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У пошуку шляхів виховання духовно досконалої особистості думка 
науковців вільно чи невільно звертається до питання – якою вона має бути на 
даний час, чи зберігає вона у собі ті риси, які є сталими у тривалому часовому 
діапазоні? Такий напрям розмірковування не є чисто академічним, але й 
спричиняється неповторними особливостями практики, точніше практичними 
ситуаціями, у яких, власне, й відбувається процес становлення особистості. Таким 
чином, є підстави розглядати особистість у її теперішньому часі як сучасника, 
тобто таку, яка за своїми внутрішніми набутками суголосна нормативам, які 
породжує суспільство з позиції більш широких і вагомих цілей. 

З огляду на це сформулюємо центральне судження. Не кожна людина як 
особистість є сучасною, а лише та, яка повністю усвідомлює своє існування як 
особистості. Для цього потрібна найінтенсивніша й екстенсивна свідомість. Лише 
та особистість є сучасною, яка повністю усвідомлює теперішнє. Вона відрізняється 
від усіх інших людей тим, що гармонійно живе як у рамках традицій, так і 
імперативів теперішнього, акумулюючи таку життєву єдність у власному 
індивідуальному досвіді. 

Тож, можна констатувати, що цілісний, і в першу чергу духовно-моральний 
досвід, це критерій сучасної особистості. Вона у повному розумінні цього поняття 
має бути досвідченою, умілою, творчо індивідуальною у найвищій мірі. Для такої 
особистості «сьогодні» має сенс лише тоді, коли вона знаходиться між «вчора» і 
«завтра». 

Такий методологічний підхід до головного соціального статусу особистості 
безпосередньо, на нашу думку, пов'язаний з такою ж позицією щодо основних 
детермінацій становлення духовно-моральної особистості. 

Стосовно них існує два кардинально протилежні наукові погляди. Для 
Сходу провідною є інтровертована тенденція як духовний принцип, тобто 
керівництво до виховної дії. Означений принцип виходить з того, що душа людини 
має в собі і без того достатньо багатств, щоб ще потрібно було наповнювати її 
ззовні, і коли ми відчуваємо здатність розвиватися з себе. Тож згідно поглядів 
Сходу всі цінності знаходяться у несвідомому. Звідси настанова на 
«самовивільнювальній силі інтровертованого розуму». 

Близькою до такого бачення джерел становлення особистості є позиція 
К.Юнга (1997), який розмежовує три рівні душі: свідомість, особистісне несвідоме 
й колективне несвідоме. Свідомість – це відношення людини до світу зі знанням 
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його об’єктивних закономірностей, відображення нею норм суспільної поведінки. 
Особистісне несвідоме – це, по-перше, ті змістові утворення, які втратили свою 
інтенсивність і забулись (витіснились), а, по-друге, ті які ніколи не володіли 
достатньою інтенсивністю, щоб досягти свідомості, але все ж проникають у душу. 
Колективне несвідоме як родовий спадок є не індивідуальним, а спільним для всіх 
людей і складає істинну основу індивідуальної душі. Воно зберігається у міфах 
народів, казках і є сховищем усього людського досвіду. На рівні індивіда 
колективне несвідоме відображається у структурі його мозку. 

Наша позиція у контексті цієї проблеми випливає з основних філософських 
постулатів і наукових позицій культури новоєвропейської доби. Людина як 
особистість поза соціумом відбутися не може. Звідси необхідність тривалого 
науково організованого процесу виховання зростаючої особистості. 

Уточнимо саме поняття соціуму як універсальної детермінанти. Його у 
виховних цілях доцільно тлумачити не лише як реальність, у якій перебуває 
зростаюча особистість, але й як її історичний рід. Людина є особистістю, і, як така 
вона в один і той же час є сама собою і цілим родом таким чином, що цілий рід 
бере участь в особистості, а особистість – у цілому роді. Кʼєркегор (1993) 
стверджував, що «досконалість у самому собі – це досконала участь у цілому» (С. 
133). Ми розглядаємо це філософське положення як орієнтовну основу для 
створення інноваційних засобів спрямованого виховання зростаючої особистості. 

Наголосимо, що ідея спрямованого виховання не є тотальною у науковому 
середовищі. Позитивно сприймаючи необхідність апеляції до зовнішніх чинників 
впливу, деякі науковці залишаються на позиціях лише необхідності фронтальності 
їх дії як такої потреби спеціального психологічного дозування й без змістового 
шліфування. Так стверджується: «Жодна людина не здатна навчитися володіти 
собою без сторонньої допомоги. Особливої сили волі, здорового глузду, співчуття 
й сили характеру недостатньо для того, щоб послідовно перемогти егоїзм, 
гординю, жадібність і самообман. Кожен потребує рятівної допомоги ззовні від 
Бога, родини, друзів, ровесників, звичаїв, традицій, інституцій і взірців» (Брус, 
2017, с. 354). 

Науково підсилимо тезу про єдність соціуму і особистості, ввівши в 
науковий обіг постулат про бінарну природу особистості людини. Згідно з ним, 
вона існує лише як частина другої. Це кардинально міняє уявлення про суб’єкт-
субʼєктні відносини як виховне підґрунтя, розглядаючи його безпосередньо у 
особистісно породжувальній функції: Людина – Людина чи Людина – Бог (для 
віруючої). На нашу думку, якраз з наведеного постулату випливає ідея 
персоналізації як інобуття людини в іншій людині, коли звертаючись до себе, вона 
звертається до значущої іншої чи до Всевишнього. 

Коли особистість переконана, що вона в іншій особистості, а остання в ній 
чи вона у Всевишньому, а він у ній – це і є справжня духовна єдність. Тут виникає 
не просто позитивне емоційне переживання, а справжнє емоційне накалювання як 
полум’я, що преображає особистість. 
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Явище бінарності виникає переважно спонтанійно, і за умови його 
реального функціонування двоє особистостей до глибин занурюються і 
охоплюються єднанням, у якому вони так нерозривно проникають один в одного, 
що ні одній дружбі невідоме подібне внутрішнє ставлення. На сьогодні важко 
стверджувати яка глибинна мотивація означеного емоційного єднання: чи то 
спільне переживання страху, який спонукає до нього чи природна 
темпераментально-емоційна спорідність чи підвищена товариськість. У будь-
якому разі вихователь повинен фіксувати такі міжособистісні прояви і 
підтримувати їх. Створюючи ж безумовні емоційно теплі взаємини між 
вихованцями, він зможе готувати підґрунтя спочатку для їхньої взаємної 
відкритості, а згодом і до емоційної єдності, за якою може з’явитися єдність 
духовна. 

Лише за такої єдності можливо реалізувати повною мірою принцип 
гуманізму у його сутнісних ознаках, створюючи відповідну систему партнерських, 
духовно спрямованих впливів на зростаючу особистість. У такій виховній системі 
забезпечується повноцінний духовний розвиток, який не обмежується лише 
знаннєвою його складовою у внутрішньому світі вихованця. 

Іншою істотною особливістю запропонованої нами виховної системи має 
стати обов’язкове забезпечення широти зв’язків зростаючої особистості з 
оточуючим світом. Незважаючи на їх змістову відмінність такі зв’язки мають 
відповідати спільній вимозі – нести психологічний комфорт як готовність 
вихованця свідомо не полишати їх, а щоразу більш змістовно стверджуватись за 
набутим фондом духовних цінностей. Єдине, що вона мусить, так це витримувати 
тягар справ і обов’язків, обумовлений означеними зв’язками і які на неї 
навалюються. Тож і широту соціальних зв’язків слід домірно дозувати, поступово 
збільшуючи їхній спектр. 

Зауважимо, що на відміну від сталого розумового розвитку у його найвищих 
показниках, який може бути недоступний тому чи іншому учневі через його 
індивідуальні психо-фізіологічні обмеження, високі духовні істини однаково 
доступні всім. Інша справа – чи всі вихованці, які перебувають у сфері 
організованого виховного процесу, здатні надати таким істинам достатньої 
емоційно-почуттєвої сили, щоб вони стали постійними регуляторами їхнього 
достойного життя. 

Життя зростаючої особистості у її неповторних (хоча і соціальних) реаліях й 
у просторі історичного роду – це розмаїття її бажань. Якраз вони є знаками її 
широкої суспільної причетності, де створюються умови для її суспільно значущих 
чи суспільно несхвальних ставлень і відповідних діянь. У цьому зв’язку 
наголосимо, що духовно досконала особистість повинна вважати за недоцільне 
тратити час на нереальні бажання; кожний простий епізод життя вона мусить 
прагнути розглядати у світлі високих смислів. Тому й різноманітні життєві знегоди 
сприймаються нею з позиції вищих цінностей і тоді вони набувають для неї іншої 
значущості, такої що не руйнує її усталені позитивні душевно-духовні стани. Ідеал 
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такої особистості – жити в мирі, гармонії і радості. Це ж символ того, що вона не 
стала рабом власних негативних пристрастей. 

Виховний процес вимагає більш розгорнутого уявлення про цінності, на 
яких він має здійснюватися. Тож вичленимо дві суттєво відмінні їх групи. 

Цінності першої групи пов’язані з успішністю у тій чи іншій діяльності; у 
подальшому вони забезпечують кар’єрний успіх особистості. До таких цінностей 
доцільно віднести старанність, акуратність, комунікабельність, вміння планувати і 
самоконтролювати власні професійні вміння і таке інше. Другу групу цінностей 
складають ті, що представляють глибинну сутність особистості, її духовну 
спрямованість. Таким склався життєвий світогляд, що сучасна людина більше 
замислюється над діяльнісними цінностями, ніж над цінностями духовними, 
вважає перші важливішими. Однак, якраз милосердя, любов, вірність, альтруїзм і 
багато інших цінностей презентують вищий сенс життя особистості. 

Тож стратегією сучасного виховання має стати доцільне поєднання у 
внутрішньому світі особистості цих двох груп цінностей, де на перших місцях у 
їхній ієрархії повинні бути духовні цінності. У цьому полягатиме мистецтво жити. 
Особистість має сформувати готовність присвятити свою професійну майстерність 
вищому сенсу життя, тоді вона повністю забезпечить свій цілісний саморозвиток. 

Усе ж за всієї важливості змістово-цільових характеристик виховного 
процесу педагог очікує дієвих виховних інструментів для своєї праці. 
Запропонуємо ряд таких особистісно перетворювальних настанов. 

Настанова 1. Рівень розуміння вихованцем необхідності власної духовної 
зміни значно підвищиться, якщо він сприйматиме її як розв’язання задачі на 
створення свого Я – духовного. При цьому така задача має досягти успіху, якщо 
вона вирішуватиметься у спільній діяльності з педагогом, який володіє 
необхідними для цього способами. 

Важливо, що вихованцеві цей напрям його діяльності не видаватиметься 
чимось незвичним, оскільки спосіб розв’язання задач (хоча і не духовного 
спрямування) у його досвіді є. Їхні формальні характеристики (мета, план, 
послідовність способів, результат) він і зможе використовувати в нових 
обставинах, що вимагають оперування тепер уже когнітивно-емоційними і 
вольовими способами. Якраз у такому розумінні слід говорити про виховні 
технології як процесуальну основу виховання. По-іншому, виховання – це виховна 
технологія у дії, незалежно від того, чи це захід, проект, міжособистісне 
спілкування, праця. Усі ці засоби й мають бути реалізовані у формі виховних 
технологій. 

Настанова 2. Конкретне доброчинне діяння вихованця і недостойне слід 
робити предметом усвідомлення у контексті більш широкого соціального 
охоплення: як це відіб’ється на батьках, ровесниках, на більш широкому 
громадському загалі і, на кінець, на державі. Нація, Батьківщина має стати 
кінцевою мірою для дій зростаючої особистості. Усвідомлення того, що суб’єкт – 
суб’єктна поведінкова помилка, розглянута у контексті нації, Батьківщини, має 
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осягатися нею вже як проступок, а позитивна поведінкова дія, як вчинок. У 
кінцевому підсумку розкритий нами контекст має бути мовленнєво оформлений 
вихованцем як «Я – щиросердечно стою перед рідними, товаришами, громадою, 
Батьківщиною». 

Настанова 3. У перебігу виховного процесу слід враховувати важливу 
обставину, згідно з якою кожне суспільно несхвальне діяння вихованця негативно 
відбивається на його добродійних утвореннях: якщо не повністю руйнує їх, то 
певною мірою їх заглушує, стримує у практичній реалізації. Тож цей внутрішній 
зв'язок між позитивними і негативними утвореннями слід робити усвідомленим 
для вихованця, домагатися того, що суспільно значущий вчинок, окрім свого 
головного призначення приносити безумовну користь іншим, виступає 
стримувальним засобом для його асоціальних потягів. 

Звичайно, що корекційна ефективність усвідомлення цього зв’язку 
залежатиме від ступеня суспільної важливості асоціального діяння вихованця. 
Якщо воно пов’язане зі значними тілесними побоями, нестерпними образами чи 
крадіжками тощо, у цьому випадку слід застосовувати інші виховні засоби. Річ у 
тім, що наведені нами асоціальні діяння важко кваліфікувати як поведінкові 
помилки: тут вихованець кидає виклик існуючим етичним нормам, тому потрібно 
використовувати засоби широкого спектру впливу, узгоджено діючи на його 
свідомість, почуття і волю. 

Настанова 4. Неприйнятною у плані духовного самовдосконалення є 
ситуація, коли зростаюча особистість прислухається лише до самої себе, 
замикається у рамках свого духовно примітивного Я, обмежує себе своїми 
хибними уявленнями про загальноприйняті цінності. Така внутрішня 
спрямованість видається особистості єдино можливою, і це є досить небезпечним 
явищем з огляду на обрання якісно іншого ціннісного шляху. Тому повернути таку 
особистість до смислів добра стає головним виховним завданням. Вона повинна 
усвідомити, що подібне повернення цілком можливе, оскільки «не всі мости ще 
спалені» і в неї є потенційні резерви прямувати по-новому. Головне у цьому – 
зменшити душевну напругу, яка пов’язана з означеною внутрішньою 
спрямованістю і переорієнтувати її на справжню духовну реальність. Саме стан 
впевненого спокою виступить умовою прислухатися зростаючій особистості до 
продуктивних самозмін. Далі потрібне стягування й об’єднання усіх позитивних 
переживань у стійку цілісність як імпульсу для переходу в іншу площину 
особистісного функціонування. 

Настанова 5. Особистісно орієнтоване виховання, яке ми утверджуємо в 
освітній практиці, у центр діяльності вихованця ставить вчинок. Зростаюча 
особистість духовно-морально вдосконалюється вчинком, але лише суспільно 
значущим. Наголосимо, що духовно перетворювальна сила вчинку залежить від 
ступеня його соціальної значущості, тобто від того, якої міри цінності він реалізує. 
Є вчинки, які обмежуються лише не досить значними діяннями: наприклад, легкою 
допомогою, а не вагомою. Якщо вихованець діятиме у таких поведінкових рамках, 
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у своєму розвитку він зупиниться на півморалі, на півдуховності. Тут криється 
небезпека й для недуховних актів. Високозначуща ж дія для нього стає 
неможливою. Звідси випливає виховна тактика педагога: вести вихованця слід від 
суспільно простих до суспільно складних вчинків. 

Час закріплення у духовній системі вихованця ціннісно значущого вчинку 
пришвидшиться за наступної умови. Такий вчинок не повинен обмежуватися 
діадною міжособистісною взаємодією, а у ньому суб’єкт вчинку мусить 
враховувати усіх тих хто стоїть, так би мовити, за його плечима: педагоги, батьки, 
різного рангу державні службовці. Він має бути свідомим того, що його дія як 
суб’єкта є результатом різних за змістом старань цих осіб. 

Це саме мусить здійснити і об’єкт вчинку, дякуючи як безпосередньо автора 
вчинку, так і осіб, що були до нього причетними. Такої структури вчинок стає 
обопільно духовно розвивальним, і в цьому його непересічна соціальна цінність. 

Настанова 6. У виховному процесі слід постійно культивувати положення, 
згідно з яким у вихованця навіть з набутими духовними цінностями не виключена 
імовірність персонального аморального діяння. Він має дійсно глибоко визнати 
перед собою, що те, що у негативному плані трапилося з однією людиною, може 
трапитися зі всіма. Тільки тоді він стає реальним надбанням для себе і для іншого у 
тому сенсі, що не возвеличує свою особистість і не надмірно упереджено ставиться 
до іншого, коли той знаходиться в самостійно вибудуваній аморальній ситуації. 
Тут важлива загальна емоційно ощадлива налаштованість вихованця на інших як 
засіб запобігання корпоративної моралі. Будь-яка зверхність суб’єкта над іншими 
людьми не повинна мати права на життя. 

Настанова 7. Численні емоції, що наповнюють внутрішній світ особистості 
виступають складовими її образу Я. Одні з них у відповідних переживаннях 
проявляються лише час від часу, зокрема у екстремальних ситуаціях. Інші 
супроводжують будні особистості, «забарвлюють» їх, надаючи індивідуальної 
своєрідності. Такими є радість, захоплення, засмучення тощо. 

Серед них виражений інтерес викликає емоція обурення: вона відображає 
ставлення особистості до інших людей, подій, ситуацій. 

Розкриємо характер цього переживання у его-центрованої і духовно-
центрованої особистості. У першої є власне розуміння справедливості, якого вона 
дотримується у міжособистісних відносинах, спільній діяльності у різному за 
змістом спілкуванні. Однак, справедливість як вчинкова неупередженість стосовно 
когось чи чогось у его-центрованої особистості все ж суб’єктивна, пов’язана з її 
утилітарними схильностями. Якщо у такому сприйнятті справедливість 
порушується, ця особистість реагує обуренням переважно у формі зовнішньої 
емоційної експресії (міміки) чи мовленевих реакцій (вигуків, суджень). При цьому 
вона не вдається до глибокого усвідомлення об’єкту обурення: його стану «тут і 
тепер», загальної ціннісно-поведінкової спрямованості, рівня можливих душевних 
контактів між ними. 
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Однак не виключені випадки, коли особистість демонструє обурення як 
активну злість, яка може продовжитись у асоціальній дії. Знання педагогом 
природи обурення у его-центрованої зростаючої особистості підкаже йому як 
правильно діяти. Тут окрім конкретних впливів щодо об’єктивного аналізу певної 
ситуації слід працювати над блокуванням его-потягів особистості і формуванням 
суспільно значущих якостей. 

Для духовно-центрованої особистості обурення невіддільне від її духовної 
відповідальності за себе і за інших. 

Тому воно виступає для неї досить тонким інструментом у її зовнішніх 
взаєминах. Розгортання обурення для такої особистості відбувається без будь-якої 
зарозумілості й зверхності. Вона лише орієнтується на суспільно значущі способи 
поведінки і цінності, які у певних ситуаціях порушуються. Вищим рівнем перебігу 
обурення у духовно-центрованої особистості слід вважати той, коли це діяння 
відбувається не лише стосовно однієї особи, а й щодо цілої групи, яка дала для 
цього привід. За такої внутрішньої специфіки обурення духовно-центрованої 
особистості стає душевно-оберігаючим діянням, яке не викликає опору у його 
об’єктів. 

Настанова 8. Віднайти правильну точку зору стосовно тих складових 
внутрішнього світу вихованця, які першочергово мають виступити предметом 
докладання виховних зусиль педагога, є важливою умовою його професійного 
успіху. Обмежимо для подальшого розгляду внутрішній світ лише особистісними 
утвореннями вихованця, тобто тими, що визначають сферу його звичної поведінки 
як суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 

Серед особистісних утворень прийнято вичленяти ті, що безпосередньо 
обслуговують різноманітні реально діючі соціальні відносини вихованця, 
визначають загальну канву його життя. Окрім цих особистісних утворень є 
утворення вищого порядку, які представляють ядро Я-духовного, духовну сутність 
особистості. Вони входять до її духовного депозиту, оскільки їх дія розгортається 
не в звичних повсякденних, а у неординарних ситуаціях. Прикладом їх може бути 
порятунок дитини, що потрапила у небезпеку чи відстоювання власної ціннісної 
позиції, що суперечить поглядам духовно примітивної групи. Це вчинки ризику, на 
які здатна духовно-мужня особистість. 

Людський світ у своєму історичному існуванні виробив настанову, згідно з 
якою окремий індивід покладається значущим переважно у ролі соціального 
функціонера з його атрибутами успіху, престижу, кар’єри, соціального 
домінування. Якраз у таких характеристиках його приймають і мають з ним 
справу. Він стає предметом колективної уваги. 

Щодо індивідів з вищим рівнем духовності, то вони індиферентні для 
соціального довкілля, до них менш за все допитливості, з них можуть навіть 
глузувати, коли індивід публічно демонструє свою духовну позицію. Може 
трапитися так, що духовно досконала особистість, про яку ми ведемо мову, за 
певних надзвичайно несприятливих обставин, дещо втрачає свої сутнісні цінності. 
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Однак таке явище може пройти зовсім непомітним для оточуючих. Вони 
поводяться так, нібито нічого не трапилось. 

Тепер дамо відповідь на питання – у чому має полягати мета педагога, 
зважаючи на реалії двох типів особистості? Він має акцентувати свою діяльність 
на цінностях духовної сутності зростаючої особистості, а не на її нижчих 
утвореннях. Вихованець повинен теж мати змістовні уявлення про особливості 
особистісної сфери і про ті можливі душевно неприємні умови, у які він може 
потрапити як духовна особистість. Це не означає, що духовно зростаючій 
особистості не будуть властиві й нижчі утворення, однак вони не виступатимуть 
провідними у його духовній системі. Тут головне, щоб вихованець через страх 
перед іншими не відмовився бути собою у всій своїй оригінальності, не прагнув 
бути схожим на них. 

Настанова 9. Серед сфери духовно-моральних вчинків особистості є такі, 
що відрізняються від інших рівнем своєї якості. Вони вимагають як духовного 
саморозмірковування, так і духовного усвідомлення особистістю власних 
пізнавальних надбань у вчинковому контексті. Звернімо увагу, що йдеться, по-
перше, про духовне усвідомлення пізнавальних надбань, головним чином 
здібностей, а, по-друге, що таке осягнення спрямоване на вчинок, який має 
відбутися. 

Вчинки, що вимагають такої рефлексивної праці, за своєю внутрішньою 
природою самодетерміновані. Суб’єкт такого вчинку здійснює його не через 
зовнішнє нагадування (якоїсь особи, групи) чи прохання, а проявляючи власну 
ініціативу як безпосередню спонуку. Та найістотнішим є той факт, що таке 
спонукання є комплексним. Тут імпульсом до діяння виступає не одна духовна 
цінність, а духовна система особистості, принаймні важлива частина її складових 
(любов, піклування, відповідальність, скромність). 

Конкретизуємо вичленені характеристики таких вчинків та порадимо як 
оволодіти ними. У цьому зв’язку слід виходити з положення згідно з яким, 
духовність (як внутрішнє особистості) абсолютно співмірна з вчинками чи 
діяністю як зовнішнім особистості. Немає у особи зовнішнього без її внутрішнього 
як орієнтовної дії, якої б якості це внутрішнє не було. 

Особистості, яка у своєму духовному розвитку піднімається до розкритих 
нами вчинків, слід усвідомити, що її духовність має обов’язково виразитися у них, 
у їхніх результатах (у об’єктах вчинків). Адже буває так, що лише егоїстично-
утилітарні утворення виступають вчинковими спонуками. Тож така особистість у 
процесі духовної самосвідомості повинна оволодіти знаннями про свої духовні 
надбання та вміти вчасно сконцентровувати їх для досягнення успіху. 

Тепер розкриємо необхідність духовної роботи особистості з пізнавальними 
утвореннями для здійснення вчинку. Такий вчинок особистості вимагає, з одного 
боку, чіткого уявлення про його мету, з іншого – наявності у її внутрішньому 
досвіді певних здібностей як способів її досягнення. Річ у тім, що вчинки, про які 
йдеться, часто-густо вимагають від особистості математичних, біологічних, 
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філологічних вмінь. Наприклад, щоб учень допоміг своєму невстигаючому 
товаришу, він має володіти математичними знаннями та вміннями. 

Сутність духовного усвідомлення такого ряду пізнавальних надбань полягає 
у їхньому одухотворенні: вони, підпорядковуючись духовній системі особистості 
як суб’єкту вчинку слугують благу іншої особи. Якраз ця благодійна функція 
пізнавального досвіду має бути усвідомлення суб’єктом вчинку. 

Вчинки комплексної духовності несуть виховний заряд для людського 
оточення, оскільки воно випромінює високі почуття захоплення, благоговіння, 
вдячності. 

Настанова 10. Природа особистості така, що її самосвідомість ніколи не 
буває чистою, тобто вільною від думок. Говорять про тисячі їх, що наповнюють її 
впродовж доби. Зауважимо, що лише за допомогою спеціальних психовправ 
особистості вдається зробити свою самосвідомість прозорою. Розмірковування, до 
яких схильна особистість, звично стосуються пережитих нею різноманітних 
тимчасових ситуацій чи подій. Внутрішнє розмірковування щодо цих миттєвостей 
життя призводить до того, що вони стають набутком її свідомого минулого. У 
цьому зв’язку існує закономірність, згідно з якою все те, що стає минулим 
особистості, дещо втрачає свою душевну гостроту. Це вже є психокорекційним 
засобом, оскільки багато означених ситуацій і подій є вкрай душевно негативними 
для особистості. 

Схильність особистості до розмірковування може стати дієвим засобом її 
вдосконалення, яким воно стосуватиметься її духовного плану, стане духовним 
розмірковуванням, дією над собою. Буває й так, що особистість розглядає власне 
розмірковування як певний вид розваги, тоді воно втрачає будь-яку розвивальну 
цінність. 

Духовне розмірковування (і це його істотна особливість) піднімає 
особистість над життєвою рутиною, спрямовує до вищих інстанцій. Конкретніше, 
зростаюча особистість має сформувати внутрішню настанову, що привласнені нею 
духовні цінності, піднімають її над утилітарними прагненнями і спрямуваннями. 
Вона не повинна у своїх розмірковуваннях обмежуватись цими нижчими 
утвореннями, а зосереджуватись, хоча б час від часу, на більш глибоких проблемах 
життя. 

За такої внутрішньої спрямованості у особистості сформується схильність, 
згідно з якою, звертаючись до самої себе, вона тим самим звертатиметься до своїх 
духовних надбань. Відтепер для неї стає можливим випробовувати певну самотню 
думку силою всього того, що є найбільш святе і благородне в людині. Якщо ж вона 
цього не робить, то відкриває шлях до актуалізації темних потягів, які є у кожного. 

Настанова 11. Нині діючі системи виховання відображають надзвичайну 
складність цього процесу. Кожна з них, кладучи в основу той чи інший 
психологічний фактор чи їхню сукупність як феномен, пропонує методичну 
організацію, яка дозволяє досягти виховної мети. Можна вести мову про якісну 
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основу такої мети, про те, на які внутрішні утворення вона спрямована, у якому 
відношенні вона перебуває стосовно складових Я-особистості. 

