявлення прогресу та 

розвитку. Педагогіка співробітництва робить наголос на залучення дітей до навчального 

процесу, на співпрацю вчителя та учнів, партнерство вчителя і дітей в процесі навчання.  

Один з принципів педагогіки співробітництва – це зняти почуття страху в учнів на уроках, 

зробити його розкутим, вільним, впевненим в своїх силах, бачити в ньому повноцінну і 

здатну до творчості серйозну людину [3].  

Вчителі повинні підтримувати з дітьми на уроках дух співробітництва, висувати перед 

учнями складні цілі, робити наголос на її винятковій складності та переконувати їх в тому, 
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що ціль буде досягнута, коли тема буде добре вивчена. В цьому випадку учнів буде 

об’єднувати саме віра в можливості подолання труднощів. 

Демократизація освітнього процесу висовує припущення щодо створення особливого 

психологічного клімату, який характеризується дружньою участю, емоційною чуйністю та 

увагою до співрозмовника.  Зміст і прийоми емоційного впливу педагога на учнів полягають 

в наступному [2]: 

 у подані та пояснені вчителем матеріалу в такому виді, яке відбиває 

його суб&apos;єктивне бачення; 

 в “оголенні” педагогом ходу свого мислення (демонстрація сумнівів, 

відмовлення від повного розкриття, свідоме “гальмування” відповіді з метою 

порушення очікувань учнів); 

 у прояві своїх почуттів (замилування, розчарування тощо); 

 у внесенні в навчання проблемності, елементів змагальності і гри, 

діалогізації заняття. 

Серед важливих умов співпраці у школі є також перехід від переважно “прямого” 

управління до “непрямого” управління, який є організацією соціально-педагогічного 

середовища, що в свою чергу сприяє розвитку самоврядування учнів. Шлях від твердого 

управління до самоврядування є неминучим і лежить через цю форму співпраці між 

вчителями та учнями, як самоврядування. 

Отже, педагогіка партнерства між педагогом та учнями створює істинно 

демократичний спосіб взаємодії вчителя і учня, що не відкидає різниці в їх життєвому 

досвіді, знаннях, проте передбачає безумовну рівність у праві на повагу, довір’я, 

доброзичливе ставлення і взаємну вимогливість. 
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ОСОБЛИВОСТІ УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІКИ 

ПАРТНЕРСТВА У РОБОТІ З БАТЬКАМИ 

Педагогіка партнерства – напрям педагогіки, що включає  систему методів і прийомів 

виховання і навчання на засадах спілкування, взаємодії та співпраці. Дана тема набула 

особливого значення та актуальності у наш час, адже педагогіка партнерства допомагає 

вчителю, батькам та учням разом взаємодіяти в освітньому процесі, брати участь у 

шкільному житті, тому Нова українська школа по-різному  розвиває даний напрям.  

Питання педагогіки партнерства досліджували такі вчені, як Андрущенко В., Бех І., 

Бібік Н., Зязюн І., Савченко О., Сухомлинський  В.  та інші, але деякі аспекти цього напряму 

залишилися поза увагою науковців. 

В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, 

учнем і батьками. Н. Скиба зазначає, що учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями 

та прагненнями, вони є добровільними й зацікавленими спільниками, рівноправними 

учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат. Учитель має бути другом, а 

родина – залучена до побудови освітньої траєкторії дитини. Педагогіка партнерства визначає 

істинно демократичний спосіб співпраці педагога і дитини, який не відкидає різниці в 

їхньому життєвому досвіді, знаннях, але передбачає безумовну рівність у праві на повагу, 

довіру, доброзичливе ставлення і взаємну вимогливість [3]. 

Для успішної реалізації педагогіки партнерства у роботі з батьками використовують 

такі напрями педагогічного партнерства, зокрема: 

— ведення характеристик сімей учнів (склад сім’ї, сфера зайнятості, освітній та 

соціальний рівень, проведення громадського огляду, особові справи учнів); 

— організація діагностичної роботи щодо вивчення сімей (бесіди спеціалістів, 

діагностика емоційної та мовленнєвої сфер, показників здоров’я, рівня розвитку пізнавальної 

активності, вимірювання рівня вихованості, робота психологічної служби, індивідуальні та 

групові консультації батьків спеціалістами школи, органами місцевого самоврядування, 

амбулаторією загальної практики сімейної медицини); 

— організація психолого-педагогічної освіти батьків (тематичні загальношкільні 

збори, система батьківських лекторіїв “Родинна Просвіта”); 

— робота психологічної служби закладу освіти (заняття з елементами тренінгу, 

поради та рекомендації практичного психолога, педагога соціального, логопеда, вчителів-
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предметників, класних керівників, адміністрації школи, відкриті уроки та заходи, дні 

відкритих дверей); 

— упровадження системи масових заходів із батьками, робота з організації спільної 

діяльності та відпочинку (проведення ярмарків, виступи батьків на батьківських зборах, 

спільні походи на природу); 

— створення умов для забезпечення прав батьків на участь в управлінні закладом 

освіти, організації освітнього процесу (робота батьківських комітетів, залучення батьків до 

проведення педагогічних рад та нарад, роботи Ради профілактики школи, консультації 

адміністрації та психологічної служби закладу освіти); 

— активне включення, за необхідності, у роботу сімей практичного психолога, 

бібліотекаря, педагога-організатора, вихователя ГПД (індивідуальні та групові консультації 

спеціалістами школи (тематичні та за запитом батьків), контроль та підтримка соціально 

неблагополучних сімей, анкетування з метою вивчення думки батьків щодо визначення 

пріоритетних напрямів роботи школи); 

— розширення сфери додаткових освітніх послуг (функціонування ГПД, організація 

харчування дітей, робота гуртків, оздоровлення дітей улітку) [2, с. 22]. 

Алгоритм створення і функціонування моделі партнерської взаємодії закладу освіти і 

сім’ї містить декілька етапів. Розглянемо пропонований алгоритм поетапно. 

Перший етап – визначення цільових установок. Співпраця закладу освіти й сім’ї 

починається з вивчення мікроклімату та умов сімейного виховання, виховного потенціалу 

сім’ї, характеру, типу стосунків між батьками та дітьми, структури спільного дозвілля членів 

сім’ї, форм і методів, що застосовуються батьками у вихованні дітей, педагогічної культури 

батьків, рівня батьківського контролю, готовності батьків до взаємодії з навчальним 

закладом тощо. 

Другий етап – моделювання. Розробка моделі партнерської взаємодії “Заклад освіти –

 сім’я” необхідна для того, щоб на її основі синхронізувати виховні впливи і об’єднати 

зусилля закладу освіти й родин учнів у формуванні превентивного виховного середовища 

для вирішення проблем психічного, морального, соціального і духовного здоров’я дітей, 

створення системи запобігання девіантній поведінці дітей та підлітків, підвищення 

виховного потенціалу сім’ї. 

Третій етап – діяльність. Цей етап передбачає впровадження моделі, добір 

ефективних форм і методів роботи з сім’ями вихованців, що довели свою життєздатність і є 

доцільними на сучасному етапі, спільну реалізацію програм і проектів. Наприклад: робота 

консультаційного пункту для батьків “Проблемне питання”, надання допомоги дітям у 

реалізації навчальних і соціальних проектів; участь батьків у створенні портфоліо творчих 
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досягнень дитини тощо. 

Четвертий етап – моніторинг та корекція. Етап охоплює такі процедури: 

1. Моніторинг системи. Діагностування та аналіз результатів, визначення проблемних 

позицій, виявлення неефективних елементів, визначення причин неефективності. 

2. Обговорення та погодження змін. Постійне обговорення результатів спільної 

роботи на педагогічній, батьківській радах, раді учнівського самоврядування, раді закладу; 

формулювання пропозицій щодо внесення змін до системи партнерської взаємодії, їх 

ранжування, визначення найбільш конструктивних. 

3. Корекція, внесення змін. Визначення недоліків у функціонуванні системи. 

Окреслення засобів та шляхів їх усунення [1, с. 323 - 324]. 

Отож, педагогіка партнерства являє собою інструмент взаємодії педагога, батьків 

та здобувачів освіти, робить навчальну атмосферу комфортнішою, об’єднує учасників 

освітнього процесу в їхньому спільному бажанні досягти цілей та глобальної мети освіти, що 

вони є рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат. Саме 

така педагогічна діяльність сприятиме підвищенню готовності батьків до виховання дітей, 

усвідомленню ними важливості відповідального батьківства. Таким чином, запровадження 

нового змісту освіти щодо співробітництва педагогів і батьків з метою особистісного 

розвитку учнів орієнтує на поважне ставлення до всіх учасників освітнього процесу. 
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ВЗАЄМОДІЯ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ З СІМ’ЯМИ 

ВИХОВАНЦІВ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В СОЦІУМІ 

Діти народжуються і живуть в соціальному середовищі. Усі і усе, що їх оточує має 

надзвичайно важливий вплив на формування та становлення їхньої особистості.  

Сім’я та заклад дошкільної освіти – дві важливі інституції соціалізації дітей, у яких є 

спільна мета – виховання гармонійного та відповідального громадянина.  

Відповідно до затвердженого (12.01.2021р.) Базового компонента дошкільної освіти, 

чинних Законів “Про освіту” та “Про дошкільну освіту”,  залучати батьків до життя 

дошкільного закладу не просто бажано, а необхідно, особливо зараз, коли триває війна росії 

проти України: “Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед 

суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх 

життя, здоров’я, людської гідності” [3].  

У Конституції України зазначено, що: “Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю” [1], тому у 

сучасному суспільстві, виховуючи дітей, важливо діяти спільно – дотримуватись єдності 

виховних впливів і добре володіти інформацією, зокрема, щодо питань безпеки та безпечної 

поведінки у різних, інколи зовсім непередбачуваних життєвих обставинах.  

Самозарадність (вміння знайти правильне рішення у будь-якій екстраординарній 

ситуації, не боятися викликів, сміливо долати перешкоди) – надзвичайно важлива навичка 

ХХІ століття, яку потрібно прищепити дітям. Громадськість, батьки та педагоги, несуть 

відповідальність за рівень розвитку компетентностей дошкільників. Від них залежить, якими 

діти прийдуть до школи, а згодом підуть у своє самостійне життя.  

Загалом, компетентність визначається як уміння/навичка особи, що виявляється у 

формі успішної поведінки в певній залежній від контексту ситуації. Існує чимало 

компетентностей, якими мають володіти діти після закінчення закладу дошкільної освіти. 

Усе це зазначено у Державному стандарті дошкільної освіти.  

У контексті питання безпеки та безпечної поведінки в соціумі пропонуємо детальніше 

розглянути значення здоров’язбережувальної компетентності. 

Здоров’язбережувальна компетентність – це здатність дитини до застосування 

навичок здоров’язбережувальної поведінки відповідно до наявної життєвої ситуації; 
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дотримання основ здорового способу життя, збереження та зміцнення здоров’я у 

повсякденній життєдіяльності [2].  

Для того, щоб діти могли правильно поводитися в певний час у тому чи іншому місці, 

дорослі повинні стати мудрим прикладом для наслідування. Це означає, що знання, вміння та 

навички, необхідні для життя у сучасному світі, потрібно активно використовувати на 

практиці і обов’язково ділитися своїм багажем звичок, доведених до автоматизму, з дітьми.  

Існує безліч порад про те, як чітко і доступно пояснювати дошкільникам правила 

поведінки в екстрених випадках. Одне з найважливіших завдань педагогів – не просто 

самостійно навчати дітей цих правил, а донести батькам, що без їхньої підтримки та 

зацікавленості, праця не завжди подарує очікувані результати. Тому, використовуючи 

різноманітні форми та методи роботи з батьками, вихователям варто наголосити на важливих 

моментах щодо безпечної поведінки у соціумі, а саме ознайомити їх із тим, що мають знати і 

вміти діти у разі виникнення надзвичайної ситуації.  

Для цього, тісно співпрацюючи, педагогам і батькам потрібно: 

- проговорити з дітьми важливі правила безпеки: переконатися, що вони знають своє 

ім’я та імена батьків або найближчих родичів; номери телефонів батьків або найближчих 

родичів; свою домашню адресу або адресу найближчих родичів (додатково можна нашити на 

одяг дітей бірку з цією інформацією або покласти в кишеню записку); 

- проговорити та визначити місце, де зустрінетесь, якщо раптом діти загубляться; 

- навчити дітей телефонувати у відповідні служби, якщо сталася біда (101 – служба 

пожежної безпеки; 102 – поліція; 103 – швидка медична допомога); 

- навчити дітей довіряти тільки близьким людям (батьки, родичі, друзі, сусіди, 

вихователі тощо); не погоджуватись на пропозиції незнайомих людей;  

- навчити дітей правил дорожнього руху. 

Знаючи і використовуючи ці основні правила, діти безпечніше і комфортніше 

почуватимуться у форс-мажорних ситуаціях. Тому необхідно допомогти їм усвідомити 

важливість безпеки життєдіяльності (власної та інших людей) та переконатися, що вони 

знають правила поведінки з незнайомими людьми, орієнтуються у правилах поводження з 

незнайомими предметами та речовинами; пожежної та електробезпеки; знають, як 

поводитись у транспорті та на дорозі, а також знають правила безпечного перебування 

вдома, у закладі дошкільної освіти, на вулиці, на воді, льоду, ігровому та спортивному 

майданчиках.  

Отже, підсумовуючи викладене, можемо сказати, що усією вищенаведеною 

інформацією потрібно володіти, передусім, задля власної безпеки і безпеки своїх дітей та 
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вихованців.  Розуміння ситуацій і дії дітей будуть умілими лише тоді, коли батьки і педагоги 

навчатимуть самозарадності спільно. 
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ЕМОЦІЙНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  

У СІМ’Ї ТА РОДИНІ 

  

Порівняно з іншими соціальними інститутами сім’я має певні особливості, які істотно 

впливають на становлення особистості дитини. Саме життя в сім’ї – це перший досвід 

дитини емоційного навчання. У її закритому від сторонніх очей середовищі діти формують 

ставлення до самих себе і досліджують те, як інші реагуватимуть на їхні переживання. Вони 

вчяться сприймати свої почуття й обирати відповідні способи реагування, здобувають вміння 

зчитувати емоції, висловлювати свої надії та страхи. Емоційне виховання здійснюється не 

тільки на основі того, що кажуть і роблять батьки. Також діють моделі, які вони намагаються 

застосувати, щоб упоратися як з власними почуттями, так і з почуттями, які виникають у 

їхньому подружньому житті. Емоційний інтелект - це здатність точно сприймати емоції, 

оцінювати та виражати їх, застосовувати знання емоційної сфері людини, уміння регулювати 

емоції з метою подальшого емоційного й інтелектуального зростання. Тобто, це здатність 

людини усвідомлювати власні емоції, керувати ними, а також розпізнавати емоційні стани 

оточуючих. Поняття “емоційний інтелект” виникло нещодавно, уперше воно було описано в 

1999 році. Для гармонійного розвитку та благополуччя у майбутньому важливо розвивати 

емоційний інтелект. 

https://www.president.gov.ua/documents/constitution
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text
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Емоційний клімат в родині є важливим для дитини в будь-якому віці. В сім&apos;ях 

де батьки обговорюють зі своїми дітьми різні емоційні стани, діти більш успішно 

адаптуються до емоційних проявів інших людей. 

Дитині необхідно знати, що батьки розуміють, що вона відчуває себе засмученою, 

розгубленою, сердитою або сумною. Не можна засуджувати ці почуття, необхідно 

розпізнавати, озвучувати та приймати їх. Іноді це вся допомога, яка необхідна дитині для 

того, щоб впоратися зі своїми емоціями. Це також навчить її розпізнавати подібні почуття, 

коли вони виникнуть знову [2]. 

Важливим чинником в емоційному вихованні дітей є емпатія. Формувати емпатію має 

родина. Повний набір інструментів, з допомогою яких це можна робити, – це наша 

емоційність. Дитина в родині повинна бачити всю гамму людських почуттів і приміряти їх на 

себе: коли я роблю так, то мама злиться, а бабця здається втомленою і зараз до неї, напевно, 

не варто чіплятися із запитаннями. Тато розлючений – краще посиджу в кімнаті. Дитина 

повинна навчитися пристосовуватися до почуттів і стану інших членів родини.  

Емпатія пов’язана з ділянками мозку, які відповідають за уяву. Батькам слід більше 

розмовляти з дітьми і ставити їм запитання – після перегляду мультфільму, прочитаної 

книги, розказаної кимось історії: “Як ти думаєш, що він зараз відчуває? Що б ти відчував на 

його місці? Як би ти діяв, якби ми там опинилися?”. Так звані “пригодницькі” запитання 

можна ставити дитині будь-коли. 

Будь-яка складна ситуація може стати шансом, щоб розвивати емпатію в дитини. 

Важливо, щоб доросла людина була готова до зустрічі зі складними почуттями. Коли 

дорослий не може впоратися зі своїми почуттями сам, то дитина відчуває себе зовсім 

безпорадною біля такого дорослого. 

На формування навичок емпатійної поведінки дитини молодшого шкільного віку 

впливає стиль батьківських ставлень, їхні позиції й установки. Неблагополуччя у стосунках з 

батьками – це підґрунтя для порушення подальшого ходу формування у молодшого школяра 

емпатії як особистісного утворення, наслідками чого є розвиток таких рис характеру як 

нечутливість, байдужість, черствість, егоїстичність. “Емпатія є сполучною ланкою у 

стосунках між дорослим і дитиною, які визначають входження останньої у спільноту 

однолітків. Форма і стійкість виявлення емпатії дитини до однолітків залежить від 

особливостей стосунків дитини і батьками у сім’ї. Ця залежність визначається поняттям 

“соціальної пов’язаності”, представленої наступним ланцюгом: епатійне ставлення до 

дитини в сім’ї – емпатійне ставлення дитини до батьків (обернений зв’язок) – емпатійне 

ставлення до однолітків (прямий зв’язок)”[3]. 
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Юлія Гіппенрейтер ділиться тим, як зробити так, щоб батьки і діти чули один одного, 

як навчити всіх членів сім’ї розмовляти однією мовою і припинити приховувати власні 

почуття [1]. 

✔️ Cпілкуватися, гратися і ділитись емоціями. В іграх діти вчаться ділитися своїми 

переживаннями, усвідомлювати та розрізняти відтінки почуттів, розуміти власні 

переживання та емоційний стан іншої людини. І, що важливо, називати свої почуття і 

виражати їх. 

✔️ Вчитися розпізнавати і називати свої емоції. Дитина не завжди здатна визначити, 

що саме її тривожить, як це називається. Але ж в нашій мові назв емоційних станів дуже 

багато, десятки, якщо не сотні. 

✔️ Вчитися розпізнавати емоції інших людей. Батьки повинні вчити дитину 

розпізнавати емоції в іншій людині. Як розпізнавати? За мімікою, за голосом, за жестами, за 

поведінкою. Після того, як дитина навчиться розпізнавати чужі емоції, вона може співчувати 

іншій людині і надати їй емоційну допомогу. Підтримати, поспівчувати, зрозуміти, 

врахувати потреби та переживання іншої, не злити її, не розчаровувати. З‘являються 

передумови для хороших взаємовідносин. 

✔️ Говорити про свої почуття. Батьки часто виражають своє незадоволення 

підвищеним тоном, критикою чи покаранням, а емоції, що за всім цим стоять - і їхні власні, і 

дітей – “залишаються за кадром”. Необхідно пам‘ятати, що розповідати про свої 

переживання набагато корисніше, ніж змовчати про них, особливо якщо річ іде про негативні 

емоції. 

✔️ Вчитися правильно слухати. Активно слухати дитину - означає “повертати” їй в 

розмові те, що вона вам розповіла, при цьому визначити її почуття. На скаргу дитини “Він 

забрав мою машинку!” варто було б відповісти не звичне “Пограється і віддасть”, а те, що 

здається трохи незвичним “Ти дуже засмучений та розсерджений на нього за це”. 

Отже, від дорослого залежить, як розвиватиметься емоційна зрілість у дітей, тому 

важливим аспектом розвитку емоційного інтелекту в дитини є співпраця вчителя з батьками, 

оскільки тільки спільно можна досягти успіху. У ході співпраці повинна утворитись 

атмосфера довіри та плідної взаємодії. Якщо створити оптимальний виховний мікроклімат, 

дитина обов’язково побудує позитивний образ самої себе, розвине емпатію, необхідні 

соціальні навички, що характеризують емоційний інтелект. 
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ДИТЯЧА ЕМОЦІЙНА ЗАНЕДБАНІСТЬ ЯК РЕЗУЛЬТАТ  

ЕМОЦІЙНОЇ НЕЗРІЛОСТІ БАТЬКІВ 

У Державному стандарті базової середньої освіти (2020) зазначено про конструктивне 

керування емоціями, як обов’язкове наскрізне вміння для здобувача освіти. Воно залежить 

від багатьох факторів, а в першу чергу від виховання.  

Дитяча емоційна занедбаність є явищем настільки ж реальним, як і фізична 

депривація. На що в першу чергу впливає емоційна незрілість батьків та відсутність у них 

розвиненої емпатії, саморефлексії. Що в майбутньому призводить до емоційної самотності 

дітей, проблем з особистим життям, депресії, девальвації зрілості, низької адаптації людини 

в суспільстві.  

Саме емоційна зрілість батьків забезпечує здорове та щасливе дитинство, що сприяє 

формуванню стійкої нервової та емоційної системи у дітей, які, в свою чергу, впливають на 

все подальше майбутнє даної дитини та на наступні покоління її нащадків.  

Ідея емоційної незрілості батьків по різному висвітлена у наукових розвідках: 

досліджується самотність (Корчагіна С. Г.), руйнівний перфекціонізм (Грачова І. І.), 

феномени міжособистісної залежності (Коцар А. В., Фролова Є. В.), емоційний інтелект 

(Андрєєва І. М., Селовей П.), емоційна гнучкість (Яковлєва О. Л.), феномен девальвації 

зрілості (Жидко М. Є., Кочарян О. С.). 

Знання про емоційну незрілість батьків, про її рівень та ступінь серйозності, дає нам 

змогу зрозуміти, чому наявність поряд близьких та рідних дитині людей, все одно 

призводить до емоційної самотності та внутрішньої спустошеності. Такий стан може 

негативно позначитися на подальшому житті дитини у довгостроковій перспективі, що 

https://simyalviv.032.ua/news/164875
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змушує її неправильно будувати власну родину, обираючи партнера або комунікуючи з 

оточуючими. 

Як зазначала Ліндсі К. Гібсон, “Емоційна незрілість – характерна особливість 

поведінки людини, її не слід плутати з тимчасовою емоційною регресією. Час від часу кожна 

людина втомлюється або переживає стрес – у такі моменти ми стаємо імпульсивними або 

можемо ненадовго втратити емоційний контроль… емоційна незрілість визначає 

повсякденну поведінку, повторюючись знову й знову” [1, с. 37].  

Насамперед, емоційна занедбаність дітей виявляється у недостатній кількості уваги та 

любові зі сторони батьків. Що в свою чергу спричинено саме емоційною незрілістю самих 

дорослих, адже такі батьки бояться й уникають щирих виявів почуттів та ухиляються від 

емоційної близькості. Вони підсвідомо відмовляються взаємодіяти з реальністю ігнорують її, 

замінюючи механізмами психологічної адаптації.  

Як наслідок, виникає почуття емоційної самотності у дитини, що супроводжує її потім 

все життя. Сама емоційна самотність є здорової реакцією організму на дефіцит емоційної 

близькості, адже діти гостро потребують емоційного контакту в першу чергу з батьками. У 

нормальній ситуації дефіцит швидко заповнюється батьківською увагою, а то й взагалі не 

з’являється. Емоційно зрілі батьки постійно налаштовані на своїх дітей, вони їх помічають та 

зважають на них, проявляють емпатію та створюють відчуття безпеки й надійності для 

дитини. Такі батьки урівноважено ставляться до проявів різних емоцій своєї дитини, вони 

створюють емоційну надійність. Тому почуття самотності у таких умовах виникнути просто 

не може, адже дитина завжди знайде підтримку.  

Але емоційно незрілі батьки часто ведуть себе кардинально інакше. Вони настільки 

бувають заклопотані собою, що можуть просто не помітити внутрішніх переживань дитини. 

Від проявів власних почуттів їм некомфортно, тому вони не знають, як емоційно підтримати 

власну дитини, знецінюють її почуття і відгороджуються від неї. Як наслідок погіршується 

емоційний контакт з батьками, дитина вже інстинктивно не звертається до батьків по 

допомогу. Порушення емпатії та уникнення емоційної близькості – ось дві базові 

характеристики емоційно незрілих людей [1, с.47]. 

Емоційно занедбані діти намагаються всюди знайти хоч якийсь зв’язок із батьками, 

тому часто ставлять потреби інших людей на перше місце, завойовуючи таким чином їх 

увагу. Це призводить до ще глибшого почуття самотності, адже неможливо налагодити 

зв’язок з іншими людьми, ціною власних потреб.  Не отримуючи належної батьківської 

підтримки, багато дітей зарано дорослішають. Адже вважають, що проблема самотності 

вирішиться тоді, коли вони стануть дорослими, тобто самодостатніми, й не потребуватимуть 

допомоги батьків. Такі діти рано влаштовуються на роботу, одружуються, стають не по 
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роках дорослими, але часто внутрішньо самотніми. Такий внутрішній поспіх призводить до 

помилкового вибору партнера, тяжкої фізичної роботи, що не дає розвиватися далі. Через те, 

що емоційна самотність у стосунках їм нагадує дитинство, вони примиряються з нею у 

стосунках і страждають протягом всього життя.  

Така емоційна незрілість батьків у більшості випадків ненавмисна. Через те, що 

прояви емоційної обмеженості є поза свідомим контролем людини, батьки навіть не 

усвідомлюють, як саме вони впливають на дитину. Багато емоційно незрілих людей зростали 

в дуже обмеженому діапазоні дозволеного[1, с.51], їм не дозволяли висловлювати свої емоції 

у потрібно для них обсязі, тому вони стали емоційно непослідовними та ненадійними. 

Нехтування емоціями у дитинстві батьків може призвести не тільки до емоційної незрілості, 

але й до спрощеного підходу до життя, що виражається у звужуванні складних життєвих 

ситуацій до простих питань, труднощах з абстрактним мисленням, спрощенні буденних 

інтересів.  

Як бачимо, емоційне виховання надзвичайно важливе для дитини, адже впливає у 

подальшому на все її життя. Недостатньо забезпечити її матеріальними здобутками, 

обов’язково у сім’ї повинна бути любов, взаємопідтримка та увага. Адже відсутність таких 

складових призводить до емоційної депривації як у дитини, так і у батьків. Важливо чути 

себе і своїх дітей, розвивати емпатію та вміння саморефлексувати, аби мати змогу оцінити 

свої дії та емоції. Емоційно зрілість особистості є проявом загальної особистісної зрілості на 

рівнях характерологічних рис, соціально-психологічної адаптації й механізмів 

психологічного захисту [2, с.15].  
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Для успішної виховної роботи з учнями важливою умовою є співпраця вчителя з 

батьками. Взаємодія батьків та вчителя розглядається як процес спільної діяльності за 

погодженням цілей, форм і методів сімейного та шкільного виховання. 

На думку В. Сухомлинського, ефективний виховний вплив на учня можливий тільки 

за умов спрямованої діяльності всього педагогічного колективу, батьків, громадськості, 

соціального середовища.  

Окрім батьків на дитину має певний вплив і вчитель. Для плідної співпраці один з 

одним, як батьки, так і педагог повинні знайти спільну мову. Ефективна комунікація – 

запорука доброзичливої атмосфери та шлях до конструктивних рішень будь-яких 

питань. Учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями та прагненнями, є 

добровільними й зацікавленими спільниками, рівноправними учасниками освітнього 

процесу, відповідальними за результат. Учитель має бути другом, а родина – залучена до 

побудови освітньої траєкторії дитини [1]. 

Найкращий спосіб уникнути непорозумінь з батьками — чіткі правила спілкування, 

які варто запропонувати з самого початку навчання. Чим більше інформації отримуватимуть 

батьки, тим більше вони відчуватимуть себе частиною команди [2].  

Взаємодія між учителем та батьками включає такі елементи: постійну комунікацію, 

неформальне спілкування, тобто спільне святкування визначних подій та свят, які мають 

важливе значення для життя дітей та школи, допомогу й участь батьків у організації та 

проведенні заходів.  

Найголовніший принцип спілкування з батьками – це принцип “тут і зараз”. Зараз в 

епоху інформаційних технологій існує безліч інструментів для співпраці вчителя з батьками.  

Провівши опитування серед вчителів початкових класів, ми виокремили кілька 

найефективніших інструментів для взаємодії вчителя з батьками.  

1. Серед популярних сервісів Google провідне місце посідає Google Forms. Google-

форми – це веб-додаток, який дозволяє отримати актуальний зворотний зв’язок від 

респондентів через створені опитувальники, анкети, тести, вікторини. Його вчителі 

використовують для опитування серед батьків на рахунок певного шкільного заходу, 

покупок до класу, опитування про якість освіти тощо.  

2. Особистий блог. Він може бути двох видів. Перший – особиста сторінка школи, 

куди поширюють корисні сайти, новини школи, фото та відео з освітнього процесу. А другий 

вид – це особиста сторінка класу. Зазвичай вона приватного типу, тобто її підписниками є 

батьки тільки певного класу. Батьки часто ставлять лайки, пишуть коментарі під постами, 

переглядають фото з шкільних поїздок та інше. 
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3. Електронна пошта – один з найпопулярніших інструментів інтернет-користувачів. Її 

призначення – отримувати та надсилати електронні листи. Саме через даний ресурс ми 

маємо змогу поширювати різні посилання, Google – форми, посилання на онлайн-зустрічі.  

4. Великою популярністю користуються месенджери, особливо додаток Viber. Майже 

кожен клас має свою бесіду, куди додані всі батьки та вчитель. Цей інструмент дозволяє 

сповістити, написати та обговорити термінове питання, яке отримують батьки на свій 

телефон, та мають змогу прочитати і відповісти тут і зараз.  

Для того, щоб спілкування було послідовним, воно також повинне вписуватися в 

насичений графік учителя/учительки. Зважаючи на обставини, вчителю слід домовлятися з 

батьками учнів, як і коли вони будуть підтримувати зв’язок з ними, визначити години й 

канали для спілкування: електронні листи, веб-конференції, групи в соціальних мережах, 

Viber чи інші засоби [2]. 

Отже, в епоху інформаційних технологій існує безліч інструментів для взаємодії між 

людьми. Співпраця вчителя з батьками учнів є одним з найважливіших елементів освітнього 

процесу, і зараз, за допомогою різноманітних онлайн-засобів, є можливість комунікувати з 

батьками тут і зараз. Найбільшою перевагою цифрових інструментів є те, що ними можна 

скористатися незалежно від місця та часу. Тому вчителям слід відходити від традиційних 

методів співпраці з батьками та користуватися цифровими інструментами для організації 

взаємодії з батьками.  
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держави. З цього контингенту поповнюються трудові можливості, укомплектовуються 

збройні сили країни. Стає зрозумілою необхідність крайньої потреби у розробці комплексної 

моделі, скерованої на покращення здоров’я як загалом населення країни, так і дітей та молоді 

зокрема. Утворення цієї моделі має здійснюватися на засадах і принципах теорії і практики 

формування здорового способу життя, які підтверджені світовою спільнотою. 

Особливості сучасних умов життя, стрімкий розвиток технічного прогресу, 

модернізація навчальних і трудових процесів, радикальне збільшення розміру інформації, 

проблеми з екологією нашого оточуючого середовища, нездорові звички на противагу 

здоровому способу життя – усе це негативно позначається на організмі учнів та студентів. 

Згідно з даними вчених, здоров’я людини більш ніж на 50 % зумовлено її способом життя, 

близько 40 % – соціальними і природними умовами, а також спадкоємністю, і лише 10 % 

залежить від медичного обслуговування [1]. У спільному наказі Міністерства освіти і науки й 

Міністерства охорони здоров’я України від 21.04.2005 № 242/178 у пункті 1.11. зазначено: 

“Забезпечити вивчення у навчальних закладах питань, пов’язаних із збереженням здоров’я, 

перевагами здорового способу життя, правилами особистої гігієни, профілактики 

йододефіцитних захворювань, впровадження інформаційно-просвітницьких програм, 

інтерактивних форм роботи для здобуття знань і формування життєвих навичок щодо 

зменшення вразливості до ВІЛ-інфікування” [2]. 