Розвивальна потужність означених систем як правило й визначається 
кінцевим результатом, тобто тими духовно-моральними утвореннями, які 
досягнуті у ході формувального експерименту. 

Не заперечуючи такої логіки виховної аргументації, звернемо увагу на 
наступне. Кінцевий виховний результат, одержаний у процесі виховання, по-
перше, не є стабільним утворенням, яке не підвладне соціальному розмиванню, а 
по-друге, він не володіє вищими еталонними характеристиками, які презентують 
певну розвинену духовну цінність. 

На нашу думку, ефективність тієї чи іншої виховної системи має 
корелювати з тим, наскільки вона створює імпульси для самовиховання і 
саморозвитку її суб’єктів. Якраз у такій індивідуальній рефлексивній роботі й 
можливі подальші продуктивні перетворення певного ціннісного утворення. 

Центром духовної самодіяльності зростаючої особистості має стати духовна 
цінність як результат виховного процесу, але в особливому контексті. Вона 
повинна вміти зосередити свою самосвідомість на цій меті. Це має бути не лише 
когнітивним процесом, а пристрасним, енергійним актом. Тут не повинні мати 
місця думки, що відволікають особистість на інші життєві моменти. По-іншому, 
вона мусить зануритись у тимчасову штучну самотність, бути представленою лише 
самій собі. Простір самотності найбільш сприятливий для духовної самодіяльності 
особистості. Усе ж це не легка внутрішня справа, тому їй потрібна певна опора, 
більше того – допомога. Таким засобом виступить уже набута система духовних 
цінностей, або той духовний ідеал, який для неї значущий, і над яким вона працює 
на даний час. Негативні емоційні коливання, що можуть виникнути в процесі 
духовної самодіяльності, за апелювання до цих внутрішніх утворень, можуть 
трансформуватися в упевненість зростаючої особистості у досягненні поставленої 
мети духовного самовдосконалення. 

Настанова 12. Духовне вдосконалення набуває глибокого сенсу для 
зростаючої особистості, коли вона матиме більш-менш чітке уявлення про смисло-
ціннісний горизонт свого життя та здатна створити його проект. До його структури 
мають увійти такі загальні категорії як праця, яка згодом втілиться у певну 
професію, духовність як вищий рівень внутрішньої дієвої заполоненості, ціннісно 
утверджувальне служіння, ареал якого тяжіє до постійного соціального 
розширення. 

Робота перетворюється на визначальний життєвий параметр, коли її 
провідна мотивація пов’язана з прагненням особистості до соціального схвалення і 
престижу зі всіма його суспільними відносинами. 

Зростаюча особистість має, по-перше, володіти системою критеріїв власної 
духовності. Вони стосуються ясного розуміння того, яким має бути насичене 
внутрішнє життя з його основними духовними цінностями. До того ж їй слід 
розуміти механізми самовиховання та якими засобами досягається їх глибина. 
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По-друге, їй необхідно володіти показниками зрілості особистості. Вона 
стає зрілою, коли залишається надійною у часи випробувань, порядною – у часи 
спокус. Зріла особистість здійснила перехід від фрагментарності, нецілісності, 
досягнула стану, в якому неспокій закінчився, збентеження стосовно значення і 
сенсу життя вгамувалося. 

Зріла особистість здатна на рішення безвідносні стосовно негативної чи 
позитивної реакції від прихильників чи ворогів, оскільки має сталі критерії, які 
визначають, що правильно. Така особистість сказала безліч «ні» заради кількох 
величезних «так». 

Усе ж залишається питання – як досягти цих особистісних еталонів? Тут 
слід виходити з того, що зануритись у світ духовності кожна особистість може 
лише самостійно (звичайно за наявності зразка розвиненої дорослої особистості, 
яка створює умови для цього духовного дійства). 

Це не що інше як духовна задача довжиною в життя, з її цілями, смислами, 
способами досягнення результату. По-іншому, це і є життєвий проект, який 
оформлений як велика і складна проблема особистості. Особливість такої задачі 
полягає у тому, що особистість не може запозичити спосіб її розв’язання від 
попереднього покоління – це її власне устремління, творчість і шанс. Головне, щоб 
особистість залишалася вірною цій задачі, як вона буває вірною рідним чи друзям 
навіть у найтяжчих для себе ситуаціях. Її девізом має бути: не ухилятись від задачі 
життя, хоча на цьому шляху її можливо супроводжуватиме втома й розчарування. 
Задача, яка посідає найвищий ранг у прагненнях особистості, корелює з людським 
духом, який править світом, незважаючи на його несприйняття значною частиною 
людства. На жаль, є особи, які задачу життя зводять до чогось незначного, але 
наступить час, коли потрібно буде давати звіт за прожиті роки і вони виявляться 
порожнистими кулями. Усвідомлення цього може перетворитися на запізніле 
каяття. Адже справжнє життя у них не відбулося, воно було розтрачене марно. Тож 
особистості слід орієнтуватися на те, що її життя – це книга, яка повинна стати 
загальним надбанням – якраз у цьому його великий сенс. 

У процесі розв’язання задачі життя особистість будує систему діяльностей, 
які спрямовані на реалізацію головної мети. Якщо вона їх чесно любить, то тим 
самим творить велике мистецтво служіння, де високо значущі інтереси її власні й 
інтереси інших людей зливаються у єдине прагнення. 

Настанова 13. Нині завдяки узгодженим намаганням науковців і практиків 
у сфері освіти стало загальноприйнятим положення, згідно з яким чим виразніше і 
розгорнутіше зростаюча особистість осягає суспільне життя у розмаїтті 
позитивних і негативних сторін, у вмінні вичленити його суперечності, тим 
міцнішим стає її соціальний світогляд і відповідна діяльність. Така особистість 
набуває готовності до продуктивних суспільних змін, долаючи перешкоди, що 
виникають на цьому шляху. Ця широка соціально дієва спрямованість особистості 
пов’язана з розвитком у неї критичного мислення поряд з іншими його типами. 
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Однак є й інший аспект проблеми розвитку зростаючої особистості. Він 
пов'язаний з тим, що, як стверджують деякі мислителі, боротися людині зі світом 
набагато легше, ніж боротися з самою собою. В останньому випадку йдеться про 
створення духовно кращого в собі, неодмінно долаючи нижчі потяги й 
устремління. 

Тож поряд з розвитком критичного мислення слід розвивати критичну 
етичну рефлексію, яка звертає особистість на її внутрішній світ, у першу чергу на 
емоції і почуття та на ті утворення, які виникають на їх основі. Рефлексія у 
виховному плані розгортається як осмислення того чи іншого емоційного 
переживання і відповідного емоційного стану, у якому перебуває зростаюча 
особистість (заздрість, ненависть, погорда тощо). Цілком слушною з огляду на це є 
думка, згідно з якою, щоб виховати духовний стрижень, слід глянути в очі власним 
слабкостям. Відтак, відкривається можливість для духовно-рефлективної 
діяльності з критичного самоцінення: самозанепокоїння, самообурення, самогніву, 
самоосудження, що може призвести у комплексі з іншими виховними засобами до 
значущих ціннісних самозмін особистості. 

Запропоновані настанови, на яких ґрунтується гуманістично орієнтований 
виховний процес поступово призводить до опанування вихованцем духовною 
логікою, основними постулатами якої є: тобі потрібно віддати, щоб отримати. Ти 
маєш скоритися чомусь зовнішньому, задля того, щоб стати сильнішим 
внутрішньо. Запропонована формула, що обумовлюється духовною логікою, в 
узагальненому виді представляє інноваційну сутність виховного процесу, який у 
першому наближенні (тобто парціально, а не комплексно) продуктивно заявив про 
себе у широкій виховній практиці поки що в експериментальній формі й 
відповідних перетворювальних межах. 

Порівняння існуючої виховної практики за розробленими нами критеріями 
засвідчує розвивально-виховну перевагу як нашого теоретичного підходу, так і 
технологічно-методичних надбань, які характеризуються значним розширенням 
спектру використання. Головне при цьому – виникнення феномену 
випереджального ціннісного розвитку вихованців стосовно розвитку когнітивно-
інформаційного, який характерний для нинішньої освітньої ситуації. 
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Effective life planning activates processes as self-understanding and adaptation to 

an unstable world and a changing society, it helps to build both professional and personal 
life in accordance with one’s values, needs and interests. It clearly explains the reasons 
why the concept of life planning is widely discussed in modern foreign psychological 
and pedagogical resources. 

To be successful it is important to consider the common foreign practice of life 
planning. Starting this process, a person first of all formulates long-term plans: What are 
your life values? What makes you happy? What inspires you? and short-term goals: 
What are you going to do this year/month/week/today to get closer to your dream? 
Equally important for effective planning a successful life is self-understanding and the 
process of reflection.  

Life coachers and positive psychologists suggest continuing the statements about 
the greatest success, the biggest failure, the deepest regret, love, fears and hopes. 
Analysis of the results of the answers will help a person to self-understand better and set 
one’s goals more clearly. 

Success researchers (Keller, Samuel, Bergman, & Semmer, 2014) note that a 
person cannot fully fulfil one’s potential without achieving well-being which consists of 
five interrelated components of successful life: social, financial, physical, social and 
professional. When deciding on planning future, it is crucial to take into account all these 
components, because it will gradually assemble a puzzle of a happy life.  

A positive perception of one's personal and professional abilities is an extremely 
important indicator of successful human development, which to some extent implies a 
focus on positive planning of future activities. In addition, being in a state of happiness, a 
person most powerfully reveals potential in four areas of his life:  

1) intellectual (positive emotions contribute to the activation of educational and 
cognitive activities, critical and creative thinking in solving problems of varying 
complexity); 2) psychological (positive emotions protect against a bad mood, which 
quickly disappears in optimists, and promote productive activities); 3) social (positive 
emotions several times improve relationships in the team and provide effective 
interpersonal interaction); 4) physical (positive emotions have a good effect on a person's 
physical condition, not only improve well-being, but also promote faster recovery from 
illness and stressful situations). 
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According to Seppala (Seppala, 2016), only a positive focused person can get as 
close as possible to physical, psychological and professional well-being and as a result 
succeed in a particular area of life. The researcher names the following key aspects of 
building well-being: understanding one's own emotions and the ability to express and 
control them; positive attitude towards oneself and one's own experience; the desire to 
build both their own and public well-being; use of all possible ways of personal and 
professional development; enjoyment of awareness of their own achievements and 
successes; filling the path of professional and personal development with optimism and 
gratitude (Seppala, 2016). According to the latest research, a person can develop the 
ability to feel happy and overcome depression as well as a pessimist can learn to be an 
optimist and even increase the potential for life satisfaction. 

In conclusion it is important to emphasize on some practical exercises for building 
a happy life: express gratitude, focus on strengths, find purpose of life, do physical 
activities, follow happiness diet, think positively, improve relationships, find work-life 
balance, enjoy every moment of life.  
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Організація освітньої діяльності в 1-4-х класах закладів загальної середньої 

освіти здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну 
середню освіту», «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді на 2016-2020 роки», Концепції Нової української школи (схвалена 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016р. № 988-р «Про 
схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», Державного 
стандарту початкової освіти. 
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 У 2020/2021 навчальному році учні 4-х класів навчаються за навчальною 
програмою, затвердженими наказом МОН України від 05.08.2016 № 948 «Про 
затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх 
навчальних закладів» [1]. Одним із завдань закладів загальної середньої освіти 
НУШ є вдосконалення форм мотивації учнів до регулярних занять фізичною 
культурою з урахуванням інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних 
особливостей кожного. 

Сучасні стандарти освіти вимагають застосування компетентнісного підходу 
у навчанні, що передбачає використання навчальних засобів, які б виконували не 
тільки інформаційну, а й мотиваційну та розвивальну функції. 

З метою забезпечення мотивації уроки повинні бути різноманітними, 
насиченими, цікавими, нестандартними за формами організації навчання. 

Саме через компетентнісний підхід на уроках та у позаурочний час 
відбувається засвоєння основних умінь і навичок, що дає змогу забезпечити 
зростання показників фізичного розвитку, рухової підготовленості учнів. Успішне 
запровадження компетентнісного підходу у процесі планування уроків фізичної 
культури здійснюється через різноманітні форми організації роботи з учнями. 

Сучасний урок – це перш за все урок, на якому створюються реальні умови 
для інтелектуального, соціального, морального ставлення особистості учня, що 
дозволяє досягти високих результатів за визначеними метою та завданнями. 

Сучасний урок фізичної культури вимагає: 
- застосування елементів інноваційних методів навчання; 
- забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої, розвивальної спрямованості; 
- формування в учнів умінь і навичок самостійно займатися фізичними     

вправами; 
- використання диференційованого підходу до організації навчально- 

виховного процесу з урахування індивідуальних особливостей здоров’я і фізичної 
підготовки учнів. 

Уроки фізичної культури дуже часто називають уроками здоров’я. Це 
найефективніший спосіб загартування організму учнів, укріплення здоров’я, 
підвищення працездатності, вироблення вольових і фізичних якостей – всього, що 
так необхідно сьогодні учням, що якнайкраще сприяє підготовці їх до життя. Під 
час уроку можна використовувати такі сучасні освітні технології: 

- групової навчальної діяльності учнів; 
- дрібно групової навчальної діяльності; 
- колового тренування; 
- парні форми; 
- виховні технології: 
- технологія колективного творчого виховання; 
- педагогічна технологія.  
Ці освітні технології та інтерактивні методи навчання сприятимуть кращому 

розумінню учнями навчального матеріалу, підвищенню рівня знань з предмета 



ФОРМУВАННЯ У ШКОЛЯРІВ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ  
НОВИХ СМИСЛІВ В ОСВІТНЬО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, 30 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ 
 

 
 

 
18 

 

«Фізична культура», а також бажання учнів поліпшувати свої спортивні 
досягнення. Якщо кожен свій крок учитель звірятиме за єдиним орієнтиром: чи 
добре учням, чи корисна для них його робота, чи полегшує він життя своїм 
вихованцям [2]. 

Теоретичний матеріал передбачає формування в учнів основ знань про 
особисту гігієну, загартування, самоконтроль, організацію найпростіших форм 
самостійних занять фізичними вправами, історію та сьогодення олімпійського руху. 
Надання теоретичних знань здійснюється у процесі уроків фізичної культури. 

 Фізична культура як складова загальної культури, закладає основи 
збереження здоров’я та розвитку всіх його складових, використовує комплексний 
підхід до формування розумових та фізичних якостей і навичок, удосконалює 
фізичну та психологічну підготовку до активної життєдіяльності, формує 
пріоритети оздоровчої спрямованості фізичних вправ та забезпечує загальний 
культурний розвиток особистості [1]. 

 Важливою умовою здійснення освітнього процесу з фізичної культури є 
дотримання дидактичних принципів навчання: свідомості й активності; наочності; 
доступності та індивідуалізації; систематичності та послідовності; міцності та 
науковості.  

Враховуючи психологічні особливості молодших школярів, уроки фізичної 
культури повинні викликати в учнів позитивні емоції, з цією метою необхідно 
творчо використовувати ігрові методи, музичний супровід, сучасні комп’ютерні 
технології . 
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Виховання підростаючого покоління в національному дусі на принципах 
гуманізму, толерантності, антирасизму є одним з основних завдань сучасної освіти 
в Україні. Це завдання реалізується в усіх сферах освітньої галузі та орієнтується 
на новітні європейські стандарти виховання і підтримки підростаючого покоління, 
які зорієнтовано на розвиток солідарності і толерантності між молодим поколінням 
різних країн; посилення взаєморозуміння між ними; розвиток діяльності і 
життєздатності громадських організацій у молодіжній сфері; розвиток 
міжкультурного навчання. Саме в таких умовах формування національно-
культурної ідентичності дітей та молоді розглядається через призму самореалізації 
духовно-творчої особистості та визначено основними державними документами і 
нормативно-правовими актами України. 

Згідно Концепції Нова українська школа покликана плекати українську 
ідентичність та виховувати підростаюче покоління у закладах освіти на наскрізних 
цінностях. У Програмі «НУШ у поступі до духовних цінностей» основними 
духовно-моральними цінностями визначено любов, повагу до інших, гідність, 
відповідальність, совість, свободу, толерантність, справедливість, рівноправ’я, 
ініціативність, а виховання подається як цілеспрямована діяльність, що 
здійснюється в системі освіти й зорієнтована на створення умов для розвитку 
духовно-творчої особистості на онові загальнолюдських і національних цінностей, 
надання допомоги у життєвому самовизначенні, громадянській і професійній 
компетентності та цілісній самореалізації. 

Сформувати в дітей та молоді загальнолюдські цінності, ціннісні ставлення і 
судження, плекати українську ідентичність, – завдання нової української школи. 
Кінцевою метою виховного процесу повинна бути духовно розвинена та творча 
особистість.  

Сьогодні педагогічний колектив нашого ліцею ставить перед собою 
завдання не просто дати учневі багаж знань, умінь і навичок, а й зробити його 
компетентним, тобто здатним самостійно здобувати і використовувати знання в 
різних життєвих ситуаціях; готовим брати на себе відповідальність; бути активним 
у суспільному житті; таким, що знає не тільки історію та культуру своєї 
Батьківщини, але поважає чужу історію та культуру.  

З метою формування національно-культурної ідентичності школярів, 
активізації духовно-творчої самореалізації особистості в умовах виховної системи 
НУШ:  

- класними керівниками: створено культурне виховне поле, в якому кожен 
їх вихованець проживає шкільне життя( створення виховних систем класу; робота 
у проектах «Громадянського виховання Я-МИ-СІМ’Я-БАТЬКІВЩИНА», 
«Шкільний клубний простір», «Шлях до успіху», інтерактивної програми «Через 
національне самоствердження до процвітання»); проводиться робота по 
накопиченню у школярів досвіду спілкування з духовними цінностями з метою 
конструювання їх внутрішнього світу(залучення до активних видів діяльності, 
спираючись на основні напрямки виховної роботи, участь у різноманітних акціях, 
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проектах, конкурсах, турнірах ); виховний процес побудовано за принципом 
діалогу сім'ї й школи, учнів і вчителів, спрямованого на формування 
загальнолюдських цінностей; 

- керівники гуртків переконані у необхідності створення «поля свободи» у 
педагогічному процесі, яке сприяє максимальному забезпеченню самовираження 
особистості, створенню умов самотворення яскравої, неповторної 
індивідуальності, а все це сприяє створенню відповідного освітнього середовища 
де кожен учень зможе: розвинути здібності критичного мислення й незалежного 
висловлювання, розвивати спроможність приймати самостійні рішення беручи 
активну участь у діяльності учнівського парламенту ліцею та Дитячо-юнацькому 
об’єднані клубів за інтересами «Світанок»; поповнити знання у сферах, які цікаві 
йому й розкривають перед ним нові горизонти пізнання та можливість 
самореалізуватись через участь у гуртках: «Акварель», «Аплікація соломкою», 
«Майстерня чудес», вокально-хоровий , «Біла тура», «Чирлідинг», «Скринька-
берегиня», «Туристичний» та позакласній роботі з  навчальних предметів (учать у 
МАН,різноманітних конкурсах різного спрямування);  

Як бачимо, позакласна діяльність педагогів ліцею відіграє надзвичайно 
важливу роль у формуванні національно-культурної ідентичності у дітей та молоді, 
значною мірою тому, що її метою є задоволення моральних потреб і запитів дітей, 
розкриття їх здібностей та нахилів у неформальній обстановці. 

Організація позакласної діяльності для школярів є багатоаспектною та 
характеризує не лише певне поле діяльності, реалізацію різних виховних завдань, а 
й якість, що зумовлює пошуки нових, відповідних сучасним вимогам, змісту, форм 
і методів виховної діяльності, які спрямовані на розширення світогляду 
особистості школяра, закріплення і поглиблення етичних знань про історію 
українського народу, національні і культурні цінності, формування життєвих 
компетентностей, відповідних практичних умінь і навичок, здатності самостійно 
вирішувати поставлені перед собою завдання, бути самодостатньою особистістю. 
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Нові пріоритети розвитку освіти в Україні вимагають утвердження 

індивідуально-творчого підходу до навчально-виховного процесу, який актуалізує 
увагу до проблем формування компетентної особистості, яка здатна не тільки 
застосовувати на практиці знання, уміння та навички, але й має прагнення до 
самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого 
вибору та самореалізації у трудовій діяльності та громадянській активності. Тому 
питання формування креативності школярів набуває особливої ваги, адже 
креативність виступає пусковим механізмом адаптації особистості в умовах 
швидкоплинних змін і викликів сучасності, долучення до прогресивних 
перетворень у суспільному житті. 

Психолого-педагогічні дослідження тлумачать креативність як особистісну 
характеристику, яка забезпечує їй входження у творчий процес: сприйняття нових 
ідей, схильність до руйнування стереотипів з метою формулювання нових 
нестандартних рішень навчальних проблем. Як засвідчує педагогічний досвід в 
умовах інноваційно збагаченого середовища особистість продукує зростання 
креативності, з’являється стійка тенденція творчої самореалізації. Це вимагає 
оновлення змісту освіти, вдосконалення форм, методів, прийомів, засобів навчання 
та готовності вчителів до інноваційної діяльності, що цілком відповідає завданням 
реалізації Концепції Нової української, яка вимагає модернізації навчального 
процесу, його інформаційно-технологічного забезпечення. 

Філософія НУШ знаходить відображення в організації освітнього 
середовища, яке базується на засадах “педагогіки партнерства”, яка 
характеризуватися вільною доброзичливою атмосферою співпраці, свободою та 
своєрідністю самовираження особистості, діалоговою комунікацією всіх учасників 
освітнього процесу, повнотою та різноманітністю навчальної інформації.   

Доведено, що впровадження інноваційних технологій у практику навчання 
історії у середній школі забезпечує: 

- зміну ролі учасників процесу навчання, особливих рис набуває позиція 
вчителя та учнів. Вчитель стає менеджером процесу навчання; 

- зміну головного результату традиційної освіти – засвоєння готових 
систематизованих знань. Особливість інноваційного навчання історії полягає у 
тому, що елементом навчання стає інформація, яка потребує творчого 
опрацювання. 
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Технологізації навчально-виховного процесу відповідає прагненню 
досягнути очікуваних результатів з мінімальними затратами інтелектуальних, 
часових, енергетичних та фізичних ресурсів. Освітні технології виступають як 
сукупність науково-обґрунтованих способів організації педагогічної діяльності, 
упровадження яких приводить до оптимального розв’язання поставлених завдань, 
відтак, створюють передумови формування креативності школярів у процесі 
вивчення шкільних курсів історії. 

Формування креативності учнів у процесі навчанні історії з урахуванням 
вимог НУШ вимагає широкого впровадження інноваційних технологій, які 
передбачають: 

- забезпечення позитивної мотивації та самоактуалізацію школярів;  
- забезпечення продуктивної діяльності учнів через стимуляцію їх 

інтелектуальної активності, творчого мислення;  
- досягнення єдності «проблемної включеності» учнів у зміст навчального 

предмету з реалізацією «я – включеності» у вирішення поставлених перед ними 
пізнавальних завдань; 

- актуалізацію здатності учнів до самостійного пошуку; 
- використання системи творчих завдань. 
У такому інноваційно збагаченому освітньому середовищі креативність 

актуалізується.  
Підсумовуючи зазначимо, що Концепція Нової української школи формує 

запит на модернізацію навчання історії у школі через наскрізне запровадження 
інноваційних технологій, які суттєво розширюють можливості педагога, 
оптимізують управлінські процеси, а, отже, створюють оптимальні умови для 
формування компетентної креативної особистості, здатної конкурувати на ринку 
праці, учитися впродовж життя.  

Застосування інноваційних технологій в освітньому процесі має стати 
інструментом забезпечення успіху нової української школи. 
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В умовах реформування системи освіти в Україні переосмислюються мета і 

завдання вищої школи, актуалізується проблема забезпечення якісної підготовки 
майбутніх спеціалістів різних галузей, зокрема і педагогічних працівників. Серед 
вимог до сучасних фахівців особливо значущими є такі: володіння ґрунтовними 
теоретичними знаннями, практичними уміннями, навичками управлінської та 
організаційної діяльності; здатність творчо мислити, приймати та реалізовувати 
рішення у нетипових ситуаціях. Питання підготовки спеціалістів у ЗВО 
актуалізують розробку методологічних і методичних основ моделювання 
діяльності фахівця із відповідним ступенем вищої освіти, а також визначення 
оптимальних шляхів оновлення стратегій формування його професійної 
компетентності. 

Проблема моделювання діяльності в освітньому процесі є предметом 
дослідження багатьох науковців. Так, О. Борисова, Л. Карасьова вивчають 
теоретичні основи моделювання діяльності викладача ЗВО, Є. Лодатко – особливості 
моделювання в педагогіці в контексті розвитку інформаційних відносин, 
О.Пономарьов і С. Завєтний аналізують соціальну складову в моделюванні діяльності 
фахівця. Різні аспекти проблеми моделювання професійної діяльності фахівців 
висвітлюються в наукових працях А. Вербицького, Л. Семушиної, В. Загвязинського 
та інших. 

Сучасні вчені О Абдуліна, С. Мартиненко, І. Новіков, О. Савченко, 
О. Столяренко у своїх працях зауважують те, що моделювання глибоко проникає в 
теоретичне мислення і практичну діяльність людини. Зокрема, оновлення та 
модернізація вітчизняної системи освіти потребує творчого підходу до вирішення 
проблем педагогічної діяльності і управління закладами освіти. У контексті цього 
питання сучасні дослідники зазначають, що «саме моделювання, застосування 
якого дозволяє прогнозувати розвиток педагогічного процесу, орієнтує педагогів 
на досягнення кінцевих результатів навчання, забезпечує засвоєння і ефективне 
використання нових технологій, розвиває системне бачення розв’язання проблем, 
служить дійовим фактором поліпшення якості роботи закладу освіти» [4, с. 10]. 

Моделювання відносять до теоретичних методів, метою яких є створення 
структурних механізмів педагогічного процесу, вивчення логічних залежностей 
педагогічних явищ тощо. Модельний підхід передбачає створення моделі як 
спрощеної копії реального об’єкта чи явища. Як стверджується у значній кількості 
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педагогічних досліджень, розробка моделі фахівця є одним із значущих чинників 
підвищення якості його професійної підготовки. 

На думку О.Савченко, моделювання – це метод дослідження об’єктів на 
їхніх моделях-аналогах; побудова і вивчення моделей реально існуючих предметів 
та явищ і тих, що спеціально сконструйовані [3, с. 490]. Моделювання у 
педагогічній науці та практиці, порівняно з багатьма іншими галузями людського 
знання, має особливості, природа яких ґрунтується на неоднозначності 
педагогічних понять, практичній відсутності прийнятних механізмів виміру 
розвитку особистості у процесі навчання, навчальних здобутків студентів тощо. 