Навчання постійно поєднане з емоційними стресами під час подолання нелегких 

навчальних ситуацій. Інші умови життя, нові друзі, велика кількість навчальної інформації, 

посилення темпу життя збільшують навантаження на інтелектуальну та емоційну сфери 

студентів. Надзвичайні перевантаження випробовують на собі студенти перших курсів. 

Учорашній школяр, стаючи студентом, попадає до незвичних для нього умов активної 

навчальної та наукової діяльності. Вдала адаптація студентів до нових умов навчання у ВНЗ 

допустима тільки при їх орієнтуванні на ведення здорового способу життя [3]. Сьогодні вже 

загальновизнано, що в перспективній системі вищої освіти повинні домінувати інформаційні 

компоненти. Адже система освіти повинна не лише давати необхідні знання про нове 

інформаційне середовище суспільства, а й формувати новий світогляд [2]. Дослідження 

останніх років свідчать, що однією з причин виникнення настільки плачевної ситуації в 

погіршенні стану здоров’я студентів є відсутність у них достатньої інформації про 

важливість здорового способу життя, ролі рухової активності в зміцненні соматичного 

здоров’я та елементарні навики самоконтролю за своїм фізичним станом [1]. 

В Україні сформувалася тенденція інтеграції в одну освітню галузь “здоров’я і 

фізична культура” таких предметів навчального плану, як “основи здоров’я”, “фізична 
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культура”, “основи безпеки життєдіяльності”, “валеологія”, що є однією із позитивних 

педагогічних умов формування культури здоров’я студентів [3]. 

Навчання здоровому способу життя повинно бути системним і повинно сприяти 

гармонійному розвитку психофізичних здібностей учнів та молоді. Воно не зводиться до 

періодичного спрямування на освідомлення здорового способу життя як колективної 

цінності. Така робота передбачає: по-перше, вивчення уявлень молоді про здоровий спосіб 

життя і розробки методів оцінювання здоров’я індивіда; по-друге, формування свідомості і 

культури здорового способу життя; по-третє, розробку методик навчання молоді здоровому 

способу життя. До основних складових здорового способу життя відносять: режим праці та 

відпочинку; організацію сну; режим харчування; організацію рухової активності; виконання 

вимог санітарії, гігієни, загартовування; профілактику шкідливих звичок; культуру 

міжособистісного спілкування; психофізичну регуляцію організму.  

Особливе значення для студентів мають заняття фізичними вправами. Процес 

формування у студентів відношення до здорового способу життя як цінності здійснюється 

під час проведення дисципліни “Фізична культура” [1]. Систематичне залучення м’язової 

системи до рухової активності робить величезний вплив на весь організм, стимулює 

інтелектуальну діяльність людини, підвищує продуктивність розумової праці і добре впливає 

на психічну й емоційну діяльність людини. Для цього потрібно цілеспрямовано 

використовувати доступні кожному учневі та студентові форми фізичної культури. На думку 

вчених, низький рівень фізичної активності і підготовленості не дозволяє особистості 

повністю реалізувати свої природні здібності й виконати своє соціальне призначення [2]. 

Висновок. Для покращення нашого здоров’я потрібно більше займатися фізичними 

вправами, але невтішним є факт, що більша частка учнів та студентів не має бажання та 

зацікавленості для занять фізичними вправами. Основними перепонами на шляху до цього є: 

лінощі, дефіцит вільного часу та належних умов для проведення занять.  
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ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПОЧАТКОВІЙ ЛАНЦІ 

ОСВІТИ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ  

Ми живемо в такий час, що проблема здоров’я актуальна як ніколи. Проте, це не лише 

через пандемію Covid-19, а й через багато інших чинників з якими зустрічається людина. А 

як щодо дітей? Дослідження вказують на те, що сучасні учні мають різні проблеми зі 

здоров’ям. “В Україні є 4,2 млн дітей віком від 6 до 17 років, які щодня приблизно по 6 годин 

на день і протягом 12 критичних років свого соціального, психічного, фізичного та 

інтелектуального розвитку проводять у закладах освіти. Тому школи відіграють важливу 

роль у підтримці, зміцненні здоров’я і профілактиці захворювань у дітей та підлітків. У 

школах мають закладатися основи здорового способу життя, формуватися здорові 

поведінкові звички, створюватися безпечні освітні умови та надаватися відповідні потребам 

ефективні медичні послуги” [4].  

У Державному стандарті початкової освіти від 21 лютого 2018 року виділено ключові 

компетентності, які включають й здоров’язбережувальну. Зазначається, що метою цієї 

освітньої галузі є “застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження 

власного здоров’я та здоров’я інших осіб, добробуту та сталого розвитку” [2, с.6]. Сучасний 

освітній процес вже вийшов за рамки поняття просто навчити дитину читати, писати і 

рахувати. Реформа НУШ спрямована на те, щоб виховати людину, яка готова до реального 

життя та володіє ключовими компетентностями, до яких входить здоров’я та здорове життя.  

Робота базується на результатах опрацювання й аналізу освітніх документів та 

літературних джерел. Дослідження здійснювалося методами аналізу, синтезу та індукції.  

Останні декілька років початкова освіта перебуває на стадії реформування. Вона 

намагається адаптуватись під зміни у суспільстві та корегувати навчальний матеріал під 

реалії та потреби сьогодення. Необхідним та логічним кроком для покращення освітнього 

процесу є впровадження та використання здоров’язбережувальних технологій у закладах 

початкової ланки освіти.  

Поняття “здоров’язбережувальні технології” розглядається та трактується багатьма 

різними вченими та педагогами. Наприклад, у своїй статті М.С. Гончаренко, С.Є. Лупаренко 

зазначають, що “здоров’язберігаючі технології – послідовна сукупність педагогічних та 

дидактичних прийомів, форм, засобів та методів, спрямованих на побудову психологічно 
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комфортного освітнього середовища, що сприяє формуванню здорової компетентної 

особистості” [1, с.32].  

Метою здоров’язбережувальних технологій у початковій освіті є створення таких 

навчально-виховних умов для учнів, щоб вони отримали необхідні знання, уміння та навички 

стосовно свого здоров'я, які могли б застосувати у житті. А також, організація освітнього 

простору, який не нашкодить, а допоможе опанувати нове. 

Опираючись на Державний стандарт початкової освіти, учень за допомогою 

здоров’язбережувальної освітньої галузі повинен навчитись: 

  дбати про своє здоровя та розуміти, коли є загроза для здоров'я та життя; 

  приймати рішення, які будуть позитивними для здоров'я, безпеки та добробуту; 

  аналізувати наслідки та ризики, а також створювати умови для покращення свого 

здоров'я, ведення здорового та безпечного способу життя.  

В науковій літературі можна зустріти різні класифікації здоров’язбережувальних 

технологій. О.М. Ващенко, наприклад, виділила ось такі типи: 

  здоров’язберігальні. До них відносяться технології, які створюють 

безпечні умови в закладі освіти та організовують освітній процес з врахуванням усіх 

особливостей та можливостей здобувачів початкової ланки освіти;  

  оздоровчі. Вони спрямовані на те, щоб зміцнювати здоров&apos;я 

дітей, розкривати їх ресурси та потенціал. До них можна віднести: фізичну 

підготовку, загартування, гімнастику, різні масажі та ін.;  

  технології навчання здоров’ю. Сюди відноситься формування життєвих 

навичок, профілактика травматизму та зловживання заборонених речовин, гігієнічне 

та статеве навчання і виховання. Впроваджується за допомогою інтегрування 

спеціальних навчальних тем та предметів, а також за допомогою факультативних 

занять;   

  виховання культури здоров’я. Виховання та розвиток в здобувачів 

початкової ланки освіти якостей, які допоможуть зміцнити та зберегти здоров'я, а 

також посилити відповідальність за нього та спонукати до здорового способу життя.  

Проводячи аналіз наукових джерел, можна зробити висновки, що застосування в 

освітньому процесі здоров’язбережувальних технологій позитивно впливає на дітей, оскільки 

за їх допомогою знижується психологічне та фізичне навантаження, а також покращуються 

навчальні успіхи.  

Висновки.  Здоров’я – це найбільша людська цінність. Його потрібно берегти ще з 

малечку. Школа – це місце в якому дитина повинна опанувати не лише навчальний матеріал, 

а й знання, уміння та навички, які зможе використати у своєму житті. Правильно 
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організований освітній процес, з урахуванням дитячих особливостей, допоможе зберегти 

здоров’я, а використання здоров’язбережувальних технологій посприяє вмінню покращувати 

його, вести здоровий та безпечний спосіб життя. Необхідно пам’ятати, що в початковій 

школі закладається основний фундамент, який поповнюється у майбутньому, тому саме на 

цьому етапі навчання здобувачів освіти потрібно прикладати максимально зусиль для 

безпечної життєдіяльності дітей.  
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ  ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ 

ШКОЛИ 

Формування культури поведінки завжди було актуальним питанням педагогіки. Саме 

поняття “культура” розвивалося історично. Спочатку цей термін означав обробіток людиною 

землі. Згодом відбулося розширення сенсу терміна “культура”. Даним терміном стали 

позначати також процеси та результати обробітку матеріалів природи в різних ремеслах, а 

потім і процеси виховання та навчання самої людини. З цього часу культура стала 

розглядатися як найважливіший аспект життя в суспільстві, пов’язаний із способом 

здійснення людської діяльності, що відрізняє людське буття тваринного існування.  

Культура поведінки – це сукупність якостей особистості, вчинки людини у 

суспільстві, засновані на нормах етики та естетичній культурі. Культура поведінки виражає 

вимоги суспільства, засвоєння положень, що спрямовують, регулюють і контролюють 

вчинки та дії. Засвоєні людиною правила перетворюються на вихованість особистості.  

https://cutt.ly/sM5UsCL
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Питання вдосконалення поведінки людей, навчання високій культурі та манерам у 

вигляді виховання були в центрі уваги всіх релігій, світоглядів філософських шкіл і течій: від 

язичництва (політеїзму) та іудаїзму до сучасних етичних поглядів та програм виховання, 

включаючи наукові та ненаукові, приватні, суспільні чи державні, світські та церковні 

(релігійні, сектантські) й т. д. У міру зростання суспільної свідомості, а також розвитку та 

зміцнення державних виховно-освітніх структур, відповідальність за виховання населення 

протягом останніх двох-трьох століть стала поступово переходити до державних органів 

виховання та освіти, вносячи у поведінку громадян дедалі більше світської та суспільної 

корисності [1, с. 31].   

Нині педагогічна теорія спирається на багатий досвід формування культури поведінки 

у підростаючого покоління. У вихованні культури поведінки безперечний інтерес 

представляють дослідження О. Остапчук та Ю. Клименюк [2, с. 253] про психологію 

відносин людини, оскільки психічне ставлення висловлює активну позицію особистості, 

визначальний характер діяльності, поведінки та окремих вчинків, що особливо гостро 

проявляється у молодшому віці. Саме тому важливо спиратися на позитивне ставлення 

дитини до дорослої людини, до себе, до поведінкового правила, що освоюється.   

Велику роль у вихованні культури поведінки грають як ставлення дитини до людей, 

так і прагнення пізнати правила, і застосовувати ці правила у своїй практиці.  

Іншою важливою умовою, яку вказують М. Проц та Ю. Городечна  [3, с. 425], є 

загальний клімат у колективі дітей, стиль відносин між педагогами та дітьми, а також між 

самими дітьми. Інакше кажучи, підкреслюється те, що важливий не лише колектив загалом, а 

й кожна особистість у ньому, оскільки формування культури поведінки можливе лише на 

емоційній та етичній основі.  

Зараз виховання культурної людини залишається одним із головних завдань 

суспільства. Так, на думку І. Січко, “Мета виховання – виховання людини культури, а 

основне завдання педагога – створення культурного середовища розвитку особистості 

дитини” [4, с. 111].  

Потребою Нової української школи є формування в учня культури поведінки, яка 

включає засвоєння норм та цінностей, прийнятих у суспільстві, включаючи моральні 

цінності, розвиток спілкування та взаємодії дитини з дорослими та однолітками, становлення 

саморегуляції власних дій, розвиток соціального та емоційного інтелекту, емоційної 

чуйності, співпереживання, формування готовності до спільної діяльності з однолітками, 

формування шанобливого ставлення та почуття приналежності до своєї сім’ї та народу. 

Відповідно до Державного стандарту початкової школи, учні повинні вміти керувати своєю 
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поведінкою й планувати свої дії на основі ціннісних уявлень, дотримуватися елементарних 

загальноприйнятих норм і правил поведінки.  

При формуванні культури поведінки молодшого школяра головним завданням 

педагога є не домогтися виконання правил поведінки від учня, а сприяти розвитку активності 

і свідомості школяра, щоб культура поведінки, його навички стали частиною характеру, 

потребою особистості. Знання повинні перейти в переконання – глибоке усвідомлення саме 

такої, а не іншого типу поведінки.  

У початковій школі значна роль належить самовираженню дітей через власну 

діяльність. Психофізіологічні особливості молодших школярів передбачають необхідність 

залучати їх до ігрової діяльності в освітньому процесі як в урочний, так і в позаурочний час. 

Ігрова діяльність учнів початкової школи має свої особливості, оскільки саме вона найбільш 

органічно допомагає дитині виховувати в собі найкращі якості та розвивати здібності. 

Відповідно до вищеозначеного, проблема формування культури поведінки здобувачів 

початкової школи засобами ігрових ситуацій також хвилює сучасних учителів і потребує 

розв’язання.  

Таким чином, культура поведінки полегшує процес спілкування, формування 

громадської спрямованості й почуття колективізму. Дитина здатна висловити схвалення та 

осуд здійсненим вчинкам. Проте прояви культури поведінки відрізняються нерівністю і 

нестійкістю з кожним віковим періодом формування дитини, де поступово виробляється 

ставлення до поведінкового правила як норми. Серед дітей розвиваються такі взаємини як 

дружба та товариство. Відбувається активне засвоєння етичних норм, формується здатність 

до цільової оцінки, утворюється більш точна характеристика поведінки.    
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РУХЛИВІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ МОЛОДШОГО 

ШКІЛЬНОГО ВІКУ ОСНОВ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

Збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління є однією із глобальних 

проблем, яку намагається вирішити не одне покоління. Із раннього дитинства дорослі 

закладають малечі любов до ранкової руханки, здорового харчування та правил особистої 

гігієни. Через підвищену сприйнятливість до впливу виховання і навчання, молодший 

шкільний є найсприятливішим періодом, коли учням можна донести важливість здорового 

способу життя. На жаль, існує чимало чинників, які негативно впливають на здоров’я 

дитини. Сучасний світ характеризується значним поширенням інформаційних технологій, які 

привчають дитину до пасивного способу життя, що спричинює у школярів порушення 

сну, водночас часті переїдання, вживання шкідливої їжі призводить до ожиріння та збільшує 

ризик різноманітних захворювань. За оцінкою фахівців близько 75% хвороб у дорослих є 

наслідком умов життя в дитячі та молоді роки. 

На думку А. Лавської та З. Декунової, здоровий спосіб життя – це спосіб 

життєдіяльності людини, метою якого є формування, збереження і зміцнення здоров’я під 

впливом рівня особистої культури і культури суспільства в цілому. У поняття «здоровий 

спосіб життя» входять такі складові: особиста гігієна, загартування, оптимальний руховий 

режим, відмова від шкідливих звичок, позитивні емоції. Ефективність упровадження в 

педагогіку ідей здорового способу життя залежить від: усвідомлення самим учителем 

важливості введення цієї проблеми в навчально-виховний процес; зміни відношення до 

завдань навчального процесу, а саме у процесі досягнення дидактичних цілей максимально 

зберегти здоров’я дітей; спрямування на індивідуальний розвиток дитини [1]. 

У своїх дослідженнях О. Сидорук, А. Гірак, Т. Гамма, І. Орел наголошують, що 

фізична активність учнів першого і другого класу знижується порівняно з дітьми  

дошкільного віку наполовину, водночас слід враховувати, що молодший шкільний вік є 

відповідальним етапом у житті дитини і найсприятливішим для росту і загартування  

організму, розвитку більшості фізичних якостей, формування інтересів, потреб і звичок [3]. 

Учні молодшого шкільного віку особливо зацікавлені до ігрової діяльності. Будь-яка 

забава для дітей є проста і зрозуміла, крім того має розважальний характер. Гра – це 

специфічна форма прояву дитячої активності в певному непродуктивному виді діяльності, 
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спрямованому не на одержання результату, а на переживання задоволення від самого 

процесу [2]. Виходячи із вище зазначеного, вчитель має у свої руках ефективний засіб 

впливу, завдяки якому може формувати важливі цінності життя у дітей. 

У грі дитина використовує різноманітні природні рухи: ходьба, біг, стрибки. Школярі 

активно застосовують свої вміння і навички на практиці. Це в учнів підвищує інтерес, 

оскільки ігри базуються на можливостях дитини, які вона вже сформувала. Низка науковців 

стверджують, що вчитель може запропонувати розмаїття ігор, які можна використовувати у 

початковій школі: рухливі, сюжетні, народні, рольові, спортивні, імітаційні, командні, 

групові, ігри-естафети, ігри - конкурси, ігри - забави, ігри - змагання тощо [2]. У них дитина 

розкриває майбутній потенціал і проявляє свої індивідуальні особливості. 

Рухливі ігри не тільки розвивають рухи, а спонукають бути активними, рішучими, 

веселими і бадьорими. Тому навіть непосидючі і сором’язливі учні охоче беруть участь у цій 

діяльності. Рухливі ігри можна використовувати як засіб відпочинку та оздоровлення, адже 

вони ефективно впливають на діяльність серцево-судинної, дихальної, опорно-рухової 

систем організму, збуджують апетит і сприяють міцному сну [3]. Крім того, що рухливі ігри 

мають оздоровче і освітнє значення, вони ще виховують у дітей любов до спорту. 

У початковій школі використовують ігри, що мають в собі приховану модель 

поведінки, яку школярі засвоюють. Завдяки іграм дитина входить у світ, вивчає і досліджує 

усе навколо. Іншими словами, за допомогою рухливих ігор діти готуються до дорослого 

життя. Таким чином, рухливі ігри – це основний засіб фізичного виховання учнів молодшого 

шкільного віку, за допомогою якого можна закласти майбутній потенціал здоров’я. 
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ  

Проблема здорового способу життя є однією з найактуальніших, адже здоров’я – це  

важлива  складова загальнолюдських цінностей. Здоров’я кожної людини впливає на рівень 

розвитку держави вцілому, саме тому важливим є пропагування серед молоді здорового 

способу життя. На сьогоднішній день формування здорового способу життя включає цілісну 

систему інститутів  суспільства, що базуються розвитку гармонійної особистості. 

На сучасному етапі розвитку суспільства молодь відіграє ключову роль для існування 

людства. На жаль,  сьогодні спостерігаємо погіршення матеріальних умов життя, зниження 

рівня екологічної ситуації, а також поширенням нездорового способу життя серед учнів  

Саме тому, важливо комплексно та правильно підійти до вирішення цієї проблеми, 

врахувавши соціально-економічні та культурні умови.  

Держава дбає про здоров’я учнів та молоді. У спільному наказі Міністерства освіти і 

науки й Міністерства охорони здоров’я України від 21.04.2005 № 242/178 у пункті 1.11. 

зазначено: «Забезпечити вивчення у навчальних закладах питань, пов’язаних із збереженням 

здоров’я, перевагами здорового способу життя, правилами особистої гігієни, профілактики 

йододефіцитних захворювань, впровадження інформаційно-просвітницьких програм, 

інтерактивних форм роботи для здобуття знань і формування життєвих навичок щодо 

зменшення вразливості до ВІЛ-інфікування» 

Зараз поширеною є тенденція про інтеграцію в освіту концепції «здоров’я і фізична 

культура», тобто наголошується на важливості таких предметів як «основи здоров’я», 

«безпека життєдіяльності», «фізична культура» «валеологія», метою якої є сформувати 

орієнтири молоді на збереження власного здоров’я. актуальними для учнів будуть спеціальні 

курси, які детально ознайомлять із шкідливим впливом наркоманії, тютюнопаління, 

венеричними хворобами, ВІЛ/СНІДом. Згідно з Європейською стратегією «Здоров’я і 

розвиток дітей та підлітків» і Резолюцією Глобальних консультацій ВООЗ, в Україні станом 

на початок 2018 р. працювало 143 «Клініки, дружні до молоді», мета яких – надання 

медичної допомоги через взаєморозуміння і спільний пошук шляхів вирішення проблем 

підліткам і молоді віком до 18 років, пов’язаних з ризикованою поведінкою та збереженням 

здоров’я.  

Одним із засобів впливу на молодь є пропаганда здорового способу життя, яка 

передбачає створення позитивної мотивації, ознайомлення із основами здорового способу 
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життя, формування особистості, яка  зосереджується на саморозвитку та самоактуалізації в 

житті.  

Основними складовими, від яких залежить здоров’я є : режим праці та відпочинку; 

організація сну; режим харчування; організація рухової активності; виконання вимог 

санітарії, гігієни, загартовування; профілактика шкідливих звичок; культура 

міжособистісного спілкування; психофізична регуляцію організму.  

Популярності набуває Інформаційно-освітня протиалкогольна програма «Сімейна 

розмова», яка реалізується в рамках Всеукраїнської інформаційнопрофілактичної компанії 

«Відповідальність починається з мене» за підтримки Міністерства освіти і науки України. 

Метою даної програми є забезпечення сучасного уніфікованого цілісного інформування й 

навчання учнів та їх батьків з профілактики алкогольних проблем в умовах загальноосвітніх 

навчальних закладів I – III ступенів.  Відмінність цієї програми полягає у тому, що батьки 

долучаються до спільної роботи з дітьми та педагогами.  

Сучасний світ вимагає негайного ознайомлення молодого покоління із культурою 

сексуальної поведінки. Лібералізація статевої моралі, часта зміна партнерів у поєднанні з 

низькою сексуальною культурою породжують ряд серйозних наслідків – зростає кількість 

ВІЛ-інфікованих, збільшується число розлучень. Статева освіта не повинна носити 

заборонений, ізольований характер. Учні повинні мати доступ і отримувати правдиву 

науково обґрунтовану інформацію 

Харчування для формування здорового способу життя відіграє не менш важливу 

функцію. Воно забезпечує організм енергією, яка вкрай необхідна для процесів 

життєдіяльності молодої людини. Відновлення клітин і тканин в організмі відбувається за 

рахунок надходження з їжею пластичних речовин – білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, 

мінеральних речовин. Крім того, їжа – джерело утворення ферментів, гормонів та інших 

регуляторів обміну речовин в організмі.   

CultFood  – це соціальний проект з покращення культури харчування, заснований 

кулінарним експертом Євгеном Клопотенком  у 2017 році. Наразі, команда проєкту розвиває 

три напрями: “Нове шкільне харчування”, “Нова кулінарна освіта” та “Нове дошкільне 

харчування”. У рамках цього проекту було створено рецептурний збірник із 110 новими 

стравами для шкільних їдалень. . Оновлене меню було запроваджено у 5000 школах по всій 

країні. 

У 2020 році питання покращення харчування у школах України було піднято на 

державний рівень. Євген Клопотенко та команда CultFood долучилася до робочої групи, 

створеної за ініціативи Олени Зеленської, яка працює над комплексною реформою шкільного 

харчування.  
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Здоров’я підростаючого покоління залежить і від освіти. У зв’язку з 

повномасштабним вторгненням росії, МОН спільно з обласними 

військовими адмністраціями ініціює створення Національних мереж українських  освітніх 

хабів, які  реалізують концепцію Навчання Протягом Життя (Life Long Learning) з метою 

розвитку людського капіталу України.Ключовим завданням діяльності Українських Освітніх 

Хабів є освіта дітей та дорослих задля успішної кар’єри. Також на базі хабів можна отримати 

психологічну підтримку, пройти онлайн-курси з емоційного інтелекту, доступними є курси 

IT з трьох напрямків – розробка сайтів (WordPress), дизайнер (Adobe Photoshop), web-

дизайнер (Figma). Окремий курс приділено здоровому харчуванню, для  тих,  

хто хоче розібратися з основами правильного харчування, 

навчитися будувати свій щоденний раціон та налагодити власне здоров'я. 

Отже, питання формування здорового способу життя в молодого покоління потребує 

збільшення уваги як на освітньому, так і на державному рівні. Саме тому необхідно 

розвивати концепцію здорового способу життя, як одну із пріоритетних у сучасному 

суспільстві.  Формування здорового способу життя неможливе без гармонійного розвитку на 

психофізичному рівні. Молодь повинна усвідомити цінність здорового способу життя. 
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО 

ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Повноцінний фізичний розвиток дітей, зміцнення їх здоров&apos;я – є пріоритетними 

напрямами освіти. Протягом останніх років проблемі формування здорового способу життя у 

дітей приділяється велика увага, що зумовлено погіршенням стану здоров&apos;я у школярів 

і гостро потребує вирішення.  

https://repo.snau.edu.ua/
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За даними Міністерства охорони здоров’я у 50 % школярів спостерігаються 

функціональні порушення різних систем організму, а в 42 % - спостерігаються хронічні 

захворювання. До першого класу вступають лише 27 % здорових дітей, залишається високий 

рівень загальної захворюваності дітей, який за останні роки виріс більше, ніж на 20 %.  

В «Енциклопедії освіти» здоров&apos;я визначається як динамічний стан організму, 

який характеризується високим енергетичним потенціалом, оптимальними адаптаційними 

реакціями на зміни довкілля, що забезпечує гармонійний фізичний, психоемоційний і 

соціальний розвиток особистості, її активне довголіття, повноцінне життя, ефективну 

протидію захворюванням [2]. Преамбула Статуту ВООЗ спростовує міф, про те, що 

"здоров&apos;я" – це всього лиш відсутність хвороб або фізичних вад, і виносить на новий 

рівень твердження про те, що – це стан повного духовного, фізичного і соціального 

благополуччя. Вирішити проблему погіршення здоров&apos;я у молодших школярів 

можливо через:  

- створення відповідного шкільного середовища; 

- використання необхідних технологій і технік у процесі навчання; 

-освіту в галузі здоров’я [1]. 

Створити відповідне шкільне середовище можливе за умов виконання санітарно-

гігієнічних норм, організації якісного харчування школярів, обладнання класів з 

урахуванням ідеї розвитку здоров’я дітей. Важливо не обмежувати думку про здоров&apos;я 

школярів лише спортзалом.  

Спеціально розроблена програма по збереженню здоров&apos;я створює позитивну 

атмосферу на уроках, знижує розумове навантаження та враховує вікові особливості 

розвитку дитини. Необхідно систематично проводити зустрічі із провідними спеціалістами у 

сфері охорони здоров'я, приділяючи значну увагу психологічному і соціальному здоров'ю 

дитини, а саме: стійкість до стресів, інтелектуальну витривалість, позитивну самооцінку, 

готовність до саморозвитку і самореалізації. 

Освіта в галузі здоров'я сприяє інтеграції всіх знань про здоровий спосіб життя і 

здоров&apos;я, як засобу формування світогляду учнів. Таким чином, вся робота з 

формування здорового способу життя спрямована на те, щоб допомогти дітям усвідомити, 

що здоров’я – це прекрасний дарунок, першооснова щастя і треба його берегти й 

зміцнювати. При цьому  варто враховувати всі сфери здоров’я: фізичне, психологічне й 

соціальне, що дає можливість зберегти і зміцнити здоров’я кожного школяра. Відомо, що 

найкращими методами у роботі з дітьми є бесіда, розповідь, приклади, ігри, вправи, 

змагання. Беручи до уваги той факт, що наслідування є важливою складовою дитячого 

сприйняття, доречно було б організовувати зустрічі з відомими спортсменами, тренерами, які 
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змогли б донести до дітей інформацію про важливість та актуальність здорового способу 

життя. Відомо, що приклад надає конкретні взірці для наслідування і тому активно формує 

свідомість, почуття, переконання, активізує діяльність.  

Не варто залишати осторонь любов дітей до казок. Саме через казкотерапію можна  

піднести до належного рівня важливість ранкової руханки, здорового сну, раціонального 

харчування, правил гігієни. Важливо зробити акцент на двох протилежних героях – один з 

яких піклується про себе та своє здоров&apos;я, а інший – навпаки. В кінцевому результаті 

вчитель з учнями підходять до важливого висновку – щоб бути здоровим, потрібно 

дотримуватись режиму дня. Так казка розкриває не лише зміст режиму дня, але й формує 

позитивне ставлення до гігієнічних вимог, допомагає усвідомити і засвоїти норми оздоровчої 

поведінки, черговість виконання режимних моментів, а застосування діалогічного підходу 

допомагає зробити молодшим школярам висновки про необхідність дотримання режиму дня 

з метою збереження здоров’я.  

Не менш важливий компонент здорового способу життя дитини – сон, який є 

необхідною умовою психологічної та фізичної рівноваги. Ознайомлення молодших школярів 

із різноманітною інформацією про залежність стану психофізичного здоров’я від умов і 

тривалості сну, наведення конкретних прикладів, подання цієї інформації за допомогою 

різних виховних методів (бесіда, розповідь, виготовлення плакатів, виховні ситуації, тощо) 

сприяє розумінню дітьми важливості означеної складової збереження здоров’я і формування 

здорового способу життя [3]. 

Висновок. У молодшому шкільному віці закладається потреба до здорового способу 

життя. Цього можна досягнути завдяки наполегливій праці в інтеграції між школою та 

домом, між батьками, дітьми та вчителями різних предметів. Формування навичок здорового 

способу життя дітей молодшого шкільного віку залежить від соціального середовища, в 

якому вони зростають. Діти в такому віці ще наслідують поведінку та вчинки дорослих. 

Дорослі, які ведуть правильний спосіб життя, допомагають дітям усвідомлювати 

відповідальність за своє здоров’я. Отож, як від батьків, так і від педагогів залежить, яким 

буде здоров’я дитини у майбутньому. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ 

МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ  

Одним із пріоритетних напрямків удосконалення сучасної теорії та практики фізичної 

культури в навчально-виховному процесі є пошук нових форм, методів та прийомів 

фізичного виховання дітей. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ ст.) 

визначила необхідність забезпечення відповідних умов для розвитку фізично та психічно 

здорової, а отже й гармонійно розвиненої особистості. Це означає забезпечення тривалого та 

цілісного впливу як на духовний, так і фізичний розвиток дитини на всіх вікових етапах, 

починаючи з дитинства. Потреба у руховій активності є найбільш важливою біологічною 

особливістю дитячого організму молодшого шкільного віку. 

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми у сучасних умовах є організація занять 

фізичною культурою та спортом у позашкільний час. У пошуках підходів до організації 

занять варто враховувати особливе значення ігри, що дозволяє розв’язувати комплекс 

завдань фізичного виховання: задовольняти потребу дітей в русі, навчати володіти своїм 

тілом, розвивати фізичні якості, розумові та творчі здібності, моральні якості [ 3, c. 553]. 

У наш час проблема стану здоров’я дітей набула особливої актуальності через стійку 

тенденцію до його погіршення. Молодший шкільний вік – найбільш відповідальний період у 

процесі формування фізичної культури дитини. Саме у цьому віці закладаються основи 

культури рухів, успішно засвоюються нові, раніш невідомі вправи і дії, фізкультурні знання, 

зміцнюється фундамент здоров’я та розвиваються фізичні якості, необхідні для ефективної 

участі у різних формах рухової активності. 

Необхідними умовами, які сприяють нормальному фізичному розвитку, підвищенню 

фізичної підготовленості та зміцненню здоров’я підростаючого покоління є дотримання 

оптимального режиму рухової активності [1, c. 51 - 52]. 

У сучасних наукових дослідженнях розкриваються анатомо-фізіологічні, гігієнічні, 

психолого-педагогічні та соціальні основи всебічного розвитку різних вікових категорій, в 

тому числі й молодших школярів. Молодший шкільний вік – відповідальний етап у системі 

безперервного виховання, у надбанні та передачі життєвого досвіду, у формуванні 

гармонійно розвиненої особистості, у забезпеченні належного рівня фізичного та психічного 

здоров’я, у усвідомленні потреби здорового способу життя та рухової активності для 

всебічного та повноцінного розвитку дитини.  
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Педагогічні завдання (виховні, оздоровчі та освітні), які вирішуються під час 

проведення рухливих ігор, визначаються вимогами щодо подальшого підвищення рівня 

фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку і функціональних можливостей їх 

організму. Це досягається цілеспрямованим добором рухливих ігор.  