Погоджуючись із думкою В. Михеєва, Є. Лодатко зазначає, що 
моделювання в педагогіці має декілька аспектів застосування: 

• гносеологічний, в якому модель відіграє роль проміжного об’єкта у 
процесі пізнання педагогічного явища; 

• загальнометодологічний, який дозволяє оцінювати зв’язки і відношення 
між характеристиками стану різних елементів освітнього процесу на різних рівнях 
їх опису і вивчення;  

• психологічний, який дозволяє вести опис різних аспектів навчальної і 
педагогічної діяльності та виявляти на цій основі психолого-педагогічні 
закономірності [1]. 

У практичній педагогічній діяльності моделювання здійснюється поетапно. 
У дослідженнях С. Вітвіцької, О. Спіріна, А Яцишина та інших зазначається, що 
ефективне педагогічне моделювання включає п’ять основних етапів: 1) вивчення 
проблеми побудови моделі та визначення функцій об’єкта, який досліджується, 
його місця та ролі у системі освіти; 2) постановка завдань для з’ясування 
компонентів моделі, її ефективного функціонування та діагностики; 
3) виокремлення необхідних компонентів моделі та визначення критеріїв для їх 
діагностики; 4) встановлення взаємозв’язків (логічних, функціональних, 
семантичних, технологічних та інших) між визначеними раніше компонентами 
моделі; 5) розробка моделі та передбачення її динаміки [2, с. 20]. 

Останнім часом застосування методу моделювання в педагогічній науці та 
практиці стало доволі поширеним. Пояснюють це різноманіттям його 
гносеологічних функцій, що зумовлює вивчення педагогічних явищ і процесів на 
спеціальному об’єкті – моделі, яка є проміжною ланкою між суб’єктом – 
педагогом, дослідником і предметом дослідження, тобто певними властивостями і 
відношеннями між  елементами освітнього процесу. 

Таким чином, педагогічне моделювання передбачає дослідження та 
відтворення у дещо простішому вигляді структури багатофакторного явища через 
штучно створений зразок, спеціальну знаково-символічну форму, безпосереднє 
вивчення якої дає нові знання про об’єкт. Сутність педагогічного моделювання 
розкривається як відображення характеристик існуючої педагогічної системи у 
спеціально створеному об’єкті. Науково-обґрунтована модель певного 
педагогічного процесу передбачає відтворення не лише його статичного стану, але 
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і динаміки, дає змогу прогнозувати його розвиток та майбутні очікувані 
результати. 
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Зміст навчання української мови на сучасному етапі поділяється на основні 
змістові лінії: мовленнєву, мовну, соціокультурну, що пронизані діяльнісною 
змістовою лінією [3, с.11]. 

Висвітлюючи  проблему реалізації діяльнісної змістової лінії, ми маємо на 
меті формування умінь аналізувати, порівнювати, виділяти головне, узагальнювати 
(практично) на матеріалі мовних одиниць, які належать до різних рівнів мовної 
системи; формування умінь здійснювати мовленнєву діяльність в усіх її видах – 
говорінні, читанні, слуханні, письмі та акцентуємо увагу на  таких питаннях: що 
таке мислительна діяльність та види мислительних операцій, як вона здійснюється 
в процесі навчання школярів, у якому зв’язку знаходяться види мислительних 
операцій у процесі мислительної діяльності, як співвідносяться образ, слово і 
діяльність в процесі мислення; які етапи розвитку аналізу, синтезу і порівняння, 
умовиводів, абстракції, узагальнення і конкретизації, розуміння і засвоєння 
зв’язків і відношень, формування поняття, розвиток класифікації і систематизації. 

Вирішення цих питань, безперечно, дасть змогу вчителям успішно 
працювати на уроках української мови. 
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Теоретичні засади дослідження склали праці психологів і психолінгівістів 
(Л. С. Виготський, Л. М. Фрідман, М. М. Шардаков та інші), ключові положення 
дидактичних наукових доробок (А. М. Алексюк, І. Я. Лернер, О. Я. Савченко, М. 
М. Скаткін та інші), а також провідні ідеї українських методистів, що у своїх 
працях наголошують на певні аспекти щодо реалізації діяльнісного компоненту (Л. 
В. Варзацька, М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко та інші). 

Школярі засвоюють поняття, закони і правила в процесі мислительної 
діяльності, яка розвивається і удосконалюється у процесі навчання. 

На думку дидактів, формування умінь міркувати – є надзвичайно важливим 
для розвитку пізнавальних здібностей [1]. Це – комплексне вміння, в якому 
інтегруються уміння логічно мислити і уміння зв’язно, послідовно викладати свої 
міркування. Індивідуальна мислительна діяльність і є ядром навчальної діяльності. 
Будь-яка розумова дія складається з певних операцій, а в основі всіх розумових дій 
лежать процеси аналізу й синтезу, тобто розкладання та об’єднання. Виконуючи їх, 
учень спостерігає, виділяє ознаки, частини, диференціює, виявляє зв’язки. Отже, й 
формування загально пізнавальних умінь передбачає опору на ці операції. 

Спільним є й критерії сформованості пізнавальних умінь. Зокрема, учень 
повинен знати суть такого способу дії і вміти ним самостійно користуватися. Тому 
випускник, здобувач початкової освіти, має знати не тільки, що таке, скажімо, 
порівняння, а і які операції потрібні для його виконання, в якій послідовності їх 
здійснюють, порівнюючи різні об’єкти. 

Для реалізації діяльнісної змістової лінії на уроках української мови в 
початкових класах були розглянуті запропоновані різноманітні методи навчання. 

У ході дослідження ми зробили висновок про те, що для реалізації 
діяльнісного компоненту ефективними є методи: проблемний, пошуковий, 
дослідницький, продуктивно-творчий; індуктивний, дедуктивний і аналогії;  
методи і прийоми за принципом розчленування та об’єднання знань. 

На думку вчених, методику реалізації діяльнісної змістової лінії на уроках 
української мови треба розробляти з позиції комунікативно-діяльнісного підходу, 
оскільки засвоєння мови відбувається через мовлення та за активної мовленнєвої 
діяльності [2]. 

Саме з таких позицій ми розробили експериментальну програму реалізації 
діяльнісної змістової лінії на уроках української мови. У процесі дослідження нами 
були розглянуті різноманітні прийоми, які сприяють розвитку і формуванню 
мислительних операцій у школярів. Це ігрові елементи; нестандартні завдання 
пізнавального типу в межах частково-пошукового та проблемного методів; 
використання пам’яток послідовності виконання розумових дій; робота з 
деформованим текстом. 

Вище вказані прийоми виявилися найбільш ефективними для формування і 
розвитку мислительних операцій на уроках української мови. Такий висновок 
підтверджений розробленою експериментальною програмою, яка була апробована 
нами на базі Карпилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Програма 
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підвищує ефективність навчально-виховного процесу і позитивно впливає на 
загальний розумовий розвиток дітей. 

На основі аналізу та узагальнення досвіду роботи кращих учителів і даних 
експерименту ми прийшли до висновку, що реалізації діяльнісної змістової лінії 
вивчення української мови в початкових класах сприяють такі фактори: створення 
проблемних ситуацій під час вивчення теоретичних питань та розв’язування 
практичних завдань; розв’язання цікавих завдань, зокрема логічних, ребусів, 
шарад, метаграм, кросвордів, анаграм, чайнвордів, вправ-загадок і вправ-жартів; 
самостійне розв’язання учнями пошукових завдань, що передбачають застосування 
засвоєних знань на практиці; індивідуальне навчання: робота з розвитку розумової 
діяльності дітей, їх інтересів, з покращення якості знань учнів; організація змагань 
на краще виконання завдань з використанням елементів гри; міжпредметні зв’язки 
при формуванні умінь оперувати тими чи іншими мислительними операціями. 
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Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. 

Основна мета – створити школу, в якій буде приємно вчитися і яка дасть учням не 
лише знання, але й можливість застосовувати їх у повсякденному житті. Місія 
Нової української школи – підготовка таких випускників шкіл, які стануть 
впевненими особистостями, гідними громадянами, патріотами своєї держави та 
інноваторами в освіті та науці. Атмосфера у такому закладі має тільки позитивний 
характер, кожен вихованець має рівні права та можливості для своєї реалізації та 
розвитку здібностей і талантів протягом життя. 
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Підготовка молодого покоління вимагає реформування системи освіти та 
удосконалення практичної діяльності, пошуку нових пріоритетів у постановці 
цілей та змісту, а також підборі форм та методів, що використовуються для 
побудови навчальної діяльності учнів. 

Одним із головних способів методичного оновлення уроків у Новій 
українській школі є підготовка інтегрованих уроків, що проводяться на основі 
навчального матеріалу з кількох предметів та об’єднуються навколо однієї теми. 
Це міждисциплінарна форма освітнього процесу, яка ґрунтується на теорії 
пізнання і розумінні того, що пошук знання є найкращим способом 
міжпредметного дослідження. 

Метою інтегрованих уроків має бути всебічне вивчення певного явища чи 
об’єкта, обмірковане сприйняття навколишнього, формування знань та умінь, 
розвиток фантазії та інтересів, удосконалення позитивно-емоційного настрою. 
Використання цікавого та пізнавального матеріалу дає можливість з різних сторін 
пізнати явище, поняття та домогтися цілісного відтворення знань. І це не 
випадково, адже учень початкової школи сприймає навколишній світ цілісно. Для 
нього існують не назви навчальних предметів, а різноманіття об’єктів 
навколишнього світу і їх звуки, фарби, величини.  

Під час підготовки до інтегрованого уроку необхідно: 
• ознайомитися з психологічними і дидактичними основами протікання 

інтеграційних процесів у змісті освіти; 
• виділяти в програмі з кожного навчального предмета подібні теми, що 

мають загальні аспекти соціального життя; 
• визначати зв’язки між подібними елементами знань; 
• змінювати послідовність вивчення тем, якщо в цьому є необхідність;  
• ретельно планувати кожен урок, виділяти головні та супутні цілі; 
• моделювати зміст уроку, наповнювати його тільки тим змістом, який 

підтримує головну мету;  
• забезпечувати оптимальне навантаження дітей враженнями [1]. 
Структура інтегрованих уроків вимагає особливої чіткості і стрункості, 

продуманості і логічного взаємозв’язку досліджуваного матеріалу з різних 
предметів на всіх етапах вивчення. Це успішно досягається за рахунок 
компактного, сконцентрованого використання навчального матеріалу програми. 

Основою розробки інтегрованих уроків є тематичний підхід – такий підхід, 
коли за змістову, методичну та організаційну одиницю процесу навчання береться 
не урок, а навчальна тема (розділ) навчальної дисципліни. Тематичний підхід 
дозволяє встановити, що вивчена тема може бути пов’язана з іншими темами 
навчального предмета чи курсу, а також з різними темами інших дисциплін 
навчального плану початкової школи, тобто з вивченої теми можуть діяти 
внутрішньо предметні, внутрішньо курсові і міжпредметні зв’язки одночасно. 

Виділяють такі основні ознаки інтегрованого уроку: 
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• інтеграція будується як взаємодія різнорідних, раніше роз’єднаних 
елементів; 

• інтеграція пов’язана з якісними і кількісними перетвореннями 
взаємодіючих елементів; 

• інтеграційний процес має свою логіко-змістовну основу і структуру; 
• повинні мати місце педагогічна доцільність і відносна самостійність 

інтеграційного процесу [2]. 
Ці ознаки інтеграції є підставою для її застосування в сучасній освіті. Так, 

практика підтверджує, що доцільним є проведення інтегрованих уроків, на яких 
поєднуються такі предмети: математика-технологія; математика-навколишній світ; 
математика-читання тощо. Інтеграція таких дисциплін дозволяє за коротший час 
оволодіти необхідними знаннями, вміннями, не знижуючи при цьому рівня знань, а 
більше того, сприяючи активації навчальної діяльності. Інтегровані уроки 
розширюють рамки звичайного уроку, а отже, збільшується можливість розвитку 
творчих здібностей кожного учня. 

Список використаних джерел: 
1. Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Н. М. Бібік.  

Київ: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с. 
2. Остонова М. А. Особливості побудови і проведення інтегрованих уроків 

у початковій школі. Досягнення в освіті і науці. 2020. С.22-24. 
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Сучасна система освіти України, побудована на засадах гуманізму та 

духовності, передбачає кардинальні зміни у професійній підготовці педагогів. Так, 
одним із основних напрямів інноваційних освітніх процесів є вирішення проблеми 
становлення особистості майбутнього вчителя, зокрема, формування його 
ціннісних орієнтацій, що утворюють внутрішню основу регуляції професійної 
діяльності та зумовлюють прагнення студента до неперервного 
самовдосконалення. 

Проблема підвищення рівня професійної компетентності майбутнього 
вчителя, здатного творчо мислити, моделювати освітній процес, бути генератором 
та реалізатором ідей, впроваджувати нові технології в процес навчання та 
виховання є актуальною в сучасних умовах. Це зумовлено, по-перше, тим, що 
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професіонально компетентний вчитель позитивно впливає на формування творчого 
учня, по - друге, може досягнути кращих результатів у своїй діяльності, по-третє, 
реалізує свої творчі можливості. Професійно компетентний фахівець може і 
повинен бути підготовлений за час навчання в педагогічному закладі вищої освіти, 
в нього мають бути сформовані всі необхідні для майбутнього вчителя складові 
професійної компетентності, які дозволяють йому успішно здійснювати 
педагогічну діяльність. 

Під практичною готовністю майбутнього педагога до проведення занять 
розуміють набуття ним досвіду застосування складових теоретичної готовності на 
практиці: через імітацію майбутньої педагогічної діяльності під час рольових ігор, 
через проектну діяльність з розв’язування методичних проблем, і під час 
педагогічної практики. 

На думку багатьох міжнародних експертів, компетентності є тими 
індикаторами, що дозволяють визначити готовність випускника до життя, його 
подальшого особистого розвитку й до активної участі в житті суспільства. Постає 
питання, які підходи, форми роботи можуть задовольнити сучасний попит 
студентів, сформувати необхідні компетентності, професійно-особистісні якості 
майбутніх вчителів, фахівців освітньої сфери. 

Розвиток професійної компетентності студента є одним із основних завдань 
будь-якого навчального закладу, проте, поки не сформовано єдиної думки з 
проблеми формування професійної компетентності. У науковій літературі 
визначилися кілька основних підходів, ключовим серед яких є концепція Н. 
Кузьміної. Вона визначила компетентність через сфери здібностей, що необхідні 
педагогам. Інші автори включають до цих здібностей і психологічні якості 
особистості, а також особисті якості, такі як: ініціативність, відповідальність, 
працьовитість, цілеспрямованість, впевненість у собі. Іншим уявляється, що 
необхідно включити до структури компетентності і мотиваційно-ціннісну сферу, 
яка значною мірою визначає рівень оволодіння знаннями. Таким чином, 
перераховані складові професійної компетенції окреслюють, по суті справи, 
зрілість людини у професійній діяльності, у професійному спілкуванні, у 
становленні особистості професіонала, його індивідуальності. Формування 
майбутнього фахівця здійснюється через зміст освіти, що включає не лише перелік 
навчальних предметів, а й професійні навички й уміння, що формуються у процесі 
оволодіння предметом, а також засобами активної позиції студента в соціальному, 
політичному і культурному житті педагогічного закладу. Усе це в комплексі 
формує і розвиває особистість майбутнього педагога, його здатність до 
саморозвитку і самовдосконалення, що дасть можливість забезпечувати йому 
ефективне функціонування як суб’єкта-професіонала сфери "людина - людина".  

Саме на практиці студент може зрозуміти, чи правильно він вибрав для себе 
сферу діяльності. Вчителю сьогодні не достатньо бути тільки знавцем свого 
предмета. Ефективність його роботи визначається самою особою викладача, його 
світоглядом, культурою.  
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Сфера відношення до педагогічної справи націлює педагога на синтез низки 
властивостей. В педагогічній справі він повинен бути: науковцем (володіти 
підходами і методами дослідження роботи); педагогом (знати та вміти 
застосовувати на практиці педагогічну теорію); психологом (знати основи 
психології, вікові й індивідуальні психологічні особливості учнів, студентів); 
технологом (володіти методикою і технологією навчально-виховного процесу, 
втілюючи наукові ідеї в практику); організатором (володіти навичками управлінця-
менеджера для керівництва колективом); артистом (вміти перевтілюватися, 
володіти правильною дикцією, художнім словом) тощо.  

Педагог– це фахівець високої культури, який глибоко знає свій предмет, 
добре обізнаний з відповідними галузями науки і мистецтва, питаннями загальної і 
передусім дитячої психології, досконало володіє методикою навчання й виховання.  

Таким чином, процес підготовки компетентного фахівця - сучасного вчителя 
початкової школи, - здатного розвивати професійні риси, працювати нестандартно, 
творчо, відповідально ставитися до своїх професійних обов’язків є одним із 
головних пріоритетів сучасної педагогіки початкової освіти.  
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підприємливих о Концепції  НУШ: [3,с.9]. Саме таких людей починає готувати 
Нова українська школа.   

Погодьмося, кожна дитина – неповторна, наділена від природи унікальними 
здібностями, талантами та можливостями, тобто талановита у якійсь галузі життя. 
А тому, аналіз змін, які відбуваються в освіті та відображені в ряді нормативних 
документів, дають підстави стверджувати, що місія нової української школи – 
допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини 
на основі партнерства між учителем, учнем і батьками. 

Реалізація Концепції Нової української школи можлива у разі  
компетентнісного підходу та створення сприятливих умов для розвитку творчих 
здібностей учнів, що забезпечить результативність та ефективність даного процесу 
[3]. 

Відповідно до головного документа НУШ,  внутрішньої системи 
забезпечення  якості освіти основними складовими таких умов є : 

1.Сучасне освітнє середовище. Кабінети початкової школи урізноманітнені 
варіантами організації навчального простору, забезпечені мобільними робочими 
місцями; інтерактивним обладнанням; матеріалами для творчості й можливості в 
будь-яку хвилину діяти з ними.  Сучасна бібліотека, яка є ресурсним осередком і 
експериментальним майданчиком для учнів і вчителів, забезпечує  вільний доступ 
до якісних електронних підручників, енциклопедій, бібліотек, лабораторій. 

2. Забезпечення рівного доступу до освіти. За потребою організацію 
інклюзивної, індивідуальної, сімейної форм навчання та  налагодженість роботи 
психологічної служби, асистентів вчителів в напрямку  удосконалення корекційно-
розвивальних занять. 

3. Дотримання принципів педагогіки партнерства. Партнерські взаємини 
між учнем, учителем та батьками є однією з ключових засад якісного 
реформування української школи.  Батьки є повноцінними суб’єктами освітнього 
процесу. Про це свідчить співпраця  під час дистанційного навчання в умовах 
карантину, що дозволяє забезпечити індивідуальну освітню траєкторію здобувача 
освіти та неперервність освітнього процесу. 

4. Створення атмосфери довіри та взаємоповаги. Забезпечення комфортної 
психологічної атмосфери, сприятливої для творчого пошуку учнів,  надаючи 
свободу у виборі діяльності, вилучивши з ужитку оціночні судження. Таким чином  
формування відчуття внутрішньої безпеки, розкутості та свободи 

5. Навчання впродовж життя, що передбачає опанування умінь і навичок, 
необхідних для подальшого навчання  через дотримання методичних 
рекомендацій, вимог організації освітньо-виховного процесу щодо розвитку 
творчих обдарувань сформульованих відповідно до принципів вказаних 
розробниками Концепції НУШ [3]. 
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Оскільки важливим для успішної навчальної діяльності є власна діяльність 
школяра, то діяльність  педагогів має бути спрямована на широке застосовування 
методів викладання, заснованих на співпраці (ігри, проекти – соціальні, 
дослідницькі, експерименти, групові завдання тощо); залучення учнів до спільної 
діяльності, що сприятиме їхній соціалізації та успішному перейманню суспільного 
досвіду [4].  

6. Забезпечення розвитку культурної компетентності, що передбачає 
залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші 
види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого 
вираження особистості. А також реалізацію завдань виховної роботи , всіх її 
напрямків через проведення різних форм виховної  діяльності у процесі навчання і 
позакласній діяльності, роботу органів учнівського самоврядування. 

7. Реалізація екологічної компетентності забезпечується  шляхом залучення 
учнів до різноманітних конкурсів на екологічну тематику, що передбачає 
усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил 
природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів. 

8. Створення умов для фізичного й психоемоційного розвитку, формування 
здорового способу життя, що надзвичайно важливо для дітей молодшого 
шкільного віку. 

Відповідно до організації різних форм здобуття освіти, зазначених 
розробниками Концепції НУШ, як умови реалізації індивідуальної освітньої 
траєкторії учнів, головною метою якої є персональний шлях реалізації 
особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його 
здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду,  дає нам 
можливість допомогти учневі вибудовувати власну освітню програму і отримувати 
можливість рухатись до окресленої мети за індивідуальною освітньою 
траєкторією. Таким чином, кожен учень отримає змогу навчатись у власному 
єдиному  і неповторному закладі освіти, який змоделює він сам. 
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Основна мета навчання української мови в початкових класах – формування 

ключової комунікативної компетентності школяра, яка виявляється у здатності 
успішно користуватися мовою (всіма видами мовленнєвої діяльності) у процесі 
спілкування, пізнання навколишнього світу, вирішення життєво важливих завдань. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчив, що проблема розвитку 
мовлення учнів початкових класів, формування й удосконалення мовленнєвих 
умінь є однією з провідних у працях вітчизняних і зарубіжних психологів 
(Г. О. Балл, П. Я. Гальперін, Д. Б. Ельконін, М. І. Жинкін, Г. С. Костюк, 
О. М. Леонтьєв та ін.), дослідників мовлення дітей молодшого шкільного віку (В. І. 
Бадер, Л. О. Варзацька, М. С. Вашуленко, І. П. Гудзик, Т. О. Ладиженська, 
Н. Ф. Скрипченко, В. О. Собко, М. Г. Стельмахович, О. Н. Хорошковска та ін.). 

Сучасні зміни суспільних і соціокультурних умов зумовили переорієнтацію 
системи шкільної освіти на формування в учнів життєвих компетентностей, які 
дозволять їм успішно навчатися, орієнтуватися в сучасному соціумі, 
інформаційному просторі, на ринку праці, виконувати соціально важливі завдання, 
реагувати на потреби і виклики часу. З огляду на зазначене, актуальним завданням 
сучасної школи є реалізація компетентнісного підходу, що передбачає 
спрямованість освітнього процесу на формування в учнів ключових і предметних 
компетентностей. 

На запровадження компетентнісного підходу націлює Концепція Нової 
української школи, в якій зазначається, що «знання та вміння, взаємопов’язані з 
ціннісними орієнтирами учня, формують його життєві компетентності, потрібні 
для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці» [2, c. 10]. 

Процес формування комунікативної компетентності передбачає: засвоєння 
знань про способи взаємодії з оточуючими; оволодіння уміннями і навичками 
використовувати засоби мови в усному мовленні; розвиток діалогічного і 
монологічного мовленням; оволодіння культурою усного і писемного мовлення; 
засвоєння норм мовленнєвого етикету в ситуаціях навчального і побутового 
спілкування; опанування навичок роботи в групі, колективі; розвиток здібностей 
навчальної співпраці; оволодіння різними соціальними ролями; формування 
уміння критично оцінювати думки і дії інших людей. 

Отже, комунікативна компетентність передбачає не тільки оволодіння 
необхідною кількістю мовних і мовленнєвих знань, а й формування умінь 
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практичного використання мови в процесі мовленнєвої діяльності. Крім того, 
комунікативна компетентність відображає рівень майстерності людини у 
спілкуванні з іншими людьми і базується на психологічних знаннях про себе та 
інших, а також на здатності обирати стратегію спілкування і застосовувати 
комплекс відповідних умінь. 

Компетентнісний підхід у навчанні, як зазначає К. І. Пономарьова [3, c. 15], 
передбачає формування в учнів таких умінь і розвиток на їх основі таких 
здібностей, які дозволять їм максимально реалізувати себе в суспільстві. Виходячи 
з цього, комунікативна компетентність, є характеристикою особистості, її 
здатністю, яка виявляється в поведінці, діяльності, що забезпечує вирішення 
практичних життєвих комунікативних ситуацій. 

На підставі аналізу наукових джерел, присвячених формуванню 
комунікативної компетентності, можна зробити таке узагальнене визначення: 
комунікативна компетентність – це характеристика особистості, яка охоплює 
сукупність знань, умінь, досвіду і особистісних якостей, що дає можливість 
успішно реалізувати мету спілкування і досягати взаєморозуміння між його 
учасниками. В комунікативній компетентності можна виділити теоретичний, 
практичний і особистісний складники. Теоретичний передбачає наявність знань 
про міжособистісну взаємодію, уміння знайти необхідну інформацію, її джерело, 
переконливо аргументувати свою позицію, правильно (стилістично і граматично) 
оформити висловлення, викладати інформацію зрозуміло, чітко, доступно і 
виразно. До практичного складника відносимо поєднання умінь сприймати себе, 
партнера по спілкуванню і самого процесу спілкування (уміння розуміти настрій 
співрозмовника, слухати його, використовувати власний досвід у спілкуванні). 
Особистісний складник охоплює комплекс комунікативних властивостей і якостей 
особистості (розпізнавання внутрішнього стану інших людей – емпатія, оцінка 
альтернативних ліній власної поведінки і вибір дій, на які очікує співрозмовник, 
товариськість, толерантність, здатність до рефлексії).  

Формування комунікативної компетентності має гармоніювати з 
дидактичною системою, яка забезпечує розвиток особистості, її активної життєвої 
позиції на всіх етапах навчання. Адже формування світогляду, розвиток 
пізнавальної активності й самостійності значною мірою залежить від того, 
наскільки школярі володіють рідною мовою, мовленнєвими вміннями й 
навичками. 
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Готовність майбутніх учителів до інклюзивного навчання у початковій 
школі виявляється у сукупності спеціальних фахових знань і вмінь, стійкому 
вмотивованому бажанні здійснювати цю діяльність, здатності оцінювати рівень 
власної підготовки та підвищувати його.  

На основі аналізу наукових праць визначено педагогічні умови як 
сукупність організаційних положень, які забезпечують результативну підготовку 
майбутніх учителів у визначеному напрямі, що детермінують мету, зміст та 
результат процесу формування готовності до реалізації інклюзивного навчання в 
закладі загальної середньої освіти: 1) орієнтація освітнього процесу на 
професійний розвиток майбутніх учителів до роботи в інклюзивних закладах  
загальної середньої освіти; 2) формування відповідних фахових компетентностей і 
компетенцій (знань, умінь і навичок) задля їхнього застосування у майбутній 
професійній діяльності закладу загальної середньої освіти; 3) побудова освітнього 
процесу закладу вищої освіти з обов’язковим включенням навчальних дисциплін з 
інклюзивної освіти, організації інклюзивного навчання та їхніх елементів до 
викладання різних дисциплін. 

Перша педагогічна умова реалізовувалася під час викладання курсу 
«Організація інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти». 
Здобувачі освіти прослухали такі лекції: «Структура та організація цілісного 
освітнього процесу в інклюзивному середовищі закладу загальної середньої 
освіти», «Особливості підготовки вчителя початкової школи до організації 
інклюзивного навчання», «Форми і методи навчання в інклюзивному класі», 
«Особливості організації уроку в інклюзивному класі».  

Перша лекція «Структура та організація цілісного освітнього процесу в 
інклюзивному середовищі закладу загальної середньої освіти» була присвячена 
визначенню нормативних документів змісту інклюзивної початкової освіти; 
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особливостей забезпечення змісту інклюзивної освіти для дітей з особливими 
освітніми потребами; цілісного освітнього процесу, його організації та структури; 
мети і завдання інклюзивного навчання.  

На лекції «Особливості підготовки вчителя початкової школи до організації 
інклюзивного навчання» студенти ознайомились з етапами підготовки вчителя до 
організації інклюзивного освітнього процесу: педагогічна діагностика; попередня 
підготовка до навчального процесу (тематичне і календарне планування); 
безпосередня підготовка до процесу навчання (поурочне планування), враховуючи 
особливості учнів, а саме: порушеннями психофізичного розвитку, зору, слуху, 
конативної й емоційної сфери, опорно-рухового апарату.   

Лекція «Форми і методи навчання в інклюзивному класі» була присвячена 
ознайомленню майбутніх учителів початкової школи з формами організації 
навчання; процесом навчання в інклюзивному класі; диференційованим 
(багаторівневим) процесом навчання в інклюзивному класі; сутністю, функціями, 
структурою та класифікацією методів; інтенсивними методами розвитку 
когнітивної, емоційної, конативної сфер; засобами навчання учнів з особливими 
освітніми потребами. 

Педагогічна умова, котра стосується формування відповідних знань, умінь і 
навичок у майбутніх учителів початкової школи щодо застосування інклюзивних 
компетентностей і компетенцій у професійній діяльності, реалізовувалася через 
організацію контекстного навчання на лабораторно-практичних заняттях у процесі 
професійної підготовки в закладі вищої освіти, на яких студент посідав центральне 
місце з точки зору його активної діяльності в інклюзивному середовищі закладу 
загальної середньої освіти. 

Третя педагогічна умова полягала у побудові освітнього процесу ЗВО з 
обов’язковим включенням інклюзивного контенту та його елементів до різних 
навчальних дисциплін. У систему підготовки було визначено додаткові завдання, 
націлені на реалізацію змісту готовності майбутніх учителів початкової школи до 
здійснення педагогічної діяльності в інклюзивному закладі загальної середньої 
освіти. 

Змістовий ресурс педагогічних умов був реалізований із студенти І курсу 
магістратури. Здобувачі освіти у ході проходження педагогічної практики 
відвідували уроки в інклюзивних класах, що сприяло отриманню певного досвіду 
проведення уроків і спілкування з молодшими школярами. Під час проведення 
«пробних» уроків і спостереження за методикою досвідчених вчителів закладу 
освіти в майбутніх учителів формувалися такі якості, як толерантність, доброта і 
добродушність, розумова і моральна зрілість. Саме педагогічна практика реалізує 
бажання самостійної педагогічної діяльності майбутніх вчителів початкової школи 
в інклюзивному задля оволодіння, сформованими в закладі вищої освіти 
здібностями інклюзивної компетентності та компетенції.  

Реалізація названих педагогічних умов формування у майбутніх учителів 
готовності актуалізує пошук методики, яка б дозволила використати всі 
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можливості для професійної підготовки студента. В основу такої методики 
покладено положення про структурно-функціональний взаємозв’язок усіх 
компонентів освітнього процесу. При цьому така підготовка має забезпечувати 
формування визначених складників досліджуваної готовності. 

Список використаних джерел: 
1. Бабичев Ф. С. Український радянський енциклопедичний словник. Київ: 
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м. Рівне 
 
Нині в Україні відбувається істотна зміна ставлення суспільства до осіб з 

проблемами здоров’я, особливостями психофізичного розвитку та оцінки 
можливостей дітей з особливими потребами. Глобалізація завдань соціальної 
інтеграції таких дітей, готовність суспільства і держави переосмислити своє 
ставлення до них з метою забезпечення рівних прав у різних галузях життя, 
включаючи освіту, як це і прийнято на теренах соціокультурного простору 
високорозвинутих країн, куди прямує Україна, вимагає відповідних змін і у 
категоріально-понятійному апараті. Однак на сьогодні в Україні немає єдиної 
офіційної термінології для характеристики дітей з особливими потребами. Тому 
актуальність даної публікації полягає у визначенні єдиної зрозумілої для всього 
суспільства термінології для характеристики дітей з особливими потребами, яка не 
буде носити дискримінаційний характер. 

До досліджень методології, теоретичних підходів та інноваційної 
термінології в сфері здобутої освіти особами з особливими потребами, належать 
досить велике коло напрацювань серед зарубіжних вчених, таких як А. Дусон, 
А. Мілверт, К. Кларк, Д. Мітчелл, С. Робсон, Т. Лормен, М. Крозьє, Д. Лупарт, а 
також праці українських та російських вчених, таких-як: В. Бондаря, Л. Вавіної, 
Т. Власової, В. Засенка, Т. Ісаєвої, А. Колупаєва, М. Малофєєва, А. Мігалуш, 
Ю. Найда, Т. Сак, М. Сварник, В. Синьова, Н. Софій, В. Феоктістової, 
Л. Шипіциної та ін.  
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Аналіз останніх досліджень з теми показує, що попри різні підходи до 
питань проблеми вчені сходяться в одному: термін «дитина інвалід» потрібно 
вилучити з широкого вжитку як такий, що засвідчує її повну неповноправність і 
зорієнтований не на розвиток дитини, а на його обмеження. Зауважується, що 
термінологія повинна нести недискримінаційний характер, а перш за все 
відповідати сучасній концепції людської гідності, що стала поштовхом до 
інтеграційних процесів в освітній сфері.  

Поняття «діти з особливими потребами» має в цілому узагальнений 
характер і конкретизує всіх дітей, чиї потреби виходять за межі загальноприйнятих 
норм. Це стосується дітей з порушеннями психофізичного розвитку, зокрема дітей 
з інвалідністю, дітей із соціально вразливих груп, але перш за все - дітей. Дане 
поняття покликане витіснити з широкого вжитку терміни «аномальні діти», «діти з 
порушеннями розвитку», «діти з відхиленнями», які конкретизують їх як інвалідів, 
ідіотів та даунів, що вказує на ненормальність та неповноцінність людини.  

Новий, недостатньо усталений термін «діти з особливими освітніми 
потребами» пов'язаний з утвердженням принципів інклюзивної освіти виникає, як 
правило, у всіх країнах світу при переході від унітарного суспільства до відкритого 
громадянського, коли суспільство усвідомлює потребу відобразити в мові нове 
розуміння прав дітей з порушеннями у психофізичному розвитку на отримання 
освіти. Він використовується як у широкому соціальному, так і в науковому 
контексті. Підтверджуючи відмову суспільства від розподілу людей на повноцінну 
більшість і неповноцінну меншість, новий термін закріплює зміщення акцентів в 
характеристиці цих дітей з недоліків, порушень, відхилень до норми на фіксацію їх 
потреб в особливих умовах і засобах освіти, що вказує на відповідальність 
суспільства за виявлення і реалізацію цих потреб.  

Широкого вжитку термін «діти з особливими потребами» набув з часу 
публікації Саламанкської декларації (1994), де й було розглянуто його основне 
значення. В декларації зазначається, що всі діти та молоді люди, чиї потреби 
залежать від різної фізичної чи розумової недостатності або труднощів, пов’язаних 
з навчанням, мають право на забезпечення їхніх спеціальних освітніх потреб на 
певних етапах освітнього процесу [1].  

В Україні ера інтеграції дітей з інвалідністю в повноцінне соціальне життя, 
включаючи сферу освіти, прийшла на початку ХХІ ст. Терміни «діти з особливими 
освітніми потребами» досить вживані, однак понятійність цієї термінології 
поширюється лише на дітей з обмеженими можливостями або порушеннями 
психофізичного розвитку, оскільки саме вони ідентифікуються як діти з 
особливими потребами, що, власне, не повною мірою відповідає термінології. Втім 
у державних нормативно-правових документах, зокрема у Законі «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів України», подано тлумачення особливих потреб 
як таких, що виникають у зв’язку з інвалідністю особи. Визначається, що це 
насамперед потреба у відновленні або компенсації порушених чи втрачених 
здібностей до різних видів діяльності, у тому числі й до оволодіння знаннями. 
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Отже, в результаті проведеного теоретичного дослідження етимології 
поняття "Діти з особливими освітніми потребами" розглянуто тісний зв’язок змін у 
понятійно-категоріальному апараті з проблемами життєдіяльності таких дітей в 
сучасних умовах гуманізації суспільства і викорінення стереотипних уявлень про 
них як неповноцінних та нездатних співжити нарівні з іншими. Розглянуто шлях 
переходу суспільства до становлення адекватного відношення суспільства до дітей 
з особливими освітніми потребами. 

Список використаних джерел: 
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Особливим елементом процесу мовленнєвого розвитку учнів в початковій 

школі є те, що мовленнєвий розвиток відбувається одночасно на всіх етапах життя 
дитини. Однак лише необхідний рівень розвитку мовлення учнів початкової школи 
може забезпечити їм повноцінне засвоєння програмного матеріалу, успішну 
соціалізацію в навчальному середовищі й подальшу реалізацію можливостей 
саморозвитку. 

Комунікативні вміння – це одні з найважливіших навичок сучасних людей. 
Вони дозволяють ефективно взаємодіяти з іншими людьми в різних видах 
діяльності. Формування комунікативних та мовленнєвих навичок учнів – це один із 
пріоритетів школи, оскільки мова є основним методом спілкування. 

Шалівська Ю.В. зазначає, що «комунікативно-мовленнєвий розвиток учнів 
початкової школи – це процес становлення і формування мовленнєвої особистості 
у процесі взаємодії, її комунікації і спілкування з іншими мовцями в різних 
мовленнєво-комунікативних ситуаціях; включення мовця в різні види мовленнєвої 
діяльності, спрямованої на реалізацію завдань навчання, пізнання, спілкування». 
Притулик Н. під комунікативно-мовленнєвими вмінням розуміє уміння, які є 
потрібними для здійснення мовленнєвої діяльності ефективно в умовах 
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міжособистісної взаємодії, тобто при різних ситуаціях спілкування, що мають 
різну мету, відбуваються у різних умовах і з різними спірозмовниками  [4, с. 12].  

Зміст  роботи з формування комунікативно-мовленнєвих умінь молодших 
школярів включає в себе наступні елементи, що представлені на рис.1 [5]. 

 
Рис. 1 – Зміст  роботи з формування комунікативно-мовленнєвих умінь 

 
На сьогоднішній день перед будь-якою школою стоїть важливе завдання: не 

лише передати учням знання, а й зробити так аби завдяки цим знанням відбулася 
актуалізація особистого та соціального досвіду учнів, розвинулись їх вміння та 
навички, що допомагатимуть не лише у навчанні, але й по життю. Одним з 
найбільш ефективних методів при цьому є використання наративних методів та 
наративних технологій у навчанні. 

У вузькому значенні під «наративом» розуміють «письмове чи усне 
висловлювання», саме тому це слово часто вживається як синонім до слів «історія» 

•Усне і письмове 
•  монологічне мовлення (розповідь, 
міркування, опис, комбінація типів 

монологу) 
•діалогічне мовлення. 

Мовлення і 
мовленнєве 
спілкування 

•Види мовленнєвої діяльності: читання, 
прослуховування, говоріння, письмо. 

•Розуміння інформації тексту, передача 
вмісту. 

•Виклад змісту прочитаного або почутого. 
•Створення усних і письмових 

монологічних і діалогічних висловлювань 
різного комунікативного спрямування. 

Мовленнєва 
діяльність 

•Текст як мовленнєвий продукт.  
•Тема, мікротеми.  

•Типи обробки тексту (план, конспект). 
•  Текстовий аналіз 

Текст 

•Стилі мовлення, сфера застосування, 
стильові жанри.  

Функціональні 
різновиди мовлення 
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чи «розповідь». У широкому значенні під «наративом» розуміють «розповідь як 
процес створення та аналізу історій, текстів, оповідань, описів». Основна ідея 
ефективності наративного навчання полягає у тому, що при навчально-виховному 
процесі використовуються твори чи історії, які учні аналізують та приміряють на 
себе завдяки чому активізують власний досвід, здобувають нові навики, зокрема і 
формують комунікативно-мовленнєві уміння [2, с.5]. 

Наративне навчання базується на ідеях гуманістичної та когнітивної 
психології й педагогіки щодо унікальних можливостей наративів для розвитку 
когнітивних, інтерактивних, комунікативних та соціокультурних умінь людей. 
Джером Брунер був першим, хто обґрунтував важливість застосування 
наративного навчання [1, с.5]. 

Відповідно до Н.Чепелєвої  «Наративний підхід у гуманітарних та 
соціальних науках дав змогу розширити предмет дослідження особистості з огляду 
на те, що когнітивні та інтерпретаційні процеси, результати яких відображаються у 
наративних текстах, становлять ядро особистості та її психологічного досвіду». 
Погоджуємось з цим, адже відповідно до головного принципу наративної 
психології, людина не тільки розуміє себе за допомогою мови, а й конструює себе 
у мовленні.  При наративі важливим є виділення акту висловлювання 
комунікативної дії з однієї сторони, а з іншої – рефлексії на завершальному етапі. 
Тобто, такий акт (ще його називають актом нарації) є спрямованим не на 
передання повідомлення щодо історії, а в більшості на передання ставлення до цієї 
історії. Мета акту полягає у впливі на емоції та ставлення слухачів. Тобто, якщо у 
історії міститься інформація, що налаштовує слухача на певну позицію, то 
останній буде не тільки слухати, а й формувати власне ставлення до інформації.  
Тому рефлексія і формування навиків – це невід’ємна частина наративу [2, с.5]. 
Сутність наративного підходу полягає у тому, що головна основна форма 
людського досвіду існує у вигляді деяких історій, текстів, що несуть прямий вплив 
на життя людини.  

Таким чином, використання наративних технологій для розвитку 
комунікативно-мовленнєвих навичок учнів початкової школи особливо важливе на 
початковому етапі формування комунікативних-мовленнєвих умінь, оскільки 
дозволяє апелювати безпосередньо до понятійно-смислового рівня свідомості, 
забезпечуючи єдність конкретного та абстрактного, поєднання словесного і 
образотворчого матеріалу, створення сприятливих умов для мовленнєвих ситуацій, 
що стимулюють мовленнєву активність учнів, а також сприяють розвиткутворчих 
здібностей як передумов самовираження, самопізнання і саморозвитку мовця.  
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У рамках інклюзивної освіти відбувається включення дітей з особливими 

освітніми потребами і дітей-інвалідів в загальноосвітнє середовище, тому 
проблема толерантності набуває особливого значення. 

Фундаментом інклюзивної освіти є ідеологія, яка виключає будь-яку 
дискримінацію дітей з особливими потребами, та забезпечує однакове ставлення 
до всіх людей, та створює спеціальні умови для навчання дітей з особливими 
потребами. Ця ідеологія передбачає передусім толерантне ставлення суспільства 
до дітей із особливими освітніми потребами.  

У перекладі з латинської «tolerance» означає «терпіння». Толерантність – це 
повага, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм 
самовираження та самовиявлення людської особистості. Формуванню 
толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті 
й переконань. У преамбулі Статуту ООН толерантність означає: «Виявляти 
терпимість і жити разом, у мирі один з одним, як добрі сусіди». Також, 16 
листопада світ святкує Міжнародний день толерантності. Цей День був 
проголошений Декларацією принципів толерантності, затвердженою  у 1995 році 
на 28 Генеральній конференції ЮНЕСКО. У Декларації принципів толерантності 
підкреслюється також освітянське завдання, яке свідчить про  необхідність 
заохочувати методи систематичного й раціонального навчання толерантності, що 
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розкривають культурні, соціальні, економічні, політичні та релігійні джерела 
нетерпимості, які лежать в основі насильства і відчуження. [1] 

У часи античності тема толерантності не набула окремого філософського 
значення, її мотиви можна простежити у висловлюваннях таких відомих 
мислителів, як: Сократ, Платон, Аристотель, Демокріт, Геродот, Сенека, Тертуліан 
та ін. Важливе у поглядах Сенеки є його педагогічна думка про те, що велику роль 
у формуванні чеснот відіграє виховний вплив на людину ззовні: "співдружність 
між людьми виникає не сама по собі, а її навчає філософія, як непереборне 
прагнення до мудрості". [4] Ідею толерантності знаходимо також у педагогіці 
Ш. Амонашвілі, Г. Ващенка, А. Макаренка, В. Сухомлинського. Так, видатний 
педагог-гуманіст В. Сухомлинський особливу увагу звертав на специфіку роботи з 
дітьми, із заниженою здатністю до навчання, тобто дітей з особливими потребами. 
«З такими дітьми треба працювати тонко, делікатно, наголошував він, з 
індивідуальним підходом. Ці діти не повинні відчувати своєї неповноцінності». [2]  

У процесі формування толерантності за основу слід брати найкращі ідеї 
національної педагогічної та філософської думки, оскільки саме тут можна знайти 
ідеї про любов до ближнього, про самоповагу, доброчесність і терпимість. Так, 
серед послідовників національних ідей К. Ушинськoгo в Україні можна виділити 
X. Алчевську, Г. Ващенка, Б. Грінченка, Т. Лубенця, О. Духнoвича, Ю. Руденко, 
С. Русoву, М. Стельмаховича та ін.  

У сучасних школах ведеться цілеспрямована робота з формування 
толерантного середовища: проводяться заняття, заходи, свята, класні години, 
присвячені проблемам толерантності, які спрямовані на згуртування всіх дітей і 
підлітків. Дітям толерантність можна закласти не лише на казкових, літературних 
сюжетах, але й засобами сучасного медіапростору.  

Медіа комунікації – це комплекс засобів, використання яких забезпечує 
окремим людям і організаціям, можливість передавати інформацію за допомогою 
мережевих технологій, таких як мережі мобільного зв'язку, Інтернет, соціальні 
мережі та іншим великим сегментам населення одночасно. До цього виду медіа 
відноситься: телебачення, радіо, преса, носії зовнішньої реклами та інші. Завдяки 
медіапростору спрямовується та конструюється соціальна реальність, формується 
громадська думка. Дуже часто, щоб зробити певні вчинки, дії, прийняти рішення 
людина покладається на чужі нав'язані відчуття, переживання. Люди втрачають 
можливість нарощувати власний досвід, здібності, навички. Тому, дуже важливим 
є те, щоб подана інформація у вигляді віршів, пісень, відеороликів, фільмів, реклам 
та ін., була позитивною, чуттєвою, повчальною, яка б стимулювала до формування 
толерантності у дітей [3]. 

Отже, формування толерантності в інклюзивному середовищі закладу 
загальної середньої освіти має бути спрямованим на протидію впливу, що викликає 
почуття страху, жалю чи відчуження стосовно до інших. Толерантне середовище – 
це перш за все гуманні та демократичні стосунки між усіма учасниками освітнього 
процесу, які базуються на взаємоповазі, взаєморозумінні, готовності до сприйняття 
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людей інших поглядів, звичаїв, традицій; це співробітництво у атмосфері поваги, 
теплоти, людяності, комфортності; це сформоване вміння сприймати кожного 
члена колективу як особистість. 
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Доробок науковців української діаспори щодо проблем української 

етнопедагогіки на сьогоднішній день залишився найменш дослідженим.  
Внеску українських вчених західної діаспори в державно-політичне й 

духовне відродження України, в становлення і розвиток етнопедагогіки, 
українознавства, самопізнання і самовдосконалення народу має велике значення 
для розуміння тенденцій етнонаціональних процесій українського суспільства. 

Інтенсивні міграційні процеси, що активно відбувалися у світі впродовж 
попередніх століть, зумовили появу нового феномену – світового українства. 
Світовим є український етнос, його мова, культура, покликання та історична роль і 
місія. За цих обставин особливо важливого значення набуває збереження і 
розвиток цих етнічних ознак українця. 

Абсолютна більшість діаспорних українців народилася в країнах поселення 
їх батьків і виховується в поліетнічному середовищі, завдання збереження їх 
етнокультурної самобутності виявляється досить складним і неоднозначним у 
різних державах проживання.   

У різні історичні епохи з різних причин виникли українськi поселення у 
країнах Латинської Америки (в основному в Аргентинi, Бразилiї, Мексицi), Канадi, 
США, Австралiї та iн.  
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В цих країнах виникали українськi школи, шкiльнi ради, друкувалися 
українські пiдручники, посiбники, iншi навчальнi книги, в яких обов’язковим був 
зв’язок з фольклором, з українською історією, яка відрізнялась від тлумачень 
історії в Радянському Союзі. 

З плином часу в країнах далекого зарубiжжя (США, Канада, деякi держави 
Латинської Америки, Австралiя та iн.) виникли численнi товариства, органи і 
видавництва, що сприяли розвитковi української культури в цих країнах. 

У цих країнах плiдно працюють Свiтова координацiйна виховно-освiтня 
рада (Канада), Українська центральна шкiльна рада Австралiї, Спiлка українських 
учителiв та виховникiв (вихователiв) Великої Британiї, Об’єднання українських 
педагогiв Канади, Головна шкiльна рада УАП Церкви Америки, Науково-освiтнє 
товариство Бельгiї, iншi творчi, управлiнськiта громадськi об’єднання українських 
освiтян і педагогiв дiаспори. 

Всi напрями дiяльностi численних просвiтнiх громад Захiдної дiаспори були 
спрямовані на розвиток української народної педагогіки, фольклору, етносу. 

За сприяння Шкiльної ради УККА в США було розроблено i видано (у тому 
числi перевидано) понад 2200 найменувань українських збiрок фольклору та творiв 
української класики. 

Українські школи для діаспори були і залишаються недiльними 
недержавними навчальними закладами. Вони започатковані на кошти благодiйних 
органiзацiй, об’єднань і товариств, релiгiйних орденiв, конфесiй i навiть 
монастирiв. 

Їх головне завдання – виховати свідомого громадянина і щирого патріота 
України через знання української мови, історії, літератури, культури, звичаїв і 
традицій українського народу. Досягнення цих завдань відбувалося головним 
чином через читання абеток, букварів, читанок, підручників. Серед найвідоміших 
можна виділити українськi читанки: Е. Пеленського (1962 р.), К.Кисiлевського 
(1967 р.), «Четверта читанка»(1966 р.) (за ред. Пантелеймона Ковалiва) та iн. 
Зокрема, вiршована абетка Свiтлани Кузьменко (Канада, 1974), «Мiй Буквар» 
Якова Козловського (США, 1990), «Перші кроки» Валентини Макогон i Тамари 
Денисенко (США, 1990) та іншi букварi забезпечували якiсне навчання 
наймолодших школярикiв українських шкіл дiаспори мови дiдiв i прадідiв з 
урахуванням мiсцевих умов проживания в англомовних державах i оточення. 

Саме вони були покликані створити в уяві підростаючих поколінь 
зарубіжних українців багатогранний образ України, яку вони ні разу не бачили, але 
про яку змалку чули від своїх батьків, дідусів і бабусь як про мальовничий край з 
героїчною історією, щедрою природою, багатою і розмаїтою духовною та 
народною культурою.  
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На сучасному етапі розвитку України відбувається реформування системи 

вищої освіти, з’являється значна кількість інноваційних методів та форм роботи, 
які використовуються у процесі професійної підготовки майбутніх учителів. Разом 
з цим змінюються завдання і цілі навчання. Сучасний освітній процес немислимий 
без пошуку нових, більш ефективних технологій, покликаних сприяти розвитку 
творчих здібностей, формуванню навичок саморозвитку та самоосвіти. Одним з 
головних напрямків діяльності закладів вищої педагогічної освіти є різнобічний 
розвиток особистості, її умінь і навичок роботи в колективі, підвищення мотивації 
до навчання [2]. Аналізуючи сучасні реалії, можна констатувати також підвищення 
вимог до універсальності знань студентів. 

Цим викликам сьогодення повною мірою відповідає проєктна діяльність 
майбутніх учителів, яка забезпечується застосуванням методу проєктів в 
освітньому  процесі ЗВО. Історія застосування методу проєктів у навчальній 
діяльності проаналізована С. Гончаренком, Н. Котелянець, О. Савченко, 
О. Футніковою та іншими. Сучасних дослідників цікавлять різні аспекти 
використання методу проєктів, зокрема і в закладах вищої освіти (Н. Заячківська, 
Г. П’ятакова, С.Сисоєва, О. Шапран, М. Щербань).  

Реформування системи освіти орієнтоване на входження у світовий 
інформаційний освітній простір. Цей процес супроводжується суттєвими змінами 
цільових установок, зокрема, важливим завданням професійної підготовки 
майбутніх учителів є формування особистості студента, розвиток його здібностей, 
талантів, розширення наукового світогляду, підвищення культурного рівня. 
Відбувається зміна освітньої парадигми: пропонується новий зміст, нові підходи, 
нестандартні форми роботи, інші відносини і цінності, інший педагогічний 
менталітет. Це безпосередньо пов’язано з тими завданнями, які доведеться 
виконувати фахівцеві у процесі педагогічної діяльності.  

Учитель повинен бути здатним організовувати власну та учнівську 
діяльність в новому освітньому середовищі, реалізовувати нові цілі та завдання. В. 
Огнев’юк відмічає: «Головне у реформі школи – не термін, а зміст навчання. 
Сьогодні знання не можуть бути самоціллю. Важливо дитині дати інструмент, щоб 
вона змогла впродовж усього життя навчатися, адже кожні 4-5 років фактично 
пізнане раніше втрачає свою актуальність. У людині повинна бути сформована 
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здатність учитися впродовж усього життя, бути мобільним і 
конкурентоспроможним у суспільстві високих технологій» [3, с. 5-6]. 

Використання навчальних проєктів у процесі професійної підготовки 
майбутніх учителів забезпечує досягнення такої мети, адже важливою функцією 
проєктної діяльності є озброєння здобувачів освіти комплексом таких знань, умінь, 
навичок, досвіду, що допоможуть їм у самостійному творчому вирішенні проблем 
[1].  

Навчальний проєкт для студента є засобом робити щось цікаве самостійно, у 
групі або індивідуально, максимально використовуючи свої можливості; це 
діяльність, що дозволяє проявити себе, спробувати власні сили, застосувати свої 
знання, принести користь і презентувати виконане. Проєктна діяльність повинна 
бути спрямована на з’ясування цікавої проблеми, сформульованої самими 
студентами у вигляді мети й завдань, коли результат – знайдений спосіб 
розв’язання проблеми – носить практичний характер, має важливе прикладне 
значення і, що дуже важливо, цікавий і значущий для самих відкривачів.  