Особливе місце у цьому аспекті займають рухливі ігри, передбаченні шкільною 

програмою навчання у школі, зокрема, в початкових класах, які використовують на уроках та 

в позаурочний час. Це сприяє розширенню рухової активності школярів, підвищенню рівня 

їхньої фізичної підготовки, розвитку організму в цілому. Регулярні заняття та уроки з 

застосуванням різноманітних ігор готують дітей до посилених розумових та моральних 

навантажень. Тому, слід уважно підходити до підбору ігор та місця застосування в 

навчально-виховному процесі [3, c. 554]. 

Інтерес - це усвідомлене вибірково позитивне ставлення до чогось, яке спонукає 

людину проявляти активність для пізнання об’єкта, який її цікавить. Інтерес 

характеризується шириною (наприклад, до багатьох видів спорту), глибиною (прояв 

спеціального інтересу до одного виду спорту), стійкістю (тривалість збереження), 

умотивованістю (випадковий або свідомий, спеціальний інтерес проявляє людина), дієвістю 

(проявляє людина активність для задоволення інтересу або ж вона пасивна).  

Інтереси учнів до уроку фізичної культури бувають різні. Це і намагання зміцнити 

здоров’я, сформувати поставу, і бажання розвивати рухові та вольові якості. Інтереси 

хлопчиків і дівчат різні: дівчата найчастіше думають про струнку фігуру, гнучкість, гарні 

рухи тощо, рідше про розвиток швидкості, витривалості, сили. Хлопчики хочуть розвивати 

силу, витривалість, швидкість, спритність.  

При правильній організації занять із обліком вікових особливостей і фізичної 

підготовленості учнів рухливі ігри впливають на ріст, розвиток і зміцнення кістково-

зв’язкового апарата, м’язової системи, на формування правильної постави в дітей і підлітків, 

а також підвищують функціональну діяльність організму.  

Фізичні вправи на уроках фізичної культури в загальноосвітній школі треба 

розглядати як засіб для розвитку в учнів уміння керувати своїми рухами, як засіб для 

розвитку рухових якостей, як засіб для вироблення у школярів сміливості, рішучості, рухової 

вправності й підготовки до трудової діяльності. 

Ігри з активними, енергійними руховими діями, що багаторазово повторюються, але 

не пов’язані із тривалою однобічною силовою напругою (особливо статичною), благотворно 

впливають на організм дітей і підлітків. Саме тому в іграх не повинно бути надмірних 

м’язових напруг і тривалих затримок подиху. Рухливі ігри повинні позитивно впливати на 

нервову систему учнів. Для цього керівник зобов’язаний оптимально дозувати навантаження 
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на пам’ять і увагу граючих, будувати гру так, щоб вона викликала в учнів позитивні емоції. 

Погана організація гри веде до появи негативних емоцій, порушує нормальний плин 

нервових процесів, в учнів можуть виникнути стреси.  

Оздоровча спрямованість процесу фізичного виховання в шкільні роки здійснюється 

завдяки цілеспрямованій роботі з розвитку тих рухових якостей, які найбільш необхідні для 

забезпечення нормальної життєдіяльності, гармонічного фізичного розвитку й згладжують 

труднощі зростання організму школярів на кожному з етапів його розвитку [2, c. 41]. 

Висновки. Рухова активність дитини є природною біологічною необхідністю, ступінь 

задоволення якої багато в чому визначає структурний та функціональний розвиток організму 

дітей. Також ефективними формами фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями молодшого 

шкільного віку засобами оздоровчої рекреаційної активності, є прогулянки, екологічні 

стежки, екскурсії, подорожі та походи, естафети, зльоти. 

Отже, правильно організована рухова активність в дитинстві створює передумови для 

всебічного гармонійного розвитку особистості та нормальної життєдіяльності організму 

людини в дорослому віці. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  

Здоров&apos;я людини є однією з найвищих цінностей суспільства, воно є основою 

економічного і духовного розвитку країни. Здоров'я дає можливість людині реалізувати всі її 

таланти та здібності. Зміцнення здоров’я, підвищення 

рівня фізичної підготовленості й рухової активності – важливі умови забезпечення 
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всебічного й гармонійного розвитку особистості. Значення цих чинників постійно зростає у 

зв’язку зі змінами в сучасному суспільстві, які ставлять нові підвищені вимоги до фізичних 

та психічних якостей людини. 

Про основні проблеми в цій сфері свідчать дані Міністерства освіти і науки України, 

які вказують на те, що різні порушення статури виявлено у більшості учнів шкіл, у багатьох 

спостерігались відхилення від норми у серцево-судинній системі, неврози. Багато учнів 

відстають у навчанні, основною причиною цього, на думку науковців, є погіршення стану 

здоров&apos;я, слабкий фізичний розвиток, зниження імунітету до захворювань. Слід 

зауважити, що до школи потрапляє ще менше здорових дітей. Негативну роль відіграють 

екологічний чинник, спадковість, умови і спосіб життя. Погіршення загального рівня 

досягнень у навчанні, як зазначають науковці, пов'язано з низьким рівнем здоров'я школярів 

[2]. 

Сьогодні стан здоров’я дітей різко погіршився через соціально-економічні та 

екологічні фактори. Вирішення цієї проблеми потребує від педагогів пошуку нових підходів 

та методів для зміцнення здоров’я дітей, розвитку в них навичок здорового способу життя. 

Тому серед важливих завдань, які стоять перед сучасною школою, є виховання в учнів 

свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих як найвищої 

соціальної цінності, формування духовних потреб і навичок здорового способу життя, 

збереження і зміцнення фізичного, психічного, соціального та морального здоров’я учнів. 

Проблема збереження і зміцнення здоров’я дитини у сучасних 

наукових дослідженнях розглядається у різних аспектах: 

 Фізичні компоненти знайомі та помітні учням, учителям і батькам. Під час 

навчання в школі у дітей формуються уміння і навички щодо здоров’я, правильного 

харчування, особистої гігієни, освоюються навички збереження та зміцнення здоров’я учнів 

під час праці та відпочинку з родиною. 

 Соціальна складова здоров’я характеризує ефективність взаємодії дитини з соціал

ьним середовищем: у сім’ї, класі, громаді, професійному оточенні. В загальному вигляді 

соціальне здоров’я детерміноване характером і рівнем розвитку, 

які притаманні головним сферам суспільного життя в певному середовищі –  

економічній, політичній, соціальній, духовній. 

  Психічна складова виявляються у самоусвідомленні та самооцінюванні, уміннях 

аналізувати доступні для певного віку проблеми, виявляти і пояснювати зв’язки між 

причиною та наслідком, уміннях і навичках здійснювати самоконтроль навчальних дій, 

ставлень, поведінки тощо. Показниками психічного здоров’я є 

індивідуальні особливості психічних 
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процесів і властивостей дитини, наприклад, збудженість, емоційність, чутливість. 

 Духовна складова орієнтована на духовний світ особистості, сприйняття духовної 

культури людства, освіти, науки, мистецтва, релігії, моралі, етики. 

У сучасному розумінні у поняття здорового способу життя входять наступні складові: 

раціональне харчування (сприяє правильному росту та формуванню організму, збереженню 

здоров’я та подовженню тривалості життя); 

фізична культура (підвищує працездатність, імунітет та резервні можливості організму, спри

яє інтелектуальному розвитку, покращенню самопочуття); загальна гігієна організму 

(містить у собі раціональний добовий режим, догляд за тілом, гігієну одягу і взуття, 

дотримання яких створює найкращі умови для 

роботи та відновлення сил); загартування (сприяє підвищенню 

фізичної та розумової працездатності, зміцненню здоров’я і зниженню захворюваності через 

адаптацію організму до несприятливих впливів навколишнього середовища); відмова від 

шкідливих звичок. 

Формування навичок здорового способу життяи учнів молодшого шкільного віку 

залежить від того соціального середовища, в якому вони знаходяться – це сім’я та школа. В 

умовах навчально-виховного процесу в школі істотно змінюється соціальне положення 

дитини, а це, в свою чергу, визначає зміни в спрямованості та 

змісті розвитку особистості учня. При цьому важливими напрямами діяльності вчителя є 

формування в учнів позитивної мотивації, теоретичних і практичних навичок 

здорового способу життя, формування творчої особистості, здатної до саморозвитку та 

самоосвіти. Тому як від батьків, так і від педагогів залежить, яким 

буде здоров’я дитини в майбутньому.  

Педагогічними умовами формування здорового способу життя в 

учнів молодшого шкільного віку значну роль відіграє авторитет дорослого - батьків, 

вчителів, керівників гуртків тощо (діти цього віку не піддають критиці надану інформацію і 

сприймають її як даність), то для учнів середніх класів характерна більша орієнтація на 

однолітків, що потребує різної специфіки надання інформації. Слід зауважити, що 

інформація, отримана від джерела, яке заслуговує на довіру, здатна проходити через усі рівні 

психологічного захисту та фільтри сприйняття. Повідомлення ж, що було передане не 

значущим для підлітків джерелом, оцінюється як кривда та ігнорується. У цьому віці 

великого значення набуває увага оточення, з'являється прагнення бути почутими; особливу 

роль відіграє ступінь довіри до особистості, яка надає інформації [1]  

Отже, здоровий спосіб життя учнів - це сукупність ціннісних орієнтацій та настанов, 

звичок, режиму, ритму і темпу життя, спрямованих на збереження, зміцнення, формування, 
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відтворення здоров&apos;я в процесі навчання і виховання, спілкування, гри, праці і 

відпочинку та передачу його у майбутньому. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДЛЯ 

МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ 

У XXI столітті гостро постало питання щодо здоров&apos;я молоді. Адже здорова 

молодь - запорука успішного майбутнього. Сьогодні багато дітей, учнів і студентів мають 

проблеми зі здоров’ям. За останні декілька років збільшилась кількість неповнолітніх осіб 

які палять, вживають алкоголь та наркотики, але ніхто з них не задумується над 

наслідками для здоров’я. Іншими словами, відсутня мода на здоровий спосіб життя. Саме 

цим зумовлена нині увага педагогів, батьків та Міністерства охорони здоров’я України. 

Здоровий спосіб життя – це дії, звички, певні обмеження, пов’язані з оптимальною 

якістю життя, яка охоплює соціальні, розумові, духовні, фізичні компоненти, та, відповідно, 

із зниженням ризику розвитку захворювань. Він поєднує усе, що сприяє виконанню 

людиною професійних, суспільних і побутових функцій в оптимальних для здоров’я умовах і 

виражає орієнтованість особистості в напрямку формування, збереження і зміцнення як 

індивідуального, так і суспільного здоров’я. 
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Здоровий спосіб життя є важливим для кожної людини, а в першу чергу – для 

молодого покоління, оскільки саме воно є найперспективнішою частиною 

суспільства, майбутнім нашої країни.  

Варто звернути увагу на те, що молодь часто перебуває у стресовому стані через 

великі обсяги розумової активності та емоційної напруги, особливо під час іспитів. І через це 

з’явилось багато причин для втрати здоров&apos;я: емоційний дискомфорт, спричинений 

труднощами навчального процесу: перевантаження програмним матеріалом, складність 

стосунків у системі «студенти - викладачі - батьки», інтенсивний негативний вплив 

середовища існування: зростання почуття невпевненості, заниженої самооцінки, агресії, 

невдоволення собою і світом, які «придушують» тютюном, алкоголем, різними 

наркотичними речовинами тощо [2]. 

Ми погоджуємося з думкою відомого кардіохірурга Миколи Михайловича Амосова, 

що передусім потрібні власні постійні і значні зусилля, які неможливо нічим замінити. «На 

щастя, людина настільки досконала, що повернути здоров’я можна майже завжди. Тільки 

необхідні зусилля зростають у міру старості і поглиблення хвороб» [3]. 

За останні декілька років спостерігається різка зміна ритму життя. Карантинні 

обмеження через коронавірус кардинально змінили ставлення до здоров’я. У щоденних 

клопотах людина не встигає відпочити та відновитися. Разом з цим як в учнів так і в 

студентів з’явилось дистанційне навчання, тому багато хто забув, що таке здоровий, 

активний спосіб життя. Як констатує у свої наукових працях С. Кочурка, близько 75% 

хвороб у дорослому віці є наслідком умов способу життя в дитинстві та юності 

[2]. Відповідно до цього вважаємо, що кожна людина в великій мірі несе відповідальність за 

власне здоров’я.  

Загальновідомо, що у молодого покоління необхідно розвивати фізичну активність, 

пов&apos;язану із забезпеченням потреб у здоровому способі життя. Провідна роль у 

цій роботі належить педагогу, який повинен формувати такі навички через фізкультурно -

 спортивну діяльність, різноманіття форм, методів та прийомів. На нашу думку, одним із 

дієвих видів розширення рухового досвіду є аеробіка. Це 

найпоширеніший напрямок фітнесу, крім того, один з найбільш корисних для 

людського здоров'я.  Такі заняття допомагають гармонійно розвиватися, крім того, приносять 

в життя безліч насичених, яскравих вражень, а також зменшує рутинність виконання 

фізичних вправ [1]. 

Ефективним видом рухової активності є також йога. Заняття йогою – це один зі 

способів розвинути в собі врівноважене ставлення до всіх аспектів життя, ефективно 

стежити за своєю вагою, покращити роботу щитовидної залози. Вона являє собою комплекс 

https://naurok.com.ua/profile/218559
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вправ, який заснований на вправах хатха-йоги [1]. Хатха-йога має лікувальний вплив на 

організм; дає змогу людині одержати фізичне задоволення від почергової розтяжки всіх груп 

м’язів. Йога великою мірою розвиває гнучкість хребта та м’язи спини, що життєво важливо в 

сучасних умовах при малорухливому способі життя та сидячій роботі. 

Висновок. В умовах сьогодення проблема збереження і зміцнення здоров’я молодого 

покоління – одна із першочергових і найактуальніших. Через засилля гаджетів, молоде 

покоління все важче зацікавити проводити час активно. Єдиним радикальним способом 

розв’язання проблеми є перебудова наших поглядів щодо здорового способу життя, 

вдосконалення освітніх стратегій, застосувування сучасних підходів у фізичному вихованні.  
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ  

УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  

Формування здорового способу життя людини сьогодні особливо пов’язано з 

вихованням особистої безпеки в повсякденному житті, адже з розвитком технологій і техніки 

спектр негативних чинників, що загрожує безпеці життєдіяльності людини, її здоров’ю, 

поступово розширюється. Тому завдання освіти полягає в тому, щоб зробити життя 

особистості, що підростає, якомога безпечнішим або принаймні мінімізувати негативні 

наслідки технологічної революції. Компонентами здорового способу життя молодших 

школярів є: гармонійний розвиток фізичних і духовних сил; загартування організму; 

оптимальна рухова активність, фізична культура і спорт; збалансоване харчування; творча 
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діяльність; активний і пасивний відпочинок; повноцінний сон; отримання режиму дня згідно 

з біологічними ритмами та індивідуальними особливостями; психологічна підготовка як 

основа попередження стресів і розумової перевтоми; дотримання правил гігієни; особистісна 

поведінка, спрямована на попередження шкідливих звичок [2, с. 6]. 

Одним із головних складових виховання учнів є формування у них навичок здорового 

способу життя. Завданням вчителя є створення позитивної, здорової атмосфери, яка буде 

сприяти розвитку цих навичок. На погіршення здоров’я школярів впливає недостатня увага 

до створення цих умов. Здоровий спосіб життя є передумовою для розвитку різних сторін 

життєдіяльності людини, досягнення нею активного довголіття та повноцінного виконання 

соціальних функцій: трудової, громадської, сімейної. 

У процесі формування основ здорового способу життя молодших школярів необхідно 

враховувати рівень розвитку їхніх емоційних та пізнавальних процесів, психологічні 

особливості формування особистості в цьому віковому періоді. Слід зважати на те, 

що валеологічна сфера – складний конструкт людської психіки і поведінки, в 

основі якого лежить валеологічна свідомість. Валеологічна свідомість формується на 

основі валеологічних знань, уявлень, переконань, поглядів, почуттів, 

які виражають ставлення індивіда до здоров’я, а також до діяльності, 

пов&apos;язаної із збереженням здоров’я [3]. 

Процес формування основ здорового способу життя – 

це організація системи виховної роботи в урочний та позаурочний час, 

що сприяє формуванню активного та здорового громадянина, спрямована на прищеплення і 

розвиток валеологічних почуттів, міцних переконань і потреб берегти та 

зміцнювати своє здоров&apos;я. Виховна мета реалізується в системі навчально-

виховної роботи вчителя, класного керівника, вихователя груп подовженого дня, 

організаторів виховної роботи, складовою якої є позаурочна виховна діяльність. 

Позаурочна діяльність характеризується значним спектром можливостей у виборі змісту, 

форм, методів, прийомів, засобів проведення, оскільки не регламентована програмою, часом 

і місцем [3]. 

Для ефективного формування мотивації учнів молодшого шкільного віку на  

здоровий  спосіб життя має бути системний підхід, який включає методи, які комплексно 

направлені на реалізацію здорового способу життя. Серед існуючих методів роботи, педагоги 

в роботі з дітьми для більшої ефективності мають обирати активні форми та методи. Вони 

ґрунтуються на взаємодії, зосереджені на 

самостійному пошуку варіантів вирішення питання, спрямовані на розвиток критичного 

мислення, творчості. До таких методів можна віднести методи аналізу соціальних ситуацій, 
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ситуаційно-рольова гра, метод «мозгового  штурму»,  тренінги,  майстеркласи, 

тематичні квести, наукові цукерні, воркшопи,  вебінари, марафони здорових практик, 

які висвітлюють теми здоров’я. Також доцільно 

використовувати більш традиційні методи такі як бесіда, семінар, лекція тощо. 

Використання  цих форм та методів допомагає формувати моральну самооцінку учнів, 

знищувати  негативні  мотивації,  реконструювати та 

змінювати негативні форми позитивної поведінки, посилити позитивну моральну мотивацію, 

підвищити  її  працездатність  або  призупинити негативну мотивацію, зменшити її силу та не 

дозволити учням проявляти негативну мотивацію до здорового способу життя [1]. 

Отже, питання формування здорового способу життя учнів початкових класів завжди 

буде актуальним. Одним із пріоритетних напрямів навчання та виховання учнів, є 

забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей, охорона та зміцнення їхнього здоров’я, 

формування позитивної мотивації до активного способу життя. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Основною задачею забезпечення здорового способу життя учнів початкових класів є 

повноцінний фізичний розвиток та зміцнення їхнього здоров’я. Останнім часом через 

різноманітність та багатоаспектність форм навчання, виникає необхідність вивчення їх 

впливу на фізичне та психічне здоров’я дітей. Ця проблема актуальна, оскільки окремі 

освітні моделі, програми, підручники можуть мати негативний вплив на здоров’я учнів або ж 
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ніяк не сприяють його покращенню, бо не враховують основних наукових засад фізичного та 

психічного розвитку дитини. Відтак набуває практичної значущості проблема створення 

педагогічних технологій, які б не тільки зберігали, а й покращували здоров’я дітей. 

Однією із причин погіршення стану здоров&apos;я учнів медики вважають 

малорухливий спосіб життя. До прикладу, здоров&apos;я львівських школярів за останні 15 

років суттєво погіршилося. Лікарі кафедри педіатрії Львівського національного університету 

ім. Д. Галицького оприлюднили вражаючі результати дослідження здоров’я школярів. 

Спеціальні анкети роздали понад 70 тисячам учням зі 115 міських шкіл. Опитування 

показало, що майже кожен третій, хто відвідує уроки, скаржиться на періодичну втому, 

головний біль, біль живота і неспокій під час сну [3].  

На основі аналізу можна виділити наступні етапи формування потреби у заняттях 

фізичними вправами:  

 формування знань про фізичну культуру;  

 формування інтересу до занять фізичними вправами;  

 формування мотивації до фізкультурної діяльності;  

 створення стимулів для виконання фізичних вправ;  

 багаторазове виконання фізичних вправ; сформування звички займатися 

фізичними вправами;  

 формування потреби у заняттях фізичними вправами [1].  

Кожен із зазначених етапів є важливою ланкою педагогічного ланцюга та досягнення 

бажаного результату. Видатні педагоги зазначають, що недоліком сучасної початкової школи 

є формування в учнів у переважній більшості практичних знань. В той же час, вони 

зазначають, що молодші школярі спроможні засвоювати наукові знання, які викладаються у 

доступній для них формі. Враховуючи це, доцільно на заняттях фізичного виховання не лише 

розказувати про те, що і як необхідно робити для зміцнення здоров’я, але й розкривати 

причинно-наслідкові зв’язки цих постулатів [1]. Такий виклад знань про фізичну культуру 

сприятиме підвищенню інтересу школярів до занять фізичними вправами. Крім того, 

підвищенню інтересу сприятиме відвідування спортивних змагань, а також організація з 

дітьми занять в ігровій формі, в сюжет яких входили б популярні серед дітей цього віку герої 

серіалів, мультсеріалів, комп’ютерних ігор. 

Шкільні навчальні предмети «Основи здоров’я», «Я у світі», «Фізичне виховання» у 

змісті навчальної програми проблему здорового способу життя висвітлюють фрагментарно, 

що не дає можливості впливати комплексно на мотиваційну сферу учнів початкових класів, 

забезпечити їх достатнім рівнем знань щодо вимог здорового способу життя. Тому учнів 

початкових класів можна знайомити із складовими здоров’я та здорового способу життя не 
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лише у навчально-виховному процесі, але й у позаурочний час. Форми і методи виховання у 

молодших школярів здорового способу життя органічно пов’язані з навчальною діяльністю 

на уроках, але, крім цього, передбачають позаурочну виховну роботу з означеної проблеми. 

Це допоможе дітям усвідомити залежність здоров’я від способу життя, проявляти більший 

інтерес до заходів збереження і зміцнення здоров’я. А бесіди на зразок «Що найдорожче у 

житті людини?» допоможуть краще зорієнтуватися у загальнолюдських цінностях [3]. 

Висновок. У кожному класі початкової школи формуються уявлення, поняття, 

практичні уміння й навички з усіх вищезазначених напрямів з поступовим нарощуванням 

обсягу і складності змісту й вимог до його засвоєння. Та лише за умови органічного 

поєднання всіх цих компонентів здоров’я можливе формування в молодших школярів 

здорового способу життя. Автори програми О. Савченко, Т. Бойченко, Н. Бібік, Н. Коваль 

переконливо доводять, що лише одночасний розвиток усіх складових здоров’я дозволить 

плекати дитину, розвине її особистісні якості, розкриє неповторні риси її індивідуальності 

[2]. Завдяки цьому відкриваються можливості для здобуття учнями знань та розвитку 

навичок, які сприятимуть формуванню стійкої мотивації до здорового способу життя, 

збереженню та зміцненню здоров’я молодших школярів. 
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Конституція – комплекс документів, які визначають правові основи функціонування 

Української Держави, де все регулюється Законами і не виходить за їх межі. Україна 

https://pidru4niki.com/81983/pedagogika/derzhavna_natsionalna_programa_osvita_ukrayina
https://zaxid.net/za_ostanni_15_rokiv_zdorovya_lvivskih_shkolyariv_pogirshilosya_na_20_n1452856
https://zaxid.net/za_ostanni_15_rokiv_zdorovya_lvivskih_shkolyariv_pogirshilosya_na_20_n1452856


117 

 

гарантує всім громадянам право на здобуття освіти, і безпечні умови життєдіяльності [1]. 

Норми цього Закону є основними у всіх галузях законодавства і права, що включає і освітній 

аспект. А згідно з Законом «Про Освіту» держава повинна створювати всі необхідні умови 

для навчання та розвитку особистості [2]. 

Актуальність теми обумовлена як розвитком і попитом Інтернет ресурсів у нашому 

житті, так і їх впливом на нього. Інтернет повністю впливає на життя людей: на свідомість, 

на моральний стан та відіграє  важливу роль у інформаційному просторі.   

Інтернет - це певна структурна побудована на випадкових взаємозв’язках. Вважається, 

що Інтернет є способом передачі, отримання та обробки інформації, методом спілкування, 

навчання, купівлі та продажу, та також способом прямого зв’язку. Веб-ресурси 

використовують для активізації навчального процесу, але попри свою користь всесвітня 

мережа несе також загрозу не лише для здобувачів знань, але й для всіх людей. 

Мережа може бути небезпечною для дитини: неприйнятний контент, кібербулінг, 

жорстокі картинки та відео, шахраї, педофіли, злочинці. Використовуючи програми та сайти, 

зловмисники можуть представлятися дитиною або підлітком, який просто хоче завести 

нового друга. Вони втираються в довіру та підштовхують дитину до обміну особистою 

інформацією. Просять розповісти, де і як вони живуть, дати номер телефону або дізнатися 

всю інформацію про родину [4]. 

За даними міжнародного дослідницького проєкту ESPAD, у 2019 році лише 6,7% 

опитаних підлітків в Україні не користувались соціальними мережам. Майже 45% підлітків 

проводять у соціальних мережах до 3 годин на день, а ще приблизно  50% – 4 та більше 

годин [3]. 

Тривале перебування дітей у Інтернеті впливає на такі фактори: зниження тривалості 

концентрації уваги, інформаційна залежність, стомлення, стрес, відчуження, зниження 

інтелекту: унаслідок швидкого та  спонтанного засвоєння інформації, мозок звикає до такого 

напруження. Після  цього виникає синдром дефіциту уваги та активності. Вплив на цей 

синдром має бажання виконувати одразу кілька операції, сааме це впливає на процес 

мислення, особливо у маленьких дітей. Інтернет-середовище − не природнє для нашого 

мозку. Більше того, це штучне середовище з її високими швидкостями суперечить 

природним ритмам природи, попадаючи туди люди перестають чекати. Мозок таких людей 

перестає сприймати інформацію, отриману в звичайному потоці взагалі [6]. 

Чи можна користуватися інтернетом без шкоди? Щоб допомогти батькам і педагогам 

отримати інформацію щодо захисту дітей від впливу шкідливої інформації, розроблено 

посібники, шкільні уроки та складено перелік рекомендованих порад, адже навчити дітей 

безпечній та відповідальній поведінці в веб-мережі набагато важливіше, ніж просто 
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заблокувати небажані матеріали та сайти, тому що діти все одно подорослішають і без 

належних знань можуть зробити безліч помилок. Поради, які допоможуть захистити ваших 

дітей в Інтернеті: 

1. Встановіть антивірус і блокування спливаючих вікон: це базове правило дозволяє  

фільтрувати контент в Інтернеті. 

2. Особиста інформація завжди має бути прихованою, поясніть дитині чому це так 

важливо. 

3. Закладки: покажіть дітям безпечні сайти, де вони можуть послухати музику, 

подивитися фільм, скачати гру. Додайте їх в закладки, щоб дитині було зручно знаходити 

дозволені сайти.  

4. Надійні паролі: оберіть надійні паролі, які складно вгадати. Ніколи не 

використовуйте в паролі імен, прізвищ, дати народження або номера телефону – це занадто 

просто. Обов’язково розкажіть дітям, що паролі не можна давати нікому, крім батьків: навіть 

кращим друзям. 

5. Навчіть дітей остерігатися незнайомців, які пропонують подарунки, поясніть 

дитині, що довіряти всім підряд не можна. 

6. Пояснюйте дітям про безпеку в Інтернеті на прикладі реального світу. 

7. Дружіть зі своїми дітьми у соц-мережах. 

8. Обговоріть з дітьми всі можливі небезпеки Інтернету і план дій на випадок, якщо 

дитина зіткнеться з проблемою: тут потрібно згадати кібербулінг, секстинг (пересилання 

особистих фотографій), шахраїв, неприйнятний контент, віруси, шантаж та інше. 

9. Не забувайте про налаштування приватності. 

10. Спілкування в Інтернеті: розкажіть, що додавати людей, яких дитина не знає – 

небезпечно. За профілем 10-річної дівчинки або симпатичного підлітка може ховатися 50-

річний злочинець або педофіл. Нехай дитина завжди перевіряє запити на дружбу і ніколи не 

погоджується на приватний чат з незнайомцем. 

11. Відчуття безпеки: скажіть дітям, що якщо побачене в мережі викличе у них 

дискомфорт, відчуття небезпеки або тривоги – їм варто одразу закрити веб-сторінку, 

вимкнути комп’ютер і негайно звернутися до когось з дорослих. 

12. Особисті та інтимні фотографії: діти повинні знати, що публікувати, пересилати 

або продавати особисті фотографії не можна нікому.  

13. Якщо вам погрожують – завжди звертайтесь до батьків: дайте дитині зрозуміти, 

що ви завжди на її боці. Що в разі проблем до вас можна звернутися за допомогою, а не за 

порцією моралей і фраз «Я ж тобі казала!». Агресією і залякуванням ви не лише втратити 

довіру дітей, але й досягнете того, що в разі реальних проблем вони будуть боятися 
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звернутися до вас. Нехай діти завжди розповідають вам про повідомлення, які їх налякали 

або занепокоїли. 

14. Гроші в Інтернеті: навчіть дітей ніколи не розголошувати дані кредитної картки. 

Поясніть дітям, що робити покупки он-лайн можна тільки разом з батьками. Навіть якщо це 

додаток для смартфону. Деякі оголошення пропонують безкоштовні речі або можуть 

повідомляти про виграш великої суми. Але насправді вони збирають вашу особисту 

інформацію або спробують вкрасти ваші гроші. 

15. Ніколи не відкривайте листи, які приходять з невідомих, це може бути небезпечно! 

16. Стежте за спільнотами, в яких сидять ваші діти: в Інтернеті існують цілі групи, що 

нав’язують дітям поведінку, яке може їх покалічити. Так звані «групи смерті», «синій кит», 

«момо», групи анорексії та інші страшні речі втягують дітей в темні ігри. Вони можуть 

привести до найстрашніших наслідків: нанесення собі (або іншим) каліцтв, жорстокості і 

навіть до самогубства. 

17. Не пишіть того, про що пошкодуєте пізніше: важливо, щоб діти знали та 

пам’ятали: в Інтернеті нічого не можна видалити. Якщо ви пишете щось – це можна 

сфотографувати тієї ж миті. І навіть якщо ви потім видалите пост або коментар – він може 

залишитися в загальному доступі навічно. 

18. Тести та додатки з доступом до особистих даних: в інтернеті та соц-мережах 

безліч тестів та додатків. Деякі з них запитують доступ до особистої інформації – до списку 

друзів, номеру телефону або навіть номеру платіжної картки. Попередьте дітей, що 

проходити такі тести та встановлювати такі додатки небезпечно. Маючи таку інформацію, 

акаунт можуть запросто зламати. 

19. Будуйте довірливі стосунки: поговоріть зі своїми дітьми, розкажіть про те, як 

правильно користуватись сайтами і додатками. Обговоріть небезпеку взаємодії з 

незнайомцями в Інтернеті і нагадайте, що люди не завжди говорять правду. Активна роль в 

Інтернет діяльності ваших дітей допоможе забезпечити комфортні та безпечні умови 

користування Інтернетом для кожного. 

20. Останнє та, мабуть, найважливіше – кібербулінг: з розвитком Інтернету та соц-

мереж з’явився новий вид шкільного насильства – кібербулінг. Це приниження чи цькування 

за допомогою мобільних телефонів та інших гаджетів. Іноді кібербулінг завдає більше 

шкоди, ніж побиття. Він має тривалий вплив на психіку дітей та може призвести до депресії 

або навіть самогубства [5]. 

Отже, підсумовуючи вище наведене можемо зробити висновок, що Інтернет може 

бути корисним у звичайному житті, так і у навчанні. Незважаючи на всі негативні сторони, 

Інтернет – це великий технологічний і культурний  прорив у розвитку людства.. Не має 
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нічого поганого у спілкуванні та пошуку інформації, але слід дотримуватися міри і простих 

правил поведінки для безпеки та здоров’я. 
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ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Ваші здібності - культура самостворення. 

В основі культури взаємодії та майстерності педагога фізичного виховання вкладені 

знання предмета викладання та його методики, і дуже важливо, щоб кожен учень усвідомив, 

що важливим у методиці є рівень культурної взаємодії педагога з учнями, адже  крізь це і  

віддзеркалюються досягнення учнів. Всім відомо, що педагог своїми зусиллями, діяльністю і 
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особистістю мав і зараз має певний вплив на перебіг процесу створення історії, а саме на 

долю суспільства. Активну участь педагог бере у формуванні суспільства, і він повинен 

відчувати відповідальність за його долю перед минулими, теперішніми і наступними 

поколіннями. 

Особистість педагога, а особливо педагога з фізичного виховання має бути 

прикладом для учнів. Педагог, що відповідає усім вимогам, у важкий час життєвої 

невизначеності учня допоможе йому зрозуміти власні помилки, об’єктивно оцінити свій стан 

і разом знайти шляхи для подальшого розвитку, підкаже ефективні методи 

самовдосконалення. Але потрібно пам’ятати, що педагог ніколи не повинен прив’язувати 

учня до власної особистості, а навпаки, привчати його до самостійного розвитку[3]. 

Неправильна культура взаємодії педагога зі своїми учнями призводить до 

непорозумінь та пошуку нових шляхів “боротьби” за порядок на уроках. Заходи 

профілактики є одним із таких шляхів, що забезпечують на уроках обставини, де порушення 

будуть неможливими. Якщо педагог майстерно оволодів навчальними матеріалами і вміло 

користується навиками культури спілкування то він налаштує учнів так, що на сторонні 

справи часу просто не залишиться. Але досить цікавим є те, що в робочій  доброзичливій 

атмосфері на заняттях допомагає також бажання педагога виправляти звичайні помилки 

[3]. Ну і звичайно інколи педагог може і “не побачити” до певного часу порушень, якщо 

відчуває, що в певній ситуації він ще не може з ними боротись. Але якщо таки зауваження 

було зроблено, то потрібно досягнути належної реакції на нього. Вид зауваження повинен 

залежати від того чи навмисно учень порушив дисципліну, чи ні. Не всюди педагог повинен 

бачити порушення. Адже всім відомо, що уроки фізичного виховання, як і вправи є 

високоемоційними, а учням властиво виражати емоції.  

Показником вправності та взаємодії педагога, без перебільшення, є вміння уникати 

негативних емоцій, а закріплювати позитивні. Цікавим є те, що із культури спілкування 

педагога учні роблять висновок про його розум, загальну культуру, освіченість, 

інтелігентність [2]. 

При взаємодії з школярами педагог має ретельно контролювати культуру свого 

мовлення. Воно повинно бути як не дуже гучним, так і не дуже тихим. Мовна діяльність 

педагога з фізичного виховання характеризується рядом специфічних особливостей. Йому 

нерідко доводиться напружувати свій голос через наявність сторонніх шумів під час 

проведення занять на спортивних майданчиках або в спортивному залі [2]. 

Але зміст поняття культури педагогічного спілкування на уроках фізичної культури 

не вичерпується вищенаведеними якостями та вміннями. Це комплексне поняття, що містить 
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передусім особистісну культуру тих, хто спілкується. У ній дуже важливими є такі 

компоненти: 

 високий рівень загальної культури; 

 культура мислення; 

 культура мовних засобів і способів формування та формулювання думки; 

 культура педагогічного впливу, що викликає адекватну реакцію учня у 

відповідь; 

 культура прогнозування реакції партнера зі спілкування у відповідь; 

 культура слухання; 

 культура підтримання спілкування; 

 культура виправлення помилкової дії [1]. 

Отже, впевнено можу сказати, що культура взаємодії педагога з учнями на уроці 

фізичного виховання є дуже важливою, адже формує атмосферу, де кожен учень знаходить 

своє, особисто йому необхідне. І чим більше в учителеві учня, тим вищі його професійні 

якості. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ В ШКОЛІ 

Інноваційні технології навчання – це організація навчально-виховного процесу, при 

якій вибір педагогічних засобів та темпу навчання враховує індивідуальні особливості учнів, 

рівень розвитку їх здібностей та сформованого досвіду [3].  

Впроваджуючи та використовуючи інноваційні технології більш можливим стає 

встановлення в своїй роботі різних форм взаємодії «учитель-учень», саме це відкриває для 

вчителя можливість спрогнозувати позитивне ставлення учнів до уроку фізичної культури та 

спорту. 

Вживання ігрових технологій з урахуванням вікових особливостей не втрачає своєї 

актуальності. Усім віковим групам відповідає набір ігор, який буде відповідати потребам 

учнів та задовольняти його інтереси саме у тому віці, у якому він вивчає предмет – фізичну 

культуру. Застосування ігрової діяльності в освітньому процесі: підвищує в учнів інтерес до 

навчання, розвиває вміння засвоювати велику кількість інформації, заснованої на прикладах 

конкретної діяльності, що моделюється в грі. Гра формує в учнів типові навички поведінки у 

соціумі, системи цінностей, вміння швидко приймати відповідальні рішення, розуміння коли 

варто спиратися на групові дії, а коли на власні.  

Теоретичні знання займають важливе місце на уроках фізичної культури, проте 

позбавляючи учнів необхідної рухової активності на користь вивчення теорії вчителі тим 

самим знижують інтерес учня до навчання. Найбільш дієвим методом для викладання теорії 

на уроках фізичної культури є метод проєктів. Використання методу проєктів допомагає 

вирішити основні завдання завдання з якими стикається учитель: розвиток особових 

компетентностей учнів; інтегрованість процесу навчання; заощадження часу на самому 

уроці. Технологія проєктів підходить для учнів усіх вікових груп. Зважаючи на це, головним 

завданням вчителя є саме правильний підбір теми, яка буде цікавою для учнів тієї чи іншої 

вікової групи. Проєктна технологія на уроці фізичної культури дозволяє будувати навчання 

через цілеспрямовану діяльність учня, погодившись з його особистим інтересом. Проєктна 

діяльність – це створення проблемних ситуацій, активізація пізнавальної діяльності учнів в 

пошуку і вирішенні складних питань, що вимагають актуалізації знань, побудови гіпотез. 

Метод проєктів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів (індивідуальну, парну, 
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групову), яку виконують у відведений для цієї роботи час (від декількох хвилин уроку до 

декількох тижнів, а інколи і місяців) [2]. 

Інформаційні комп’ютерні технології (ІКТ) ще один з раціональних методів вивчення 

теорії на уроці фізкультури. Складовими частинами ІКТ є електронний, програмний та 

інформаційний компоненти. Застосування ІКТ дозволяє організувати освітній процес на 

новому, вищому рівні, покращити засвоєння навчального матеріалу. Інформаційно-

комунікативні технології дозволяють вирішити проблему пошуку і зберігання інформації, 

планування, контролю і управління заняттями фізичною культурою. 

Технологія особово-орієнтованого навчання розвиває особові якості учнів за 

допомогою навчальних предметів. Підвищення ефективності сучасного уроку фізичної 

культури неможливо без використання технології особово-орієнтованого навчання. Рівень 

фізичної підготовленості учня, на початку навчального року, можливо виявити, 

застосовуючи тести, які призначенні для цього, а стан здоров’я учнів визначають за даними 

медичних карт. Визначення та урахування даних показників учителем допоможе йому 

підібрати вправи, які допоможуть зміцнити здоров’я та розвивати рухову активність 

кожного.   

Підсумовуючи вище наведені факти, можна стверджувати, що використання 

інноваційних технологій які впроваджуються на уроках фізичної культури  формує стійку 

мотивацію щодо збереження здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки, розширює 

руховий досвід, вдосконалює навички життєво-необхідних рухових дій, використання їх у 

повсякденній та ігровій діяльності. Сприяє формуванню практичних навичок для 

самостійних занять фізичними вправами та активного відпочинку. Допомагає розвитку 

творчої особистості, удосконаленню та підвищенню особистого результату. Інноваційна 

система фізичного виховання з використанням нетрадиційних форм та методів фізичного 

виховання, та різних технологій забезпечує ефективне формування у школярів позитивної 

мотивації до здорового способу життя. 

Використовуючи вище названі інноваційні технології вчитель дозволить учням по-

новому поглянути на світ фізичної культури і спорту та змінити своє ставлення до власного 

фізичного розвитку та здоров’я.  У порівнянні зі стандартними програмами й підходами, 

використання інноваційних технологій має деякі переваги, а саме: 

 підвищує інтерес до уроків фізичної культури, рейтинг занять фізичними 

вправами з боку учнів та їх батьків; 

 зменшується кількість учнів, які мають спеціальну групу здоров’я, або зовсім 

звільнені від занять; 
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 підвищує емоційність та насиченість та мотивація учнів, щодо фізичного 

виховання в школі, відповідно зростає відвідування учнів уроків з фізичної культури [2]. 

Спостереження за учнями у процесі інноваційної форми діяльності на уроці дозволило 

визначити такі позитивні ознаки: у всіх учнів підвищується рівень свідомої активності під 

час виконання вправ; кожен учасник групи може обирати власний темп виконання вправи, 

що дозволяє індивідуалізувати процес вправляння [2]. 
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КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ 

Нові виклики сучасного суспільства, стрімкий прогрес, багатогранні можливості, нові 

інновації, soft skills, діджиталізація, мультизадачність  – це ХХІ століття. Кожен старається 

оптимізуватись, ефективно використати час, згенерувати якомога більше класних ідей, які 

принесуть користь іншим. Реалії сьогодення такі, що за допомогою ґаджета можна досягти 

більшого успіху, ніж пишучи книгу; критичне мислення набагато ефективніше, ніж просто 

мислення; гнучкі знання мають більше переваг, аніж теоретико-статичні. 

Змінився світ, погляди, цінності, орієнтири, настанови, проблеми, а за тим відбулася 

трансформація всього суспільства. Сучасні діти – не виключення, адже вони зовсім інші від 

своїх попередників, тому вимагають нової концепції навчання, підходів, методів, форм. Саме 

тому в українському освітньому просто активно впроваджується Нова українська школа.  

Нова українська школа – реформа шкільництва Міністерства освіти та науки, яка 

передбачає створення школи, де діти будуть формувати компетентності через діяльність,  «у 

якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати 

їх у житті.  НУШ – всього три літери, три слова, а скільки кропіткої праці методистів, 

https://urok.osvita.ua/materials/edu_technology/48360/
https://naurok.com.ua/kursova-robota-vikoristannya-innovaciynih-tehnologiy-na-urokah-fizichno-kulturi-v-shkoli-23906.html
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педагогів заради ефективного, особистісно-зорієнтованого, всебічного та гармонійного 

навчання учнів [1]. 

У новому Державному стандарті базової середньої освіти зазначено, що метою освіти 

є розвиток природних здібностей, інтересів, обдарувань учнів, формування компетентностей, 

необхідних для їх соціалізації та громадянської активності, свідомого вибору подальшого 

життєвого шляху та самореалізації, продовження навчання на рівні профільної освіти або 

здобуття професії, виховання відповідального, шанобливого ставлення до родини, 

суспільства, навколишнього природного середовища, національних та культурних цінностей 

ьукраїнського народу [1]. 

Шляхи реалізації цієї мети полягають у формуванні ціннісних орієнтирів учнів, 

наскрізних вмінь та навичок, а найважливіше – ключових компетентностей, які є вкрай 

необхідними для успішної самореалізації в майбутньому, використання набутих знань 

впродовж життя. 

Сучасним дітям недостатньо мати знання, знати теорію вирішення тої чи іншої 

проблеми, значно важливіше вміти використати це у життєвих ситуаціях, саме тоді можна 

вважати, що набуте є цінним та ефективним.  

У концепції НУШ зазначено, що «ключові компетентності й наскрізні уміння 

створюють «канву», яка є основою для успішної самореалізації учня – як особистості, 

громадянина і фахівця» [4]. Саме завдяки новому змісту освіти практика бере верх над 

теорією, що робить випускника конкурентноздатним у сучасному просторі. Нова українська 

школа дає учням не просто базові знання з різних галузей, а стимулює розвиток талантів, 

навчально-пізнавальних інтересів, критичного мислення. 

Для того, щоб зрозуміти, яким шляхом забезпечується ефективне формування 

компетентностей, потрібно визначити сутність цього поняття. Відповідно до Закону України 

«Про освіту», компетентність – динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, 

цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно 

провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. Компетентність розглядається 

як «інтегральна якість особистості», що проявляється у здатності та готовності до діяльності; 

«ґрунтується на знаннях і досвіді, які набуті в процесі навчання і соціалізації» [2]. 

Згідно з Державним стандартом, до ключових компетентностей здобувача загальної 

середньої освіти належать: вільне володіння державною мовою, здатність спілкуватися 

рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математична 

компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; 

інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; 
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навчання протягом життя; громадянська та соціальна компетентності; культурна 

компетентність; підприємливість та фінансова грамотність [1].  

Спільними для всіх компетентностей є такі загальні вміння й здатності: читання з 

розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне 

мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння 

конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати 

проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми [2].  Варто зазначити, що кожну з 

перелічених компетентностей діти будуть освоювати послідовно, вивчаючи різні предмети 

(освітні галузі) на різних етапах освіти.  

Дж. Равен, автор книги «Компетентність у сучасному суспільстві», провівши 

дослідження, описує якості, якими повинна володіти сучасна людина: здатність працювати 

самостійно без постійного керівництва; здатність брати на себе відповідальність за власною 

ініціативою; здатність виявляти ініціативу, не питаючи інших, чи слід це робити;  готовність 

помічати проблеми та шукати шляхи їх вирішення; уміння аналізувати нові ситуації й 

застосовувати вже наявні знання для такого аналізу; здатність ладити з іншими; здатність 

засвоювати будь-які знання за власною ініціативою; уміння приймати рішення на основі 

здорових суджень [3]. 

Завдяки новому змісту освіти кожен учень української школи має можливість 

розвинути в собі перелічені вище якості, навчаючись за програмою НУШ. Саме розвиток 

ключових компетентностей здатен подолати прірву між кількістю знань та вмінням 

використати їх у житті. 

Василь Сухомлинський зазначав, що головне завдання вчителя початкових класів 

полягає в тому, щоб навчити дитину вчитися, сформувати інструмент, без якого вона стає 

невстигаючою, нездібною. Цим інструментом, на думку вченого, є п’ять умінь: вміння 

спостерігати; вміння думати; висловлювати свою думку про те, що бачу, роблю, думаю; 

вміння читати; вміння писати [3].                                                                                                      

Формування компетентностей нерозривно пов’язане з певним типом організації знань. 

Адже справа не в обсязі знань, не в їх міцності, а «в тому, як організовані індивідуальні 

знання, наскільки вони надійні в якості основи для прийняття ефективних рішень відносно 

тієї чи іншої конкретної ситуації» [4]. 

Завдання вчителя сприяти розвитку ключових компетентностей, організовувати 

освітній процес так, щоб учні самостійно здійснювали пошук додаткової інформації, 

опрацьовували її, окрім цього будували причинно-наслідковий ланцюжок, а набуті знання 

використовували для вирішення життєвих проблем.  
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Школа вчить дитину компетентно обирати свій життєвий шлях, зважаючи при цьому 

на свої здібності та можливості, ставити перед собою завдання самовдосконалення, 

саморозвитку, самовиховання, самоосвіти. Завдання початкової ланки як освітнього процесу 

є всебічний розвиток молодших школярів, набуття учнями досвіду спілкування, формування 

в них бажання та вміння вчитися [1]. 

Підсумовуючи, можемо зазначити, що Нова українська школа створена для здобуття 

якісної освіти, що ґрунтується на компетентісному підході, який окреслює важливість 

навчання протягом усього життя, наскрізні вміння, самовдосконалення, здатність 

аналізувати, порівнювати, дискутувати. Перелічені компетентності – це вагома інновація в 

освіті, для учнів – це можливість навчитися приймати нестандартні рішення, критично 

мислити, збільшити кругозір сприймання інформації, всебічно та гармонійно розвиватися.  

Компетентнісний підхід в освіті – це керуватися висловом: «Знання – це скарб, а 

вміння вчитись – ключ до нього». 
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За останні десятки літ світ парадоксально змінився та надалі змінюється надзвичайно 

стрімким темпом. Виклики часу зумовили розроблення усім нам відомої Концепції «Нова 

українська школа» – документа, який проголошує збереження цінностей дитинства, 

необхідність гуманізації навчання, особистісного підходу, розвитку здібностей учнів, 
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створення навчально-предметного середовища, що в сукупності забезпечують психологічний 

комфорт і сприяють вияву творчості у здобувачів освіти [3]. 

Початкова школа є першою сходинкою в житті кожного здобувача освіти. Саме у 

цьому місці, відбувається формування особистості, яка із задоволенням, цікавістю та 

небайдужістю ставитиметься до власного навчання та життя в цілому. Потрібно зробити так, 

аби кожен здобувач освіти приходив до школи не лише засвоїти знання, а й з великим 

бажанням прагнув досягти чогось нового та пізнати для себе щось незвідане, для цього 

вчитель повинен урізноманітнювати завдання та зацікавлювати своїх підопічних до 

навчання.  

На сьогоднішній день, тема інтеграції стає все більш популярною серед педагогів. 

Освіта не стоїть на місці, а постійно прогресує все більше і більше, тому завдяки 

безперервному руху навчальний процес стає насправді сучасним, новітнім та нестандартним. 

Саме інтегроване навчання сприяє розширенню пізнавального досвіду учнів у напрямку 

поставлених учителем конкретних освітніх завдань, вихованню особистості та формуванню 

інтересу до навчання, тому впровадження інтегрованого навчання в освітній процес є 

необхідною умовою всіх загальноосвітніх навчальних закладів. 

Уперше поняття «інтегроване навчання» було використано в ХVII столітті 

Я. А. Коменським у праці «Велика дидактика»: «Все, що знаходиться у взаємозв’язку, 

повинно викладатися у такому ж взаємозв’язку». Його послідовник Й. Г. Песталоцці у його 

творі «Лінгранд і Гіртруда» розглядає інтеграцію як метод навчання [1]. 

Сучасна інтеграція – це процес взаємодії, об’єднання, взаємовпливу, 

взаємопроникнення, взаємозближення, відновлення єдності двох або більшої кількості 

систем, результатом якого є утворення нової цілісної системи, що набуває нових 

властивостей і взаємозв’язків між оновленими елементами системи. Необхідно зазначити, що 

впровадження інтегрованого навчання в НУШ не порушує логіки кожного окремого 

навчального предмета, а дає можливість взаємодії між ними. Інтегроване навчання дає змогу 

вчителю та учням «виходити» за межі окремого навчального предмета (окремої освітньої 

галузі) та сприяє формуванню в дітей цілісної картини світу [3]. 

Інтегроване навчання відрізняється від традиційного тим, що об’єднує в собі різні 

освітні галузі навколо однієї спільної теми та має на меті збагатити емоційне, інформаційне 

сприймання та мислення учнів, використовуючи у своєму процесі цікавий та пізнавальний 

матеріал, котрий діти залюбки сприйматимуть та бажатимуть пізнати для себе [4].  

На думку американських дослідників інтеграція в освіті – це організація процесу 

пізнання, за якою учні можуть використовувати знання та вміння, отримані в школі, в 

реальних життєвих ситуаціях. Зазначеним вимогам відповідає інтегрований підхід щодо 
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організації навчання у початковій школі. Реалізація цього підходу дає вчителям початкових 

класів змогу зробити навчально-виховний процес цікавим, творчим, оптимізувати його за 

рахунок переструктурування змісту навчання та практичної зміни традиційної форми 

навчання і виховання – уроку [1]. 

В основі інтегрованого уроку — заінтегрований зміст. Деякі методисти схильні 

вважати, що інтеграція зовсім не нове явище у вітчизняній початковій школі. Адже ще 

К. Ушинському шляхом інтеграції письма і читання вдалося створити аналітико-синтетичний 

метод навчання грамоти. Саме інтегрований урок об’єднує блоки знань із різних навчальних 

предметів, тем навколо однієї проблеми з метою інформаційного та емоційного збагачення 

сприймання, мислення, почуттів учня, що дає змогу пізнавати певне явище різнобічно, 

досягати цілісності знань. Такий урок спрямований на розкриття загальних закономірностей, 

законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм навчальних предметах. 

Він забезпечує формування в учнів цілісної системи уявлень про діалектико-матеріалістичні 

закони пізнання навколишнього світу в їх взаємозв’язку та взаємозумовленості й сприяє 

поглибленню та розширенню знань учнів, діапазону їх практичного застосування [1]. 

Мета інтегрованих уроків – формування в учнів цілісного світогляду про навколишній 

світ, активізація їх пізнавальної діяльності; підвищення якості засвоєння сприйнятого 

матеріалу; створення творчої атмосфери в колективі учнів; виявлення здібностей учнів та їх 

особливостей; формування навичок самостійної роботи школярів з додатковою довідковою 

літературою, таблицями міжпредметних зв’язків, опорними схемами; підвищення інтересу 

учнів до матеріалу, що вивчається; ефективна реалізація розвивально-виховної функції 

навчання [1]. 

Дидактичними особливостями інтегрованих уроків є:  

 поєднання блоків знань з різних предметів; 

 своєрідне визначення структури;  

 створення умов для системного мислення, співробітництва 

різних рівнів. 

Найвиразніше дидактичні особливості виявляються у способах організації навчальної 

діяльності, в методах, прийомах, формах роботи та в його структурі [1]. 

Урок в сучасних умовах повинен носити творчий характер. Потрібно запозичувати все 

найкраще в досвіді вчителів, самому шукати можливі, більш ефективні підходи пояснення 

нового матеріалу і повторення вивченого матеріалу. Засвоєння знань, формування умінь і 

навичок на уроці – це нелегкий процес. Виникають різні задачі, шляхи, способи і форми 

вивчення навчального матеріалу, щоб призводить до багатогранності видів уроку, до різних 

його варіантів. Кожен тип уроку має внутрішній зміст – методику вирішення окремих 
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дидактичних задач на кожному етапі уроку. Методика – це найбільш мобільна частина 

кожного уроку, тому що методи, прийоми і засоби навчання використовуються на уроці в 

різних співвідношеннях, послідовності і взаємозв’язку. Традиційної методики проведення 

інтегрованих уроків ще немає. Але вчитель завжди усвідомлює головне дидактичне завдання 

уроку: чи то повторення навчального матеріалу, його закріплення, чи то набуття умінь і 

навичок, засвоєння нових понять, закономірностей, або ж прагне до реалізації декількох 

дидактичних завдань, що має місце в комбінованому уроці. Інтегровані уроки більш 

різноманітні, пов’язані з чисельними асоціаціями, наповнені різними емоціями, що 

надзвичайно важливо в роботі зі школярами [2]. Перевагою інтегрованих уроків в початковій 

школі є можливість здобувачів освіти досягнути потреби в міркуванні та висловлюванні 

власних думок, вносити у звичайну систему уроків новизну, змінювати суворі кордони 

предметного викладання, що допомагає дітям сприймати важливі поняття через призму 

доступного, зрозумілого та корисного. 

Варто зазначити, що в Новій українській школі велика увага приділяється саме ігровій 

діяльності на уроках. Для цього відведено перший цикл початкової освіти, котрий 

називається «адаптаційно-ігровий» (1 – 2 класи). За допомогою гри вчитель може 

урізноманітнювати та змінювати звичайні види діяльності на цікавіші, сприяти розвитку 

мовлення та інтелектуальних здібностей дитини, а також знімати психічне навантаження, 

створювати робочий та творчий ритм упродовж усього дня. На інтегрованих уроках, 

дотримуючись правил гри, учні вчаться зосереджуватися, досягати бажаного, ставитись до 

навчання творчо та контролювати свою поведінку. Така діяльність виховує у здобувачів 

освіти волю, формує дисциплінованість, навчає працювати за планом та допомагати один 

одному у всьому [4]. 

Саме методично правильна побудова і проведення інтегрованих уроків впливають на 

результативність процесу навчання: знання набувають якості, системності, вміння стають 

узагальненими, комплексними, посилюється світоглядна спрямованість пізнавальних 

інтересів учнів та досягається всебічний розвиток особистості [1]. 

Отже, інтегровані уроки в початковій школі дають можливість схиляти учнів до 

усвідомленої і емоційної потреби міркувати і висловлювати свої думки на запропоновану 

тему, пробуджують інтерес до предмету, знімають невпевненість в собі та сприяють 

свідомому засвоєнню та формуванню творчих здібностей учнів, що є важливим для 

початкової освіти. Основні властивості інтегрованого уроку – універсальність та 

синтетичність, це дозволяє відкрити молодшому школяру кінцеві цілі вивчення не лише 

даної теми, але й усього матеріалу та якнайшвидше включити його до пізнавального 
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процесу. Інтегровані уроки збагачують та розвивають мовлення, пам’ять, увагу, кмітливість, 

спостережливість, ініціативність, самостійність, працьовитість та наполегливість учнів.  
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ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ У ЗМІСТІ МІЖПРЕДМЕТНИХ УРОКІВ В 

ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Актуальність дослідження інтегрованого навчання полягає в тому, що воно є 

оптимальним для сучасного етапу розвитку вітчизняної школи, оскільки дозволяє вирішити 

низку проблем - ускладнення у змісті освіти, збільшується обсяг інформації та витрачається 

час на її засвоєння. В Україні одним із основних принципів освітньої реформи поряд із 

принципами гуманізації та демократизації, було проголошено принцип інтеграції. 

Актуальність проблеми раціональної інтеграції різних дисциплін у процесі початкової 

освіти зростає через перевантаженість учнів предметами, тематичну однорідність дисциплін, 

необхідність формування цілісного уявлення про світ у співвідношенні його елементів. 

Ідея освітньої інтеграції не є новим явищем у домашньому вихованні. Варто 

відзначити синтетичний метод навчання грамоти від К. Ушинського, уроки мислення в 

природі від В. Сухомлинського, уроки образотворчого мистецтва від Д. Ковалевського та Б. 

Юсова, виховну теорію співробітництва Ш. Амонашвілі, яка базується на принципах 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/12/12/11/20-11-2018rekviz.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/12/12/11/20-11-2018rekviz.pdf
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інтеграції. До сучасних дослідників, які вивчають цю проблему, належать Т. Браже, Л. 

Дольнікова, О. Гільзова, М. Масол, О. Савченко, Н. Сердюкова, О. Сухаревська, В. Фоменко 

та інші. 

Мета дослідження – інтегровановане навчання в змісті міжпредметних уроків. 

Виклад основного матеріалу. На практиці зарекомендувала себе методика 

організації міжпредметної інтеграції змісту навчання, яка включає такі основні кроки: 

впровадження міжпредметних зв’язків у викладання суміжних дисциплін на основі 

репродуктивної діяльності та проблемних елементів; виклад міжпредметних навчальних 

проблем та самостійний пошук їх вирішення на індивідуальних уроках; системне проблемно-

орієнтоване навчання на основі складних міждисциплінарних проблем у межах окремих 

курсів; включення спочатку двосторонніх, а потім багатосторонніх зв&apos;язків між 

різними предметами на основі координації діяльності вчителя; розвиток широкої системи в 

роботі вчителів, що створює міжпредметні зв’язки як за змістом і методами, так і за формами 

організації навчання, у тому числі позакласної роботи та розширення спектру програм [1]. 

Розроблено різноманітні класифікації міждисциплінарних зв’язків. 

Розглянемо склад міжпредметних зв’язків (МПЗ) відповідно до нормативних 

документів: 

а) фактична або змістовна інформація (встановлення подібності фактів, процесів, 

спільних понять, теорій, методів науки); 

б) процесуально-діяльнісні або оперативні (способи діяльності, уміння, навички, 

розумові операції); 

в) організаційно-методичний (використання загальноприйнятих методів і прийомів; 

форми організації навчально-виховного процесу). 

За напрямком (які і скільки джерел МПЗ задіяні; розрізняють: односторонні, 

двосторонні, багатосторонні МПЗ і прямі (міжпредметна інформація використовується 

тільки при вивченні предмета основного предмета) (прямі посилання) і навпаки (тема також 

джерело інформації для інших тем, інших дисциплін). 

За особливостями спілкування та взаємодії міжпредметних компонентів: 

а) хронологічно (показує, які знання з інших шкільних предметів учні вже здобули і 

які предмети ще мають вивчити в майбутньому) та хронометрично (показують, яка тема у 

виконанні МПЗ є провідною щодо вивчення, а яка вводиться); 

б) спадковий; синхронний; перспективний; 

в) локальні («одночасно», короткочасні); середньострокові та довгострокові (скільки 

довго триває взаємодія тем у процесі міждисциплінарного зв’язку) [2 с.13-15]. 
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Міжпредметні зв’язки передбачають включення до уроку завдань і запитань з інших 

предметів. Ці завдання мають додаткове значення. Це деякі короткочасні елементи уроку, які 

сприяють глибшому розумінню й усвідомленню понять, що вивчаються. Інтегроване 

навчання об’єднує блок знань з предметів, які об’єднані навколо теми. 

Постановка міжпредметних запитань і завдань допомагає молодшим школярам, які 

раніше знайомилися з різними галузями знань на уроці, відтворювати у міру ознайомлення з 

новим предметом на «предметному» уроці. 

Питання можуть бути: 

- фактичний (якщо потрібно згадати конкретний факт); 

- концептуальний (коли встановлюється сутність конкретного поняття, що є ключем 

до вивчення предмета); 

- проблемний (коли учні виявляють і розв’язують протиріччя, що відображають 

взаємозв’язок тих чи інших явищ); 

- узагальнення (коли відбувається узагальнення раніше відомого з різних дисциплін, 

що стає основою для ознайомлення з новими знаннями) тощо. 

За допомогою проблемних питань учитель може створити міжпредметну проблемну 

ситуацію. 

У педагогічній практиці використовуються такі прийоми, як: включення навчального 

матеріалу іншого предмета в розповідь вчителя; бесіда з відтворенням знань з іншого 

предмета; робота з наочними посібниками, приладами, демонстрація відеофрагментів з 

інших предметів; кросворди; доповіді, доповіді учнів з використанням навчального 

матеріалу іншого предмета; робота з підручниками з кількох предметів на уроці; групова 

робота для вирішення міжпредметних навчальних завдань. 

Міжпредметні зв’язки повинні уникати дублювання матеріалу, навіть якщо він 

вивчався протягом тривалого часу. Учні мають можливість за вказівкою вчителя повторити 

раніше вивчений матеріал з іншого предмета, причому уроки мають бути не повторенням, а 

поглибленням знань. Формування міжпредметної концепції є завершальним кроком у 

встановленні міжпредметних зв’язків. Новий узагальнений результат пізнання, результат 

міжпредметного зв&apos;язку повинен бути в змозі виражатися у словесній формі. Таким 

чином міжпредметні зв’язки створюються не лише за змістом, а й дидактично та 

закріплюються в навичках учнів. 

У початковій школі вчитель сам бере на себе роль інтегративної ланки, оскільки він 

викладає всі предмети. Тому важливість для вчителів знання способів реалізації 

міжпредметної інтеграції змісту навчання в початковій освіті є незаперечною [1]. 
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Таким чином, вирішення проблеми реалізації міжпредметної інтеграції змісту 

навчання на уроці є важливою та актуальною як для теорії, так і для практики. Розуміння 

вчителями сутності проблеми та вміння знаходити шляхи її вирішення – важливий крок у 

підвищенні якості освіти учнів початкової школи. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО 

ЧИТАННЯ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ ПРОПЕДЕВТИКИ 

У ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

Актуальність дослідження. На сьогоднішній день освіта зазнала суттєвих змін. Один 

з яскравих прикладів - запровадження Нової української школи. Кардинальні зміни 

вбачаються в новому підході до виховання майбутнього покоління. Протягом навчання учень 

здобуває навички, уміння і знання, які в подальшому допоможуть у повсякденному житті. 

Вчитель повинен з перших днів прив’язати дитині любов до навчання. Для цього необхідно 

використовувати різні методи, прийоми, підходи, які містять у собі творчість та 

креативність. Одним із таких засобів є гра.  

Під час ознайомлення з початковим курсом літературного читання вчителю 

пропонується використання ігрових технологій. Саме вони зможуть мотивувати та 

зацікавити учнів. Головною метою ігрових технологій є активізація та залучення усіх дітей 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html
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до навчальної діяльності. Уміння використовувати ці технології призведе до отримання 

високих результатів у засвоєнні основних літературознавчих понять. 

Мета дослідження –  дослідити особливості використання ігрових технологій як 

ефективного засобу формування літературознавчої пропедевтики у здобувачів початкової 

освіти. 

Основний текст. Нова українська школа поставляє перед вчителем ряд завдань. 

Найважливіше з них - виховати різнобічно-розвинену особистість. Наприкінці навчання у 

дитини повинні сформуватись 11 компетентностей. Ефективним засобом формування 

літературознавчої та комунікативної компетенцій виступають літературні ігри, що значно 

полегшують засвоєння літературознавчих понять. У грі, на думку психологів, діти мають 

змогу усвідомити свої початкові здобутки та їхню суспільну вартість. 

Під час використання на уроках літературного читання ігор доцільно дотримуватися 

таких вимог: 

– тотожність змісту ігрового завдання і навчальної мети (ігровою є тільки форма його 

організації); 

– посильність для кожної дитини; 

– простота дидактичного матеріалу за способом виготовлення і використання; 

– чіткість формулювання правил; 

– участь у грі всіх дітей; 

– підсумок гри чіткий, справедливий. 