Отже, використання навчальних проєктів у процесі професійної підготовки 
майбутніх учителів – один із найефективніших варіантів організації дидактичного 
процесу, тому що створює умови для творчого саморозвитку та самореалізації 
студентів, формує всі необхідні життєві компетенції, які визначені як основні в 
ХХІ столітті: полікультурні, мовленнєві, інформаційні, політичні та соціальні. 
Такий підхід допомагає викладачам оптимізувати освітній процес, зробити його 
більш насиченим і цікавим, забезпечити підвищення пізнавальної активності 
студентів, робить їх більш відповідальними, старанними, зацікавленими в 
результатах своєї навчальної діяльності, сприяє формуванню самостійності 
майбутніх педагогів. 
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У час економічної нестабільності та політичних розбіжностей, воєнних 

конфліктів, соціальної нерівності, реформування та модернізації вітчизняної 
системи освіти особливого значення набуває проблема конфліктів у педагогічному 
середовищі. Переважна кількість викладачів не мають достатніх знань, умінь, 
навичок,  що сприяють попередженню та конструктивному розв'язанню 
конфліктів. Це зумовлює загрозу зниження ефективності всього освітнього 
процесу та рівня якості освітніх послуг закладу вищої освіти (ЗВО). 

Поняття «конфлікт» сформувалось багато років тому. Походить від 
латинського «conflictus», що перекладають як «зіткнення», «сутичка». Конфлікт 
(лат. conflictus – зіткнення) – зіткнення інтересів осіб і груп, їхній ідей, 
протилежних поглядів, потреб, оцінок, рівня прагнень, домагань тощо. В основі 
конфлікту можуть лежати реальні або ілюзорні, усвідомлені й неусвідомлені 
протиріччя, спроба вирішення яких відбувається на фоні гострих емоційних станів. 
конфлікт, попри негативні риси, відіграє і позитивну роль – сприяє руху організації 
вперед і визначає фактори, що заважають цьому процесу. Конфлікт – це показник 
розвитку, фактор динамічної стабільності організації. Іноді зіткнення інтересів 
призводить до появи нових ідей, проектів, до взаєморозуміння, а іноді до агресії, 
нервових зривів, відчуження [1]. 

Актуальність формування конфліктологічної компетентності як складової 
професіоналізму педагогів обумовлюється високим рівнем конфліктогенності 
педагогічного середовища у ЗВО. Дослідження конфліктів у освітніх закладах є 
достатньо актуальним, а наукове вирішення проблеми профілактики конфліктів 
серед професорсько-викладацького складу закладу має важливе теоретичне та 
практичне значення для завчасного прогнозування потенційних конфліктних 
ситуацій та професійного управління ними в освітніх організаціях.  

Аналіз існуючої психолого-педагогічної літератури свідчить про підвищену 
зацікавленість науковців у дослідженні проблеми конфліктів. Зокрема, генезис 
підходів до їх розробки у науці вивчали А. Анцупов, Л. Козер, О. Маруховська, 
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В. Орлянський. Соціально-психологічні аспекти конфлікту досліджували 
О. Бондарчук, Н. Грішина, Г. Ложкін й ін.. Специфіка педагогічних конфліктів 
досліджувалась у працях Д. Аширова, Ф. Бородкіна, Л. Мороз й ін. Гендерні та 
вікові відмінності людей як причини виникнення конфліктів вивчалися Л. Орбан-
Лембрик, а національні відмінності та стилі поведінки у конфлікті висвітлювали 
угорські науковці Н. Мешко, А. Ланг, К. Мікош, Б Глокнер. Ними виокремлено 
такі основні елементи конфлікту: учасники конфлікту; предмет і об’єкт конфлікту; 
умови, в яких відбувається конфлікт; суб’єктивність сприйняття конфлікту. 

Л. Орбан-Лемрик зазначає, що будь-який конфлікт починається з 
конфліктної ситуації, до структури якої входять учасники конфлікту (опоненти) і 
об’єкт конфлікту – об’єктивна причина, через яку опоненти вступають у 
«боротьбу» [2]. 

Узагальнивши дослідження вчених, визначено і охарактеризовано 5 
основних стилів поведінки у конфліктній взаємодії: 1) ухилення (або уникнення); 
2) пристосування (поступливість); 3) суперництво ( протиборство, конфронтація); 
4) співробітництво; 5) компроміс. Конфлікт формує негативний образ опонента, а 
поразка в конфлікті негативно впливає на Я-концепцію людини, негативно 
позначається на психологічному стані працівників та може викликати стрес. 

Враховуючи, що розв’язання конфлікту передбачає усунення причин, то 
лише стиль співробітництва реалізує таке завдання повністю. При ухилянні та 
поступливості розв’язання конфліктів відкладається, а сам конфлікт переходить у 
приховану форму. Компроміс може дати лише часткове вирішення конфліктної 
взаємодії, оскільки залишається достатньо велика зона взаємних поступок, а 
причини повністю не ліквідовуються.  

Викладач, який не уникає конфліктів, а прагне навчитися їх попереджати, 
набуває цінного особистого досвіду. До нього приходить розуміння мотивів 
поведінки колег, поступово виробляться навички прогнозування й управління 
конфліктами. Оцінка якості прийнятих рішень допомагає визначити рівень 
професійної майстерності викладача [3]. 

Отже, конфлікти, як конструктивні, так і деструктивні, є невід’ємною 
частиною трудового процесу, особливо у творчому колективі та з творчими 
людьми. Залежно від способу вирішення конфліктної ситуації конфлікти можуть 
відігравати роль факторів, що породжують «руйнування» або сприяють розвитку 
творчих і конструктивних задатків педагогічних працівників. Нездатність 
керівника до конструктивного вирішення конфліктної ситуації знижує його 
авторитет серед підлеглих чи навіть породжує до нього вороже й непримиренне 
ставлення. 
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Навчання та професійна підготовка в закладі вищої освіти здобувача 

формуює  як  професіонала  і  як  керівника певного  рівня.  Наявність  
сформованого вміння здійснювати керівництво в процесі вирішення певного 
професійного завдання є обов’язковою,  хоча  й  недостатньою  умовою  
формування  сучасного  спеціаліста  будь-якої галузі.  Саме  керівнику належить 
провідне місце у виконанні завдань управління. Наділений правами і 
повноваженнями, він відповідає за роботу конкретного підрозділу або організації в 
цілому. Проте результати цієї роботи залежать не тільки від діяльності колективу,  
який  він  очолює,  а  й  від  організації  власної  праці,  яка  виступає  суттєвим 
компонентом  культури  менеджменту. Тому  недостатній рівень управлінської 
культури  не  сприяє ні  розвитку установи чи підприємства в  цілому,  ні  
особистісному кар’єрному розвитку самого здобувача вищої освіти. 

Важливим  інструментом  підвищення  якості  професійноїпідготовки  є  
формування  управлінської  культури  здобувачів  вищої  освіти.  Управлінська 
діяльність сьогодення потребує не тільки розуміння її соціально-професійної 
значущості,а й об’єктивного оцінювання психофізичних, інтелектуальних,  
професійних  можливостей,творчого потенціалу, необхідності неперервного 
професійного індивідуальногорозвитку й удосконалення базових навичок 
управлінської діяльності. Культура управління розглядається як комплексна 
характеристика управлінської праці  в  тій  чи  іншій  галузі. Нині існує розмаїття 
поглядів  щодо  визначення  терміну  «культура  управління»,  проте доцільно 
зазначити,  що всі вони певним чином характеризують зокрема управлінський 
процес,  а не  його  виконавців. Управлінська  культура  - це  різновид професійної 
культури, який складається з політичної, правової, адміністративної, 
менеджерської, організаційної, соціально-психологічної, інформаційної, 
комунікативної та економічної  культур і є  інтегральним  утворенням  щодо  
системи  знань і  вмінь,особистісних якостей, мотивів і цінностей, які реалізуються 
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під час управління. Мінливість  зовнішніх  чинників  будь-якої  установи  чи  
підприємства  змушує здобувачів  вищої  освіти  протягом  професійної  діяльності,  
навіть  у  період  навчання,систематично  підвищувати  свій  професіоналізм  і  
рівень  сформованості  управлінської культури.   Ухвалення  управлінських  
рішень (на  перший  погляд,   стандартних професійних  завдань)  має  враховувати  
загрози,  пов’язані  з  наявними  змінами внутрішніх  і  зовнішніх  чинників.  Нині  
у  професійній  діяльності  особливої  вагин абувають  такі  особистісні  якості  
професіонала, як  ерудованість,  стресостійкість,самовладання,  комунікабельність,  
мобільність,  потреба  в  постійному  розвитку,  віра  в себе, дисциплінованість, 
уміння концентруватися на результаті, чесність, громадянська совість,   
відповідальність, уміння вибачати. Сучасна  конкурентна  ситуація у професійному   
середовищі доволі жорстка і вимоглива. Низька самооцінка, брутальність у 
спілкуванні,  скутість  на  перемовинах,  невміння  підтримати  бесіду  і вислухати 
співрозмовника - все  це  може  зашкодити навіть  дуже  здібному  фахівцю, 
надовго зіпсувати відносини в його суспільному  оточенні. Саме  тому формування  
управлінської  культури  здобувачів  вищої  освіти  треба  розглядати  як важливу 
складову професійної підготовки. 
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Трансформації та реформування в  освіті є складовими суспільних змін та 

орієнтовані на задоволення комплексних потреб як кожного окремого 
громадянина, так і держав. Накопичений у зарубіжжі практичний досвід та 
теоретичні узагальнення щодо характеру, алгоритму й впливу трансформацій 
набувають особливої актуальності в умовах руху України до синхронізації 
національної освіти зі стандартами провідних країн зарубіжжя. 

Країни постійно рухались, починаючи від формування систем освіти кінця 
ХІХ ст. у  контексті розбудови національних держав, у  напрямі формування 
універсальних систем початкової освіти у першій половині ХХ ст., а пізніше — 
формування систем середньої освіти після Другої світової війни.  

Починаючи з середини 80-х рр.. ХХ ст., структурні зміни у світовій 
економіці під тиском глобалізаційних проявів спричиняють переосмислення ролі 
освіти від соціального обов’язку держави до необхідного каталізатору 
економічного розвитку. [1, с. 46].  

Сьогодні трансформації характеризуються багатовимірністю — паралельно 
з реформами змісту освіти країни продовжують подовжувати тривалість шкільного 
навчання як за рахунок підвищення віку закінчення обов’язкової освіти, так і за 
рахунок зниження віку зарахування дітей у початкову школу, оскільки тривалість 
навчання асоціюється з макроекономічною продуктивністю та соціальними 
впливами [3, с. 314].  

Наразі децентралізація є однією з  ключових змін в  сфері управління 
освітою зарубіжжя. Завдання децентралізації в європейському просторі — 
поставити процес управління освітою на раціональну основу, що уможливлює, 
з одного боку, ефективно розробляти й успішно здійснювати єдину 
загальнодержавну освітню стратегію і політику, а з іншого — збільшити ступінь 
свободи і державної підтримки позитивних ініціатив, що висуваються від місцевих 
органів влади й освітніх установ.  

Досвід європейських країн засвідчив, що складні питання децентралізації 
освіти мають обговорюватися з усіма зацікавленими сторонами. Це є актуальним 
для України в умовах впровадження реформи децентралізації влади та освіти. 
Децентралізація освіти в Україні сигналізує про гармонізацію розвитку освітньої 
галузі з європейськими стандартами.  
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Сьогодні європейські вчені позиціонують мету освіти не лише як 
трансляцію молодій людині суми знань, а передусім виховання інтелектуально 
розвиненої, творчої особистості, формування у неї загальнолюдських моральних 
цінностей і переконань, наукового світогляду, ідеалів, прагнень, здібностей, волі, 
почуттів. Йдеться про завдання орієнтації освіти на особистість, на формування 
людини як унікальної цілісної творчої індивідуальності, що прагне до 
максимальної реалізації своїх можливостей, здатна здійснювати свідомий 
і відповідальний вибір у різноманітних життєвих ситуаціях.  

Про гуманістичний вимір трансформацій в освіті України на сучасному 
етапі засвідчує новий Закон України «Про освіту» (2017 р.). У Законі мета освіти 
відповідає ідеалам європейського гуманістичного світогляду, передбачаючи 
всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її 
талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування 
компетентностей, необхідних для успішної самореалізації.  

Гуманістично-базованими принципами, що визначають засади державної 
політики у  галузі освіти в  України, є людиноцентризм; гуманізм; демократизм; 
верховенство права; забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за 
будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності; розвиток 
інклюзивного освітнього середовища, у тому числі у закладах освіти, найбільш 
доступних і наближених до місця проживання осіб з особливими освітніми 
потребами; нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, 
національними традиціями; свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, 
освітньої програми, закладу освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності; 
виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його 
історико-культурного надбання і традицій; формування поваги до прав і свобод 
людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного 
насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками. [2].  

Цінним для України уроком від США є наголос на важливості цілісної 
реформи стандартизації — поряд зі стандартами змісту мова має йти про 
запровадження стандартів досягнень та стандартів умов для реалізації навчання. 
Не менш важливим є досвід країн ЄС та США про існування тактичних викликів 
в умовах імплементації стратегії стандартбазованої шкільної освіти. У США 
йдеться про звуження стандартизації до знайомого там процесу тестбазованої 
підзвітності, коли тестові завдання часто використовуються замінниками 
стандартів. У країнах ЄС викликом залишається оцінювання опанування учнями 
стандартами, які знаходяться в процесі трансформації на компетентнісні засади [1, 
с. 187].  

В Україні освітні реформи, визначені законодавчими і стратегічними 
документами, спрямовано на синхронізацію української шкільної освіти з освітою 
у провідних країнах ЄС та США, включно з стандартизацією. Уряд України 
затвердив політичну пропозицію щодо реформування загальної середньої освіти 
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«Нова українська школа» (2016 р.), в якій основою її функціонування 
проголошуються нові компетентнісно-орієнтовані освітні стандарти.  

У Законі України «Про освіту» (2017 р.) стандарти освіти визначено одним 
із складників системи національної освіти, разом із рівнями і степенями освіти, 
кваліфікаціями, освітніми програмами, учасниками освітнього процесу тощо.  

Сучасними американськими вченими диференційоване навчання 
розглядається як інструмент підвищення ефективності шкільної освіти, як засіб 
розкриття і розвитку всіх потенційних можливостей учнів, а також сприяє 
зростанню активності учнів в їх навчальній діяльності. Застосування 
диференційованого підходу до школярів у кінцевому результаті спрямоване на те, 
щоб кожний учень оволодів певним мінімумом знань, умінь і навичок, 
затверджених нормативним освітнім стандартом.  

Диференціація навчання повинна бути гнучкою і рухливою, що дозволяє 
вчителеві в процесі навчання віднайти індивідуальний підхід до кожного учня 
і, зокрема, сприяти загальній активізації класу. З одного боку, вона враховує рівень 
розумового розвитку, психологічні особливості учнів, абстрактно-логічний тип 
мислення, а з іншого — бере до уваги індивідуальні запити учня, його можливості 
і інтереси у конкретній освітній галузі [3, с. 318].  

Головною метою диференціації навчання є подолання, згладжування 
протиріччя між єдиним усередненим підходом до всіх учнів та індивідуальністю 
кожної дитини. Диференціація завжди відбувається за одним або кількома 
напрямами.  

Розрізняють диференціацію відповідно до індивідуально-психологічних 
особливостей дітей: за віковим складом; за статтю; за інтересами; за рівнем 
розумового розвитку; за особистісно-психологічними типами; за рівнем здоров’я 
та відповідно до навчальних можливостей учнів. 

Американська система шкільної освіти сьогодні є зразком динамічності, 
постійного оновлення структури, яка інтегрує все краще, що є у світі в цій сфері. 
США накопичили унікальний досвід забезпечення диференційованого навчання 
школярів. У  цій країні розроблено методики врахування індивідуальних 
особливостей та уподобань кожного учня, що забезпечує краще засвоєння знань та 
їх подальше застосування на практиці, про що свідчать позитивні результати 
досліджень.  

Цінним для української освіти є рекомендації, які американські вчені 
надають вчителям для успішного практичного застосування диференціації 
в навчальному процесі:  

• досконало вивчити кожного учня, постійно вести за ним психолого-
педагогічні спостереження;  

• чітко визначити на якому етапі потрібна диференціація;  
• визначити, яку диференціацію буде використовувати учитель: за ступенем 

складності, за мірою самостійності, за обсягом роботи;  
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• об’єднувати школярів у групи довільно (групи не мають бути постійними, 
дозволяти учням самим обирати собі посильний вид роботи);  

• виконувати диференційовані завдання систематично, майже на кожному 
уроці, уникаючи стандарту;  

• диференціація має проходити через різні етапи уроку;  
• уміло використовувати міри заохочення, розподіляти увагу за одночасної 

роботи кількох груп;  
• передбачати дозування часу, різних видів роботи;  
• добирати завдання з поступовим ускладненням для сильніших 

і зменшувати міру допомоги для слабших учнів;  
• поєднувати парну, групову та індивідуальну роботу;  
• добирати варіативні завдання, що полегшують роботу вчителя і учнів 

у перевірці цих завдань;  
• процес засвоєння слід супроводжувати постійним контролем якості знань, 

умінь, навичок через самоперевірку, взаємодопомогу з наступною взаємооцінкою, 
самооцінкою тощо) [4, с. 74].  

Отже, в Україні відбуваються кардинальні трансформації освітньої галузі. 
На основі досвіду провідних країн світу, реформи в шкільній освіті країни 
передбачають модернізацію структури освіти, її змісту через запровадження 
компетентнісного підходу, модернізацію системи підготовки та перепідготовки 
вчителів, оптимізацію фінансування та реалізацію рівного доступу до освіти, 
активне запровадження в життя децентралізаційного вектору (автономія школи), 
інтенсифікацію виховного потенціалу освіти.  

Зміни мають комплексний характер — відбуваються на всіх рівнях, 
починаючи від національного рівня в напрямі удосконалення законодавчої бази й 
закінчуючи власне участю вчителів, батьків і дітей у розбудові якісно нової школи. 
Зміни синхронізуються з трансформаціями, що мають місце у світі, під впливом 
таких світових викликів, як активний розвиток інформаційно-комунікативних 
технологій, глобалізація та євроінтеграція. 
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кандидат педагогічних наук, доцент,  
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Останнім часом з´являється все більше  нових підходів, для обґрунтування 

уведення яких до наукового обігу вчені рекомендують розглянути наступні 
аспекти: 1) наявність основних понять, що використовуються у процесі навчання; 
2) вихідні положення або основні правила здійснення педагогічної діяльності, що 
істотно впливають на відбір змісту, форм і способів організації навчального 
процесу; 3) методи й прийоми побудови освітнього процесу [2].  

Вважаємо за доцільне виокремлення інклюзивного підходу до навчання як 
вузько спеціального,  важливого для інклюзивного навчання дітей і підготовки 
педагогів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі. 

Науково-теоретичне підґрунтя підходу становлять концепція навчання, 
орієнтованого на потреби дітей; теорія множинного інтелекту; концепція 
універсального дизайну; освітня концепція «Освіта для всіх» (Education for all),  
запропонована ЮНЕСКО. Теоретичними засадами виокремлення слугували праці 
вітчизняних учених В.Бондаря, М.Ворон, М.Гриньової, Е.Данілавічуте, В.Засенко, 
М.Захарчук, С.Іноземцевої, А.Колупаєвої, С.Литовченко, Ю.Найди, А.Поліхроніді, 
К.Пудлас, Н.Софій, О.Таранченко, Н.Хафізулліної та ін. 

Вважаємо, що інклюзивний підхід є тією інновацією, що забезпечить 
оптимальні можливості кожної дитини, зважаючи на індивідуальні освітні 
потреби. 

Реалізація інклюзивного підходу передбачає створення інклюзивного 
освітнього середовища.  Серед багатьох підходів до визначення основного, на наш 
погляд, поняття інклюзивної освіти вважаємо найбільш ґрунтовним тлумачення 
З.Шевців, оскільки в ньому врахована специфіка інклюзії, структура інклюзивного 
середовища як простору соціалізації дітей з різними можливостями й 
особливостями: «інклюзивне середовище» ‒ організація спеціальних умов для 
отримання освіти дітьми з особливими освітніми потребами і дітьми з 
нормативним розвитком, з якими вони навчаються в одному класі; сукупність 
матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційного та кадрового 
забезпечення, що сприятиме ефективному навчанню, вихованню та розвитку учнів 
з обмеженими можливостями здоров´я, та не перешкоджатиме  навчанню інших 
здорових дітей [3, с.29]. На важливості створення інклюзивного освітнього 
середовища акцентує увагу В.Бондар. Він вважає, що саме воно задовольняє 
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потреби кожної особистості навчатися, жити і працювати в реальних, а не штучно 
створених умовах суспільного розвитку [1, с.12]. 

Аналіз педагогічної літератури та вивчення практики роботи інклюзивних 
закладів освіти дозволяє стверджувати, що реалізація інклюзивного підходу буде 
ефективною за умов створення інклюзивного освітнього середовища; забезпечення 
доброзичливої атмосфери, де визнається унікальність кожного та підтримується 
розвиток особистості на всіх етапах навчання; налагодження суб´єктно-
орієнтованої взаємодії дітей з різним рівнем психофізичного здоров´я та 
дорослими (вчителями, корекційними педагогами, шкільними психологами, 
батьками та громадськими організаціями); усвідомлення, що інноваційні підходи 
впливають не тільки на удосконалення умов навчання і виховання дітей з 
особливими психофізичними проблемами, але й на професійну підготовку     
майбутніх учителів у ЗВО. 
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Утвердження розвиненої особистості як суб’єкта сучасних суспільних 
відносин потребує нового осмислення сутності процесу виховання студентської 
молоді як особистості зі сформованою ціннісно-смисловою сферою, як 
національно свідомого громадянина й активного члена суспільства.  

Соціально-економічні, політичні, інноваційно-освітні трансформації в житті 
України, а також стратегічні напрями реформування всіх ланок освіти відображені 
у нормативно-правовій базі її забезпечення – у Законах України «Про освіту» 
(2017), «Про вищу освіту» (2014), у провідних ідеях Концепції Нової української 
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школи (2017), документах: Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 
період до 2021 року (2013), Національна доповідь про стан і перспективи розвитку 
освіті в Україні (2016), Програмі ,,Нова українська школа” у поступі до цінностей 
(2018) загострюють проблему підготовки в закладах вищої освіти соціально 
активних, компетентних, конкурентоспроможних фахівців із сформованою 
системою цінностей.  

Сучасний науковий дискурс репрезентує дослідження широкого кола 
вітчизняних науковців щодо різних аспектів аксіологічної проблематики, зокрема, 
розкрито: концептуальні ідеї аксіологічного підходу (І. Бех, І. Зязюн, В. Кремень, 
Н. Ткачова); педагогічні й освітні цінності у форматі педагогічної аксіології (І. Бех, 
М. Євтух, І. Зязюн, Т. Калюжна, В. Кремень, В. Крижко, А. Міщенко, Н. Ткачова); 
різні типи цінностей, а саме: виховні цінності (І. Бех); духовні цінності (В. Лаппо); 
смисложиттєві цінності (К. Журба); національні цінності (Р. Сойчук). Проблема 
соціокультурних цінностей починає досліджуватися у вітчизняному науковому 
просторі у форматі наукових статей (О. Безносюк, К. Дубич, Л. Дябел, Т. Спіріна, 
Т. Новікова). 

Доцільність й важливість дослідження саме соціокультурних цінностей 
особистості детермінують глобалізаційні та євроінтеграційні виміри сучасного 
суспільства. Проте економічні проблеми, які існують у нашій державі деформують 
цінності особистості, породжують домінування матеріальних цінностей над 
духовними, що суперечить людській природі й актуалізує необхідність реалізації 
аксіологічного підходу в сучасній вищій освіті. 

До того ж аксіологічна сфера є регулятором й мотиватором поведінки 
особистості, а соціокультурні цінності, що відбивають культурні досягнення 
суспільства, а також притаманну даній культурі ментальність й унікальність, які 
пройшли певну генезу і втілились у соціальному досвіді як певних соціальних 
груп, так – і окремої особистості, є її суттєвим складником. Отже, в 
соціокультурних цінностях синтезується суспільне, культурне й особистісне.  

Варто відзначити, що студентство є особливою соціальною групою, яка 
відрізняється від інших груп населення високим освітнім рівнем, розвинутою 
пізнавальною мотивацією, найвищою соціальною активністю й досить гармонійним 
поєднанням інтелектуальної і соціальної зрілості. У цьому віці змінюються риси 
самосвідомості, емоційно-вольовий устрій життя, набуває розвитку ціннісно-
смислова сфера особистості. Зазначене дає підстави вважати студентський вік 
сензитивним щодо формування та інтеріоризації соціокультурних цінностей. 
Важливою умовою повноцінного розвитку особистості у студентському віці є 
створення ефективного освітнього середовища, з одного боку, як сфери її 
формування у контексті аксіологічних, громадянських вимірів суспільства, з 
іншого – як сфери професіоналізації майбутнього фахівця. Отже, для студента 
сучасного ЗВО є суттєвим відчувати себе у єдності зі своїм оточенням, сприймати 
себе значущим його елементом. Це допомагає йому зрозуміти своє призначення, 
знаходити й усвідомлювати смисл свого життя. Окреслені позиції актуалізують 
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аспект проблеми, пов’язаний зі створенням певного освітнього середовища як 
сфери формування соціокультурних цінностей студентів ЗВО. 

На засаді реалізації принципу міждисциплінарності, що передбачає 
використання наукової інформації незалежно від її дисциплінарної приналежності, 
визначено соціокультурні цінності як ґрунтовні життєві цінності та смисли, на яких 
базується людина у повсякденному житті, у ставленні до представників інших 
культур й етносів та комунікації з ними, до менталітету та ментальності 
українського народу, до себе та інших людей, у яких зафіксовано певні моделі 
соціальної поведінки та особливості певної культури. Система цінностей є 
внутрішнім стрижнем культури, вихованості, що має велику значущість для 
більшості громадян певного суспільства.  

У контексті зазначеної проблеми типологія соціокультурних цінностей 
представлена соціокультурними макроцінностями, соціокультурними 
мезоцінностями, соціокультурними мікроцінностями. Структура соціокультурних 
цінностей містить мотиваційно-ціннісний, когнітивний, праксеологічний 
компоненти, яким відповідають мотиваційно-аксіологічний, когнітивно-
рефлексивний, суб’єктно-діяльнісний критерії сформованості у студентів 
соціокультурних цінностей. 

Сучасна вища освіта повинна зорієнтуватися на соціокультурно-аксіологічний та 
виховний зміст освітнього середовища. Формування соціокультурних цінностей 
студентів базується на процесі їх аксіогенезу як низці послідовних трансформацій 
соціокультурних цінностей особистості, пов’язаних з поступальним переходом 
цінностей із нижчих рівнів на вищі; з перетворенням одних цінностей в інші, 
появою стійких ціннісно-смислових утворень, ціннісних установок.  