Засвоєння молодшими школярами початкових елементів літературознавства та аналіз 

літературного твору ґрунтуються на особливостях сприймання дітьми 6–9-тирічного віку 

літератури, що визначається як трирівневий процес. 

Перший рівень – сюжетно-логічний (фабульний). На цьому рівні сприймання школярі 

під час переказу користуються в основному дієсловами. Для ефективного засвоєння учнями 

понять тема, головна думка, сюжет, дійова особа, ми запропонували схему, за якою можна 

провести низку бесід, як наприклад: про що розповів письменник (про тварин, рослини, 

людей); як побудував твір (використав епітети, порівняння); який жанр створив (казку, вірш, 

оповідання); що хотів сказати (що думав, кого любив чи ненавидів) тощо. Ефективним 

виявилося використання лінгвістичних ігор. 

Наводимо приклад літературної гри для формування понять «тема», «сюжет», 

«головна думка». 

Пригадай заголовок 

Дидактична мета: формувати вміння визначати за заголовком тему твору; 

розширювати коло читання, удосконалювати вміння будувати монологічне мовлення. 
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Зміст. Учитель пропонує назвати твори художньої літератури, у назвах яких є різні 

розділові знаки. 

Наприклад: 

кома («Колискова пісня, колискова…» Миколи Сингаївського); 

три крапки («Світає...» Тараса Шевченка); 

тире («Бачити – не бачить» Леоніда Глібова);  

знак питання («Хто сьогодні зірка в класі?» Марії Чумарної); 

знак оклику («Красо України, Подолля!» Лесі Українки). 

Завдання після гри. 

Учень має сказати, що розкриває заголовок: про що автор розповідає своїм твором 

(основна думка). 

Сприяють активізації розумової діяльності та розвитку мовленнєвих умінь і 

проведення літературних ігор: «Що спочатку – що в кінці», «Що було перед тим? Що 

сталося після того?», «Дитячий театр», «Чарівна торбина» тощо. 

Ігрові дії на уроках літературного читання сприяють вихованню уваги до художнього 

слова, допомагають помічати та розпізнавати художні засоби виразності, визначати жанрові 

особливості твору, бачити компоненти твору (персонаж, вчинок), відтворювати у своїй уяві 

прочитане; вчать розуміти авторський задум і визначати свою позицію, тобто формують 

уміння повноцінно сприймати художній твір; сприяють подальшому літературному розвитку 

молодших школярів. 

За першим рівнем читацького сприймання йде другий, складніший – смисловий 

(порівняльний), пов’язаний з умінням читача ототожнювати себе з персонажем, порівнювати 

його долю з власною. Переповідаючи зміст книжки, учень передає не тільки дію (пішов, 

зробив, став), а й стан героя (любить, хвилюється, турбується). 

У початковій школі аналіз художніх мовних засобів здійснюється лише в тому обсязі, 

в якому він допомагає дітям відчути цілісність художнього образу, зрозуміти зміст 

художнього твору. 

Для підвищення ефективності опрацювання літературознавчого матеріалу можна 

запропонувати такий алгоритм характеристики літературного персонажа на смисловому 

рівні. Персонаж (ім’я) → зовнішність → вчинки (поведінка) → характер → мова персонажа 

→ стосунки з іншими персонажами → авторське ставлення до персонажа → власні судження 

та оцінка. 

Розпочинати роботу над засвоєнням літературного поняття «герой твору» варто за 

простішим алгоритмом: Персонаж → Хто він? → Який він? → Чим подобається мені, чому? 

Перш ніж учні досягнуть високого рівня розуміння літературно- художнього твору, їх треба 
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вчити бачити у творі конкретну особу, її характер, мотиви вчинків, складність внутрішнього 

світу. У виконанні цих завдань учням допоможуть схеми, які діти складають разом із 

учителями у певній послідовності. Наводимо варіанти алгоритмів, за якими здійснювалося 

ознайомлення, закріплення знань про літературних героїв. 

1) Твір → Ім’я героя. → Який він? → Як висловлюється? → Що про нього 

розповідається? → Чи подобається він мені? → З ким він дружить? → Кого не любить?  

2) Твір → Ім’я героя. → Зовнішність. → Мовлення персонажа. → Вчинки. → 

Взаємини з іншими персонажами. → Моє ставлення до нього. 

Для формування поняття персонаж можна також використовувати завдання ігрового 

характеру: Наприклад: 

Хто зайвий? 

Дидактична мета: вчити запам’ятовувати елементи сюжету, імена літературних 

персонажів.  

Зміст: грати можуть як окремі учні, так і команди. Учитель готує тексти на кратках та 

конверти. Учень, прочитавши текст на картці, виконує завдання з конверта. На картці: ‒ 

візьми той конверт, на якому зображені звірі. Розмісти їх за порядком, у якому вони 

з’являються в тексті (див. Додаток С). 

Третій, найскладніший, рівень читацького сприймання – художній, або поетичний, 

можливий за наявності образно-просторового мислення читача. Він полягає в умінні 

знаходити і встановлювати асоціативні зв’язки між реальним життям і твором мистецтва, 

авторським і читацьким світоглядом. Третій рівень сприймання твору передбачає засвоєння 

понять та уявлень про автора, художній образ твору. Ці знання є необхідними для 

осмислення ідейного задуму твору, визначення власної позиції школяра щодо 

зображуваного. Пропедевтична робота літературознавчого спрямування свідчить, що 

ефективність сприймання твору значно зростає, коли літературні знання подаються в процесі 

засвоєння ідейно-тематичного змісту художніх творів під час їх аналізу. Водночас учні 

вчаться відбирати необхідний художньо-лінгвістичний матеріал для створення власних 

висловлювань. 

Варто зазначити, що одержання нових знань не завжди можна забезпечити у процесі 

організації ігрової діяльності. Тому ігри можна поєднувати з деякими формами проблемного 

навчання. На етапі ж поглиблення, розширення знань змісту літературного поняття доцільно 

використовувати спеціально розроблені для цього ігри: «Що ти про мене думаєш?», 

«Письменник – не письменник», «Відчуй настрій автора», «Правда-небилиця». 

Висновки. Ефективне застосування ігрових технологій на уроках літературного 

читання забезпечить високі результати у засвоєнні літературознавчих понять. Гра у дітей 
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асоціюється лише з хорошими емоціями, тому під час ігрової діяльності вони стають більш 

активними, веселими та життєрадісними. Це поєднання (навчання з грою) дає можливість 

руйнувати стереотипи: вчитися – це нудно. Діти починають любить навчальний процес і 

якість засвоювання матеріалу збільшується в рази. Отож, влучно підібрані ігри на уроках 

літературного навчання стануть засобом формування у дітей початкових уявлень про 

літературознавство. Головне – це вміти правильно підібрати гру, яка допоможе досягти 

очікуваних результатів. 
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РАНКОВА ЗУСТРІЧ, ЯК ЗАСІБ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНІВ 

Актуальність дослідження. Одним із головних завдань Нової української школи є 

формування та виховання унікальної особистості, яка зможе застосовувати свої знання на 

практиці та постійно розвиватися. Однією із новітніх форм навчання є ранкові зустрічі. 

Завдяки таким зустрічам діти радісно починають свій день та налаштовуються на плідну 

працю протягом всього дня, а то й тижня. 

Мета дослідження. Пояснити суть проведення ранкових зустрічей, дізнатися їх 

структуру та зрозуміти, як відбувається взаємодія вчителя з учнями під час їх проведення. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
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Основний текст. Для початку слід дізнатися та дати визначення поняттю «ранкова 

зустріч». Ранкова зустріч – це зустріч перед початком уроків здобувачів початкової освіти з 

педагогом. Сидячи в колі один проти одного, кожна дитина вдумливо і поважно вітається з 

іншими дітьми, після чого впродовж короткого часу ділиться власним досвідом зі своїми 

товаришами, які з повагою слухають її, ставлять свої запитання та коментують.[3]. 

Отже, ми довідалися, що ранкова зустріч – це такий особливий етап налаштування 

дітей на початок нового дня. Проте виникає запитання, яке головне завдання ранкової 

зустрічі: 

 налагодити дітей на конкретну тему;  

 актуалізувати або більш-менш перевірити рівень знань з даної теми; 

 створити позитивну емоційну атмосферу для навчання [3]. 

Ранкові зустрічі поділяють на інформаційні та тематичні. На інформаційних ранкових 

зустрічах вчитель може розповідати про будь-яку інформацію, яка відбувається у школі, 

країні, на планеті. Наприклад, саме в той день зранку був сильний туман, а вже зараз світить 

сонечко. Чи саме в цей день відзначають День посмішки, тому вчитель пропонує ранкову 

зустріч пов’язану із такою інформацією. 

Тематичні ранкові зустрічі присвячуються чомусь більш поширенішому. Наприклад, 

ранкові зустрічі можуть бути про спорт, природу, пори року, свята та багато іншого. Такі 

тематичні ранкові зустрічі можна застосовувати на один день, а можна і протягом цілого 

тижня.  

Наприклад, в понеділок ранкова зустріч була присвячена темі «Дружба», тоді таку 

тему можна використовувати протягом цілого тижня і неодноразово звертатися до неї. 

Ранкова зустріч складається із чотирьох етапів: 

 Привітання; 

 Заміна повідомленням; 

 Колективне заняття; 

 Повсякденні новини. 

Зараз ми більш детально дізнаємося, як проходять такі етапи та на якому етапі 

відбувається взаємодія учнів між з собою та педагогом. 

Привітання. Це перший та головний компонент ранкової зустрічі. Вітатися учні 

можуть між собою, із вчителем, а також з асистентом, якщо він присутній. Також можна 

«запросити» казкового гостя, щоб ранкова зустріч відбувалася цікавіше. Педагог може 

використовувати розмаїті веселі та приємні форми привітання, які поважають та 

підтримують учнів. Вітання різними мовами, грайливі вигуки з використанням описових 
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прикметників, офіційні знайомства, використання вербальних і невербальних засобів, кодів, 

пісень і мелодій - популярні та випробувані вчителями в усьому світі.[2] 

Ось які можуть бути варіанти гри на перший етап: 

 Побажання на день. Учні бажають один одному і вчителеві 

гарного та продуктивного дня, застосовуючи якомога більше приємних слів. 

 Комплімент. Учні, сидячі у колі, по черзі роблять комплімент 

один одному. Вони можуть розповісти, які риси характеру подобаються у своїх 

однокласниках або ж просто, як вони гарно та святково виглядають сьогодні. 

 Мова жестами. За допомогою різноманітних жестів привітатися 

та розповісти, що робили учні зранку, як прийшли до школи. 

Всі звертаються один до одного на ім’я, що допомагає створити атмосферу дружби та 

приналежності до групи. Вітання створює спокійний і розважливий настрій для наступного 

елементу зустрічі – групового заняття. [2]. 

Другий етап - це обмін інформацією. Здобувачі викладають власні думки, 

обмінюються думками та консультують важливі для них теми для обговорення. Діти мають 

змогу дізнатися щось один про одного. Обмін інформацією допомагає розвивати навички, які 

дають змогу навчатися впевнено говорити і слухати. Кожна дитина може поставити 

запитання чи прокоментувати, а учень, який повідомляє інформацію, відповідає на запитання 

та коментарі товаришів. [2] 

На такому етапі вчитель може проводити такі інтерактивні методи навчання: 

 Завдання «Мікрофон». Завдяки такому завданню кожен учень зможе висловити 

власну думку та поставити запитання однокласникам та вчителю. 

 Завдання «Бліц-опитування». Можна використовувати дане завдання, щоб 

якось «пробудити» учнів та сконцентрувати їх на роботу. 

Наступним компонентом є групове заняття. Групове заняття – третій компонент 

ранкової зустрічі, що розпочинається після спокійного періоду обмірковування інформації.  

У класі з&apos;являється відчуття згуртованості, радості попри виконання пісень, 

участі в іграх, коротких і швидких заняттях. Ігри та заняття, позбавлені елементів 

суперництва, кооперативні за суттю, враховують індивідуальний рівень розвитку певних 

навичок дітей. Такі групові заняття, здебільшого, пов’язані з навчальною програмою чи 

темою, яка в цей час вивчається у класі. [2] 

Можна використати якусь невеличку зарядку, фізкультхвилинку, щоб учні могли 

трішки порухатися. 

Завершальний четвертий етап – щоденні новини. Це коментування письмового 

оголошення, котре щодня вивішується на відповідному стенді чи дошці. Письмове 
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оголошення налаштовує учнів на те, що має вивчатися цього дня, а також дає можливість 

обміркувати події та навчання попередніх днів. Щоденні новини допомагають дітям 

тренувати навчальні навички, що сприяють розвиткові математичних та мовленнєвих 

навичок. Щоденні новини можуть містити різноманітні завдання (заповнення календаря, 

перегляд розкладу виконання робіт, створення графіка погоди), що активізує початок власної 

роботи або діяльність у центрах активності. [2] 

Отже, можна зрозуміти, що на кожному етапі відбувається взаємодія вчителя з 

учнями. Учні ведуть бесіди, дискусії, виконують різноманітні завдання і тим навчаються 

взаємодіяти один з одним.  

Завдяки ранковим зустрічам в класі починає формуватися певна спільнота. У процесі 

спільної роботи виникає певний рівень довіри між її членами. 

Звісно, щоб підготувати ранкову зустріч, вчителі прикладають чимало зусиль і 

старань. Вони намагаються, щоб після її проведення у маленьких голівках закарбувалася 

якась нова інформація, мотивація вивчати та дізнаватися щось нове. 

Ранкова зустріч сприяє розвитку:  

 говорінню; 

 слуханню; 

 збагаченню словникового запасу; 

 дослідженню; 

 умінню аналізувати й оцінюванню матеріалу; 

 умінню спонтанно відповідати на запитання; 

 умінню приймати виклик від інших; 

 умінню використовувати вивчену інформацію; 

 створенню у класі позитивного настрою.[1] 

Підсумки. Отже, підсумовуючи все вище сказане, можемо  зазначити, що ранкові 

зустрічі є надзвичайно необхідні у навчальному процесі, бо завдяки їм учні радісно 

починають свій день, а вчителі мають змогу більше дізнатися про своїх учнів та зрозуміти їх. 

Ранкові зустрічі виховують в учнів почуття любові, довіри, щирості та взаємодії з 

оточуючими. 
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ІГРОФІКАЦІЯ ДЕСКРИПТОРІВ ТА КОНКРЕТНИХ ОСВІТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

На сучасному етапі розвитку суспільство перейшло на новий інформаційний етап 

життя. Учні Нової української школи вихідці з цифрових технологій і мають новий обрис. 

Вони виросли з цифровими технологіями і мають нове ставлення до процесу навчання, інші 

стилі навчання та підвищені вимоги до викладання та навчання. Сучасні вчителі 

зіштовхуються з новітніми викликами і змушені розв’язувати важливі проблеми зв’язані з 

адаптацією навчання, а також задовольняти потреби, випробування та вимоги учнів. Щоб 

виконати всі ці вимоги педагоги повинні застосовувати інноваційні методи навчання та 

підходи, з допомогою яких здобувачі освіти стають активними учасниками із сильною 

мотивацією та залучаються до власного процесу навчання. Процес ігрової діяльності дітей 

цікавив таких педагогів, як В. О. Сухомлинського, А. С. Макаренка,  К. Д. Ушинського.  Гра 

для дітей початкової школи  є природньою та цікавою діяльністю. Використання одного з 

новітніх методів навчання – ігрофікаціі надають перспективу вчителям запровадити і 

покращити нові методи роботи, покращити результативність освітнього процесу і рівень 

володіння іноземною мовою учнів. Також дозволяє зробити процес навчання змістовним, 

захоплюючим і цікавим. 

У сучасному освітньому просторі все більш нагальною стає проблема розвитку ігрової 

діяльності з використанням засобів інформаційних технологій. Цей освітній процес мусить 

бути скерованим, упорядкованим і спрямовуватися згідно з освітніми програмами початкової 

школи. Створюючи сучасні педагогічні тенденції в освіті з використанням ІКТ, 

використовуючи нові підходи і прийоми з метою впровадження активного навчання 

сприятиме забезпеченню якісної освіти. 

Під ігрофікацією в початковій освіті мається на увазі впровадження ігор, ігрових 

практик та  ігрових технік з освітньою метою. Ігрова діяльність передбачає присутність 

конкуренції, яка послуговує поштовхом до реалізації ефективної освітньої діяльності. Вона 

невимушено підштовхує школяра на досягнення визначених цілей. Ігрофікація освіти 
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підвищує пізнавальний інтерес учнів, тому необхідність запровадження її в навчальний 

процес учнів початкової школи є актуальним.  

Процес ігрової діяльності дітей цікавив таких вітчизняних педагогів, як А. С. 

Макаренка, К. Д. Ушинського, В. О. Сухомлинського. 

21 лютого 2018 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про 

затвердження Державного стандарту початкової освіти». Згідно з яким вимоги до необхідних 

результатів навчання визначаються з урахуванням компетентнісного підходу. Розвиток 

сучасної іноземної освіти у початковій школі відповідно до потреб суспільства також 

характеризується впровадженням компетентнісного підходу до навчання і сприяє 

формуванню компетентної особистості. 

Як не дивно, але до 2003 року ніхто навіть не вимовляв, а тим більше не чув слово 

«ігрофікація». У 1973 році було визнано енергію та силу ігор у мотивації працівників. 

Випущена в 1973 році « The Game of Work» була написана Чарльзом  Кунрадтом для 

вирішення проблеми зниження продуктивності в США. Помітивши, що продуктивність 

падає через зростання продажів обладнання для відпочинку та спорту, Кунрадт припустив, 

що розваги та ігри можуть бути відповіддю на гостру проблему залучення співробітників. 

Ігрофікація в освіті – це процес розповсюдження гри на всі сфери освіти, який дає 

можливість вважати гру, як засіб для існування безперервного освітнього процесу, і  як 

метод навчання і виховання. Ігрофікація широко застосовується в освітньому просторі,  тому 

ця технологія та її елементи є перспективною. Ігрофікація активно застосовується  в 

освітньому процесі та показує високий рівень ефективності. 

Розвиток сучасної іншомовної освіти у початковій школі згідно з потребами 

суспільства також характеризується запровадженням компетентнісного підходу до навчання 

і сприяє формуванню компетентної особистості. 

Компетентність трактується як «динамічна комбінація знань, способів мислення, 

поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи 

успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність», а ключові 

компетентності як «ті, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної 

громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити 

особисту реалізацію та життєвий успіх протягом усього життя» [2, с. 10]. 

Метою іншомовної освіти є формування іншомовної комунікативної компетенції для 

прямого та опосередкованого міжкультурного спілкування, забезпечення розвитку інших 

ключових компетентностей, задоволення різноманітних життєвих потреб учнів. 

Для розвитку комунікативної компетенції в контексті безпосереднього спілкування 

нова навчальна програма з іноземної мови рекомендує навчальну діяльність із таких видів 
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мовленнєвої діяльності (ВМД): «Сприймання на слух», «Усна взаємодія», «Усне 

висловлювання» [3]. 

Ігрофіковане навчання надає можливості для конкуренції за рахунок винагород, балів, 

бейджів (значків), визнання та інших атрибутів, які покращують результати навчання. Це, у 

свою чергу, дає мотивацію зосередитися та досягти кращих результатів за допомогою 

інтерактивного та персоналізованого досвіду. Мотивація – це сукупність спонукальних 

чинників, що визначають активність особистості, систему її мотивів, потреб, інтересів, 

спрямованих на отримання, перетворення і збереження нового досвіду в процесі навчальної 

діяльності [1, с. 154]. 

Розглянувши детально мовно-літературну галузь Стандарту нам вдалося виокремити 

ключові компетентності та виокремити основні види мовленнєвої діяльності (ВМД) 

необхідні для формування комунікативної компетентності в умовах безпосереднього та 

опосередкованого спілкування.  
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ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ПРОДУКТІВ В ІНДИВІДУАЛЬНІЙ РОБОТІ ІЗ 

ДІТЬМИ ООП 

Актуальність проблеми дітей з особливими освітніми потребами у сучасному світі, на 

жаль, зростає, тому суспільство прагне змінити цю ситуацію на краще. Ця проблема є досить 
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таки глобальною тому потрібно робити все для того, щоб зробити комфортні умови для дітей 

з ООП. Щоб ці діти відчували що про них дбають і щоб вони могли розвиватися як всі інші 

індивіди. Вони повинні відчувати себе повноцінними особистостями. 

Щоб в подальшому житті вони змогли самостійно вирішувати свої проблеми педагоги 

повинні сприяти цьому. Зокрема створювати такі умови де кожен з повагою буде ставитися 

до цих дітей, буде допомагати їм у всіх їх починаннях а також ніколи не принижувати. 

Науковий пошук для формування можливостей дітей з особливими освітніми потребами, 

зокрема за допомогою цифрових продуктів досліджували А.Колупаєва, В. Засенко, 

Е. Данілавічютє, Л. Дивнич, Ю. Масловська, О. Таранченко, А. Клім-Клімашевська, В. 

Маланчій, О. Поліщук. 

Сьогодні практично неможливо зустріти дитину, яка не знає, що таке гаджети та як 

ними користуватися. Різноманітні пристрої допомагають дитині отримувати уявлення про 

навколишній світ так само, як і дотик, нюх чи слух. У заклади дошкільної освіти приходять 

діти, які знайомляться з віртуальною реальністю ще до того, як навчаться говорити. Тому 

перед педагогами стоїть завдання навчити дітей правильно та безпечно користуватися 

цифровими технологіями.  

Діти легко опановують цифрові пристрої засоби та надають перевагу цифровим іграм, 

а не спілкуванню з однолітками. Цифрова компетентність передбачає і володіння технічними 

навичками, а також безпечне користування цифровими пристроями. Цифрова грамотність 

охоплює низку знань, навичок, ставлень і моделей поведінки, необхідних для використання 

інформаційних, комунікаційних та цифрових технологій для задоволення індивідуальних 

потреб та вирішення ігрових або навчальних завдань. 

Використання спеціальних комп&apos;ютерних технологій у корекційно-освітньому 

процесі з урахуванням закономірностей розвитку та особливостей дітей з особливими 

освітніми потребами дає можливість підвищити ефективність корекційного навчання, 

подолати порушення вищих психічних функцій, запобігти виникненню вторинних порушень 

писемного мовлення і, як наслідок, знизити ризик соціальної дезадаптації дітей шкільного 

віку. 

Ми провели огляд ігор у сервісі Google Play Market та вибрали найбільш популярні за 

завантаженням ігри та проанадізували їх освітні та розвиваючі функції. 

  

Таблиця 1. Найпопулярніші ігри, які мають освітні та розвиваючі функції. 

Назва гри 
Кількі

сть 
Освітні та розвиваючі функції 
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завантаження 

«Гра на розвиток 

логічного мислення» 

100 

тис. 

Проста гра, розроблена для 

дошкільнят. Ця гра включає цифри, форми, 

кольори, розміри, сортування, відповідність, 

головоломку та інше, щоб допомогти дітям 

розвивати логічне мислення, а також 

координацію очей. 

&apos;&apos;Голово

ломки, кольори та форми» 
1 млн. 

Ця навчальна гра для дітей у віці 2 

років, 3 років та 4 років - неймовірно 

захоплююча та розвиваюча, саме ця гра дає 

можливість зайняти дитину годинами. Така 

гра дозволить дитині дізнатись про форми, 

кольори, алфавіт, цифри тощо. Навчальна гра 

для дітей допоможе дітям розвинути свої 

пізнавальні навички. Гра покращує 

сприйняття кольором дитини, зорово-

моторну координацію та дрібну моторику!  

  

«Перші слова для 

дітей» 
1 млн. 

Ця гра пропонує для дитини вивчення 

перших слів за допомогою флеш-карток. 

“Дитячі флеш-картки” – це бездоганний 

додаток для дошкільнят для того, щоб 

навчити дитину першим словам. Ігровий 

процес об’єднує і вивчення, і розваги. Саме 

ця гра пришвидшує здатність дитини до 

мовленнєвого розвитку. 

«Гра для малювання 

дітей» 
1 млн  

Ця гра для дітей - дуже проста 

призначена для малювання, у неї можуть 

грати діти дошкільного віку. Цей скетчбук є 

гарною комбінацією ігор із малюванням та 

іграми малювання, які допоможуть дитині 

удосконалити свої художні та творчі 

здібності. Гру можна використовувати як 

книжку-розмальовку або відкрите полотно, 
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де дитина може малювати й вивчати 

алфавіти, цифри, тварин або будь-які інші 

види дитячого мистецтва. Ця програма 

надасть більше переваг, ніж багато ігор-

розмальовок та ігор для дітей. 

«Перевдягалка» 5 млн. 

Ця гра допоможе дитині розвинути 

такі навички, як: візуальне сприйняття, 

дрібна моторика, логіка, координація, увага 

та пам&apos;ять. Ігри будуть розважати як 

хлопчиків, так i дівчат дошкільного віку, а 

окрім розваг нестиме для дитини неабияку 

користь. 

  

На нашу думку, щоб подолати проблеми дітей з особливими освітніми потребами 

необхідно підтримки та сприяння педагогів. Тому варто робити все можливе для кращого 

розвитку цих дітей: допомагати не лише матеріально а й духовно і психологічно. У 

подальших  дослідженнях плануємо з’ясувати, які саме розвиваючі або ж комп’ютерні ігри 

можна використовувати у роботі з дітьми з ООП як використовувати інформаційно-

комунікаційні технології у навчанні дітей з ООП. 

Список використаної літератури: 

1. Колупаєва А. А.Навчання дітей з особливими освітніми потребами в 

інклюзивному середовищі: навчально-методичний посібник / А. А. Колупаєва, 

2. О.М. Таранченко.  Харків : Вид-во «Ранок», 2019. 304 с. Духовні та соціально-

психологічні аспекти допомоги дітям із загальними порушеннями розвитку в системі 

інтеграційної освіти : матеріали симпозіуму: / упоряд. : А. О. Вовк, К. О. Островська ; відп. 

за вип. С. Л. Грабовська; Ін-т соціогуманіст. проблем людини західного наук. Центру НАН 

України та МОН України, ЛНУ ім.І. Франка, каф. психології філософ. ф-ту . Львів, 2005. – 93 

c. 

  

Сороката Яніна (Інститут права, психології та інноваційної освіти 

Національного університету «Львівська  політехніка») 

Наук. консультант – доц. Носкова М. В. 

ІНТЕРНЕТ, ЯК ІНТЕРАКТИВНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ 

ШКОЛИ 
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Актуальність дослідження. На сьогоднішній день інтернет – це найбільш популярна 

комп’ютерна мережа, яка надає можливість розповсюджувати інформацію, комунікувати, 

співпрацювати та відкривати широкі можливості для активного її використання в освітньому 

процесі. За допомогою інтернету відбувається активне користування онлайн курсами, 

вебінарами, бібліотеками, онлайн олімпіадами та конкурсами у дистанційному режимі. 

Окрім цього, комп’ютерну мережу активно застосовують під час навчання  в початковій 

школі, адже вона надає широкі можливості для розвитку учнів та реалізації їх навичок, окрім 

того допомагає враховувати особливості кожного учня. Правильне та доцільне використання 

мережі на уроках мотивує учнів до подальшого її вивчення та формує зацікавленість до 

предмету.  

Мета дослідження – використання мережі Інтернет та окремих інтернет-сайтів на 

уроках в початковій школі. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний вчитель повинен бути активним та 

грамотним користувачем глобальної мережі Інтернет, адже йому доводиться навчати дітей, 

які від народження оточені технікою і є активними її користувачами. Відповідно, сучасному 

поколінню буде значно простіше зануритися у навчальний процес за допомогою знайомим їм 

 засобам і значно легше буде вчителю, адже він зможе розмовляти мовою «сучасних 

школярів».  

Необхідно взяти до уваги той факт, що на уроці слід надавати перевагу активному 

застосуванню різноманітних сайтів, навчальних відео, пізнавальних онлайн – ігор, 

мультфільмів, руханок та багато іншого. За допомогою таких ресурсів Інтернету у дітей буде 

зацікавленість та мотивація до вивчення будь-якого предмету.  Окрім цього, дуже корисне та 

не менш цікаве є застосування мультимедійних технологій під час навчального процесу.  

Беручи до уваги сучасний прорив в освіті, необхідно застосовувати мультимедійні 

технології, адже вони включають в себе тексти, графіку, відеоматеріали, звукові ефекти, 

анімацію. Все це є сукупністю аудіо та візуальних ефектів разом з 

інтерактивним програмним забезпеченням, які впливають на емоційні та понятійні сфери, 

сприяють більш ефективному засвоєнню навчального матеріалу. Якщо ж вчитель застосовує 

під час уроку мультиборд, то слід ознайомитися та залучати до використання на уроках в 

початковій школі інтерактивне освітнє програмне забезпечення для вчителів – mozaBook. За 

допомогою такого програмного забезпечення, учні зможуть відвідати будь-який куточок 

світу онлайн, ознайомитися із тваринами, і не тільки, у 3D форматі, легко із цілим класом 

можна створювати онлайн-проєкти, а також вчитель може самостійно формувати 

різноманітні інтерактивні вправи для закріплення матеріалу. 
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Якщо розглядати пізнавальні та корисні інтернет-сайти у початковій школі, які можна 

використовувати за допомогою будь-яких гаджетів, то до них можна віднести: 

 LerningApps.org – це сайт з інтерактивними вправами, які може створювати 

педагог самостійно відповідно до класу, теми та розумових здібностей учнів. Він включає в 

себе такі вправи: знайди пару, склади пазл, класифікація, упорядкування, кросворд, вгадай 

слово та багато інших. 

 Wordwall.net – даний сайт перегукується із попереднім, але в ньому є більше 

можливостей, щоб залучити усіх учнів одночасно. Він включає в себе безліч інтерактивних 

вправ і зокрема ігор, за допомогою яких вчитель може побачити успіхи чи невдалі спроби 

учня. 

 Voki.com – це надзвичайно цікавий сайт, за допомогою якого вчитель може 

перевтілитися в будь-який персонаж та розмовляти з дітьми, зачитувати текст, співати 

пісеньку чи розповідати вірш. 

  Lerning.ua – це сайт, в якому структуровані усі теми із навчальних дисциплін 

початкової школи з 1 по 4 клас. Це дуже зручно для використання під час уроку, змаганнях, 

індивідуальних чи групових роботах. 

 Quiziz – сервіс для розробки вікторин. За кожне правильно виконане завдання 

учні отримують приємні бонуси, а по завершенню нагороди.  

Висновок. Отже, Інтернет на сьогоднішній день – це популярна мережа, якою 

користуються як дорослі так і діти. Дану мережу слід застосовувати і в освітньому процесі, 

але це робити необхідно вміло та доцільно. Сучасна освіта не стоїть на місці, відповідно 

потрібно більше висококваліфікованих педагогів, які з легкість зможуть вправно, вміло та з 

користю застосовувати на уроках іноземної мови інтернет – ресурси. Але найважливіше, 

зуміють змотивувати учнів з першого класу до вивчення іноземної мови із застосуванням 

різноманітних інтерактивних та корисних сайтів, ігор, програм  та інтерактивного освітнього 

програмного забезпечення.   

Список використаної літераткури: 

1. Використання мультимедійних технологій на уроках в початковій школі 

[Електронний ресурс] // Клачкова М. А. – URL: http://fel2005.dp.ua/docs/blog/06/040.pdf. 

2. Інтерактивне освітнє програмне забезпечення для вчителів [Електронний 

ресурс] – URL: https://www.mozaweb.com/uk/user.php?cmd=login 

3. Інструменти дистанційного навчання [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: https://nus.org.ua/articles/30-instrumentv-dlya-dystantsijnogo-

navchannya-dobirka-nush/. 

  

https://www.mozaweb.com/uk/user.php?cmd=login
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Пешкова Ольга (факультет педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка) 

Наук. консультант – доц. Сірант Н.П. 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА 

УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Метою концепції Нової української школи є різнобічний розвиток дитини. Проте, 

розвинути в учня креативне, творче мислення і не тільки - справжній виклик для сучасного 

вчителя. На щастя, ми живемо в час розвитку інформаційних технологій, тому за допомогою 

різноманітних методів та, власне, інтерактивних засобів навчання справитись із цим 

завданням під силу кожному сучасному вчителю. 

Організація освітнього процесу останнім часом дещо змінилася через впровадження 

дистанційного навчання в школах, тому зараз стало дуже актуальним питання застосування 

інтерактивних технологій в школі. Для здобувачів початкової освіти інтерактивні дошки та 

інші сучасні засоби навчання допомагають розвивати абстрактно-образне та інтелектуальне 

мислення, а для вчителів - полегшують процес організації повторення, систематизації та 

узагальнення знань. 

Мета роботи полягає в обґрунтуванні особливостей застосування інтерактивних 

технологій на уроках математики в закладі початкової освіти. 

Завданням роботи полягає у розкритті сутності поняття інтерактивної дошки Padlet, 

розглянути особливості використання методу веб-квестів та інтерактивного робочого 

аркушу. 

Курс математики в початковій школі є обов’язковим і передбачає ретельної 

підготовки до уроків з боку вчителя. Для того, щоб учні добре засвоїли матеріал, доцільно 

використовувати найрізноманітніші методи та засоби навчання. Сучасні учні обожнюють 

мультимедіа-технології, тому використання їх на уроках математики робить навчальний 

процес ефективніший. 

У період дистанційного навчання вчителі задумуються над тим, як не тільки якісно та 

структуровано подати матеріал в новому форматі навчання, а ще й як провести перевірку 

знань “через комп’ютер”. Для цього, варто навчитися створювати та застосовувати 

інтерактивні робочі аркуші. За інформацією на веб-ресурсі “vseosvita.ua”, “Інтерактивний 

робочий аркуш – це веб-сторінка, на якій можна розмістити навчальний матеріал і різного 

типу завдання для учнів. Можна завантажувати зображення і робити їх інтерактивними, 
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додавати на них мітки з текстом, гіперпосиланнями, запитаннями, вікнами для введення 

тексту. Запитання можуть бути текстовими, а можуть бути у вигляді аудіофайлів. У 

багатьох завданнях можна задати відповіді для автоматичної перевірки.” Насправді, цей засіб 

зручний у використанні та подобається учням. Вчитель може з легкістю перевірити рівень 

засвоєння учнями матеріалу до теми, а батьки мають доступ до результатів тестувань своїх 

дітей. 

Все більшої популярності серед сучасних вчителів набирає комплекс методів та 

засобів навчання - веб-квест. Це ресурс, в якому зібрані різноманітні онлайн-завдання в 

межах теми. Для створення веб-квесту вчителю потрібно вибрати формат квесту та знайти 

відповідні завдання. Вправи можуть бути в межах однієї теми або ж веб-квест може бути 

завданням для контролю знань. Завдання можуть бути створені особисто вчителем або ж 

взяті з інших ресурсів. Важливо, що веб-квест повинен містити вступ, план, завдання та 

підсумок. Для учнів розв’язування таких завдань є надзвичайно цікавою та пізнавальною 

роботою, тому варто цей метод застосовувати на практиці.  

Однією з найбільш зручних у використанні та цікавих для дітей є інтерактивна дошка 

Padlet. За визначенням Руденко Н.М. та Широкова Д.Л., “Padlet – це інтерактивна онлайн 

 дошка для оформлення всіх необхідних матеріалів по заданій темі в одному місці.“ 

Використовуючи цей ресурс вчитель може структурувати інформацію за етапами уроку або 

за темами. Наприклад, вивчаючи тему “Відрізок”, усі матеріали можна подати у різних 

стовпцях відповідно до етапів вивчення цієї теми. Крім цього, Padlet є дуже зручним місцем 

для зберігання матеріалів таких як посилання на цікаві онлайн-завдання, файли та 

презентації до теми, веб-квести та ін. Варто просто додати покликання на ресурс і після 

цього дане завдання з’явиться на Вашій дошці. Дуже цікавим варіантом використання цього 

інтерактивного засобу є Padlet в ролі дошки оголошень. Вчитель ділиться посиланням цієї 

дошки з батьками учнів і в результаті вони можуть бачити всі новини класу. Додавати на 

Padlet можна різноманітні матеріали: фотографії класу, завдання додому, щоденні новини. 

Відповідно, батьки можуть бачити навчальний процес їхніх дітей в будь-який час, просто 

зайшовши по покликанню. Найголовніше, що цей ресурс дуже простий у використанні, тому 

не забирає багато часу у його створенні.  

В умовах сучасного часу вчитель повинен вміти адаптуватися до нових форматів 

навчання. Важливо, що на уроках математики деякі методи та засоби навчання вже не є 

актуальними, тому все частіше педагогам доводиться шукати або придумувати нові завдання 

для ефективного навчального процесу. Проте, в інформаційному середовищі існує дуже 

багато цікавих ресурсів, про які повинен знати кожен вчитель. Вони дозволяють не тільки 



153 

 

урізноманітнити процес навчання та зробити його більш ефективним, а ще й не вимагають 

багато часу та зусиль у їх створенні.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВТІЛЕННЯ ПРОЄКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ  

У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Наше суспільствo стрімкo рoзвивається та йде вперед у «нoгу із часoм». 

Oновлюються  всі сфери життя, дo яких належить й oсвіта. В умовах Нової української 

школи в центр освітнього прoцесу ставиться дитина: її oсобливoсті, інтереси, здібнoсті, 

пoтреби. Ефективне навчання немoжливе без активізації пізнавальної діяльнoсті, 

рoзвитку твoрчих здібнoстей, адже здобувачі освіти повинні засвoїти не тільки певну суму 

знань, а й навчитися міркувати, спoстерігати, пoрівнювати, виявляти зв’язoк між поняттями. 

І саме Нова українська школа передбачає використання сучасних освітніх технологій, серед 

яких важливе місце займає проєктна технологія.  

Ідея включення проєктної діяльності в освітній процес була запропонована 

американським педагогом і філософом Дж. Дьюї та його послідовником В.Кілпатріком. 

Вперше у вітчизняній педагогіці актуальність цієї проблеми вивчав О.Макаренко. Саме 

слово «проєкт» у перекладі з латинської мови означає «кинутий уперед задум, план» тощо. 

Німецький педагог А.Флітнер характеризує проєктну діяльність як навчальний процес, в 

якому обов’язково беруть участь розум, серце і руки, тобто осмислення самостійно набутої 

інформації здійснюється через призму особистого відношення до неї і оцінку результатів в 

кінцевому продукті [3]. 

https://vseosvita.ua/news/rozpovidaiemo-iak-stvoryty-interaktyvni-robochi-arkushi-dlia-myttievoho-zviazku-z-uchniamy-15023.html
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За визначенням Buck Institute for Education, проєктне навчання – це метод, навчаючись 

за яким, учні, певний час досліджуючи і реагуючи на справжні, цікаві та складні питання, 

отримують потрібні знання та навички [4]. Поняття «метод проєктів» також визначається 

науковцями по-різному: і як конкретна практика роботи вчителів, спрямована на формування 

в учнів певної системи інтелектуальних і практичних умінь; і як комплексний метод 

навчання; і як педагогічна технологія; і як система навчання. На практиці метод проєктів 

розглядається як інновація, метою якої є створення для дитини умов, за яких вона оволодіє 

вмінням активно здобувати, оновлювати та розвивати свої знання, зможе їх творчо 

застосувати [2]. 

На думку дослідників, навчання на основі проєкту передбачає низку особливостей: 

- здобувачі освіти застосовують знання та навички для вирішення реалістичних 

проблем у реальному світі; 

- підвищується рівень відповідальності учня за виконаний обсяг роботи; 

- вчителі виконують ролі тренерів та фасилітаторів дослідження, проводять рефлексії; 

- часто учні працюють в парах або групах [1]; 

- вони навчаються ефективно працювати, планувати свою працю, знають, де знайти 

засоби для досягнення мети та як їх застосувати; 

- діти навчаються мислити, їх думки базуються на фактах, а не на передбаченнях; 

- здобувачі освіти навчаються добре виконувати роботу, відчуваючи при цьому 

радість та гордість за її результати [2]. 

Такий формат навчання передбачає залучення учнів до систематизації та набування 

знань, створення власних продуктів. Він розвиває навички критичного мислення, співпраці, 

спілкування, міркування, синтезу та стійкості в умовах обмеженого часу та визначеної мети 

[1]. 

В сучасній українській школі використовують різні типи проєктів, серед них 

розрізняють: 

- за складом учасників: індивідуальні; колективні (парні, групові); 

- за характером партнерських взаємодій між учасниками: кооперативні; змагальні; 

конкурсні; 

- за рівнем реалізації міжпредметних зв’язків: монопредметні; міжпредметні; 

надпредметні; 

- за характером координації проєкту: безпосередній (твердий чи гнучкий); 

прихований; 

- за тривалістю: короткотривалий; середньої тривалості; довготривалий; 

- за масштабністю: на рівні класу; загальношкільний; 
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- за метою і характером проєктної діяльності: інформаційний; прикладний; творчий; 

ігровий; дослідницький; пошуковий; рольовий [3]. 

У початковій школі переважно використовують короткотривалі проекти. 

Впроваджуючи вперше проєктну технологію, вчителеві варто обирати групові проєкти. 

Найчастіше цю технологію можна впроваджувати на інтегрованому курсі «Я досліджую 

світ», де зазвичай використовують дослідницькі, інформаційні, творчі проєкти, але також 

можна використовувати на інших освітніх галузях. Наприклад, можна запропонувати 

здобувачам освіти виконати міжпредметний проєкт «Зима – багата святами». Виконуючи 

такий проєкт, здобувачі освіти навчаться збирати та аналізувати інформацію, планувати свій 

час, розширять знання про зимові свята, ознайомляться з традиціями, проведуть виставку 

малюнків, проявлять творчість. 

Зазначимо, що при виборі виду навчального проєкту слід враховувати особливості 

пізнавальних потреб учнів початкової школи. Так, для учнів першого і другого класів 

характерним є потяг до фактів та ізольованих явищ («Що таке?»). Близькими видами 

діяльності для них є малювання, ліплення, співи тощо. Інтереси учнів третього та четвертого 

року навчання спрямовані на розкриття причин, закономірностей, зв&apos;язків і 

взаємозалежностей між явищами («Чому?»; «Як?»). Отже, учнів цього віку більше цікавить 

пошукова діяльність, літературна творчість тощо. Ці висновки мають визначальне значення 

при виборі видів навчальних проєктів за домінуючою діяльністю: для учнів 1 та 2 класів 

оптимальними будуть ігрові та практично зорієнтовані проєкти; для 3 і 4 класів –

дослідницько-пошукові, ознайомлювально-інформаційні та мистецькі проєкти. Такий підхід 

слід враховувати також при визначенні теми проєкту [2]. 

Отже, в основі проєктної діяльності – взаємодія суб’єктів, яка виявляється у спільній 

праці, пізнанні, спілкуванні. Учень є активним учасником проєктної діяльності – він 

визначає мету, відкриває нові знання, вибирає шляхи розв’язання проблеми, експериментує, 

несе відповідальність за свою роботу. Учитель – партнер учня у цій діяльності. від допомагає 

учневі визначити мету, розкриває потенціал можливих форм роботи, рекомендує джерела 

збору інформації, сприяє прогнозуванню результатів, допомагає оцінити роботу, створює 

умови для активності учня. Такий підхід дозволяє уникнути педагогічного тиску на дитину, 

так званих дій «зверху», встановлює та підтримує взаємні зв’язки суб&apos;єктів у спільній 

діяльності, результатом якої є вияви учнем активності, формування суспільно значущих 

потреб і зростання мотивації. Залежно від домінуючої в навчальному проєкті діяльності її 

об’єктом може бути продукт, наділений практичною або теоретичною цінністю. Як правило, 

така цінність має суб&apos;єктивний характер. З точки зору педагогіки, у проєктній 

діяльності вищу вартість має не сам продукт, а власне досвід проєктування [3]. 
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Перевагами проєктного навчання для учнів є те, що традиційна аудиторія 

перетворюється у відкритий навчальний простір, в якому учні рухаються у власному темпі;  

у процесі виконання проєкту виникає потреба в самонавчанні та самовдосконаленні; 

навчання на основі запам’ятовування та повторення переходить до інтеграції, відкриття та 

презентації набутих знань; учні мають можливість проходити всі етапи “виробництва”: від 

ідеї, створення моделі майбутнього продукту до його реалізації. Для вчителів надається 

можливість вибудувати позитивну історію стосунків з учнями за нових умов; підібрати 

учням ролі, підкресливши їхні індивідуальність і природні таланти. Звичайно, на фоні 

очевидних переваг існує й певна небезпека застосування проєктного навчання: виникає 

ризик не виконати навчальну мету і не досягти результатів. Але цього можна уникнути, якщо 

раціонально спланувати процес [1].  

Отже, вчителям початкових класів варто використовувати проєктну технологію, адже 

вона дає змогу здобувачам освіти розвивати творчість, просторову уяву, критичне мислення, 

формувати пошуково-дослідницькі навички, навички роботи в колективі, вміння 

спілкуватися, враховувати потреби оточуючих, а також підвищує мотивацію до навчальної 

діяльності. Працюючи над проєктом, діти стають більш самостійними, розсудливими, 

прагнуть до пізнання навколишнього світу й пошуку шляхів його зміни та вдосконалення.  
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XXI століття – це час змін тому, що все вдосконалюється, розвивається і відбувається 

стрімкий розвиток електронної культури. Сьогоденних дітей називають поколінням Z – діти 

сучасного інтернету. Адже вони не уявляють свого життя без гаджетів і вільного доступу до 

інформації. Теперішнє 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 тому відбуваються зміни у педагогічній діяльності.  

Феноменом сучасності є «кліпове» мислення учнів. Вони сприймають отриману 

інформацію фрагментарно й поверхово. Їм важко концертувати увагу на одному, інформація 

швидко замінюється новою. Одним з основних завдань вчителя нового покоління дітей 

є вміння ефективно організовувати освітній процес, щоб врахувати всі особливості учнів. 

Саме тому уроки в Новій українській школі повинні мати зв’язок з життям і в її основі 

повинен бути діяльнісний підхід: діти є активними учасниками, а не пасивними слухачами, 

розв’язують різноманітні практичні та життєві завдання.  

Однією з інновацій Нової української школи є технологія mind mapping. Завдяки 

їй існує можливість швидко опрацювати великий обсяг інформації, наочно демонструвати 

головну думку, ключові елементи та взаємозв’язки між ними, подавши у вигляді 

інтелектуальної карти [3]. Технологію mind mapping у перекладі на українську називають по-

різному: інтелект-карти, карти думок, карти мислення, асоціативні карти, карти пам’яті, 

карти розуму. Хоч назви різні, але, суть – одна й та сама – «графічне вираження процесу 

радіантного мислення, і тому є природним продуктом діяльності мозку» [1, с. 73]. 

Варто зауважити, що метод складання карт не є новим. Теорія інтелект-карт виникла 

ще на початку 70-х років XX століття. Один відомий англійський психолог Тоні Бьюзен 

дослідив, що такі генії людства як Леонардо да Вінчі, Альберт Ейнштейн, Томас Едісон, 

Джеймс Джойс при роботі намагались максимально використовувати ментальні можливості 

свого мозку, а пересічна людина лише 5 % головного мозку. Він змусив свій мозок 

працювати і розробив технологію мислення та запам’ятовування інформації, яку назвав 

«інтелект-карта»[2, с. 5]. Сьогодні технологію асоціативних карт використовують під час 

реалізації навчальних проєктів, планування втілення різних ідей, вирішення проблемних 

ситуації та іншого.  

Васильківська Н. зазначає, технологію асоціативних карт можна використовувати з 

першого класу на різних уроках. Під час першого року навчання вчитель має 

використовувати готові ментальні карти, а згодом поступово ускладнювати роботу: залучати 

учнів до створення карт-думок. Перші власні роботи учні можуть складати під керівництвом 

педагога, потім заповнювати їх частково. У третьому і четвертому класі варто пропонувати 
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школярам створювати ментальні карти самостійно: спочатку проводити колективно, а потім 

у групах та індивідуально [1, с. 74]. 

Виникає запитання: «Як виглядає інтелект-карта, в чому її особливість?». Все дуже 

просто.  До основних ознак ментальної карти належать: 

 різні кольори; 

 наявна головна ідея або основне питання від якого відгалужуються всі 

інші; 

 присутня наочність: лінії, символи, слова та малюнки [2, с. 6]. 

Традиційно, карта думок створюється власноруч на ватмані, використовуючи 

різноманітні фломастери, зображення та інші матеріали. Карту можна зобразити на дошці, 

проте ми живемо у часі комп’ютеризації, тому існує понад 200 онлайн-сервісів за допомогою 

яких можна створювати ментальні карти. Найпоширеніші серед них: Bubble.us, Coogle, 

Mind42, MindMeister, Mindomo, Popplet, SpiderScribe. Окрім цього, наявні спеціалізовані 

програми, такі як: EdrawMax, FreeMind, Mindomo, PersonalBrain, Xmind та інші, які дають 

можливість автоматизувати операції створення інтелект-карт. У програмах і сайтах під час 

створення ментальних карт є більше можливостей, тому можна додавати не лише текст, а й 

відео, зображення й аудіофайли, що покращують загальне сприйняття асоціативних карт 

учнями. Створені онлайн карти можна видруковувати, переглядати в режимі презентації, 

зберігати у вигляді картинки чи в pdf-форматі, що розширює можливості використання їх як 

при дистанційній, так і при змішаній формі навчання [1, с. 74].  

А. Наливайко зазначає, що виготовлення карт мислення має ряд переваг, а саме: 

 активізується процес мислення та генерації нових ідей, відповідно, розвивається 

логічне та креативне мислення; 

 мозок переосмислює та структурує інформацію у більш зручному для себе форматі, 

відповідно, її легше усвідомити та запам&apos;ятати; 

 впорядковуються усі ключові питання та структурні елементи, а також є можливість 

побачити одночасно ключові причинно-наслідкові зв&apos;язки щодо певного питання у 

межах єдиної картини; 

 при ознайомленні з новою інформацією, що зображена у форматі інтелект-карти, 

мозку легше її відокремлювати та сприймати з яскравої схеми, ніж із суцільного тексту [3]. 

Можемо зробити висновок, інтелект-карта – це одна з інноваційних технологій 

учителя Нової української школи. Адже ментальна карта відтворює природний спосіб 

мислення здобувачів початкової освіти, дає можливість пов’язати процес пам’яті й творчості, 

що є особливо важливим для організації ефективної освітньої діяльності. Творча співпраця 

вчителя та учнів над створенням асоціативних карт сприяє формуванню навичок роботи з 
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інформацією, вмінь аналізувати, систематизувати, узагальнювати та задовольняє потреби в 

самовдосконаленні та саморозвитку, сприяє досягненню високих результатів і дає 

можливість у майбутньому стати успішними людьми. 
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ВПЛИВ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Під впливом навчально-виховного середовища формується особистість дитини, 

відбувається її психофізичний розвиток. Зокрема, формуються такі риси характеру та 

навики поведінки, які відіграють важливу роль в подальшому становленні дитини, як 

успішної особистості. Це комунікабельність, яка виражається у вмінні побудувати 

комунікацію з метою вирішення певних завдань та питань, встановлення потрібних 

зв’язків, тощо.  

Актуальність даної теми обумовлена важливістю розвитку мовленнєвої комунікації з 

метою подальшої успішної соціалізації дитини в дорослому житті та реалізації свого 

потенціалу.  

Значний внесок у розвиток теорії і практики комунікації зроблено такими видатними 

психологами, як Л.Виготський К.Левін, О.Леонтьєв, С.Рубінштейн, Т.Ушакова. Питання 
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значимості комунікації в житті людини досліджували вітчизняні науковці: С.Арамович, 

Н.Бабич, Ф.Бацевич, М.Чікарькова. Взаємозв’язок навчання та комунікації досліджувала 

Н.Волкова, мовленнєву комунікацію, та її види описано в статті О.Беляєва. 

Комунікація уособлює взаємодію між людьми за допомогою вербального або 

невербального спілкування, обмін інформацією. Взагалі розвиток комунікації починається 

ще в ранньому віці. Навіть коли дитина ще нічого не говорить, вона може висловити своє 

невдоволення мімікою, що являє собою невербальну комунікацію. Згодом з’являються перші 

слова, і дитина стає активним користувачем мовленнєвої комунікації. Поступово 

розвиваючись, дитина переходить від одного середовища соціалізації в інший – спочатку в 

заклад дошкільної освіти, а згодом до закладу загальної середньої освіти. Тут дитина не 

тільки збагачує свій словниковий запас, засвоює норми та правила поведінки, але й вчиться 

навикам соціальної взаємодії, спілкуванню та комунікації. В дошкільному віці, провідною 

діяльністю є сюжетно- рольова гра, і діти будують комунікацію, граючись. У молодшому 

шкільному віці, провідною діяльністю є навчальна, а отже вони будують комунікацію, 

безпосередньо процесі навчання. В обох випадках це спілкування є міжособистісним, яке 

проявляється в постійній мовленнєвій комунікації педагога з учнями та учнями між собою з 

ціллю опанувати нові знання та допомогти це зробити іншим [1, c.15 – 18; 2]. 

В початкових класах перед дітьми постає чимало завдань – гарно вчитися, бути 

чемним, дотримуватись правил поведінки, тощо. Все це залежить від педагога. Якщо педагог 

зуміє побудувати навчальне середовище таким чином, щоб дитячий колектив був дружнім, а 

стосунки між учнями і педагогами довірливими й відкритими, то навчання в таких умовах 

стане в рази ефективнішим. Так, наприклад, якщо учні не зрозуміли поданий матеріал, вони 

повинні сказати про це вчителю, щоб в майбутньому мати змогу застосувати ці знання та 

уникнути неприємностей через незнання навчального матеріалу.  

Також варто зазначити, що за правильної побудови навчального середовища 

педагогом, навчальна діяльність сприятиме розвитку, як мовленнєвої комунікації, так і 

мовлення загалом. Зокрема, це відбувається в процесі опанування навиків усного та 

писемного мовлення на уроках української мови та літератури. Читаючи, діти збагачують 

свій словниковий запас, а під час обговорень між собою, або зі вчителем, вони вчаться 

застосовувати нові слова в потрібному контексті, аналізувати та переказувати прочитане, 

давати оцінку вчинкам героїв оповідань, вчаться висловлювати власну думку, ставлення до 

тієї чи іншої ситуації, керуючись своїми почуттями та емоціями, що має значний вплив на 

формування в дітей мовленнєвої комунікації. Зокрема, вони вчаться взаємодіяти між собою, 

розуміти одне одного, власні й чужі почуття, емоції [3]. 
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Слід зазначити, що мовленнєва комунікація, уособлює мовленнєву діяльність з метою 

вирішення соціальних завдань. Педагог, не завжди розуміє дитину окремо через міміку або 

жести, але здатен розуміти через мовленнєву комунікацію, яким виступає спілкування. Це 

стосується не тільки навчання, але й інших ситуацій, які можуть виникнути як в школі, так і 

поза її межами. Наприклад, коли дитині погано, а вона мовчить, замість того, щоб сказати 

дорослим. Або ж коли дитина не чує інших, а висловлює тільки власні думки, незважаючи на 

побажання та емоції оточення. Звідси, розуміємо, що сутність мовленнєвої комунікації 

полягає у вмінні чути думки інших людей, та вмінні, говорити так, щоб тебе почули [2]. 

Так, бачимо, що правильно організоване навчальне середовище стає основою для 

розвитку мовленнєвої комунікації дітей молодшого шкільного віку, яка надалі є однією зі 

складових чинників, що відіграють роль не тільки в академічній успішності дитини, але і в 

успішній соціалізації й реалізації в професійному та особистому житті. 
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ОДНА ІЗ УМОВ УНИКНЕННЯ КОНФЛІКТНИХ 

СИТУАЦІЙ НА ІНШИХ НЕБЕЗПЕК У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

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 [6, с. 66]. Толерантність – це 

терпимість до чужого способу життя, поведінки, звичаїв, почуттів, поглядів, ідей, вірувань 

[5, с. 287]. 

Актуальність виховання толерантності у дітей дошкільного віку багато в чому 

зумовлена тими процесами, які турбують як світову громадськість, так і українське 
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суспільство, адже зростання нетерпимості, прояви агресії, жорстокості стають частим 

явищем як у середовищі дорослих, так і у дитячому середовищі.  

Толерантність потрібно виховувати у дітей, починаючи з дошкільного віку, адже саме 

тоді закладаються вихідні моральні цінності, норми, відбувається розуміння цінності своєї 

постаті та інших людей, виховується толерантність, почуття солідарності й прагнення до 

співробітництва [2, с. 19]. 

Одна з умов розвитку толерантності в дошкільному віці – індивідуальний досвід 

дитини, сукупний результат розумових і практичних дій, які дитина сама використовує в 

навколишньому світі. Спостерігаючи за діями оточуючих, знайомлячись з їх якостями, 

властивостями, здібностями, порівнюючи себе з ними, дошкільник засвоює норми і правила 

поведінки, прийняті в суспільстві [3, с. 64]. 

У закладі дошкільної освіти створено максимум потенційних можливостей для 

толерантного виховання дітей, бо саме тут є дитяче співтовариство, у якому дитина може 

ознайомитися та навчитися сприймати різноманітність дітей. Таке середовище формує 

готовність дитини до гуманної, толерантної поведінки. Завдання педагога – навчити дитину 

толерантно поводитися та спілкуватися. Заняття повинні будуватися на гуманістичній 

позиції, суб’єкт-суб’єктному підході у взаємодії з дітьми, що передбачає: свободу 

висловлювань і поведінки дитини в різних формах педагогічного процесу; вияв взаємних 

оцінок і суджень як дорослого, так і дитини з різних приводів, надбання в процесі такої 

взаємодії індивідуального досвіду; недопущення будь-яких насильницьких чи жорстких 

заходів, що обмежують поривання і бажання дітей [1, с. 122]. 

У дошкільному віці найчастіше використовуються такі засоби виховання 

толерантності, як гра, усна народна творчість, художня література, наочні засоби виховання, 

навчально-пізнавальна діяльність, розповідь, пояснення, етична бесіда, особистий приклад, 

вправа, привчання, вимога, заохочення, загальні дошкільні заходи, гуртки, що зумовлено 

соціально-психологічними особливостями такого віку й своєрідністю процесу виховання 

терпимості в дітей [4, с. 126]. 

Достатньо велика кількість програмних документів (Закон України «Про дошкільну 

освіту», Закон України «Про охорону дитинства», «Базовий компонент дошкільної освіти в 

Україні», програма розвитку дітей дошкільного віку «Я у світі» тощо) проголошують 

необхідність створення толерантного суспільства в нашій країні, адже визначають, що 

забезпечення виживання, розвитку та захисту прав кожної дитини є обов’язком для держави 

та суспільства. 

Крім цього, згадані вище закони та інші документи регламентують питання щодо 

охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі дошкільної освіти. Дані питання 
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регламентуються й іншими нормативно-правовими документами, наприклад: Кодекс законів 

про працю України; Кодекс цивільного захисту України; Санітарний регламент для 

дошкільних навчальних закладів; Положення про організацію роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти; Типове 

положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці; 

Типове положення про службу охорони праці; Положення про розробку інструкцій з охорони 

праці; Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час 

навчально-виховного процесу в навчальних закладах тощо. 

При чому, конституційне право працівників на охорону їхнього здоров’я та життя під 

час професійної діяльності, на безпечні та здорові умови праці забезпечують відповідні 

органи державної влади, які регулюють взаємовідносини роботодавця та працівника з питань 

безпеки праці, гігієни праці та безпеки виробничого середовища і встановлюють єдиний 

порядок забезпечення охорони праці в Україні [8, с. 22]. 

Загалом, охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-

технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів, 

спрямованих на збереження здоров’я і працездатності працівників під час трудової 

діяльності [8, с. 11]. 

Працівники закладу дошкільної освіти мають такі основні обов’язки щодо охорони 

праці та безпеки життєдіяльності: 

 Вони повинні володіти основними знаннями і вміннями з питань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності: знати правила поведінки у небезпечних ситуаціях, вміти надавати 

першу домедичну допомогу, визначати фактори можливого ризику в довкіллі. Усі 

працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність у встановленому чинним 

законодавством порядку за виконання посадових (робочих) інструкцій, зокрема з питань з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

 Вихователь до початку трудової діяльності повинен зробити огляд ігрової, 

туалетної кімнат і спальні. Про всі виявлені несправності меблів, обладнання або приміщень 

потрібно негайно поставити до відома завідувача господарством або керівника закладу. У 

разі виявлення травмонебезпечних будівель, явищ, меблів або обладнання, які педагогічний 

працівник не здатний усунути самостійно, необхідно вжити екстрених заходів щодо 

недопущення дітей до травмонебезпечного місця або обладнання, слід чим-небудь захистити 

це місце. 

 Усі наявні предмети в групі: шафи, полиці, піаніно або фортепіано, дзеркала, 

підставки для рослин – повинні бути міцно закріплені; суворо забороняється вбивати гачки, 

цвяхи на рівні зросту дітей. 
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 Педагогічні працівники закладу повинні утримувати своє робоче місце у чистоті, 

забезпечувати наявність вільного доступу до всіх виходів; вихід із приміщення групового 

осередку не повинен бути захаращений, завжди вільний для можливої екстреної евакуації у 

разі надзвичайної ситуації. 

 Збираючись на прогулянку, вихователь забирає дітей, які першими одяглися, і 

виходить на майданчик, а решту дітей виводить на майданчик помічник вихователя.  

 Під час перебування дітей на території закладу треба пильно стежити за тим, щоб 

діти не виходили за межі закладу, не зривали отруйних рослин, ягід, грибів, трави тощо. 

 Повертаючись з прогулянки, вихователь повинен перевірити, чи всі діти на місці. 

Під час руху вихователь повинен іти поруч з дітьми в кінці колони, в першій парі ставити 

найорганізованіших вихованців. Дітей до трьох років супроводжує на прогулянку і під час 

повернення з прогулянки помічник вихователя. 

 Плануючи екскурсію чи прогулянку за межі закладу, вихователь зобов’язаний 

завчасно оглянути місце прогулянки, повідомити про це адміністрацію закладу, вказавши 

кількість дітей, яких він бере з собою. Виводити дітей за межі закладу можна тільки в 

супроводі двох дорослих. Дітей, які не можуть з тих чи тих причин виходити за межі 

закладу, за розпорядженням керівника передають в іншу групу під відповідальність 

педагогічного працівника закладу. 

 Необхідно дотримуватися правил дорожнього руху, переходячи з дітьми через 

вулицю. У великих містах слід уникати прогулянок вулицею з інтенсивним рухом [7]. 

Висновки. Толерантність – це здатність приймати щось, не схвалюючи це. 

Толерантність потрібно виховувати у дітей, починаючи з дошкільного віку, адже саме тоді 

закладаються вихідні моральні цінності, норми. Спостерігаючи за діями оточуючих, 

дошкільник засвоює норми і правила поведінки, прийняті в суспільстві. У закладі дошкільної 

освіти створено максимум потенційних можливостей для толерантного виховання дітей, бо 

саме тут є дитяче співтовариство. Завдання педагога – навчити дитину толерантно 

поводитися та спілкуватися. Закон України «Про дошкільну освіту», Закон України «Про 

охорону дитинства», «Базовий компонент дошкільної освіти в Україні», програма розвитку 

дітей дошкільного віку «Я у світі» визначають, що забезпечення виживання, розвитку та 

захисту прав кожної дитини є обов’язком для держави та суспільства. Працівники ЗДО 

мають такі основні обов’язки щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності: володіти 

основними знаннями і вміннями з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

здійснювати огляд ігрової, туалетної кімнат і спальні; дотримуватися правил дорожнього 

руху, переходячи з дітьми через вулицю. 
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МОТИВУВАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ЗА МЕТОДОМ ІНТЕГРОВАНИХ 

ЗАНЯТЬ 

Соціально-економічний розвиток суспільства XXI століття сприяє активізації 

навчального процесу для всебічного розвитку. Конституція гарантує право на якісну освіту 

та забезпечує необхідні умови для навчально-виховного процесу[1]. Учні повинні 

дізнаватися про навколишнє середовище не лише теоретично, а й знати, як практично 

застосувати знання. Використання наочності на уроках допомагає комплексно вивчати теми, 

а також краще усвідомити навчальну програму. Сучасна система освіти пропонує вчителям 

використовувати інтегровані уроки, які сприятимуть підвищенню активності на заняттях та 

зацікавленню до навчання. Поєднуючи декілька предметів під час вивчення теми, можна 

подати учням інформацію розглядаючи її з різних сторін. Саме такий метод дає можливість 

вчителям актуально для дітей доносити інформацію.  