Вважаємо, що аксіозорієнтоване освітнє середовище ЗВО є багаторівневою 
педагогічно організованою системою умов, можливостей та ресурсів, які забезпечують 
ефективне формування соціокультурних цінностей особистості студента у 
смисложиттєвому вимірі.  

Отже, цінності є ідеальною моделлю належного у контексті вимог суспільства, 
що проходять крізь призму індивідуальної свідомості особистості, у який вони 
ієрархізуються. Соціокультурні цінності мають певні суттєві ознаки, а саме: вони 
характеризують конкретне суспільство на певному історичному етапі розвитку; 
відбивають культурні досягнення суспільства та їх ґенезу; детермінуються 
історією й культурою певного народу, але репродукується в процесі 
життєдіяльності людей, будучи їх соціальними генами; є мотиваторами й 
регуляторами соціальних ставлень та поведінки особистості; синтезують 
суспільне, культурне й особистісне, тобто інтегрують об’єктивне й суб’єктивне; 
втілюються в соціальному досвіді як окремої особистості, так – і певних 
соціальних груп; стосуються запитів людей, які мають стратегічне значення для 
їхнього життя.  
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ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
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м. Рівне 
 
Розвиток системи освіти вимагає від педагогічної науки і практики вивчення 

та впровадження нових методів навчання й виховання дітей. Інноваційні системні 
технології здатні вдосконалювати весь педагогічний процес в освітньому закладі. 
На сьогодні чи не найбільшого поширення набули інноваційні технології: 
предметно-орієнтована, особистісно зорієнтована, а також партнерська. 

 Перш ніж розглянути кооперативне навчання як різновид партнерської 
технології в початковій школі, розкриємо сутність партнерських технологій. 
Технології партнерства в освітньому процесі мають давню історію, адже ідея 
навчання в групах виникла ще у 20-х роках XX століття. Партнерство передбачає 
ставлення до іншої людини як до рівної. Партнер, у свою чергу, це учасник 
взаємодії, який здатний до діалогу і групового спілкування, до роботи в команді, 
що дотримується правил ділового етикету і норм співпраці. 

Відносини між учасниками процесу взаємодії повинні складатися як 
рівноправні, але при цьому вельми дбайливі, вони повинні бути засновані на 
узгодженні інтересів і намірів. Цілі, зміст і методи технології партнерства повинні 
визначатися з урахуванням педагогічних, психологічних і соціологічних факторів, 
що впливають на забезпечення комфортності в групі, на організацію спільної 
діяльності учасниківщодо розв’язання проблем та досягнення результатів [3, c. 17]. 

При реалізації даної технології в початковій школі, вчитель набуває нової 
ролі – організатора самостійної пізнавальної, дослідницької, творчої діяльності 
учнів. Його завдання більше не зводиться до передачі суми знань і досвіду. 
Вчитель початкової школи повинен допомогти учням самостійно «добувати» 
необхідні знання, критично осмислювати одержувану інформацію, вміти робити 
висновки, аргументувати їх, вирішувати виникаючі при цьому проблеми. 

Таким чином, технологія партнерства – це спосіб організації самостійної 
діяльності учнів, що передбачає методики навчання, які спрямовані на спільне 
виробництво, обмін та споживання знань і досвіду. Тому в якості принципів 
технології партнерства можна назвати наступні:  

− спільність цілей і завдань. Саме солідарні зусилля, а не змагання 
лежать в основі навчання в групі; 

− особиста відповідальність. Ефективність роботи «команди» залежить 
від активності і роботи кожного члена групи.  
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Розглянемо такий різновид партнерської технології, як «кооперативне 
навчання». Якщо розглядати його узагальнено, то можна тлумачити дане поняття 
як об’єднання зусиль учнів і педагогів для більш швидкого і ефективного 
досягнення поставлених цілей. У свою чергу виділяються наступні цілі: 
індивідуальні і загальні для всіх.  

Кооперативне  навчання – це тільки таке навчання, при якому колектив 
навчає кожного свого члена і кожен член колективу активно бере участь у навчанні 
своїх товаришів по спільній навчальній роботі [2, с. 160]. 

Кооперативна робота в початковій школі, має наступні ознаки: 
− клас усвідомлює колективну відповідальність за дане вчителем 

завдання і отримує за його виконання відповідну соціальну оцінку;  
− організація виконання завдання здійснюється самим класом і окремими 

групами під керівництвом учителя;  
− діє такий поділ праці, який враховує інтереси і здібності кожного учня і 

дозволяє кожному – краще проявити себе в спільній діяльності;  
− є взаємний контроль і відповідальність кожного перед класом і групою.  
Особливу увагу необхідно приділити практиці і технології організації 

кооперативного навчання та можливості його застосування в освітньому процесі 
початкової школи. Перехід до кооперативної форми навчання можливий лише в 
тому випадку, якщо учні навчилися працювати в постійних парах і групах. 

Специфіка кооперативної форми навчальної діяльності полягає в 
дотриманні наступних принципів (які можна назвати ознаками): наявність змінних 
пар учнів, їх взаємодія, взаємоконтроль та взаємоуправління [1]. 

Таким чином, кооперативна форма організації навчальної роботи – це 
навчання учнів в динамічних парах, або парах змінного складу. У свою чергу 
сутність кооперативної форми навчальної діяльності учнів початкових класів 
полягає в тому, що вчитель дає всьому класу загальне завдання, що задовольняє 
певні вимоги. Загальна мета досягається шляхом залучення учнів до обговорення 
завдання, висунення ними гіпотези та перевірки її на конкретних прикладах або 
узагальнення раніше набутих знань 

При правильній організації кооперативного навчання як різновиду 
технології партнерства, спільна діяльність дозволяє: захоплювати учнів загальною 
справою, знімати наявну соціально-психологічну напруженість у відносинах між 
учасниками, розкривати потенціал учнів, виявляти проблеми в їх взаємодії, вчити 
партнерів знаходити компроміси при спільному плануванні, виборі засобів 
реалізації наміченого, формувати вміння тактовно, доброзичливо давати оцінки, 
висловлювати думки про дії інших людей. Форми кооперативної роботи 
дозволяють взаємодіяти всім її учасникам.  

Освітня цінність кооперативного навчання полягає в спільному досвіді, 
викликаному вирішенням колективом завдань і у формуванні власної точки зору. 
Використання кооперативної форми вводить новинку в організації традиційного 
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процесу, до розвитку соціально важливих відносин між учителем і колективом 
учнів та учнів між собою. 
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Методичне збагачення процесу навчання у початковій школі зумовлює 
інтеграцію його змісту.  

Уроки, на яких відбувається розкриття загальних закономірностей, законів, 
ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм навчальних предметах, 
є інтегрованими[4].  

Уведення до навчального процесу таких уроків вирішує існуючу 
неузгодженість між окремими предметними знаннями учнів та необхідністю їх 
системного застосування у досвіді людини. 

Поява інтегрованих уроків викликана гуманізацією, гуманітаризацією 
нинішньої освіти, тенденціями переходу від предметно-змістовного принципу 
засвоєння знань до вивчення цілісної картини світу, розвитку системного мислення 
учнів.  

На таких уроках об’єднується зміст різних дисциплін, відбирається й 
об’єднується навчальний матеріал різних предметів з метою систематичного, 
цілісного, різнобічного вивчення важливих тем. При цьому відбувається 
формування якісно нових знань, що характеризуються вищим рівнем осмислення, 
динамічністю, системністю.  

За такої організації шкільного процесу відбувається системне викладення 
знань у нових зв’язках, виключається однобічність у формуванні особистості учня 
[1].  

https://vseosvita.ua/library/material-nus-kooperativne-navcanna-v-pocatkovij-skoli-102823.html
https://vseosvita.ua/library/material-nus-kooperativne-navcanna-v-pocatkovij-skoli-102823.html
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Інтегровані уроки у початкових класах мають певні переваги: -це змога 
усвідомлено переживати різноманітні потреби, міркувати і висловлюватись на 
запропоновану тему; -можливості використовувати власні знання з інших 
предметів; -робити власні висновки. 

Особливостями інтегрованих уроків є те, що розглядаються багатопланові 
теми, інформація про зміст яких знаходиться у інших джерелах. 

Доцільно відрізнити інтегровані уроки від міжпредметних. Останні 
включають до уроку запитання і завдання з матеріалу інших предметів, що містять 
його теми. Це короткочасні етапи уроків, які допомагають засвоєнню та 
осмисленню конкретного поняття. 

Так, урок образотворчого мистецтва можна розпочати з читання поетичного 
твору, який має спільну тему, або дати дітям слухати музичний твір під час 
виконання малюнка та виявити власне асоціативне мислення, щоб виконати 
рисунок, який  виник під дією музики в уяві[3]. 

Грамотно створені та проведені інтегровані уроки мають позитивний вплив 
на процесу навчання: -знання стають системними, уміння узагальненими, 
комплексними, -ефективніше формується світогляд і досягається всебічний 
розвиток особистості. 

Інтегровані уроки об'єднують елементи  знань із різних навчальних 
предметів, тем навколо однієї ідеї з метою інформаційного та чуттєвого збагачення 
мислення, сприйняття  школярів, що дає змогу пізнавати певне явище з усіх боків, 
досягати цілісності у знаннях; забезпечують формування в учнів цілісної системи 
уявлень про діалектичні закони пізнання сучасного світу у взаємозв'язку, сприяють 
компетентності у застосуванні [2 ]. 

Отже, завданнями таких уроків є розвиток у школярів системних уявлень 
про навколишнє, активізація їх пізнавальної діяльності; виявлення їхніх 
здібностей, творення творчої атмосфери на уроці, ріст інтересу до процесу 
навчання, розвиток умінь самостійної діяльності з навчальною книгою. 

На уроці літературного читання інтеграційний зв'язок полягає у 
ознайомленні зі значною кількістю різноманітних літературних творів. Доцільним 
є процес аналізу календарно-обрядової та родинно-побутової творчості 
українського народу, пригадування, знаходження інформації в тексті [5]. 

Використовуються завдання, які розвивають пам’ять, відтворюють 
отриману інформацію з наведенням власних прикладів.Наприклад, прослухати 
твір, прокоментувати його, розповісти про свої враження: 

 Дзвін шабель, пісні , походи, воля соколина,  
тихі води, ясні зорі, моя Україна (Володимр Сосюра) 
Орієнтована відповідь учня: -У цих словах відчувається гідність та 

самоповага і в той самий час щира любов. А ще гордість за свої діяння, за славний 
козацький рід, а також за своє просте походження. 
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Випереджальним завданням до уроку «Сторінками історії України» може 
бути самостійна підготовка учнів та пошук історичних пісень, визначення головної 
тематики та їх класифікація. 

Наприклад: -Назвіть вірш про історію наших предків-слов’ян. -Поясніть 
заповідь князя Ярослава. -Що вам відомо про вірш Т. Шевченка «Реве та стогне 
Дніпр широкий»? 

Цікаво інтегрується на уроках літературного читання мова: мовне мистецтво 
є інтегрантом у процесі комплексного впливу на розкриття особливостей 
музичних, образотворчих, хореографічних творів тощо[4]. 

Методичні прийоми, структуруються у двох напрямах: демонстраційні 
(безпосереднє звертання до літератури, як до мистецтва) та інтерпретаційні 
(опосередковане використання мистецтва мови для репрезентування інших). 

Демонстраційні методичні прийоми: -художнє читання (декламація); -
артистизм та володіння голосом, мімікою, жестами. Педагог має ретельно 
підготуватися до виразного читання літературного уривку, створити партитуру 
(умовними позначками мають бути позначені підвищення та пониження інтонації, 
динаміка голосу, варіації темпу, жести, паузи, тощо).  

Прийоми доцільні у процесі проведення уроків мистецтва з літературним 
читанням або мовою: перевтілення – створення образу персонажу твору 
(враховуються особливості мовлення, поведінки, темпераменту, доповнюється 
образ елементами костюму, гримом); драматизація – прийом потребує підготовки 
не лише педагога, але й учнів, емоційно впливає на форму уроку (урок-
розслідування, урок-суд, урок-мандрівка тощо).  

Фактори, що сприяють ефективному проведенню таких уроків: доцільний 
відбір предметів, змісту, методів і прийомів; врахування вікових особливостей 
дітей; гармонійність дій учителя та учнів; ретельна підготовка до уроку.  

У результаті здійснених розвідок можна дійти таких висновків: 
Отже, інтегровані уроки в початковій школі мають певні переваги: -дають 

змогу усвідомлено переживати потреби школярів, міркувати і висловлювати свої 
думки на запропоновану тему; можливості практично використовувати знання з 
інших предметів та свій досвід; робити власні висновки. 
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У світлі гуманістичної моделі соціального устрою та освітніх реформ 

набувають поширення інноваційні підходи у навчанні дітей з особливими 
потребами. Зокрема, це перехід від безальтернативної сегрегативної системи 
навчання в умовах спеціального загальноосвітнього навчального закладу до 
інклюзивної моделі в умовах загальноосвітнього розвивального середовища, що 
вимагає окреслення підготовки фахівців, здатних реалізувати нові підходи. 
Запровадження інклюзивного навчання потребує розроблення нових методично-
технологічних вимог до кадрового забезпечення інклюзивної освіти, зокрема, 
окреслення організаційно-змістових складових діяльності асистента вчителя як 
нового суб’єкта освітньо-виховного процесу. Нині відбувається переформатування 
традиційної освітньої практики, вироблення нового бачення організації освітньо-
виховного процесу в інклюзивному середовищі на засадах дитиноцентризму та 
особистісно орієнтованого навчання, використання технологій універсального 
дизайну в освіті, розподілу функцій між асистентом і вчителем, вироблення 
стратегії їхньої взаємодії з орієнтацією на потреби усіх дітей. 

Діяльність асистента вчителя в закладі освіти регламентована нормативно-
правовими документами, які є підґрунтям для організації інклюзивного навчання 
та розробки його алгоритму. 

До основних напрямів діяльності асистента вчителя належать:  
-  співпраця з учителями щодо організації освітнього процесу дитини з ООП 

в умовах класу з інклюзивним навчанням;  
-  організація корекційно-розвиткових занять з урахуванням особливостей 

психофізичного розвитку дитини;  
-  створення умов соціальної адаптації дитини з особливими освітніми 

потребами, формування в неї моделі поведінки в дитячому колективі і т. ін. 
Основні функції асистента вчителя є такими: 
Організаційна: допомагає в організації освітньо-виховного процесу у класі з 

інклюзивним навчанням; надає допомогу учням з особливими освітніми потребами 
в організації робочого місця; проводить спостереження за дитиною з метою 
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вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів і потреб; 
допомагає концентрувати увагу, сприяє формуванню саморегуляції та 
самоконтролю учня; співпрацює з фахівцями, які безпосередньо працюють з 
дитиною з особливими освітніми потребами та беруть участь у розробці 
індивідуальної програми розвитку. Асистент учителя забезпечує разом з іншими 
працівниками здорові та безпечні умови навчання, виховання та праці. Веде 
встановлену педагогічну документацію.  

Навчально-розвивальна: асистент учителя, співпрацюючи з учителем класу, 
надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів; здійснює 
соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, дбає 
про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнів. Сприяє розвитку 
дітей з особливими освітніми потребами, покращенню їхнього психоемоційного 
стану. Стимулює розвиток соціальної активності дітей, сприяє виявленню та 
розкриттю їхніх здібностей, талантів, обдарувань шляхом їх участі в науковій, 
технічній, художній творчості. Створює навчально-виховні ситуації, обстановку 
оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому.  

Діагностична: разом із групою фахівців, які розробляють індивідуальну 
програму розвитку дітей з особливими освітніми потребами, оцінює навчальні 
досягнення учнів; оцінює виконання індивідуальної програми розвитку, вивчає та 
аналізує динаміку розвитку учня.  

Прогностична: на основі вивчення актуального та потенційного розвиту 
дитини бере участь у розробці індивідуальної програми розвитку.  

Консультативна: постійно спілкується з батьками, надаючи їм необхідну 
консультативну допомогу; інформує вчителя класу та батьків про досягнення учня. 
Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини, захищає її від будь-
яких форм фізичного або психічного насильства. Постійно підвищує свій 
професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру . 

Таким чином асистент учителя своєю діяльністю доповнює зусилля інших 
педагогів і фахівців, сприяє більш ефективному навчанню учнів з особливими 
освітніми  потребами.  
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Василь Олександрович Сухомлинський – це унікальна постать у історії 

педагогіки ХХ ст. Його педагогічна система – це особливе педагогічне явище не 
тільки в історії вітчизняної педагогіки, а й світової. За історичними мірками, 
Сухомлинський прожив небагато, але змістовно, залишивши по собі величезну 
педагогічну спадщину, добру  пам’ять і вдячність вихованців. 

Педагогічна спадщина всесвітньо відомого педагога-гуманіста – це 
передусім наука про духовні цінності: моральні, естетичні, сповідування 
принципів гуманізму, дитиноцентризму, мультикультуралізму та толерантності. 
Цьому має передувати тривалий, багаторічний процес виховання з метою 
підготовки маленької людини до усвідомлення означеної гуманістичної істини. 
Про ціннісно-гуманістичну, духовну, морально-етичну спрямованість, 
орієнтованість  педагогічної спадщини Василя Сухомлинського свідчать уже самі 
назви його праць: «Серце віддаю дітям», «Духовний світ школяра», «Шлях до 
серця дитини», «Людина – найвища цінність», «На нашій совісті людина», 
«Людина неповторна», «Моральні цінності сім’ї», «Моральні заповіді дитинства і 
юності», «Як виховати справжню людину», «Обережно: дитина!», «Щоб душа не 
була пустою» та ін.. 

Перегортаючи сторінки його праць, не раз ставлю собі запитання: «Де 
Василь Олександрович брав час, де черпав здоров’я, натхнення, щоб подарувати 
світовій педагогічній громаді стільки корисних праць?», «Що спонукало його до 
такої активної педагогічної діяльності?». Звичайно, любов до дітей та до своєї 
професії. Сухомлинський був успішним учителем, директором школи, 
турботливим чоловіком і чуйним батьком. У його працях є поради для всіх 
учителів-предметників. А хіба не викликають захоплення його поради щодо 
виховання дітей у сім’ї? Усі вони писалися не в чиновницьких кабінетах, а в 
звичайній сільській школі. 

В історію педагогічної думки Василь Олександрович увійшов зі статусом 
«Учитель учителів». Виховання всебічно розвиненої особистості педагог розглядав 
як єдність усіх його компонентів – розумового, морального, фізичного та 
естетичного. Щодо морального виховання, то він знайомив вихованців із нормами 
загально-людської та національної моралі, пробуджує моральні почуття, виробляє 
моральні звички та через вправи в моральних вчинках приводить до наукового 
світогляду, стійких звичок високоморальної поведінки. Ідеал майбутнього збігався 
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в нього з загальнолюдським гуманістичним ідеалом, який утверджувався протягом 
віків і поєднував любов і повагу до людини з боротьбою за торжество 
справедливості, розуму, гуманізму, непримиримості до зла [3, с. 243]. 

«Найосвіченіша людина може стати найгіршим злочинцем, якщо не розуміє 
і не поділяє загальнолюдських цінностей. Нова українська школа буде формувати 
ціннісні ставлення і судження, які слугують базою для щасливого особистого 
життя та успішної взаємодії з суспільством», – зазначено в Концепції «Нова 
українська школа» [1, с. 19]. 

Нова українська школа базується на принципах емпатії та формування 
емоційного інтелекту. Психологи так пояснюють значення терміну «емпатія»: 
ірраціональне розуміння іншої особистості, відчуття її внутрішнього світу, вміння 
частково випробувати ті ж емоції, що у співрозмовника, одночасно 
відокремлюючи їх від власного сприйняття. Педагогічна спадщина Василя 
Сухомлинського також базувалася на принципах емпатії, взаємоемпатії, коли не 
тільки учитель відчуває емоційний стан учнів, але й учні у свою чергу відчувають 
емоційний стан учителя. 

Із метою виховання у дітей сердечності, добра, чуйності, любові до всього 
оточуючого Василь Сухомлинський радив використовувати такі засоби впливу, які 
б торкалися найпотаємніших струн дитячої душі: поетичне слово, пісню, музику, 
казки, легенди, притчі. 

Величезного виховного значення він надавав слову, його ролі в духовному 
світі дитини. Мову, слово він трактував широко – це і слово вчителя, і книга, і мова 
природи, і мова музики, живопису. Одна з десяти компетенцій, представлених в 
концепції, - це спілкування державною, рідною мовою. Це вміння усно і письмово 
висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через 
слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). 
Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних 
явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час [1, с. 11]. Сухомлинський 
задавався питанням: «Як пробудити у дітей світлі, добрі почуття, як утвердити в 
їхніх серцях доброзичливість, дбайливе ставлення до живого й прекрасного?» [2, с. 
56]. Та відповідь не забарилася, педагог знав: «Добрі почуття, емоційна культура – 
це серцевина людяності. Якщо добрі почуття не виховані в дитинстві, їх ніколи не 
виховаєш, тому що це суто людське утвердження в душі одночасно з дізнанням 
перших і найважливіших істин, одночасно з переживаннями і відчуваннями 
найтонших відтінків рідного слова. У дитинстві людина повинна пройти емоційну 
школу – школу виховання добрих почуттів» [2, с. 60-61]. Слово, на думку Василя 
Олександровича, - це найтонший і найголовніший інструмент, яким ми, вчителі, 
повинні вміло доторкатися до сердець наших вихованців. Тому що учитель 
початкових класів – це насамперед словесник. Кожне наше слово повинно нести в 
собі добро, справедливість, красу етичних повчань. Убогість слова, зазначає 
педагог, - це убогість думки, яка у свою чергу веде до моральної, інтелектуальної, 
емоційної, естетичної «товстошкірості».  
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Важливе місце в системі морального, естетичного виховання школяра 
посідає музика. Сухомлинський пише, що пізнання світу почуттів неможливе без 
розуміння й переживання музики, без глибокої духовної потреби слухати музику й 
отримувати насолоду від неї. 

Природа як основний засіб інтелектуального і духовного розвитку дитини 
займає особливе місце в педагогічній спадщині видатного педагога, тому є  
універсальним засобом виховання людських чеснот. Він у зв’язку з цим писав: 
«Людина стала людиною, коли почула шепіт листків, дзюркотання струмочка і 
дзвін срібних дзвіночків жайворонка в літньому небі, шелест сніжинок і заметілі за 
вікном, ласкавий плескіт хвилі, святкову тишу ночі і, затамувавши подих, слухає 
сотні, тисячі років чудову музику життя». Краса природи відіграє велику роль у 
вихованні духовного благородства. Вона виховує у душі дитини здатність 
відчувати, сприймати тонкощі, відтінки речей, явищ, порухи серця. 

Творцем прекрасного, благородного, величного Сухомлинський вважав 
учителя. Звертаючись до вчителя, В. О. Сухомлинський писав: «Які б грані 
людської волі та розуму, серця і мудрості не відкривались у вашій особі перед 
дитиною: схвалення, похвала, захоплення, гнів, осуд (так, на ці почуття вихователь 
теж має право, він – не безплотний ангел), - кожна з цих граней повинна 
відкриватися на фоні головного – поваги людської гідності, звеличення Людини». 

Світ професіоналізму українського гуманіста надзвичайно глибокий та 
багатогранний. Його ідеї, творчі доробки постійно осмислюються як науковцями, 
так і вчителями-практиками. Вони витримали випробування життям, знайшли 
творче застосування в практиці та по праву можуть слугувати основою освітньо-
виховного процесу нової української школи. 
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свідомості вчителя, а й у суспільстві в цілому. Саме через професійну етику 
конкретизуються загальнолюдські принципи моралі щодо умов фахової діяльності. 
При цьому професійна етика містить сукупність моральних норм, які визначають 
ставлення працівника до свого професійного обов’язку, а через нього – до людей, з 
якими він контактує у процесі діяльності.  

На розвиток професійної свідомості вчителя початкової школи також 
впливають процеси, які відбуваються у сфері реформування освіти.  

Аналізуючи це питання, відома вітчизняна вчена О. Савченко звертає увагу 
на тривале недофінансування галузі, застарілу адміністративно-управлінську 
систему, недостатню нормативну базу управління і фінансування, слабкість 
кадрової політики та інші чинники, які створюють в освітній сфері «потік 
постійних, неупорядкованих змін», що не знаходить «широкої підтримки й 
розуміння у освітян і суспільства» [3].  

І як наслідок – зниження престижу педагогічної професії, кадрове старіння, 
небажання молоді працювати у школі після отримання диплому, легковажність в 
оцінці результатів своєї діяльності.   

Таким чином, вищезазначене актуалізує проблему визначення певної 
програми заходів щодо розвитку професійної поведінки вчителя початкової школи 
на засадах етики.  

Нагадаймо, що педагогічна етика – складова частина етики, яка відображає 
специфіку функціонування моралі в умовах цілісного педагогічного процесу, наука 
про різні аспекти моральної діяльності вчителя. Вона охоплює соціально значущі 
елементи суспільної моралі, виступає інтегративною характеристикою професійної 
діяльності вчителя, визначає морально-етичні вимоги до нього та відображає 
ступінь їх трансформації у свідомості й поведінці педагога [2].  

Отже, головний шлях розвитку моральної самосвідомості вчителя 
початкової школи – розширення інтелектуально-аксіологічного кола у процесі 
опанування філософської, історико-етичної, етикопсихологічної, етико-
педагогічної літератури. Однак не лише раціональне, а й емоційне (почуття, 
переживання) є основою сходження особистості до професійно-етичного ідеалу як 
основи вчительської професії.  

Зважаючи на те, що цінності первинні, а норми формуються на їх основі, 
крізь призму нормативної етики вчитель початкової школи здобуває специфічне 
моральне знання, для сприйняття якого важливі як діяльність розуму, так і 
почуттів, інтуїції, тобто «діяльність серця» [5].  

Деонтологічні основи педагогічної професії (науки про належне і 
обов’язкове у професійній поведінці педагога), як суб’єктивні еталони поведінки 
вчителя початкової школи, формуються на основі сукупності нормативних вимог 
до педагогічної професії, визнанні регулятивної сили педагогічної етики, 
виконанні професійного обов’язку.  

Основою формування цих еталонів є загальнолюдські цінності та норми. 
Відповідно до них моральна регуляція в умовах педагогічної діяльності дозволяє 



ФОРМУВАННЯ У ШКОЛЯРІВ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ  
НОВИХ СМИСЛІВ В ОСВІТНЬО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, 30 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ 
 

 
 

 
72 

 

розкрити її «інструментарій». До нього можна віднести такі елементи, як моральні 
ідеали, моральні норми, моральні принципи, традиції, заповіді, звички, правила. 
Моральна регуляція педагогічної діяльності здійснюється завдяки специфічній 
диференціації моральних норм на норми-заборони, норми-рамки, норми-зразки [1].  