Уряд України  у 2018 році ухвалив рішення щодо затвердження Державного 

стандарту початкової освіти. Ця постанова прийнята з метою модернізації навчально-

виховного  процесу, підвищення якості освітніх послуг та створення умов для забезпечення  

особистісно-орієнтованого підходу до організації навчальної діяльності учнів. У вище 

згаданій постанові вказується, що на підставі базового навчального плану може 

здійснюватися повна або часткова інтеграція різних освітніх галузей, що відображається в 

типових освітніх програмах, освітній програмі закладу загальної середньої освіти. У процесі 

інтеграції кількість навчальних годин, передбачених на вивчення кожної освітньої галузі, 

перерозподіляється таким чином, що їх сумарне значення не зменшується. Зміст 

природничої, соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, 

технологічної, інформатичної освітніх галузей інтегрується в різній комбінації їх 

компонентів, утворюючи інтегровані предмети і курси, перелік і назви яких зазначаються в 

типових освітніх програмах, освітній програмі закладу загальної середньої освіти [3]. Цей 

наказ дає можливість педагогічним колективам творчо, та на власний розсуд вибирати 

методи та підходи до вивчення конкретної теми.  

Перевагою інтегрованого навчання є, можливість використання комплексного 

підходу. Освіта розглядається через призму загальної картини, а не ділиться на окремі 

дисципліни. Предметні межі зникають, коли вчителі заохочують учнів робити зв’язок між 

дисциплінами й спиратися на знання і навички з кількох предметних областей [7]. 



167 

 

Мотивувати безпечну поведінку можна під час уроків математики, де школярі за допомогою 

математичних розрахунків можуть переконатися у правильності думки, та науково це 

довести. Використання конкретних прикладів дає змогу підтвердити думку, та не залишає у 

дітей ніяких сумнівів, щодо необхідності дотримання встановлених правил у школі, на 

дорозі та під час прогулянок.   

Актуальним для учнів є запровадження під час уроків також дослідницького підходу. 

Такий метод сприяє тому, що здобувач освіти стає мотивованим до навчання, активізується 

на уроках та цікавиться навчанням набагато більше.  Причина полягає у тому, що учням не 

дають готових висновків, доведень правильності тієї чи іншої істини. Учитель дає учням 

можливість висунути кілька можливих пояснень, в самій дійсності шукати підтвердження й 

спростування кожної з висунутих гіпотез. Учні доводять одне і спростовують інше – як 

практикою у вузькому розумінні цього слова, тобто безпосередніми спостереженнями над 

фактами і явищами, так і опосередкованим мисленням. Знання при цьому не пасивно 

засвоюються, як звикли говорити вчителі, а здобуваються активними зусиллями. Такі знання 

стають переконаннями, і учні дорожать ними [5,58]. 

Нині досить поширеними у використанні під час навчального процесу є тематичні дні. 

Зокрема, серед тематичних днів важливо звернути увагу на правила поведінки у школі та 

дотримання вимог у навчальному закладі.  Учні можуть досліджувати чинні законодавчі 

документи, зокрема закон “Про охорону праці”, який забезпечує безпечні умови в школі під 

час навчального процесу. [2]. Педагоги можуть також об’єднувати блоки знань із різних 

навчальних предметів, навколо однієї проблеми.  Це сприяє інформаційному та емоційному 

збагаченню сприймання, мислення, почуттів учня. Таке навчання забезпечує формування в 

молодших школярів цілісної картини світу, здатності сприймати предмети і явища 

різнобічно, системно, емоційно, сприяє поглибленню та розширенню знань учнів, діапазону 

їх практичного застосування [7].  Наприклад, під час вивчення теми «Дорога» учні можуть 

формувати ментальну карту із напрямками на які варто звернути увагу: прописувати правила 

поведінки на дорозі, обчислювати швидкість руху автомобілів, для безпечної поїздки, 

дізнаватися про дорожні знаки та правила ПДР, досліджувати найпоширеніші нещасні 

випадки у місті в якому проживають.. 

Багаторічний досвід видатного педагога Василя Сухомлинського привів його до 

висновку, що однією з причин труднощів, на які натрапляють діти під час навчання, є те, що 

знання залишаються часто для них нерухомим вантажем, нагромаджуються немовби «про 

запас», «не йдуть в обіг», не застосовуються [ 4, 452]. Безпека та здоров’я дітей, є один із 

найголовніших напрямків під час навчального процесу, тому педагогові варто звертати 

увагу  на те, щоб учні володіли не лише теоретичними знаннями, а й уміли їх правильно 
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використовувати та практично доводити. Створення ситуацій чи діалогів, обговорення 

моделей поведінки та відпрацювання правил у реальних ситуаціях, використання 

інтерактивних ігор, уроки на свіжому повітрі формують в учнів не лише зацікавлення 

предметом, а й на автоматичному рівні формується запам&apos;ятовування правил та 

порядок дій, при виникненні небезпечних ситуацій.  

Під час начально-виховного процесу в учнів здоров’язбережувальної компетентності 

дитина повинна розуміти причини і наслідки недотримання правил безпечної поведінки. 

Нині педагог повинен із різних сторін розглядати тему, щоб учень цілісно і усвідомлено 

засвоював матеріал. Тож, при підготовці до таких уроців варто звернути увагу і на  знання 

учнів щодо будови тіла та можливих травм, при їхньому порушенні. Василь Сухомлинський 

писав, що запам’ятовування (заучування) має ґрунтуватися на розумінні. «Введіть учнів до 

запам’ятовування через осмислення (усвідомлення), розуміння численних фактів, речей, 

предметів, явищ. Не допускайте запам’ятовування того, що ще не усвідомлене, не осмислене. 

Шлях від осмислення фактів, речей, явищ до глибокого розуміння абстрактної істини лежить 

через практичну роботу, що якраз і є оволодінням знаннями» - писав видатний вчитель . [4, 

456] 

Отже, підсумовуючи вище наведені факти, використання різноманітних технологій та 

методик під час навчально-виховного процесу сприяє підвищенню зацікавлення до теми. 

Також педагогам варто звернути увагу на те, що вивчення питання безпеки потребує 

різностроннього підходу та дослідження. Теоретичних знань недостатньо для формування в 

учнів необхідної компетенції. Тому слід якнайчастіше використовувати метод інтегрованих 

уроків,  співпрацювати з колегами та батьками та залучати цікавих особистостей для 

мотивації дітей до навчання та підвищення активності на уроках. 
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ОСОБИСТЕ ПОРТФОЛІО ФАХІВЦЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК 

ІНСТРУМЕНТ ЙОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

Сьогодні існує багато підходів до формування навиків рефлексії (самооцінки) у 

вчителя, одним із них є портфоліо. Портфоліо від англійського терміну роrtfolio – портфель, 

тека для важливих документів. Завдяки великій кількості функцій портфоліо можна назвати 

ресурсною освітньою технологією, метою якого є зростання педагогічного працівника. 

Програма професійно-фахового та індивідуально-особистісного розвитку педагога включає в 

себе дві взаємопов’язані складові: самоосвітню діяльність та участь у методичній роботі. До 

самоосвітньої діяльності належить, наприклад, опис власного досвіду роботи, оформлення 

результатів своєї роботи у вигляді звітів, публікацій у пресі, виступів на педраді, методичній 

раді, створення власного портфоліо професійного розвитку, участь у педагогічних 

конкурсах, виставках, науково-практичних конференціях, педагогічних читаннях. Усі вище 

згадані види самоосвіти можна розмістити у портфоліо. На сьогодні портфоліо є однією із 

форм самопізнання і саморозвитку педагогу. Його широко застосовують у сфері освіти і 

науки, тому що воно є тим елементом самовдосконалення, який містить у собі різні форми 

організації самоосвіти педагога.  

Мета створення портфоліо - визначення динаміки найважливіших самоосвітніх 

результатів у цілому, відслідковування індивідуального прогресу педагога в широкому 

освітньому контексті, демонстрація його здібності до практичного застосування освітніх 

надбань. Існують різноманітні додаткові джерела інформації, які служать базою для 

покращення та доповнення професійного портфоліо педагога. З його допомогою 

можна провести самоаналіз професійної діяльності, оцінити рівень володіння сучасними 

технологіями, проаналізувати освітній процес і підготуватися до атестації. Формування 

професійного педагогічного портфоліо можна віднести до інформальної освіти. Тобто, саме 

тої освіти, яка допоможе педагогу краще зрозуміти певні особливості педагогічної професії. 

Адже з кожним новим розділом педагог стає все більш досвідченим і компетентним у тій 
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сфері, яку обрав. Головним призначенням портфоліо є продемонструвати найбільш значимі 

результати практичної діяльності для оцінки своєї професійної компетентності. Кожен із 

розділів містить ту кількість інформації яка розкриває і доповнює певні педагогічні явища і 

процеси. Під час педагогічної діяльності портфоліо необхідно регулярно поповнювати, тому 

зважаючи на цей фактор, високий рівень наповненості портфоліо свідчить про постійний рух 

і розвиток педагога у сфері освіти. Воно показує педагогічні напрацювання протягом життя 

педагога, якими можуть скористатись молоді фахівці для покращення своїх фахових 

навичок. Фахівцю дошкільної освіти портфоліо необхідне для аналізу і узагальнення своєї 

роботи, відображення динаміки професійного росту, а також для представлення ефективного 

досвіду своєї роботи. З кожним новим кроком у розробці свого портфоліо індивідуальних 

педагогічних досягнень, професіонал ставатиме дедалі досконалішим. Таким чином педагог 

зможе ефективно оперувати усією зібраною інформацією, яка накопичилась у процесі 

продуктивної праці. Вправне керування таким інструментом, як портфоліо зможе 

зекономити педагогу час для пошуку форм певних занять, визначення методів роботи з 

дітьми дошкільного віку. Адже зі свого попереднього досвіду педагог буде розуміти і 

визначати певні особливості тих чи інших підходів. Також варто пам’ятати, що освіта 

перебуває у постійній еволюції, розвитку, саме тому педагог слідкує за змінами та 

розвитком. Можна припустити, що кожен новий етап у формуванні професійного портфоліо 

є новою сторінкою розвитку в житті педагога. Саме портфоліо є збіркою усіх методичних 

напрацювань протягом кількох років, завдяки яким педагогу легше комуні кувати як з 

дітьми, так з дорослими, наприклад батьками дітей або керівництвом закладу освіти. 

Основний сенс портфоліо - "показати все, на що ти здатний". 

Застосування технології портфоліо створює умови, які сприяють підтримці та 

стимулюванню мотивації педагога завдяки створенню ситуації успіху; розвитку рефлексії та 

самооцінювання як професійних компетенцій педагога; формуванню уміння самостійно 

вчитися, організовувати і управляти власною діяльністю; формувати необхідні професійні та 

особистісні якості конкурентоспроможного педагога. 
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ОХОРОНА ПРАЦІ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ 

РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ БАЙКИ 

Сьогодення, зумовлене змінами в соціумі та технічним прогресом, диктує нові вимоги 

до розвитку особистості. Саме тому сучасні діти повинні знати i вміти набагато більше, ніж 

їхні попередники ще десять років тому. Зважаючи на потреби й запити суспільства, педагоги 

постійно перебувають y пошуку найбільш ефективних засобів навчання й виховання. Уже в 

дошкільному віці дитина має навчатися самостійності, активності, ініціативності в пошуку 

відповідей на питання, систематизувати інформацію, використовувати отримані знання, 

вміння i навички в іграх i практичній діяльності [5, с. 104]. 

Розвиток, досягнутий дитиною в дошкільному віці, слугуватиме підґрунтям для 

набуття нею в наступному віковому етапі спеціальних знань, умінь і навичок, формування 

стійких особистісних якостей [6, с. 105]. 

Заклад дошкільної освіти – освітній заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на 

здобуття дошкільної освіти, створює умови для її фізичного, психічного, розумового, 

духовного і комунікативного розвитку, соціальної адаптації та готовності навчатися 

упродовж життя [3, с. 39]. 

Головна мета дошкільної освіти в Україні – створити сприятливі умови для 

особистісного становлення дітей, забезпечити їх збалансований розвиток, враховуючи 

тенденції до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформувати життєві 

компетенції, сприяти розвитку ціннісного ставлення до природи, культури, людей, самих 

себе [4, с. 84]. 

Навчати дитину повазі, працьовитості та іншим добрим рисам характеру потрібно 

починати з раннього віку. Читаючи дитячі твори, в тому числі й байки,  і обговорюючи їх з 

малюками, можна сформувати в дітях сильні, позитивні якості, впевненість в собі.  

Байки – один із різновидів ліро-епічного жанру, невеликий алегоричний, здебільшого 

віршований твір повчального змісту, з яскраво вираженою мораллю [7, с. 58]. 

У вихованні дитини байка має дуже велике значення. Знайомство з нею у дитини 

відбувається в тому віці, коли їй починають читати перші книжки. Тоді дитина починає 

відрізняти погану поведінку одних персонажів від гарної поведінки інших, розуміти гумор і 

робити для себе перші висновки. 
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У процесі навчання вихователь використовує різні методи і прийоми. Методами 

роботи з байками є: читання; вивчення напам’ять; інсценування, розігрування. Кращому 

запам’ятовуванню байок сприятимуть такі прийоми: виконання ігрових дій з предметами під 

час читання; доказування дітьми слів, які римуються; читання за ролями байок, написаних у 

діалогічній формі; часткове відтворення тексту всією групою, якщо розповідь ведеться від 

імені колективу; драматизація [1, с. 39]. 

Для вивчення байок в закладі дошкільної освіти пропонуються наступні форми 

організації навчально-виховної діяльності: ігрові заняття; комплексні заняття; самостійна 

ігрова діяльність дітей; музичні заняття; свята [1, с. 39]. 

Здійснюючи ці та інші форми організації навчально-виховної діяльності у закладі 

дошкільної освіти, необхідно виховувати та в процесі дотримуватися норм та правил 

охорони праці. 

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-

технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів, 

спрямованих на збереження здоров’я і працездатності працівників під час трудової 

діяльності [10, с. 11]. 

Питання охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі дошкільної освіти 

регламентуються рядом нормативно-правових актів України, серед них: «Про освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про охорону праці», Кодекс законів про 

працю України, Кодекс цивільного захисту України та ін. 

Охорона праці у закладах дошкільної освіти неможлива без проходження 

працівниками відповідного навчання. Під час прийняття на роботу і в процесі роботи 

посадові особи та інші працівники ЗДО проходять інструктаж, навчання та перевірку знань з 

питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а 

також правил поведінки в разі виникнення аварій і надзвичайних ситуацій [9]. 

При створенні здоров’язбережувального, безпечного і комфортного розвивального 

середовища у ЗДО слід керуватися такими принципами: врахування психологічних 

закономірностей розвитку дітей на певних вікових етапах, дитячої активності та 

самостійності; універсальність і динамічність; раціональна організація, комплектування та 

гнучкий поділ простору на осередки; забезпечення позитивного емоційного навантаження на 

дітей [8]. 

Вихователь ЗДО повинен дотримуватися вимог інструкції з охорони праці, 

розробленої в закладі відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» та інших 

нормативно-правових актів, що регулюють питання охорони праці. Згідно з вимогами 

чинного законодавства, вихователь: 
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 несе персональну відповідальність за життя і здоров’я дітей під час їх перебування 

в ЗДО, забезпечує виховання, навчання та розвиток дітей, не залишає вихованців без 

нагляду; 

 повинен суворо дотримуватися вимог інструкції з охорони праці, з охорони життя і 

здоров’я дітей, систематично контролювати дотримання дітьми правил і вимог охорони 

праці, безпечної поведінки; 

 повинен володіти прийомами і способами надання першої домедичної допомоги; 

 зобов’язаний дотримуватися правил пожежної безпеки, інструкції про заходи з 

пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння 

(вогнегасників), порядок дій при виникненні пожежі та евакуації; 

 в ході роботи зобов’язаний дотримуватися правил особистої гігієни, утримувати 

своє робоче місце в чистоті і порядку тощо [2]. 

Під час здійснення посадових обов’язків, вихователь ЗДО зобов’язаний: 

 бути уважним до поведінки дітей задля вчасного попередження та недопущення 

подій, які можуть призвести до нещасних випадків, аварійних ситуацій, конфліктних 

стосунків з батьками і персоналом дитячого садка; 

 невідкладно повідомляти керівництво ЗДО про кожний нещасний випадок з 

вихованцем, вживати заходів щодо надання першої домедичної допомоги; 

 організувати вивчення дітьми правил з охорони праці та техніки безпеки, правил 

дорожнього руху, поведінки в побуті, правил пожежної безпеки тощо; 

 слідкувати за кріпленням меблів і підставок для квітів, за справністю меблів та 

обладнання; 

 під час прогулянки постійно тримати в полі зору всіх дітей, знати кількість дітей, 

яких виведено на прогулянку. Якщо з якої-небудь причини деякі діти залишаються в групі, 

вихователь ЗДО зобов’язаний передати їх під нагляд помічникові вихователя; 

 дальню прогулянку або екскурсію здійснювати тільки разом з іншим 

співробітником (один спереду, інший ззаду колони), виконуючи правила вуличного та 

дорожнього руху; 

 під час одягання дітей на прогулянку, уникати різких, метушливих і необережних 

рухів, які можуть призвести до травмування вихователя і дітей; 

 стежити за тим, щоб діти не їли на прогулянці ягоди, гриби, рослини, нічого 

стороннього не піднімали з землі тощо [2]. 

Висновок. Отже, головна мета дошкільної освіти в Україні – створити сприятливі 

умови для особистісного становлення дітей, забезпечити їх збалансований розвиток, 

враховуючи тенденції до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформувати 
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життєві компетенції, сприяти розвитку ціннісного ставлення до природи, культури, людей, 

самих себе. Навчати дитину повазі, працьовитості та іншим добрим рисам характеру 

потрібно починати з раннього віку. Читаючи дитячі твори, в тому числі й байки,  і 

обговорюючи їх з малюками, можна сформувати в дітях сильні, позитивні якості, 

впевненість в собі.  

У вихованні дитини байка має дуже велике значення. Знайомство з нею у дитини 

відбувається в тому віці, коли їй починають читати перші книжки. Тоді дитина починає 

відрізняти погану поведінку одних персонажів від гарної поведінки інших, розуміти гумор і 

робити для себе перші висновки. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІК ГЕЙМІФІКАЦІЇ, ЯК ПРИКЛАДУ 

ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Порівнюючи історію розвитку педагогіки, систему оцінювання в Україні та в 

зарубіжних країн можна зробити висновок, що традиційна  система оцінювання в Україні 

має розбіжність із практиками у зарубіжних країнах. Закордоном найбільшу увагу надавали 

практиці компетентнісного підходу, тобто розвивали в дітях, в здобувачах освіти, не лише 

когнітивний інтелект. Відтак можна зробити висновок, що традиційного оцінювання в 

бальній шкалі чи оцінювання такими поняттями як: “добре”, “молодець”, “старайся” є для 

недостатньо для вимірювання формування життєвих навичок та компетентностей. Саме тому 

нові підходи в оцінюванні повинні бути базовані на постійному спостереженні, аналізу та 

підвищенні рівня якості навчання. У зарубіжних країнах такому оцінюванню характерне 

поняття “assessment”. Його головна ціль це здійснювати постійний моніторинг за 

отриманням та засвоєнням інформації під час навчального процесу, яке ідентифікує недоліки 

та покращує навчання. Водночас у підході традиційного оцінювання, оцінюється те, що вже 

було вивчено.  
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Серед українських науковців, які описували сучасні підходи оцінювання варто 

згадати: Л.Кабан, О.Буйдіна, А.Предик.   Водночас дослідження науковців таких країн як 

Велика Британія, Німеччина, Польща, а саме Ф. Перрен, Б.Коуві та Б.Белло, протягом 

останніх 30 років були спрямовані саме на розвиток компетентнісного підходу [8]. 

Зміни щодо системи оцінювання та впровадження сучасного підходу до оцінювання 

відбулись і в Україні. У політичній пропозиції до проекту Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 

період до 2029 року, схваленій рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 08 

грудня 2016 року № 11/1-15 серед першочергових кроків входження української системи 

початкової і загальної середньої освіти до європейського освітнього простору зазначено 

такий: «Запровадження об&apos;єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів…», а 

саме: у Концепції Нової української школи було задекларовано зміни підходів до оцінювання 

результатів навчання [6]. Ці зміни були спрямовані на впровадження формувального 

оцінювання, яке вважають оцінюванням для поліпшення навчання.  

До прикладу, О.Локшина на основі аналізу тлумачень поняття “формувальне 

оцінювання” зарубіжними вченими Ф. Перрену, Б.Коуві та Б.Беллом сформувала такий 

концепт: «Формувальне оцінювання розуміється як інтерактивне оцінювання учнівського 

прогресу, що дає змогу вчителям визначити потреби учнів, адаптуючи до них саме 

навчання» [5]. 

Отже, формувальне оцінювання – дозволяє учням повністю відслідковувати 

особистий прогрес у навчанні та аналізуючи планувати подальші кроки із допомогою 

учителя. 

 

Рис.1. Типи формувального оцінювання. 
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У процесі формувального оцінювання виокремимо такі важливі кроки педагога: ціль, 

діалог, зворотний зв’язок, відповідальність, обмін. Кожен із них має певну мету, якої 

потрібно досягнути:  

 ціль – на що саме звертаємо увагу, що треба покращити, де є прогалини.  

 діалог -  організація у навчальній групі дискусії, постановка запитань і завдань, 

які покажуть, як діти навчаються.  

 зворотний зв’язок – що учень зробив добре, що потрібно покращити, як треба 

 покращити і як учень повинен розвиватись далі  

 відповідальність - людина найкраще вчиться в групі, тому організовуємо 

процес навчання, щоб діти  працювали в парах або групах. завдяки груповій роботі діти 

навчаються одне в одного, а насамперед вчаться співпрацювати.  

 обмін - якщо учень не буде вмотивований до навчання, то, попри значні 

зусилля вчителя, він не опанує нових знань і вмінь. мотивація до навчання є однією з 

найбільших проблем сучасної школи [3]. 

Таку послідовність представимо на рис.2. 

 

Рис.2. Алгоритм діяльності педагога у процесі формувального оцінювання. 

  

Хоча формувальне оцінювання використовується у школах, його певним чином 

застосовують і у закладах дошкільної освіти. Автори освітніх програм здебільшого 

пропонують здійснювати оцінювання у вигляді спостереження, моніторингу та анкетування. 

Про те, неможливо не внести у цей список такий вид оцінювання як “гейміфікацію” [2]. Далі 

у цій публікації розглянемо поняття гейміфікації та її застосування в освітньому процесі. 

Гейміфікація це ігрова діяльність, яка є частиною освітнього процесу. Особливістю цієї 

техніки є те, що педагог може змоделювати у вигляді гри будь - який етап освітнього 

процесу, і в процесі цього провести повну експрес-діагностику і в подальшому оцінку на 

основі отриманих результатів. І враховуючи високу мотивацію дітей до будь-яких ігор, то це 
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спростить і допоможе ефективно подати і пройти навчальний матеріал. Особливо це 

стосується дітей дошкільного віку, для яких гра - це один із провідних видів діяльності. Хоча 

цей метод був вперше згаданий у 1973 році, у книзі  Чарльза Кунрадта “The Game of Work”, в 

якій було описано підвищення роботи працівників за рахунок ігрових елементів, про те 

активно цей метод почав впроваджуватись саме в освіті з 2012 року на інтернет платформі 

неформальної освіти Coursera. У своєму дослідженні ми намагалися з&apos;ясувати чому 

саме ігрова діяльність є ключем для здійснення формувального оцінювання. Припускаємо, 

що практично всі заняття в ЗДО мають ігровий характер, наприклад малювання. Ігрове 

діагностичне завдання у поєднанні з спостереженням та бесідою дасть нам розгорнуту 

відповідь у питанні формувального оцінювання дитини дошкільного віку.  

Ігрова діяльність у закладі дошкільної освіти може бути спрямована на напрямки 

позначені у Базовому компоненті дошкільної освіти [1]. Це можуть бути ігрові завдання 

спрямовані на такі напрямки розвитку дитини: 

 особистість дитини; 

 дитина і природа; 

 родина і побут; 

 дитина в соціумі; 

 дитина в сенсорно-пізнавальному просторі; 

 мовлення дитини; 

 дитина у світі мистецтва. 

Гейміфікація може бути побудована на таких 3 складових:  

 Когнітивна - ігри спрямовані на аналіз того, що знає дитина. 

 Емоційна -  ігри спрямовані на визначення і аналіз стосунків дитини з іншими, 

її ставлення до себе, комунікація з іншими. 

 Поведінкова - ігри повинні акцентувати увагу на визначення того, як дитина 

буде діяти у різних ситуаціях. 

Одним зі способів у використанні техніки гейміфікації є технологія із застосування 

наліпок (бейджів). Ця техніка може використовуватись, як в цифровому, так і в паперовому 

варіантах. Однією із поширених програм для створення та застосування цифрових наліпок є 

ClassDojo [7]. Він є інструментом для управління цілими групами, який допомагає педагогам 

покращити поведінку здобувачів. Педагог сам обирає які види дій він вважає «корисними» і 

за що діти отримують відзнаки чи нагороди. Точно так само цю платформу можна створити і 

для дітей дошкільного віку, розробляючи нагороди за їх особистісні досягнення.  

У садках  частіше  використовують наліпки у друкованому, паперовому форматах:  на 

особистих шафках дітей розташовують аркуш паперу, де розкреслено місця для наліпок, які 
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вони отримують за певні досягнення під час освітнього процесу. Пізніше ці наліпки дитина 

може обміняти на якусь більшу винагороду (наприклад, іграшку чи ігровий час із гаджетом).  

Відзнаки у закладах освіти це спосіб дітям продемонструвати їх досягнення, що є важливим 

в зростанні та через конкурентний дух між дітьми мотивувати до виконання поставлених 

цілей.  

Також досить відомими є фішки для похвали. Це можна застосовувати у малюнків 

(іконок) вигляді смайликів, використовуючи під час занять, під час ранкових зустрічей, для 

отримання зворотнього зв’язку. Наприклад, щоби отримати зворотній зв’язок кожній дитині 

пропонується кілька іконок (“смайлики”) аби вона обрала ту, яка відповідає настрою. Таким 

чином вихователь створює діалог з дитиною та може визначити досягнення поставленої цілі 

до конкретної дитини та методи її вирішення, включаючи у цей процес батьків.  

Якщо вихователь помічає, що дошкільник має труднощі із сприйманням певних тем, 

тоді може підібрати індивідуальну методику узгоджуючи це з батьками та допомогти дитині 

осягнути конкретну тему шляхом різних методик. Пізніше діалог із батьками та повторна 

діагностика певної теми дасть вихователю та батькам результат їхньої спільної роботи. Але 

під час цього важливо брати до уваги психологічний стан дитини, чи готова дитина до такого 

формату, важливо не перевантажувати та не намагатись аби вона збагнула все й одразу, 

важливо не тиснути, а хвалити, заохочувати її, формувати мотивацію до пізнавальної 

активності, підтримувати за допомогою як усних так і матеріальних прикладів ( ті ж самі 

“бейджі” та “наліпки”).  

Роблячи висновки, варто наголосити на тому, що навчання і оцінювання не є окремим 

процесами. Вони повинні іти спільно і мати спільну мету - засвоєння навичок критичного і 

творчого мислення і подальше їх використання у житті. Воно повинно спрямовувати дітей на 

впевненість у тому, що кожен із них здатен покращити свої результати.  У наступних 

дослідженнях будемо фокусуватися на практичні результати використання підходів 

формувального оцінювання під час освітнього процесу та їх відповідність заданим 

критеріям.  
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РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ  ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ 

МЕДІАТЕХНОЛОГІЙ 

Мовленнєвий розвиток дошкільників — одне з найважливіших завдань дошкільної 

освіти. Від уміння спілкуватися, розповідати, ділитися враженнями, доводити свою думку 

залежить входження дитини у соціум, а також життя у ньому. Пізнання маленькою 

дитиною світу і себе у ньому, здобуття першого досвіду значною мірою залежить від її 

здобутків у мовленнєвому розвитку. Зазначимо, що у новій редакції Базового компоненту 

дошкільної освіти  розвиток мовлення виокремлено самостійно обов'язкову освітню лінію 

“Мовлення дитини” як одну з основних освітніх ліній, що становить підґрунтя для 
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формування мовної мовленнєвої компетенції дітей на подальших етапах навчання, зокрема у 

початковій школі [1].  

Отож, мовленнєвий розвиток у сучасних закладах 

дошкільної освіти потребує пильної уваги. Яким він є і яким повинен бути, 

спробуємо зясувати у цій розвідці. 

 Проаналізувавши українські освітні традиції організації мовленнєвої роботи з дітьми 

в умовах закладу дошкільної освіти, бачимо, що провідною формою навчання дітей рідної 

мови та розвитку мовлення були і, все ж таки, залишаються заняття різних видів і типів. Це 

пояснюється тим, що певні мовленнєві вміння, які конче потрібні дитині для спілкування та 

підготовки до школи, важко сформувати пози спеціально організованими заняттями. Однак 

це форма роботи повинен відповідати сучасним вимогам. Одним із найважливіших завдань 

педагога має бути майстерне використання методів і прийомів, які спонукали дітей мислити і 

говорити, творче використовувати мови під час виконання цікавих завдань [3].  

Мета дослідження — привернути увагу до використання медіатехнологій як 

важливого методу і засобу мовленнєвого розвитку дошкільників. Ми 

розглядаємо медіатехнологій як інтеграцію різних засобів передачі інформації (тексту, звуку, 

графіки, рухомих і нерухомих зображень) за допомогою комп'ютера або 

іншого аудіовізуального пристрою. 

У сучасному освітньому просторі дошкілля проблеми впровадження медіатехнологій 

порушила Дорошенко З.П. Автор зазначає, що у 

системі дошкільної освіти доцільно використовувати медіа, оскільки вони найбільш 

оптимально та ефективно відповідають триєдиній меті заняття: освітній, розвивальний та 

виховній. Застосування медіатехнологій у якості дидактичних засобів повинна 

використовуватись також для підвищення мотивації навчання, розвитку творчих здібностей 

дітей та для створення сприятливої, емоційно- позитивної атмосфери. 

Наголосимо, що найважливішою запорукою успішного мовленнєвого розвитку 

дошкільників є їхній особистий інтерес, потреба, внутрішній стимул, які викликали бажання 

у дітей думати і говорити. Використання найрізноманітніших засобів медіатехнологій 

здатний зацікавити дітей привернути їхню увагу до об'єкта, предмета, явища, теми, яка 

обговорюється. Реалізуючи завдання мовленнєвого розвитку (розвиток зв&apos;язного 

мовлення, збагачення лексики, виховання звукової культури мовлення та ін.), вихователь 

повинен добре продумати те, що саме допоможе увиразненню дитячого сприймання та 

розуміння слова, поняття, явища тощо. Науковці та педагоги переконливо стверджують про 

важливість чуттєвого досвіду дитини у розвитку мислення та мовлення [2; 151].  І саме тоді, 

коли вихователь не може запропонувати дитині безпосереднє спостереження за маленькою 
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сірою мишкою, почути прощальне курликання журавлиного ключа, побачити проростання 

зернятка, підкреслюється важливість використання медіатехнологій. Переглянувши відео, на 

якому мукають корівки, качечки крякають, діти охоче наслідують звуки тварин, 

вправляючись у звуковимові. Слово “клекіт” назавжди увійде у словник малят, залишивши у 

свідомості яскраві враження після перегляду відеозапису радісного клекотання лелеки у 

гнізді. Дошкільникам нескладно буде розказати про те, як ластівка будує своє гніздечко, як 

шумить гірська річка та інші дива природи, якщо вони це зможуть побачити, почути за 

допомогою засобів медіатехнологій. 

 Отже, заняття з мовленнєвого розвитку для дітей дошкільного віку будуть 

результативними, цікавими, сприятимуть невимушеності мовленнєвої активності 

дошкільників, якщо педагоги зуміють вдало дібрати теми для обговорення та подбають про 

яскравість відчуттів дітей, використовуючи можливості та потенціал медіатехнологій. 
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УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР - ЯК ЗАСІБ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

У сучасних суспільно-політичних умовах, коли Україна відстоює свободу й 

територіальну цілісність, пріоритетного значення набуває патріотичне виховання 

особистості. Сьогодні нашій Батьківщині, як ніколи, потрібні громадяни, що усвідомлюють 

http://arzgirrono.narod.ru/new_page_12/htm
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свою належність до роду, краю, держави – творчі й духовно багаті особистості. Важливо 

розпочинати виховання патріотизму в дошкільному віці, бо формування ставлення до своєї 

країни розпочинається ще в дитинстві. Необхідно також враховувати, що в українській 

системі виховання споконвіку використовувалися фольклорні тексти, які є справжнім 

джерелом людської мудрості, виразником народного світогляду, скарбницею національної 

духовності. Тобто в умовах сьогодення патріотичному вихованню сучасної дитини належить 

пріоритетна роль. 

Патріотизм – це особливе, тобто безумовне і високосмислове почуття-цінність, яке 

характеризує ставлення особистості до народу, батьківщини, держави та до самої себе [1, с. 

521]. 

Патріотизм як основа сучасного виховання дітей передбачає формування національної 

свідомості та самосвідомості, тобто виховання любові до рідної землі, до свого народу, 

готовності до праці в ім’я України, освоєння національних цінностей (мови, території, 

культури), відчуття своєї причетності до розбудови національної державності, формування 

почуття гідності й гордості за свою Батьківщину. Саме плекання національної свідомості й 

самосвідомості, прищеплення моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів починається з 

раннього дитинства, з перших років життя дитини [6]. 

Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку – це комплексна системна 

і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім’ї, 

дошкільних навчальних закладів, інших соціальних інститутів щодо формування у 

дошкільників високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, 

турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного 

обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння 

становленню її як правової, демократичної, соціальної держави [4, с. 6]. 

Виховання особистості в закладі дошкільної освіти має бути спрямоване насамперед 

на розвиток патріотизму – любові та поваги перш за все до своєї сім’ї, навчального закладу, 

міста, держави. Тому завдання сучасного дошкільного закладу – формування громадянина-

патріота, здатного розбудувати суверенну Україну, творчої особистості з високим рівнем 

інтелектуального і духовного розвитку [4, с. 4]. 

Вагоме місце в національно-патріотичному вихованні займає український фольклор як 

головне джерело пізнання історії, побуту, культурних традицій та українського менталітету. 

Український фольклор як визначальна складова традиційної народної культури, носій мови й 

світогляду – універсальний засіб вираження ментальності українців і важливий чинник 

формування національної самосвідомості, формування духовного світу  особистості, її 

морально-естетичного розвитку, психологічної самодостатності й комфорту [3, с. 63]. 
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Виховуючи дітей дошкільного віку на матеріалі українського фольклору, ми 

розвиваємо у дітей патріотичні почуття, позитивне емоційно-ціннісне ставлення до 

вітчизняної культури, відчуття відповідальності за збереження культурної спадщини. 

Фольклор пробуджує любов до життя, рідної землі, до культурних надбань українського 

народу та усвідомлення себе як громадянина своєї держави [9, с. 199]. 

Результатом національно-патріотичного виховання в закладах дошкільної освіти є 

національно-патріотична вихованість дошкільника, яку розуміють як інтегративну якість 

суб’єкта, що передбачає емоційно-позитивне ставлення до себе як особистості, Батьківщини, 

родини, діяльнісне, відповідальне, свідоме ставлення до свого рідного краю, традицій, 

символів; прагнення оволодіти мовою як найголовнішою цінністю свого народу, відчуття 

гордості за бойові та трудові подвиги рідного народу [8, с. 16]. 

Для повноцінного патріотичного виховання мають використовуватися різні методи і 

форми роботи з урахуванням вікового світосприйняття дітей:  

 екскурсії і цільові прогулянки;  

 розповідь вихователя;  

 бесіди про рідне місто, країну, її історію;  

 показ ілюстрацій, фільмів, слайдів;  

 прослуховування аудіо записів, наприклад, Гімну України, пташиних 

голосів рідного лісу тощо;  

 використання фольклорних творів (прислів’їв, приказок, казок, 

розучування пісень, ігор);  

 ознайомлення з продуктами народної творчості (розпис, вишивка тощо);  

 знайомство із творчістю видатних поетів, художників, композиторів;  

 організація тематичних виставок;  

 участь у громадських та календарних святах тощо [2, с. 56]. 

Використовуючи наведені вище методи і форми навчально-виховної діяльності, 

працівники ЗДО повинні дотримуватися чинних норм охорони праці. 

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-

технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів, 

спрямованих на збереження здоров’я і працездатності працівників під час трудової 

діяльності [10, с. 11]. 

Питання охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі дошкільної освіти 

регламентують такі документи: Закон України “Про освіту”; Закон України “Про дошкільну 

освіту”; Закон України “Про охорону дитинства”; Закон України “Про охорону праці”; 

Кодекс законів про працю України; Кодекс цивільного захисту України тощо [5, с. 2]. 
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Працівники закладу дошкільної освіти повинні володіти основними знаннями і 

вміннями з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності: знати правила поведінки у 

небезпечних ситуаціях, вміти надавати першу домедичну допомогу, визначати фактори 

можливого ризику в довкіллі. Усі працівники закладу дошкільної освіти несуть 

відповідальність у встановленому чинним законодавством порядку за виконання посадових 

(робочих) інструкцій, зокрема з питань з охорони праці та безпеки життєдіяльності [5, с. 11]. 

Обов’язки вихователів при організації роботи з охорони праці в ЗДО передбачають, 

що вихователь: 

 несе відповідальність за створення безпечних, здорових умов 

проведення освітнього процесу; 

 організовує проведення з дітьми роботи з техніки безпеки та фіксує 

дану роботу в календарному плані; 

 проводить роботу з батьками з безпеки життєдіяльності, проводить 

інструктажі для батьків під їх особистий підпис; 

 повідомляє керівника або службу з охорони праці закладі про кожний 

нещасний випадок, що трапився під час освітнього процесу, бере участь у його 

розслідування та здійснює заходи щодо усунення причин, що призвели до нещасного 

випадку; 

 несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць; 

 несе відповідальність за збереження життя і здоров’я вихованців під час 

освітнього процесу; 

 забезпечує проведення освітнього процесу, що регламентується 

чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці; 

 проводить роботу серед вихованців щодо вимог особистої безпеки в 

побуті [7]. 

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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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ЦЬКУВАННЯ» В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Цькування у школі стає поширеним феноменом, його специфічною особливістю є 

включення усіх учасників колективу. Окрім активних учасників (у ролі агресора чи жертви),  

є спостерігачі агресії, які так само несуть відповідальність за те, що відбувається. Цькування 

зачіпає різні сфери людського, і зокрема, шкільного життя: вплив на відчуття безпеки в учнів 

та вчителів, умови для фізичного та психологічного здоров&apos;я, цінності шкільного 

колективу.  

Саме слово «цькування», «булінг» походить із англійської «bully» та перекладається 

«хуліган, забіяка, грубіян, насильник»; відповідно «bullying» – цькування, залякування). 

Оксфордський словник визначає дієслово «to bully» як «прагнути завдати шкоду, залякувати 

або примусити до небажаної дії уразливу особу або особу, яка сприймається як така» [7]. 

Термін почали використовувати із початку 70-х рр. XX ст. у скандинавських країнах, коли 

науковці досліджували явища соціальної взаємодії серед школярів. Поширення терміну 

«буллінг» (українською – цькування) відбулося завдяки англійському журналісту Ендрю 

Адам, який почав активно використовувати цей термін на початку 90-х років ХХ століття для 

опису складних соціальних стосунків. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо протидії 

булінгу» (2018), уперше в українському законодавстві було затверджено термінологію: 

«булінг», передбачено  відповідальність за вчинення та приховування випадків булінгу. 

Законом визначено, що булінг (цькування) – «це діяння учасників освітнього процесу, які 

полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому 

числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно 

малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього 

процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному 

здоров’ю потерпілого» [1]. 

У науковому вимірі чіткого визначення для цькування («булінгу») не існує. Далі 

розглянемо, як теоретики дають різноманітні описи та кваліфікації для насильницьких дій 

серед ровесників.  

Х. Лейманн визначає цькування («буллінг»)  як «соціальну взаємодію, через яку одна 

людина (іноді декілька) зазнають нападів іншої людини (іноді декількох, але, як правило не 
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більше чотирьох) майже щодня впродовж тривалого періоду (декількох місяців), що 

викликає у жертви стан безпомічності і виключення з групи [6]. Стельмах С. оглядаючи 

психологічну літературу визначає, що цькування («булінг») розглядають, як сукупність 

соціальних, психологічних та педагогічних проблем, що охоплюють процес тривалого 

фізичного чи психологічного насилля індивіда або групи стосовно іншого індивіда, що не в 

стані захистити себе у даній ситуації [5]. 

Психолог та соціолог Валері Бесаг визначає цькування, як поведінку, яка може бути 

визначена, як неодноразовий напад (фізичний, психологічний, соціальний або вербальний) 

тими, чия влада формально або ситуативно вища за тих, хто не має можливості захиститися, 

з наміром заподіяти страждання для досягнення власного задоволення [8]. 

Одним із перших науковців, який ґрунтовно досліджував цю проблему, був 

шведський психолог та вчений Девід Олвеус. Олвеус провів у 70-х рр. дослідження явища 

цькування серед хлопчиків. Після цього багато науковців у інших країнах світу продовжили 

системно вивчати проблему цькування. Деякі країни на найвищому рівні стурбовані 

результатами, які демонструють науковці, створюються державні та міжнародні 

антибулінгові програми. Поки що в Україні, відсутні комплексні дії для запобігання явищу 

цькування, хоча останнім часом стали з’являтися наукові публікації на тему цькування, 

проводяться дослідження, захищаються дисертації.  

Ден Олвеус визначає три важливих компоненти у виявленні факту цькування: 

 навмисне знущання або небажані, негативні дії, які мають на меті заподіяти 

шкоду; 

 повторюваність зразків та стереотипів негативної та агресивної поведінки; 

 дисбаланс та нерівність влади або сили (до прикладу: у статусі, популярності, 

кількості людей, фізична сила). 

Сорочан Д.А. підсумовує, що цькування може відображатися через «залякування, 

психологічний чи фізіологічний тиск, агресивні дії, які спрямовані на підпорядкування іншої 

людини або викликання у неї почуття страху» [4]. 

Сьогодні особливо вирізняється цькування, яке здійснюється в інформаційному 

просторі через інформаційно-комунікаційні канали та засоби [3].  Такий тип цькування 

називається «кібербулінгом». Кібербулінг може здійснюватися в мережі інтернет за 

допомогою електронної пошти, програм для миттєвого обміну повідомленнями у соціальних 

мережах («месенджерах»), через публікацію на порталах непристойних відеоматеріалів чи 

фотоматеріалів.  

Термін «мобінг» запроваджено Хайнеманом у 1973 р., а перші дослідження цього 

явища провів на початку 1980-х років. шведський психолог та вчений-медик Х. Лейман (хоча 
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його публікації відносяться до 1990-х рр.). Він охарактеризував мобінг як «психологічний 

терор», який включає «вороже і неетичне ставлення однієї чи кількох людей, що спрямоване 

проти іншої людини, в основному однієї».  

Типовим для цькування є існування явної переваги сил, тому що воно здійснюється 

найчастіше по відношенню до однієї людини, яка «сприймається як слабша» у певній 

позиції. Цькування істотно травмує жертву, негативні наслідки можуть бути надто різними: 

від втрати поваги та довіри до себе (і не лише у сфері навчальних досягнень) до порушення 

сну та концентрації уваги.  

Відомо, що хлопці займаються цькуванням частіше ніж дівчата. Поширенню такої 

думки сприяє позиція, що друзі сприймають таку поведінку булерів позитивно. Статеві 

відмінності цькування пов&apos;язані не стільки з підвищеною агресивністю хлопчиків як 

таких, скільки з особливостями хлоп&apos;ячої нормативної культури, яка помітно 

змінюється з віком. Серед маленьких хлопчиків фізична агресія, зазвичай, тягне у себе 

непопулярність і соціальне відторгнення з боку однолітків. У молодших підлітків становище 

змінюється: «крутість» та агресивність сприяють підвищенню статусу хлопчика у однолітків 

своєї статі. 

Існують відмінності між хлопчиками та дівчатками у виборі жертви цькування. 

Хлопчики цькують зазвичай однокласників, проте можуть бути агресії щодо учнів інших 

класів: хлопців, та дівчат. Дівчата переважно цькують однокласниць. Ці відмінності у виборі 

жертви, можливо, обумовлені тим, що ізоляція передбачає близьке знайомство та бажання 

жертви спілкуватися з переслідувачами. Демонстрація влади можлива без дотримання цих 

умов. Тобто гендерні відмінності у виборі жертви можна пояснити розбіжностями, 

пов&apos;язаними з переважанням певного виду проактивної агресивності. 

«Булінг-структуру» як соціальну систему, запропоновану Е. Роландом, описує Д. 

Лейн, що включає кривдників (переслідувачів агресорів, хуліганів), їх жертв і свідків 

(спостерігачів). Така структура складається із: ініціаторів (кривдників), помічників 

ініціатора, захисників «жертви», жертв, спостерігачів (свідків). 

Як основні мотиви прояву дитячої жорстокості сучасними дослідниками в даний час 

розглядається прагнення привернути до себе увагу однолітків; прагнення отримати бажаний 

результат; прагнення бути основним; захист та помста; бажання вразити гідність іншого 

задля демонстрації власної переваги.  
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СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ  

 ЗА КОРДОНОМ І В УКРАЇНІ 

Сьогодні Україна реалізує масштабну реформу системи освіти під назвою «Нова 

українська школа». Одним із викликів цієї реформи є впровадження у школах інклюзивного 

навчання, що полягає в інтеграції дітей з особливими освітніми потребами (ООП) в 

загальноосвітній простір. 

Ми переконані, що як і всі діти, діти з ООП  мають мрії і плани щодо майбутнього. 

Тому як і всім іншим дітям, їм потрібен доступ до якісної освіти, яка б сприяла розвитку 

компетентностей, умінь, навичок і реалізації їхнього потенціалу.  

Проблеми дітей з ООП дуже часто залишаються осторонь у процесі прийняття 

важливих політичних рішень щодо реформування системи освіти. У програмі інклюзивної 

освіти ЮНІСЕФ зазначено, що це обмежує доступ дітей до навчання, а згодом до 

https://www.radiosvoboda.org/a/news-online-bullying-unicef-opytuvannya/30145880.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-online-bullying-unicef-opytuvannya/30145880.html
http://www.nvppp.in.ua/vip/2019/6/4.pdf
http://er.ucu.edu.ua/handle/1/184
https://www.lexico.com/en/definition/bully
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повноцінної інтеграції у подальшу соціальну і економічну діяльність. У багатьох країнах 

світу діти з ООП й досі не мають належного доступу до якісної освіти, яка гарантована 

більшістю цих держав. Вони змушені боротися із дискримінацією, соціальними і 

культурними стереотипами, і залишатися заручниками повільних реформ в освітніх 

системах, які б мали будуватися на принципах загальної інклюзії [1].  

За визначенням, інклюзивна освіти – це не просто універсальна освітня система, а 

набагато ширше і глибше поняття. Вона покликана забезпечити навчання дітей з ООП в 

умовах загальноосвітнього закладу в звичайних класах, де б їм гарантувався всебічний 

особистісний, академічний і професійний розвиток. Одним із найголовніших завдань 

інклюзивної освіти є вирішення широкого спектру освітніх потреб в шкільному середовищі 

та поза його межами. Інклюзивна освіта покликана розробляти і реалізовувати різноманітні 

освітні стратегії і послуги для гнучкого і швидкого реагування щодо задоволення потреб 

учнів з ООП. 

Інклюзивна система навчання будується на принципі дитиноцентризму і покликана 

забезпечити успішне виховання, навчання і особистісний розвиток усім дітям, у тому числі 

й з ООП. Вважаємо, що перевагою інклюзивних шкіл є те, що вони можуть забезпечити 

якісну освіту усім здобувачам і зробити важливий крок на шляху подолання 

дискримінаційного відношення до дітей з ООП та створення сприятливої атмосфери для 

розвитку інклюзивного суспільства. 

На наше глибоке переконання, інклюзивний підхід у навчанні не покликаний 

змінювати дитину під вимоги наявної освітньої системи, а змінити систему освіти так, щоб 

та відповідала потребам дитини. 

Інклюзивність в освіті – це, в першу чергу, відмова від політики дискримінації і 

сепарації. Для якісного переходу до інклюзивності неможливо нав’язувати швидкість і 

визначений спосіб її досягнення, але можна скористатись досвідом інших країн, які успішно 

впроваджують принцип інклюзивного навчання впродовж десятиріч. На нашу думку, слід 

ділитися передовими досягненнями щодо впровадження інклюзивності в навчанні усіма 

доступними способами: створювати об’єднання вчителів, ресурсні центри, або обмінюватись 

досвідом на національному, регіональному і міжнародному рівнях. 

У більшості розвинених країн світу впровадження інклюзивної освіти почалося 

декілька десятків років тому. За такий короткий проміжок часу ці країни зробили величезний 

крок у напрямку інклюзії, зуміли подолати бар’єри у свідомості суспільства, довівши 

переваги такого навчання. Вони здійснили якісний перехід, від простого поєднання в одному 

класі учнів з ООП і звичайних учнів, до створення оптимальних умов і якісного освітнього 
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середовища, що дозволяє усім здобувачам освіти брати активну участь у житті і діяльності 

колективу. 

Зазначимо, що останні дані свідчать, що інклюзивні школи є більш академічно і 

соціально ефективнішими у порівнянні із спеціальними школами. 

Результати досліджень доводять, що впровадження інклюзивного навчання сприяє:  

 покращенню навчальних можливостей як дітей з ООП, так і решти учнів; 

 зниженню упередженого ставлення до дітей з ООП, підвищенню рівня 

толерантності у відносинах між усіма учасниками освітнього процесу, посиленню соціальної 

інтеграції; 

 гарантує, що діти з ООП у майбутньому будуть залучені до активного і 

продуктивного суспільного і економічного життя. 

Створення інклюзивного простору вимагає ретельного і комплексного планування., 

щоб відповідати потребам усіх учнів класу. Інклюзивні класи повинні бути сплановані так, 

щоб одночасно задовольняти і відповідати потребам усіх учасників навчального процесу у 

рівній мірі. Інклюзія не повинна розглядатися тільки як розробка модифікації, які 

задовольняють потреби тільки учнів з ООП. ЇЇ слід розглядати як інтеграційну систему, що 

створює одночасно рівні умови навчання для усіх учнів [2]. 

На нашу думку, концепція інклюзивності в освіті має базуватися на таких принципах: 

 рівноправності: навчання необхідно організовувати так, щоб воно було якісним і 

доступним для всіх здобувачів освіти; 

 гнучкості: навчання має будуватись таким чином, щоб відповідати потребам і 

індивідуальним можливостям кожного; 

 доступності: освітній процес відбувається так, щоб усі учні були активними 

учасниками, незалежно від фізичних і фізіологічних можливостей; 

 допомоги і солідарності: учні з ООП повинні отримувати будь-яку необхідну 

допомогу, яка забезпечить їм успішність у навчанні і буде ефективним засобом гарантії 

взаємоповаги, співучасті і порозуміння між дітьми з ООП та їх однолітками;  

 відсутності єдиного критерію оцінювання: навчання виключає наявність єдиних 

стандартних критеріїв оцінювання навчальних досягнень і розглядається як можливість 

особистісного розвитку індивідуальних характеристик. 

 Важливими складовими реформи освіти є покращення матеріально-технічної бази 

шкіл, залучення, утримання та підготовка кваліфікованих вчителів, оновлення освітніх 

програм, зокрема, для того, щоб діти з ООП могли легко здобувати ключові компетентності 

та навички для різних сфер життя. 
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В останні роки Україна зробила значний крок уперед у створенні нового 

інклюзивного простору. Політика впровадження інклюзії реалізується через розробку чітких 

цілей, принципів і структури керівництва освітнім процесом. Вона вимагає кардинальних 

змін у культурі і практичній діяльності закладів освіти. Для ефективної реалізації 

інклюзивної освіти необхідна консолідація зусиль держави із залученням громадських 

об’єднань, благодійних та міжнародних організацій у взаємодії з учасниками освітнього 

процесу. 
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ІДЕЇ ВИДАТНИХ ЗАРУБІЖНИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ ПЕДАГОГІВ ДЛЯ СУЧАСНОЇ 

ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ НАВЧАННЯ, ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ 

Протягом останніх десятиріч Україна розвивається в умовах постійного 

реформування, яке охоплює всі сфери суспільного життя. Це стосується безпосередньо й 

педагогіки та її складової – історії педагогіки: триває процес нагромадження історико-

педагогічних знань, розширюється джерельна база, повертаються забуті імена, формуються 

нові напрями досліджень. Одним із пріоритетних напрямів сучасної історико-педагогічної 

науки є педагогічні персоналії, які репрезентують творчий доробок педагога, який 

залишається актуальним десятиліттями. Для системи освіти велике знaчення мaє 

дослідження зaрубіжного досвіду з метою осмислення та aдаптації його найбільш 

перспективних напрямків в умовах нашої держави. Слід зазначити, що важливим напрямком 

сучасного наукового дослідження є вивчення спадщини класиків світової педагогіки [1]. 

Доречним прикладом буде слугувати діяльність видатного швейцарського педагога 

Йоганна Песталоцці. Дошкільна освіта є однією з найважливіших освітніх ланок. Підготовка 

дітей до школи, навчання, виховання, зміна шкільних програм, стають більш складними і 

вимагають від дітей елементарних знань з навколишнього світу, вміння читати, писати на 

момент вступу до школи.  

У свій час Й. Песталоцці розробив теорію елементарної освіти, згідно з якою процес 

https://www.unicef.org/education/inclusive-education


194 

 

виховання має починатися з самих найпростіших елементів і поступово сходити до все більш 

складного. Теорія елементарної освіти Й. Песталоцці включає фізичну, трудову, моральну, 

розумову освіту. Всі ці сторони виховання пропонується здійснювати у взаємодії, щоб 

забезпечити гармонійний розвиток людини. Важливо відібрати, з яких може почати навчання 

своїх дітей кожна мати, елементи якої  є актуальними і сьогодні і їх можна використовувати 

не тільки в школі, а й у дитячому садку. В результаті тривалого вивчення педагог прийшов 

до визначення основних елементів навчання, що були покладені в основу всієї системи 

дидактичних принципів і змісту навчання в школі. Він писав: “Подібно до того, як я 

простежував початки навчання до їх крайніх меж, я намагався визначити момент, у який 

починається навчання дитини, і незабаром переконався, що година народження дитини є 

першою годиною її навчання. З моменту, коли почуття дитини стають сприйнятливими до 

враження від природи, саме з цього моменту природа починає її навчати”. 

Протягом двох століть науковий і практичний інтерес до вивчення спадщини Й. 

Песталоцці в Європейських країнах не слабшає. Зараз у Швейцарії діє Інститут досліджень 

історії виховання і освіти - "Песталоцціанум", який вивчає педагогічну спадщину Йоганна 

Песталоцці. [1] 

Одним із засновників педагогіки Нового часу в Німеччині був Вольфганг Ратке. Він 

намагався зробити навчання іноземним мовам легким і приємним для учнів. Від методів 

навчання іноземним мовам Вольфганга Ратке перейшов до загальних питань організації 

шкільної справи і дидактики, висловлюючи нерідко пропозиції соціально-політичного 

характеру. 

В Ратке висунув вимогу приділяти в школах, хоч би в перші шкільні роки, основну 

увагу навчанню учнів рідної мови, зробивши її мовою викладання всіх інших предметів. До 

навчання інших мов можна приступати лише після того, як учні добре оволодіють рідною 

мовою, що стане міцним ґрунтом для вивчення латинської і нових мов. Такий погляд на 

навчання є як ніколи актуальним для України, де в різні періоди вивченню державної мови 

приділяли не достатньо уваги. Поставивши питання про пріоритет у школах рідної мови, 

Вольфганг Ратке запропонував методику одночасного навчання читання і письма, що було 

для того часу великою новиною [1]. 

Ще один зарубіжний педагог, чиї погляди актуальні і зараз є Джон Локк. Він вважав, 

що головним виховним засобом завжди будуть не роздуми, а життєве середовище, яке 

оточує людину. «Прийміть за істину, — говорив Дж. Локк, — що які б настанови не давали 

дитині і якими мудрими уроками хорошого тону не напихали її кожного дня, найбільше 

впливають на її поведінку все ж таки компанія, в якій вона знаходиться, і поведінка тих 

людей, хто ходить за нею. Важливим є виховання стійких позитивних навичок у дітей». Він 
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писав: «Дітей не можна виховувати правилами, які зникають із пам'яті; якщо ви вважаєте за 

потрібне привчити їх до чого-небудь, закріплюйте це шляхом практики кожного разу, коли 

буде нагода, а якщо це можливо, — самі створіть цю нагоду». Виховання навичок повинно 

починатися з раннього віку,  позитивного результату не можна досягти грубістю і 

насильством. За його настановами, не можна прищеплювати декілька навичок одночасно. 

Завдання вихователя полягає в тому, Щоб закріпити спочатку одну навичку, а потім перейти 

до виховання іншої [1]. 

Педагогічна спадщина В. Сухомлинського має колосальне значення для українського 

національного виховання, прищеплює любов до України, рідної мови й культури, духовної 

єдності, національну неповторність і вагомість. У своїх працях педагог подає моральний 

ідеал, який увібрав найкращі риси менталітету українського народу. Він розкриває конкретні 

принципи, істини, повчання, настанови. Подаються вони у вигляді правил, законів як 14 

Законів дружби, правил «Десять не можна», «Дев'ять негідних речей» та ін., що складають 

азбуку моральної культури. Вона включає методику  виховання у дітей любові до 

Батьківщини і громадянства, ставлення до людей і обов'язку перед ними, ставлення до 

батьків, рідних, близьких, розуміння життя, добра і зла в ньому, виховання високих 

моральних якостей. 

Зокрема, Василь Сухомлинський один з перших у світовій педагогіці звертається до 

принципу наступності у процесі формування компетентності «учити – вчитися», саме цим 

підтверджуючи її надпредметність та життєву значущість. Василь Олександрович казав, що 

«ось тут і виникає розрив між початковими класами і дальшими ступенями навчання. У 

початкових класах ми дуже боязко, несміливо даємо в руки дитині інструмент, без 

досконалого володіння яким неможливо уявити її інтелектуальне життя, її всебічний 

розвиток, а потім у середніх класах учителі вимагають, щоб інструмент цей у руках дитини 

діяв швидко і безвідмовно. Вірте у талант і творчі сили кожного вихованця!». Ці слова 

Василя Олександровича можна було б поставити епіграфом до всього, що було їм написано 

[2]. 

Опісля ознайомлення з ідеями видатних педагогів, Йогана Песталоцці, Вольфганга 

Ратке, Джона Локка та Василя Сухомлинського, ми можемо дійти висновків, що не 

зважаючи на плинність століть чи зміну поколінь, людська природа є незмінною і у всі часи 

необхідно докладати сил для того, аби зрозуміти дитину, її потреби, закласти ті цінності, 

виховати ті якості, які необхідно для становлення особистості. 
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ПРОБЛЕМА СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПІВПРАЦІ З БАТЬКАМИ У ПРАЦЯХ 

ВИДАТНИХ ПЕДАГОГІВ МИНУЛОГО 

На сучасному етапі модернізації дошкільної освіти важливим завданням є 

формування здорової, соціально адаптованої та всебічно розвиненої особистості дитини. 

Суспільство розвивається: змінюються батьки, змінюються діти, змінюються й підходи до 

виховання, проте, справжні людські цінності і потреби залишаються незмінними, адже кожна 

людина і, звичайно, дитина хоче любові, уваги, розуміння і затишку.  

Проблеми сімейного виховання та сімейної педагогіки, про які говорили раніше, у 

ХХI столітті не втрачають своєї актуальності. Присутність найдорожчих людей – мами і тата 

– не вимога чи примха, а необхідність і перша дитяча потреба.  

Жоден, навіть найсучасніший заклад дошкільної освіти, не зможе замінити сім’ю, 

оскільки дітям потрібні батьки, які будуть не просто поряд, так званими глядачами, під час 

гри, сніданку-обіду-вечері, прогулянки, а разом з дитиною – на певному життєвому етапі 

допоможуть пізнати світ і людей у ньому. 

Недарма закони, освітні програми і стандарти наголошують про залучення батьків до 

освітнього процесу. Про це у своїх працях згадували видатні педагоги минулого, до цього 

повертаються і зараз.  

У ХVІІ столітті чеський педагог-гуманіст Ян Амос Коменський написав працю 

«Материнська школа», яку присвятив дошкільному вихованню дітей у сім’ї. Він вважав, що 

без хорошого початкового виховання дитини в сім’ї рішуче постраждає все наступне 

виховання і освіта людини.  

 Польський педагог Януш Корчак, звертаючись, в першу чергу, до батьків залишив 

«десять заповідей», які вчать любити і приймати дітей. 
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Антон Макаренко вважав, що сім’я – дуже важлива, дуже відповідальна справа 

людини. У своїй «Книзі для батьків» він звертає увагу на проблеми сімейного виховання і 

знаходить шляхи їх вирішення. Процитуємо деякі важливі моменти:  

- «Цінність і єдність сімейного колективу – необхідна умова хорошого виховання… 

Хто хоче справді правильно виховати своїх дітей, той повинен берегти цю єдність. Вона 

необхідна не тільки для дітей, але й для батьків» [1, ст. 105-106]. 

- «З раннього віку діти повинні бути привчені до точного часу і до точних меж 

поведінки» [1, ст. 186]. 

- «…завжди намагайтеся виховувати так, щоб нічого потім не довелося переробляти, 

щоб з самого початку все було зроблене правильно» [1, ст. 256]. 

- «Ніякої справи не можна добре зробити, коли не відомо, чого хочуть досягти. Кожен 

батько і кожна мати повинні добре знати, що вони хочуть виховати в своїй дитині. Треба 

ясно усвідомити свої власні батьківські бажання» [1, ст. 258-259]. 

- «Ваша власна поведінка – вирішальна річ. Не думайте, що ви виховуєте дитину 

тільки тоді, коли з нею розмовляєте або повчаєте її, або наказуєте їй. Ви виховуєте її в 

кожний момент вашого життя, навіть тоді, коли вас немає дома» [1, ст. 260]. 

- «Виховання дітей потребує найсерйознішого тону, найпростішого і щирого» [1, ст. 

260]. 

- «Дітям треба вчасно допомогти, вчасно спинити їх, спрямувати» [1, ст. 261]. 

- «Для виховання потрібний не великий час, а розумне використання малого часу» [1, 

ст. 261]. 

- «…ви повинні знати, чим живе, цікавиться, що любить, чого не любить, чого хоче й 

чого не хоче ваша дитина. Ви повинні знати, з ким вона дружить, з ким грається і в що 

грається, що читає, як сприймає прочитане. Це все ви повинні знати завжди, з наймолодшого 

віку вашої дитини» [1, ст. 268]. 

Василь Сухомлинський написав чимало праць-порад для педагогів та батьків, які є 

актуальними на сучасному етапі розвитку дошкільного виховання. Відомо, що особистість 

виховується особистістю. Саме тому його праця «Сто порад учителеві» відкриває таємниці 

грамотного, ціннісного виховання, яке починається з добре вихованого педагога та батьків. 

Важливим, на думку В. Сухомлинського, є навчання батьків мистецтву виховання: «…без 

турбот про педагогічну культуру батьків неможливо розв’язати жодного завдання, що 

стосується навчання і виховання. Батьківська педагогіка, тобто елементарне коло знань 

матері й батька про те, як істота, що народилася від людини, стає людиною, –  це фундамент, 

основа всієї педагогічної теорії й практики» [2, ст. 151-152]. 
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Проаналізувавши праці педагогів, підсумовуючи їхні поради, батькам варто звернути 

увагу на виховання дітей у сім’ї:  

- бачити і чути дитину; 

- якісно проводити спільний час; 

- дотримуватися єдності виховних впливів; 

- виховувати вчасно; 

- усвідомити свої бажання і очікування щодо дитини; 

- бути для дитини прикладом; 

- завжди говорити спокійно; 

- цікавитися життям дитини.  

Сьогодні діти вимагають нового підходу до виховання – індивідуального. Варто 

пам’ятати, що не слід свою дитину порівнювати з іншими дітьми, адже кожна дитина 

(людина) цінна, а тому – особлива.  

Отже, педагоги ХХІ століття намагаються вирішити не нову, а давно забуту стару 

проблему співпраці з батьками. Важливим завданням вихователів є допомога батькам у 

вихованні дитини, оскільки вони – мудрі наставники, а батьківство – найвідповідальніша із 

«професій», яка потребує сил, терпіння, вдосконалення і щоденної копіткої праці. 
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