У педагогічній праці В. Сухомлинського «Як виховати справжню людину» 
чітко визначені «Десять не можна» та «Дев’ять негідних речей», які великий 
педагог називає головними правилами виховання учнів.  

Серед цих педагогічних табу визначаються такі: не порівнюй дитину з 
іншими дітьми; не моралізуй; не принижуй; не загрожуй; не вимагай обіцянок; не 
нашкодь; не використовуй фізичних покарань та інші [4].  

До визначеного В. Сухомлинським слід додати ще декілька педагогічних 
заперечень, які також важливі для педагогічної етики вчителя початкової школи, а 
саме не слід: робити зауваження з приводу зовнішніх або внутрішніх недоліків 
дитини у присутності інших; нав’язувати дітям свою волю; триматися ізольовано 
від дітей, постійно підкреслювати свою зверхність; створювати стресові ситуації 
для дітей і колег; бути байдужим до фактів недисциплінованості та грубості дітей 
по відношенню одне до одного; займатися особистими справами в робочий час; 
потурати лінивим; давати прізвиська дітям; вести бесіди на заборонені теми у 
присутності учнів; зганяти свій поганий настрій на дітях тощо.   

Отже, процес етичного розвитку вчителя початкової школи передбачає 
самоаналіз власної поведінки щодо дотримання педагогічних табу, які за своїм 
змістом мають етичну природу і виступають регуляторами його поведінки.   

Таким чином, етичний розвиток вчителя початкової школи є невід’ємною 
складовою педагогічної професії, що насамперед передбачає формування 
морального світогляду вчителя, навичок моральної поведінки, етикету, пошук 
шляхів власної професійної самоактуалізації на засадах етики.  
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Одним із шляхів удосконалення навчально-виховного процесу в початковій 

школі на сучасному етапі можна вважати використання міжпредметних зв’язків, 
що робить процес навчання інтенсивним, цікавішим, різноманітнішим. 
Дидактичним засобом, за допомогою якого можливо створити в учнів цілісну 
картину світу, ефективно задіювати інтегровані зв’язки на уроках  є міжпредметні 
завдання. 

Аналіз змісту чинних програм і вивчення творчого досвіду вчителів у 
контексті відкриває широкі можливості для їх використання на уроках 
літературного читання як ресурсу формування предметної та ключових 
компетентностей [4]. 

Методологічний і теоретичний концепти розроблення і впровадження 
міжпредметних завдань ґрунтуються на ідеях чинного Державного стандарту та 
проєкту концепції Нової української школи, у змісті яких зазаначено, що метою 
загальної середньої освіти є всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, 
здібностей, підготовка до життя в демократичному суспільстві, оволодіння 
соціальними й інформаційними уміннями та навичками. Реалізація цих засад у 
відборі кола літературного читання передбачає його багатокомпонентність і 
взаємозв’язок змістового, процесуального та ціннісного компонентів. Зіставний 
аналіз навчальних програм дає змогу виокремити системоутворювальні уміння, 
поняття, зв’язки, цінності, які впливають на якість оволодіння учнями читацькою і 
ключовими компетентностями, що безпосередньо з нею пов’язані (уміння вчитися, 
комунікативна, громадянська, інформаційна, загальнокультурна). Це є «точкою 
відліку» для обґрунтування типів МПЗ у контексті компетентнісного підходу, що 
передбачає їх відповідність структурі компетентності як інтегрованого утворення 
[3]. 

Предмет літературного читання є багатофункціональним, його зміст і 
методика суттєво модернізувалися за час впровадження першого та другого 
покоління державних стандартів. Це знайшло відображення у зміні назви 
предмета, уточненні мети, завдань, принципів відбору змісту в контексті потреб 
естетичного та літературного розвитку дітей. Компетентнісні засади курсу 
найбільшою мірою позначилися на прогнозуванні вимог до очікуваних 
результатів, що зумовило суттєве оновлення методики. Зокрема, окреслено 
сутнісні характеристики читацької компетентності і ключових компетентностей, 
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визначено їх універсальну структуру, що охоплює знання, розуміння, уміння, 
ставлення учнів.  

Коло читання, зміст і структура читацької компетентності є базою для 
розробки відповідних типів міжпредметних завдань і об’єднання їх у систему[3]. 

Знаннєвий тип міжпредметних завдань:  актуалізація, порівняння, 
доповнення знань, які учні мають засвоїти на уроках літературного читання, 
новими фактами, відомостями зі змісту інших предметів. Залежно від того, яку 
функцію на конкретному уроці виконують міжпредметні завдання цього типу їх 
змістом може бути: - пригадування, актуалізація елементів подібного матеріалу, 
який був вивчений раніше на інших уроках (наприклад, поняття про текст на 
уроках української мови, що забезпечить можливість на новому матеріалі на 
уроках літературного читання учням розпізнати і повторити вже відомі структурні 
елементи тексту); - збагачення знань учнів про історію створення книги, твору 
відомого письменника на основі порівняння з тими відомостями, що є у змісті 
інших предметів (наприклад, цікаві факти про написання музичних творів за 
поезіями Тараса Шевченка, Лесі Українки; прослуховування фрагментів цих 
творів, розгляд картин за темою та ін.); - використання у процесі засвоєння 
літературознавчих понять таких завдань, які актуалізують і збагачують уявлення і 
поняття аналогічного змісту з музичного й образотворчого мистецтва (наприклад, 
уявлення про пейзаж, портрет, композицію, сюжет, героя і автора твору та ін.); - 
зіставлення опису об’єктів природи чи соціальних явищ, подій у художніх і 
науковохудожніх текстах на уроках літературного читання із аналогічним 
матеріалом на уроках природознавства і «Я у світі» (наприклад, твори розділів 
«Цікава книга природи», «Сторінками історії України», «Що було на початку 
світу»). Діяльнісний тип міжпредметних завдань забезпечує формування здатності 
учня діяти. Його операційним механізмом є дії, операції, уміння, навички. Між 
ними існує тісний зв’язок, який необхідно враховувати у процесі розроблення 
міжпредметних завдань. Ціннісно-орієнтований - почуття, ставлення, оцінювальні 
судження учнів[5].  

Зазначені аспекти варто враховувати у розробленні міжпредметних завдань 
діяльнісного типу, їх використання створює передумови для оволодіння 
молодшими школярами універсальними загальнонавчальними уміннями і 
уміннями працювати з текстами, які мають широку сферу застосування, 
формуються та розвиваються на міжпредметній основі. 
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Речення – основна одиниця зв’язного мовлення, тому робота над ним в 

початковій школі має бути систематичною та цілеспрямованою. Початкові 
уявлення про речення і його будову учні одержують у  період навчання грамоти. 
Вони засвоюють смислові та формальні ознаки речення: речення слугує для 
висловлення думки; вимовляється з  розповідною, питальною чи окличною 
інтонацією; складається зі слів, пов’язаних за смислом і  граматично; у  реченні про 
когось або про щось розповідається, запитується, щось стверджується або 
заперечується; на початку речення пишеться велика буква, в  кінці – ставиться 
крапка (знак питання або знак оклику) [1, с. 124]. 

На початковому етапі навчання, як зазначає М. С. Вашуленко [1, с. 123], 
здобувачі освіти схильні вважати основними неістотні ознаки речення. Уявлення 
про речення вони часто пов’язують з певною кількістю слів, із  початком і  кінцем 
рядка, великою буквою, з  темою розповіді, тобто з тими ознаками, які їм 
найчастіше доводиться спостерігати під час практичних вправлянь. Щоб запобігти 
цьому, учитель повинен постійно дбати про урізноманітнення вправ, добирати для 
аналізу різні варіанти речень. Найкраще добирати невеличкі зв’язні тексти, в  яких 
є  речення, різні за кількістю слів (від одного до п’яти-шести слів), за метою 
висловлювання. Учні матимуть можливість зіставляти їх будову, інтонування. 
Наприклад: Світає. На небі з’явилася ранкова зірниця. Затремтіли на соняшнику 
пелюстки. Він повертає свою голівку до сонця. 

Формуючи поняття про речення як слово або групу слів, що виражають 
закінчену думку, учитель насамперед повинен зіставити речення з  його частиною 
(фрагментом), демонструючи в  такий спосіб закінченість і  незакінченість думки, 
завершеність і  незавершеність інтонаційної будови. Спостереження готових 
зразків речень і  активна робота над їх створенням сприяють усвідомленому 
засвоєнню ознак речення як синтаксичної одиниці зв’язного мовлення. Варто 
добирати і  такі вправи, які спонукали б складати не лише окремі речення, а й 
зв’язані за змістом [1, с. 125]. Т. М. Котик [2, с. 20] наводить такі вправи для 
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ознайомлення з поняттям речення: побудова речень за схемами, малюнками, з 
поданих слів, на задану тему, запитання до слів у реченні – практичні навички 
аналізу речення, складання розповідного, питального і спонукального речення, за 
поданими словами, перебудова поданих речень у спонукальні, передавання 
розмови двох людей із запитаннями і відповідями, складання зв’язної розповіді з 
окличними та неокличними реченнями. 

У чинних підручниках з української мови, на думку Л. Лужецької [3, с. 186], 
для початкової школи подано чимало вправ, спрямованих і на засвоєння учнями 
мовної теорії, і на вироблення у них відповідних мовленнєвих умінь. Без сумніву, 
такі вправи необхідні для усвідомлення школярами сутності кожного виду речень, 
для вироблення у них умінь і навичок розрізняти речення за метою висловлювання, 
правильно їх інтонувати тощо. Виконання пропонованих у підручниках завдань 
сприяє мовленнєвому розвитку учнів, спонукає їх створювати власні зв’язні 
висловлювання, вживаючи в них різні за метою висловлювання речення, проте 
кожна теорія має опиратись на практику, для кращого засвоєння і розуміння 
навчального матеріалу. Опрацьовуючи з учнями ту чи іншу синтаксичну тему, 
вчитель має створювати різноманітні мовленнєві ситуації, спонукаючи дітей до 
побудови діалогічних і монологічних висловлювань із правильним і доцільним 
використанням у цих висловлюваннях вивчених мовних одиниць.  

Із переорієнтацією лінгводидактики на навчання мови як засобу 
спілкування, як наголошує О. Петрук [5, с. 41], окрім засвоєння учнями мовних 
одиниць і формування частково мовленнєвих умінь (як було традиційно), питомої 
ваги набирає формування умінь з усіх видів мовленнєвої діяльності та власне 
комунікативних умінь. Оволодіння мовою як засобом спілкування не рівноцінне 
оволодінню мовними одиницями. Це якісно різні процеси. Окрім засвоєння 
мовного матеріалу, процес навчання мови як мовленнєвої діяльності передбачає і 
формування умінь висловлюватися, створювати тексти у процесі спілкування. 

Отже, при правильному поєднанні теорії та практики під час вивчення 
синтаксису дозволить сформувати відповідні знання, уміння та навички при роботі 
із реченнями, тим самим формуючи комунікативну компетентність учнів.  
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Інклюзивна освіта на сьогоднішній день вважаться одним із пріоритетів 

державної освітньої політики України. Першим кроком до цього було те, що наша 
країна ратифікувала конвенції  ООН в області прав дітей та інвалідів. Міжнародна 
практика пропонує дітям з особливими освітніми потребами широкий вибір 
доступних форм здобуття освіти: індивідуальну, дистанційну, екстернатну, «школи 
консультаційних класів», «вечірні школи», а також «включені» («інклюзивні») 
форми навчання. В Україні інклюзивне навчання почало впроваджуватися з 2017 
року. 

На користь інклюзивної освіти вироблено чимало теоретичного і 
практичного матеріалу. Це питання десятиліттями цікавило вітчизняних науковців, 
зокрема, С. Богданова, Г. Гаврюшенко, А. Колупаєву, Н. Найду, Н. Софій, 
І. Ярмощук тощо, які присвятили  свої праці дослідженням проблеми залучення 
осіб з особливими потребами до навчання в освітніх закладах, їх реабілітації та 
соціалізації до суспільних норм. 

Інклюзивний підхід є інноваційним підходом до освітнього процесу учнів з 
особливими освітніми потребами. Він  передбачає універсальний дизайн у сфері 
освіти – дизайн предметів,  освітніх програм та послуг, що забезпечує їх 
максимальну придатність для використання всіма особами без необхідної адаптації 
чи спеціального дизайну та створення сукупності умов, способів і засобів 
реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з 
урахуванням потреб та можливостей кожного [4].  

Інклюзивне навчання – це система освітніх послуг, яка ґрунтується на 
принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за 
місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми 
потребами в спеціально створених умовах закладу загальної середньої освіти. В 
українському законодавстві термін «діти з особливими освітніми потребами» 
охоплює дітей з порушеннями психофізичного розвитку та дітей з інвалідністю [4].  

Інклюзивна освіта – гнучка індивідуалізована система навчання дітей з 
особливостями психофізичного розвитку в умовах масової загальноосвітньої 
школи за місцем проживання. Навчання відбувається за індивідуальними 
навчальними планами та забезпечується медико-соціальним та психолого-
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педагогічним супроводом. Така освіта передбачає створення освітнього 
середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно 
від особливостей її психофізичного розвитку [2].  

Завдання інклюзивної освіти полягає в організації освітнього процесу, який 
би задовольняв освітні потреби всіх дітей. Серед умов, які повинні бути створені 
для організації навчання дітей з особливими освітніми потребами в навчальному 
закладі наступні: використання відповідних форм і методів навчально-виховної 
роботи, психолого-педагогічний супровід, співпраця з батьками або особами, які їх 
заміняють, співпраця з інклюзивно-ресурсними центрами, доступність будівель і 
приміщень тощо.  

Організація інклюзивного навчання передбачає надання дитині з 
особливими освітніми потребами психолого-педагогічної корекційної допомоги. 
Корекційно-розвиткові заняття проводяться в окремому приміщенні (ресурсна 
кімната), в якому мають бути створені окремі зони: навчально-пізнавальна, 
побутово-практична, ігрова, місце для групових та індивідуальних занять, сенсорна 
зона, зона релаксації [1]. 

Для забезпечення ефективності освітнього процесу у класі з інклюзивним 
навчанням є певні вимоги до кількості учнів з особливими освітніми потребами. В 
залежності від нозології така кількість учнів може бути від одного до трьох в 
межах одного класу. Дитина з особливостями психофізичного розвитку не повинна 
займати особливого становища в закладі, вона має почуватися природно, досягти, 
на скільки це можливо, самостійності. Дуже важливо створити  атмосферу 
взаєморозуміння та взаємодопомоги між дітьми, забезпечити дитині з 
особливостями психофізичного розвитку можливість самоствердитися, подолати 
неадекватні установки та стереотипи, набути певних навичок соціальної поведінки 
[2].  

В сучасних закладах освіти створюються найоптимальніші умови здобуття 
освіти зазначеними учнями. Процес створення необхідних умов відбувається для 
того, щоб інклюзія дітей з особливостями життєдіяльності в системі соціальних 
відносин в інклюзивному освітньому середовищі проходив максимально 
ефективно, адже він є надзвичайно складним [4].  

Отже, концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних 
демократичних ідей – усі діти є цінними й активними членами суспільства. 
Інклюзія означає розкриття кожного учня, вона враховує потреби, а також 
спеціальні умови та підтримку, яка забезпечується медико-соціальним та 
психолого-педагогічним супроводом [3].  

Список використаних джерел: 
1. Всеукраїнський фонд "Крок за кроком". Програма "Інклюзивна освіта".  

Режим доступу: http: //www.ussf.kiev.ua/index.php/go=Inklus  
2. Інклюзивна освіта від А до Я: порадник для педагогів і батьків / Укладачі 

Н. В. Заєркова, А. О. Трейтяк. К., 2016.  68 с.  
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Робота над засвоєнням елементів фонетики української мови 

розпочинається в першому класі та здійснюється впродовж усього початкового 
курсу вивчення мови. Тому дуже важливо, щоб уже на початковому ступені 
навчання одержувані учнями фонетичні поняття були науково правильними, щоб 
не вступали в протиріччя з об’єктивною суттю відповідних мовних явищ, адже 
саме фонетичні знання лежать в основі вивчення мовного матеріалу в початкових 
класах [1].  

Проблему оволодіння фонетичними знаннями досліджували А. Богуш, 
М. Вашуленко, С. Дорошенко, О. Караман, І. Мельниченко, М. Пентилюк, 
С. Яворська та ін. 

Згідно з вимогами програми впродовж року учні першого класу повинні 
розрізняти мовні і немовні звуки; знати, що слова складаються зі звуків, що звуки 
на письмі позначаються буквами; співвідносити звуки між буквами у складах та 
словах; розрізняти голосні і приголосні звуки за звучанням та способом 
вимовляння; поділяти слова на склади; визначати наголос; пояснити зміну 
значення слова у результаті заміни одного зі звуків. 

У другому класі учні виконують звуковий і звуко-буквений аналіз слів із 4–5 
звуками; розташовують слова за абеткою, орієнтуючись на першу букву; 
застосовують правило перенесення слів; правильно наголошують слова з 
ненаголошеними голосними [е], [и]; правильно вимовляють та записують слова з 
апострофом; ділять трискладові слова на склади. 

Учні третього класу називають букви на позначення голосних і приголосних 
звуків, парних дзвінких і глухих приголосних; розташовують слова за алфавітом, 
орієнтуючись на другу літеру; застосовують правило перевірки написання слів з 
ненаголошеними голосними [е], [и] в корені, що перевіряються наголосом; 
вживають апостроф після префікса на приголосний звук; знають правило переносу 



ФОРМУВАННЯ У ШКОЛЯРІВ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ  
НОВИХ СМИСЛІВ В ОСВІТНЬО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, 30 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ 
 

 
 

 
80 

 

слів із префіксами і з апострофом після префіксів, а також правило переносу слів із 
подвоєними буквами; застосовують правило перевірки букв на позначення 
дзвінких і глухих звуків, що піддаються уподібненню; пишуть слова із дзвінкими 
приголосними в кінці слова і складу перед глухими відповідно до літературної 
вимови. 

У четвертому класі, окрім зазначених умінь у попередніх класах, здобувачі 
початкової освіти розташовують слова за абеткою, орієнтуючись на третю букву; 
відображають на письмі явища чергування приголосних [г], [к], [х] із [з'], [ц'], [с'] 
та голосного [і] з [е], [о]; вживають подвоєні букви на позначення м’яких 
приголосних перед закінченням -ю в орудному відмінку іменників жіночого роду з 
основою на приголосний; уживають  букву ь для позначення м’якості кінцевого 
приголосного основи у відмінкових формах прикметників. 

Одним із завдань освітнього процесу є добір продуктивних методів, 
прийомів і засобів навчання, спрямованих на ефективне засвоєння елементів 
фонетики.  

На нашу думку, дієвими методами навчання є слово вчителя – під час 
ознайомлення учнів із звуковою системою української мови, її якостями; бесіда, 
спостереження, аналіз мовних явищ з елементами проблемного навчання – під 
час вивчення ролі звуків у мовленні, їх акустико-фізіологічних властивостей, 
позначення звуків на письмі; самостійна робота з підручником – під час 
закріплення алфавіту, правил написання апострофа, м’якого знака, звукового 
звучання я, ю, ї, є; метод порівняння – під час зіставлення голосних і 
приголосних, дзвінких і глухих, твердих і м’яких приголосних звуків; евристична 
бесіда – для усвідомлення нових понять, яка полягає в умілій постановці запитань, 
підведенні учнів до самостійних узагальнень, висновків, виведення правил [1].  

Звуковий та звуко-буквений аналізи – найефективніші прийоми навчання 
грамотного письма, які сприяють усвідомленню послідовності звуків у слові, 
встановленню правильних співвідношень між звуками і буквами [1, с. 277].  

Отже, належне вивчення фонетичної системи на уроках української мови – 
одна з умов успішного засвоєння всіх інших розділів української мови.  

Список використаних джерел: 
1. Методика навчання української мови в початковій школі: навч. посіб. 

для студ. вищих навч. закладів / за наук. ред. М.С. Вашуленка. К. : Літера ЛТД, 
2011. 364 с. 

2. Навчальні програми для 1 – 4 класів : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-
serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ  
В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ  

 
Коськовецька  Валентина Михайлівна,  
здобувач ступеня вищої освіти «магістр», 

науковий керівник: к. пед. н., доц. Веремчук А.П. 
Рівненський державний гуманітарний університет,  

м. Рівне 
 
Розвиток сучасної України й інтеграція у європейський простір значною 

мірою впливають на формування освітньої політики. Особливо це питання 
стосується забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на 
навчання. 

За останній час у звичайних класах закладів початкової школи 
спостерігається збільшення кількості учнів з особливими освітніми потребами. 
Учнівський контингент стає більш розмаїтим, виразніше простежуються 
особливості емоційного, когнітивного, комунікативного та фізичного розвитку 
особистості школяра. Як наслідок, педагоги частіше стикаються з тим,що 
традиційні підходи до формування особистості в інклюзивному середовищі не 
дають змогу ефективно працювати з дітьми із ширшим діапазоном навчальних 
відмінностей [2]. 

Саме тому, на сучасному етапі розвитку освіти дітей з особливими освітніми 
потребами пріоритетного значення набуває створення інклюзивного освітнього 
середовища, яке б сприяло успішному формуванню особистості таких дітей. 

Серед сучасних підходів до формування особистості в інклюзивному 
середовищі вбачаються такі: 

–відмовитися від стереотипних поглядів на учнів, вчителів і освітній 
процес; 

–формувати в школі атмосферу, засновану на ідеях інклюзії; 
–зосереджуватися на співпраці; 
–прищеплювати віру в свої сили кожному члену шкільного колективу [3, 

с.19]. 
Необхідними умовами формування особистості в інклюзивному освітньому 

середовищі в загальноосвітніх навчальних закладах є: 
– визнання педагогом необхідності використання сучасних різноманітних 

навчальних підходів з урахуванням різних стилів навчання, темпераменту й 
особистості кожного учня; 

– адаптація навчальних матеріалів для використання по-новому , 
підтримуючи самостійний вибір дитини у процесі навчання у класі; 

– налагодження співробітництва та підтримки серед всіх учасників 
освітнього процесу; 
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– використання широкого спектру занять, матеріалів і практичних вправ, що 
відповідають рівню розвитку дитини з особливими освітніми потребами; 

– створення ситуації успіху;  
– розвиток мотивації дітей з особливими освітніми потребами до 

самовизначення, вдосконалення здібностей, особистісних якостей;  
– створення атмосфери розуміння, довіри, психологічного комфорту; 
– підтримка бажання творити, створювати;  
– задоволення потреб та інтересів через творчу співпрацю дітей, педагогів, 

батьків;  
– використання сучасних освітніх технологій та інновацій при вирішенні 

проблем роботи з сім'ями дітей з особливими освітніми потребами;  
– використання в роботі можливості інтеграції психологічної, логопедичної 

та методичної служб; 
– подолання ізольованості, отримання соціальних навичок, соціальна 

інтеграція дітей з особливими освітніми потребами в середовище здорових 
однолітків[1, с. 120-126]. 

Розглядаючи сучасні підходи до формування особистості в інклюзивному 
середовищі, важливо зауважити, що створенню розвиваючого середовища і 
досягненню позитивного результату у формуванні гармонійної особистості, 
навчанні і вихованні дітей з особливими освітніми потребами допомагають ігрові 
технології, інформаційно-комунікаційні технології, уроки настрою, інтегровані 
заняття, оздоровчі заходи тощо. 

Таким чином, особлива роль у формуванні особистості дітей з особливими 
освітніми потребами відводиться інклюзивному середовищу. Виховання 
гармонійно-розвиненої особистості є актуальним завданням інклюзивної освіти, 
адже інклюзивне навчання передбачає створення освітнього середовища, яке б 
відповідало потребам і можливостям, сприяло дотриманню прав і благополуччю 
кожної дитини незалежно від особливостей її психофізичного розвитку. Не 
дивлячись на те, що заклади освіти забезпечують сприятливі умови для досягнення 
рівних можливостей і розвитку особистості дітей з особливими освітніми 
потребами, для їх ефективної діяльності необхідні спільні зусилля не лише 
вчителів і адміністрації школи, а й батьків, членів родин. 
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В суспільстві постійно здійснюється розвиток і зміна явищ матеріальної і 
духовної культури у взаємодії їх змісту та форми. Людина відображає реальну 
дійсність у єдності і протилежності не тільки раціонально, за допомогою 
узагальнень і понять, а й емоційно, шляхом створення художніх образів.  

Реально оцінити оточуючі явища, дати їм свою оцінку зможе тільки людина 
з високим рівнем сформованості естетичної культури. Термін «культура» (від лат. 
cultura – оброблення, виховання, освіта, розвиток, шанування), специфічний спосіб 
організації і розвитку людської життєдіяльності, уявлень в продуктах матеріальної 
і духовної праці, в системі соціальних норм і закладів, в духовних цінностях, в 
сукупності ставлення людей до природи, між собою і до самих себе [2, с. 182].  

Культуру поділяють на матеріальну і духовну, відповідно до двох основних 
видів виробництва – матеріального і духовного. В центрі уваги постає духовна 
культура людини, а саме– естетична культура, що є предметом дослідження 
естетики. Естетика як наука вивчає суть і закономірності розвитку естетичних 
явищ в природі, суспільстві і людській діяльності. 

Являючись філософською наукою, естетика вивчає дві взаємопов`язані 
площини явищ: сферу естетичного, як специфічне виявлення ціннісного ставлення 
людини до світу і сферу художньої діяльності людей. Естетика – наука про 
національно, класово, історично зумовлену суть загальнолюдських цінностей, їх 
створення, сприйняття, оцінку і опанування [2, с. 119].  

Естетична культура містить у собі такі компоненти:  
- естетичне сприймання – здатність виділяти в мистецтві і житті естетичні 

якості, образи і переживати естетичну культуру;  
- естетична культура – емоційні стани, що викликаються оцінним 

ставленням людини до явищ дійсності і мистецтва;  
- естетичні потреби – потреби в спілкуванні з художньо-естетичними 

цінностями, в естетичному переживанні;  
- естетичні смаки – здатність оцінювати витвори мистецтва, естетичні 

явища з позицій естетичних знань та ідеалів;  
- естетичні ідеали – соціальні та індивідуально-психологічно зумовлені 

уявлення про досконалу красу в природі, суспільстві, людині, мистецтві; художні 
вміння, здібності в галузі мистецтва [3, с. 205].  

Відтак, естетична культура особистості – органічна єдність розвитку 
естетичної свідомості особистості та її здібностей до естетичної творчості в 
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різноманітних видах життєдіяльності.Таким чином, структуру естетичної культури 
особистості складає естетична свідомістьта естетичні здібностідо творчості. 
Складники естетичної культури (естетичне сприйняття, естетичне ставлення, 
естетичнакультура, естетичне судження, естетичний ідеал, естетичний смак, 
естетична діяльність) визначаються розумовою, моральною, емоційною, духовною 
діяльністю особистості й зумовлюють істотні зміни в її світосприйнятті, 
переконаннях, поведінці, сприяють естетичній діяльності зростаючої особистості, 
розвитку її творчих сил та здібностей відповідно до об'єктивних законів розвитку 
краси. 
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В умовах сьогодення дослідники відзначають низький рівень 

комунікативних умінь учнів початкової школи. Результатом чого є збільшення 
числа дітей з високою соціальною і міжособистісною тривожністю, з низьким 
соціометричним статусом, одиноких та ізольованих. Саме молодший шкільний вік 
є періодом інтенсивного розвитку і якісного перетворення пізнавальних процесів: 
вони набувають опосередкований, усвідомлений і довільний характер. Тому, перед 
вчителем початкової школи стоїть завдання виховання в дітях вміння 
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співпрацювати та працювати в групі, бути толерантним до різноманітності точок 
зору і вміти слухати і чути партнера, вільно, чітко та зрозуміло викладати свою 
точку зору на проблему.  

Комунікативні уміння трактуються як освоєні людиною способи 
встановлення взаємовідносин між людьми. Комунікативні вміння є основою 
здійснення будь-якої пізнавальної діяльності, в тому числі і в першу чергу, 
навчальної. Комунікативні вміння реалізуються насамперед у спілкуванні [2,c. 52].  

Спілкування – це багатоплановий процес, який необхідний для організації 
контактів між людьми в ході спільної діяльності. Комунікативні вміння необхідні 
для вирішення різного роду комунікативних завдань. Цей процес характеризується 
взаємним зв’язком і впливом. У процесі спілкування передається і засвоюється 
соціальний досвід, відбувається зміна структури і сутності взаємодіючих суб’єктів, 
формуються історично конкретні типи особистостей і все розмаїття людських 
індивідуальностей, відбувається соціалізація особистості [2, c.54 ].  

Ступінь сформованості комунікативних умінь впливає не тільки на 
результативність навчання дітей, а й на процес їх соціалізації і розвитку 
особистості в цілому. Соціалізація трактується як процес і результат засвоєння і 
активного відтворення індивідом соціального досвіду, який здійснюється в 
спілкуванні і діяльності, яка включає засвоєння певної системи знань, норм і 
цінностей, що дозволяє людині функціонувати в якості повноправного члена 
товариства [1, c. 232]. 

Таким чином, соціалізація особистості молодших школярів являє собою 
процес формування нової парадигми освітньої функції в соціально-культурній 
сфері, що дозволяє забезпечити конкурентну перевагу гуманістичної особистості, 
здатної до адекватної відповіді на духовно-моральні та культурні потреби соціуму. 
У психолого-педагогічній літературі з проблем комунікації підкреслюється, що 
високий рівень комунікативності – це запорука успішної соціалізації дитини в 
будь-якому соціальному середовищі. А успішна соціалізація визначає практичну 
значимість формування комунікативних умінь з самого раннього дитинства. 

Комунікативні вміння формуються в процесі соціального виховання. 
Інституційний механізм соціалізації дитини закладений у діяльності освітніх 
установ. У початковій школі розвиток спілкування учнів з однолітками, як і з 
дорослими, постає як процес якісних перетворень структури комунікативної 
діяльності. На відміну від традиційного (стихійного) механізму соціалізації дитина 
потрапляє в руки кваліфікованих вчителів початкової школи, в групу одноліток.   

Щоб у дитини сформувати необхідні комунікативні вміння, треба створити 
умови, для їх формування, такі, щоб у дитини з’явилося бажання вступити в 
контакт з оточуючими, знання норм і правил, яких необхідно дотримуватися при 
спілкуванні з оточуючим і вміння організувати спілкування. До основних умов 
формування комунікативних умінь учнів початкової школи відносяться: 
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− володіння педагогом знаннями про комунікацію як про процес 
спілкування людей між собою, яке полягає в знанні вербальних і невербальних 
засобів комунікації та культури спілкування; 

− включення в колективно-ігрову діяльність діалогового характеру 
(міжособистісне спілкування та вміння будувати відносини в колективі); 

− використання ситуації успіху як засобу, стимулюючого мотивацію 
дітей на спілкування, що містить в собі прояв навичок соціальної пристосованості. 

Для того, щоб учні могли ефективно спілкуватися, потрібно вчити їх це 
робити. Основна характеристика комунікативного підходу в навчанні – це 
«вчитися спілкуванню спілкуючись». 

Основними формами комунікації, які використовуються в початковій школі 
є: монологічні форми мовної комунікації, діалогічні форми мовної комунікації, 
виступи із заздалегідь підготовленою промовою, навчальна бесіда вчителя і учня, 
розповіді, навчальна бесіди в парах, перекази, навчальні бесіди в групах, дискусія, 
відповіді на питання і т.д. 

Таким чином, під комунікативними вміннями слід розуміти здатність 
встановлювати і підтримувати контакти з іншими людьми на основі внутрішніх 
ресурсів, необхідних для побудови ефективної комунікативної дії в ситуаціях 
міжособистісного спілкування. Таким чином, процес формування комунікативних 
умінь молодших школярів впливає не тільки на результативність навчання дітей, 
але і на процес їх соціалізації та розвитку особистості в цілому. 
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Однією із ключових проблем навчання української мови у 

загальноосвітньому навчальному закладі є формування в учнів стійких 
правописних умінь і навичок як невід’ємних складників писемного мовлення.  
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Впродовж останніх років на сторінках методичних журналів і посібників 
питанню навчання орфографії приділяється значна увага, проте із загальноосвітніх 
шкіл продовжують виходити учні, у знаннях яких багато формалізму, вони 
недостатньо володіють усним і писемним мовленням, низьким залишається рівень 
правописної грамотності. Однією з причин такого стану є розрив між 
теоретичними знаннями та практичними вміннями і навичками школярів. Часто 
спостерігаємо на практиці, як учні, напам’ять вивчивши правила, не завжди 
користуються ними під час вибору написань, покладаються на слух або зорову 
пам’ять, не мають належних навичок швидко й безпомилково застосовувати 
теорію на практиці. Крім того, типовими є ситуації, коли учні, аналізуючи 
орфограми разом з учителем, ніби й засвоюють навчальний матеріал, а 
залишаючись сам на сам із правописними завданнями, допускають помилки [3]. 

Аналізуючи науково-методичну літератури бачимо велику увагу вчених до 
різних аспектів навчання орфографії в школі, зокрема: система роботи над 
орфографічними помилками (Біляєв О.); авторські розробки вивчення правопису 
іменників, прикметників, числівників, займенників, прислівників, дієприкметників, 
дієприслівників, прийменників, часток (М. Бардаш); опрацювання орфографічного 
матеріалу на фонетико-орфоепічній основі (Л. Симоненкова, М. Вашуленко, О. 
Караман); систему вправ залежно від лінгвістичної природи написань в умовах 
близькоспоріднених мов (О. Хорошковська); технологію формування у школярів 
орфографічних навичок у зв‘язку з різними структурними рівнями української 
мови в умовах інтерференційного мовленнєвого середовища (І. Хом‘як); навчання 
української орфографії у зв‘язку з вивченням будови слова і словотвору в школах 
із російською мовою навчання (С. Яворська, О. Коломійченко); технологію 
застосування методу вправ і його місце на уроках вивчення орфографії (О. 
Антончук). Проте,незважаючи на певні здобутки в методиці навчання орфографії, 
проблема формування у молодших школярів правописних умінь і навичок 
потребує подальшого вирішення. 

Метою статті є визначити типи орфографічних помилок, які допускають 
учні на уроках української мови в початковій школі та проаналізувати основні 
причини їх виникнення. 

На сьогоднішній день спостерігається рецидив безграмотності не тільки 
серед школярів, а й серед випускників шкіл і вузів. Причин низького рівня 
орфографічної грамотності випускників шкіл можна назвати декілька: 

а) причини загального характеру: 
1) відсутність єдності у роботі вчителів і батьків з розвитку культури усного 

спілкування як основи грамотного письма;  
2) впив мовленнєвого середовища (безграмотне оточення, місцеві діалекти, 

суржик і т. ін.);  
3) знижений інтерес учнів до уроків української мови;  
б) причини, пов’язані з методикою навчання орфографії та 

індивідуальними особливостями учнів: 
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1) нестійкість уваги, нерозвинені пам’ять і чуття мови у молодших 
школярів;  

2) незнання учнями правописних правил, прогалини в знаннях; 
 3) невміння застосовувати правила на практиці, зокрема під час творчих 

робіт;  
4) недостатня кількість тренувальних вправ і завдань для формування 

автоматизованих навичок;  
5) відсутність системи формування й удосконалення правописних умінь і 

навичок в учнів початкової школи. 
І. Хом’як однією з причин неграмотності учнів називає «впливом 

середовища: а) дія на мовлення школяра місцевого говору або іншої, нерідної 
учневі мови; б) вплив «вулиці»; в) вплив неохайного книжного і газетного 
мовлення; г) вплив мовлення вчителів, які погано володіють нормами літературної 
мови, що особливо неприпустимо» [5, с. 59-60]. 

О. Горошкіна  причинами виникнення розриву між правописними знаннями 
й вміннями називає:1) суржик; 2) наявність помилок у ЗМІ та рекламі; 3) 
складність правопису; 4) надмірна затеоретизованість навчального курсу; 5) 
зниження інтересу учнів до вивчення української мови [4, с. 256]. 

Крім того, причинами недостатньої правописної грамотності учнів є слабка 
начитаність школярів, недостатня кількість годин на узагальнення і 
систематизацію орфографічних знань, умінь і навичок, незацікавленість батьків в 
успішному навчанні дітей і т. ін. Сучасні діти мало читають, вони більше часу 
проводять за телевізором, комп’ютером, тому у них не формуються правильні 
графічні образи слів, у свою чергу, в наш час батьки не можуть довести власним 
дітям життєву необхідність бути грамотними, оскільки в країні на низькому рівні 
престижність освіченості. Батьки також не відчувають потреби в удосконаленні 
свого усного мовлення як одного з показників писемної грамотності, оскільки 
відсутня чітказа конодавча база для розвитку державної української мови. 

Аналіз уроків української мови, бесіди з учнями переконують у тому, що 
орфографічні помилки найчастіше виникають не тому, що учень не знає правила 
(більша частина учнів знає теорію), а тому, що він не вміє застосовувати його у 
власних висловлюваннях. 

Вашуленко М. виділяє типи помилок, залежно від: 
1. Розділу орфографічної системи. До цієї групи помилок належать такі як 

помилки на позначення фонем буквами, помилки в написанні разом і окремо, 
помилки під час перенесення слова з рядка в рядок, помилки у вживанні великих і 
малих букв, пунктуаційні помилки. Найчисленішою є перша группа помилок, до 
якої належать усі орфограми кореня, написання префіксів, суфіксів, закінчень, а 
також ті орфограми, які не перевіряються правилом.  

2. Причини допущеної помилки. Орфографічні помилки можуть бути 
зумовлені нерозумінням або неточним розумінням семантики слів, 
словосполучень, речень, тексту; невмінням свідомо членувати слова на морфеми; 
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недостатнім засвоєнням граматичних знань, невмінням правильно визначати 
граматичні категорії та форми слів; не сформованістю орфоепічних навичок; 
слабкою пам’яттю; нестійкою увагою; не сформованістю орфографічної зіркості; 
незнанням правила і невмінням користуватися ним (неволодіння алгоритмом); 
невмінням співвідносити звуковий склад слова з буквеним позначенням; 
недостатнім орієнтуванням у структурі речення (пунктуаційні помилки).  

3. Принципу орфографії і пунктуації, який порушено учнем. Кожна 
орфографічна помилка є наслідком недотримання певного принципу правопису 
(фонетичного, морфологічного, смислового, традиційного). До пунктуаційних 
помилок призводить ігнорування принципів уживання розділових знаків 
(синтаксичного, смислового, інтонаційного).  

4. Частотності помилки. Частотними є помилки, допущені багатьма 
учнями. Крім таких помилок, трапляються ще індивідуальн порушення 
орфографічної норми.  

5. Характеру помилки (груба-негруба) [2 с. 309]. 
Розглянемо найпоширеніші помилки кожної з виокремлених нами груп. 

Дуже багато помилок трапляється через пропуск літер. Пропускають і голосні, і 
приголосні (зшит- зошит, дері- двері, вчір-вечір, пхнуть- пахнуть, сльні-сильні, 
нги-ноги, облччяо-бличчя). Ці помилки повязані із недостатнім освоєнням знань 
про складотворну роль голосного у слові. Учні, зосереджуючись на приголосному, 
пропускають голосний. Пропуск приголосного пояснюємо через близькість 
розташування звуків у слові в артикуляційному плані. Методичні причини 
наявності таких орфографічних помилок – недостатня увага з боку вчителя до 
фонемного аналізу чи неправильний підхід до навчання складоподілу, ролі 
голосного в ньому.  

Вибіркове обстеження мовлення дітей виявило недостатню їхню 
спроможність диференціювати звуки мовлення упродовжс приймання їх на слух 
при вимові. Дехто не вміє правильно проаналізувати слово. Під час аналізу 
пропускають переважно голосні. Відбувається пропуск ненаголошених голосних. 
Так і фіксуються вимовляння на папері. Є помилки на заміну літер. Це є, ю, я, ї, що 
позначають мʼякість попереднього приголосного (земла–земля, свато–свято, 
лутий–лютий, трете–третє). Ці помилки трапляються тому, що учні не відчувають 
звʼязку між мʼякістю попереднього приголосного звука і вимовленим голосним.  

Утворенню правильного звʼязку між приголосним і голосним найчастіше 
заважає ізольоване промовляння мʼякого приголосного. І, як наслідок, за 
приголосним вони чують голосний. Також можна допустити, що ці помилки 
виникають через недостатню частотність написання і промовляння слів з такими 
літерами у період навчання грамоти.  

Дещо менш активні, але наявні і суто графічні помилки, тобто ті, що 
повʼязані зі схожістю графічних елементів окремих літер: ш-щ, ш-м, л-м, п-т, р-п, 
т-ш, б-д, у-ч, т-н, дз-дж (баганих – багатих, травильно-правильно, дібусь – дідусь, 
уому – чому, дзерело – джерел). Учні виокремлюють звук у слові, але не 
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позначають його відповідною літерою. Ймовірно, причина – прогалина у навчанні 
письма цих літер: відсутність зіставлення і протиставленняг рафічної будови літер, 
та елементного їхнього аналізу. Необхідно звернути увагу на те, що літери, які 
змінюють одна одну, мають однаковий початок на письмі. Учень, починаючи 
писати літеру, не може далі диференціювати компонентиг рафічного знака за 
формою і тому або неправильно передає на письмі кількість елементів і кількість 
елементів літери, або помилково вибирає наступний елемент (б-д, л-м, дз-дж).  

Упродовж письма дитина може себе контролювати завдяки зоровим і 
кінестетичним відчуттям. Вміння оцінити правильність руху руки на основі 
кінестетичного сприйняття дозволяє їй вносити виправлення до появи помилки. 
Якщо таке відчуття відсутнє, то можливе змішування літер уже в той момент, коли 
учень ще тільки починає писати літеру (чу, ч-ц, че замість це). 

Змішування літер: «Галана – Галина, чуму – чому, маненький – маленький, 
буфетик – букетик, чистой – чистої, маєорить – маїрить, майорить». Це 
відбувається через нерозвиненість акустичної, артикуляційної, кінестетичної 
ознаки або їхній взаємозвʼязкок. У перших двох випадках заміна голосного 
відбулася у звʼязку з впливом на нього попереднього чи наступного голосного. У 
наступному – заміна л на н виникла через їх сонорність, заміна літер у наступних 
словах – ї на й, йо на єо, ї – результат несформованості кінестетичного і 
акустичного сприйняття.  

У 3-4-му класах при переході на дрібніше й прискореніше письмо, учні, що 
недостатньо чітко засвоїли написання літер і повільно розпізнають різні за 
звучанням, але схожі за написанням літери, не дописують окремі елементи. 
Наприклад: сом – сам, нич – ніч , край – край і навпаки, дописують зайві: сонще – 
сонце, широкий – широкий. Таке графічне зображення літер призводить до 
перекручення змісту слова, тексту. Вироблений стереотип неправильного 
відтворення графічного образу літери можна пояснити неуважністю, та через 
недостатність засвоєння особливості і різноманітності написання рядкових і 
великих літер, рукописних і друкованих.  

Менш активні випадки недописування літер у слові, що позначають голосні 
та приголосні звуки (ступ – ступає, співа –- співає, ходи – ходить). Значну частину 
складають ті помилки, що стосуються позначень мʼякості приголосних у середині 
та кінці слова (силні-сильні, маленкі – маленькі, ден – день, візме – візьме). 
Особливо часто учні помиляються у позначенні сполучень ьо, йо. З-поміж 
помилкових написань можемо окреслити поєднання  літер ь, й з о. Наприклад: 
нйого – нього, ному – ньому, согодні – сьогодні, льн – льон, малований –
мальований. Такі помилки пояснюємо тим, що проводилась недостатня робота над 
звуко-буквеним аналізом слів, зіставленням складів із твердими та мʼякими 
приголосними, відсутністю постійного унаочнення таких буквосполучень. З-поміж 
причин можна назвати й незміцнілість дрібнихмʼязів руки. Списуючи чи пишучи 
під диктовку, діти промовляють слова у темпі, який перевищує їх нійстабільний 
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темп письма. І тому пропускають одну з двох літер, які позначають один звук [1, 
с.9–11.]. 

 До помилок, щовпливають на оцінювання грамотності, ми віднесли злиття 
графем. Неправильне поєднання літер призводить також до орфографічних 
помилок. Це свідчить про те, що неправильно сформовані графічні навички. 
Найпоширенішими є поєднання з овалами, нижні поєднання літер ь, в – у 
верхньому поєднанні. Наприклад, ап – оп, якщо поєднувальний елемент літери О з 
наступною літерою П пишеться близько до нижньої рядкової лінії сітки зошита, то 
літера О стає схожа на літеру А, що вважається за орфографічну помилку: памилка 
– помилка, работа – робота, мава – мова; нечітке нижнє поєднання літер Л, Я; М, 3; 
У, Л змінює значення слова і тим самим вважається за помилку: гіляя – гілля, вушк 
– вулик, дія-для.  

Описані помилки, вважаються найбільш типовими при виконанні письмових 
робіт учнями молодших класів. Тому вчителеві слід ретельно продумувати 
організацію роботи над орфографічни мипомилками.  

Описана класифікація учнівських помилок дає можливість учителеві 
методично правильно побудувати діагностичну роботу, систему запобігання 
орфографічним і пунктуаційним помилкам та їх виправлення, організувати 
повторення правописного матеріалу. Як доречно наголошує І. Хом’як: 
«Системність вправ – це перша і головна умова їх успіху, нестача цієї системності 
– головна причина, чому чисельні і тривалі вправи з орфографії дають досить 
невисокі результати»[ 5, с.176]. 
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Особистісно зорієнтоване навчання – це навчання, центром якого є 

особистість дитини, її самобутність, самоцінність: об'єктивний досвід кожного 
спочатку розкривається, а потім узгоджується зі змістом освіти. Більшість дітей 
налагоджує дружні стосунки з ровесниками природним шляхом. Водночас дітям з 
особливостями психофізичного розвитку необхідно  у цьому допомагати (шляхом 
створення відповідних можливостей). Педагоги постійно мають створювати 
ситуації для розвитку позитивних соціальних взаємин учнів, формування й 
розвитку в них особистісних цінностей.  

В інклюзивному класі важливо сприяти налагодженню належних взаємин 
між дітьми природним шляхом. Доцільно демонструвати дітям позитивну 
соціальну поведінку.   

Важливо заохочувати дітей до співробітництва і взаємного обміну 
послугами. Учні мають зрозуміти, що у всіх людей є певні таланти, що всі можуть 
бути корисні один одному. Це має бути взаємний, а не однобічний процес. Діти з 
особливими потребами мають не лише отримувати допомогу, а й надавати її 
іншим. Учням важливо зрозуміти, що допомога має бути доречною. Вчителі та 
вихователі інклюзивних класів часто стикаються з проблемою, коли діти з типовим 
розвитком намагаються все робити замість своїх товаришів з особливими 
потребами. Їхнє бажання зрозуміле, але така надмірна допомога може призвести до 
нездорової залежності та нерівності у партнерських стосунках. Високі очікування 
щодо дітей з особливими потребами сприяють рівним стосункам і взаємній повазі 
дітей. Необхідно уважно стежити за поведінкою та сигналами дітей з особливими 
потребами. У багатьох випадках вони не потребують допомоги своїх товаришів 
або навіть не бажають її. 

Не менш важливим завданням діяльності педагога є формування в дітей 
здатності співчувати, наголошуючи на ідеї соціальної рівності. Вчителі та 
вихователі не повинні говорити учням, що дітей з особливими потребами 
необхідно жаліти, оскільки такі стосунки не можуть бути рівними. Необхідно 
зосереджувати увагу на тому, що у всіх дітей з особливими потребами є власні 
інтереси, здібності й таланти, якими вони можуть поділитися з іншими. Це сприяє 
налагодженню рівноправних дружніх взаємин. Педагоги мають заохочувати 
соціальні взаємини, побудовані на справедливості, а не на надмірній 
співчутливості, жалості.  

 Інтегровані колективи можуть допомогти дитині з особливими освітніми 
потребами досягнути індивідуально високих показників особистісного розвитку, 
усвідомити самоцінність цього розвитку для життєдіяльності дитини, 
функціональної значущості в процесі її інтеграцїї у соціальне середовище.   
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Педагоги, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, мають 
стати партнерами для кожного учня, сформувати навички спілкування, вміння 
організувати своє дозвілля, підтримувати діалог. Обов'язковою умовою та 
запорукою успіху є створення комфортних умов для проведення уроків, 
позитивної емоційної атмосфери. 

Педагоги у жодному разі не повинні вголос висловлювати свої негативні 
думки про дітей з особливими освітніми потребами. Не можна в спілкуванні 
виявляти особистісну неприязнь, використовувати медичні терміни при батьках, 
інших дорослих, дітях. Учні повинні не просто співчувати хворому товаришу, а 
вміти допомагати йому, коли це необхідно; виявляти гуманність і милосердя.  
Проте слід мати на увазі, що надання допомоги має бути доречним, своєчасним. 
Надмірна допомога може образити дитину з особливими освітніми потребами. Для 
роботи з такими учнями за умови їх інтеграції у загальноосвітні навчальні заклади 
потрібні висококваліфіковані педагоги.  

Результати досліджень багатьох науковців засвідчують, що розумовий, 
емоційний і соціальний розвиток дітей з психофізичними вадами прямо залежить 
від позитивного ставлення до них, їх розуміння і прийняття педагогами, батьками і 
здоровими дітьми. Сприятливе соціально-виховне середовище є однією із вихідних 
умов успішного вирішення проблем інклюзивної освіти. Тому формування такого 
середовища – одне із завдань психолого-педагогічного супроводу учнів, які 
потребують корекції психофізичного розвитку. Педагоги мають передусім 
популяризувати позитивне ставлення здорових вихованців до дітей з інвалідністю, 
емпатію, прийоми адекватної взаємодії. Ця робота може здійснюватися за 
допомогою таких методів, як бесіда, розгляд проблемних ситуацій, перегляд 
спеціально відібраних відеосюжетів, обговорення реалій сучасного буття та інших. 

Ефективність інклюзивної освіти  залежить від низки чинників, головними з 
яких є комплексний медико-психолого-педагогічний супровід її реалізації, 
індивідуальний та диференційований підхід до організації навчання, виховання та 
розвитку учнів, формування позитивного соціально-виховного середовища 
початкової школи та педагогічна співпраця з батьками. 
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Сьогодні для суспільства і системи освіти в цілому особливо гостро 

виступає проблема соціалізації дітей з обмеженими можливостями за допомогою 
інклюзії в соціокультурне середовище. Актуальною проблемою є дослідження 
педагогічних умов формування навчальної мотивації учнів початкових класів на 
уроках  в інклюзивному класі.  

Упродовж останніх років відомі науковці, зокрема, Н. Софій, Ю. Найда, 
З. Ленів, А. Колупаєва, О. Таранченко, Н. Зброєва присвячують свої дослідження 
та наукові розробки проблемі залучення дітей з особливими потребами до 
навчання в початковій школі. 

Л. Божович, В. Давидов, А. Леонтьєв, С. Рубінштейн, М. Савчин 
зазначають, що визначним компонентом організації навчальної діяльності є 
мотивація. Вона може бути внутрішньою, або зовнішньою щодо діяльності, однак 
завжди є внутрішньою характеристикою особистості як суб’єкта цієї діяльності. 

Довгі роки система освіти чітко ділила дітей на здорових та інвалідів, які 
практично не мали можливості реалізувати своє право на освіту, здобути її, їх не 
брали до закладів освіти, у яких навчаються нормотипові діти. Несправедливість 
такої ситуації очевидна. Тому виникла потреба у впровадженні такої форми 
навчання, яка створить їм оптимальні умови навчання – інклюзивна освіта.  

Поняття «інклюзивна освіта» сформувалося з переконання в тому, що освіта 
є основним правом людини і що воно створює основу для більш справедливого 
суспільства. Всі учні мають право на освіту, незалежно від їх індивідуальних 
якостей і проблем [5]. 

Роль учитель у втіленні принципів інклюзивної освіти надзвичайно вагома: 
організувати освітній процес, завдяки якому знання засвоює кожен учень класу, 
незалежно від його здібностей і особливих потреб; створити в класі клімат довіри і 
прийняття, в яких розкрилися б кращі сторони кожного учня і сильні сторони 
характеру кожної дитини. 

Проведення в життя ідеї інклюзії, зміна освітньої практики відповідно до 
принципів інклюзії – завдання складне. Ідея включення вимагає від нас не тільки 
«включити», але і «включитися» [1, c. 16] в процес взаємодії з іншими, навчитися 



ФОРМУВАННЯ У ШКОЛЯРІВ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ  
НОВИХ СМИСЛІВ В ОСВІТНЬО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, 30 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ 
 

 
 

 
95 

 

бути відкритими для спілкування, бачити необхідність своїх змін, вміти прийняти 
особливості і відмінності інших людей [4, с. 15-18]. 

Однак, наявність навіть однієї дитини з особливими потребами в класі 
змінює діяльність вчителя, так як на уроці необхідно організувати кілька видів 
навчальних ситуацій. Молодший школяр активно включений у різні види 
діяльності – ігрову, трудову, заняття спортом і мистецтвом. Проте провідне 
значення в молодшому шкільному віці набуває навчання завдяки навчальній 
діяльності. Успіх у цій діяльності залежить не лише від здібностей і знань, а й від 
мотивації, тобто від прагнення досягати високих результатів.  

Формування мотивації навчання неможливо здійснити без урахування їхніх 
індивідуальних психологічних характеристик. Це означає, що вчитель повинен 
організувати освітній процес таким чином, щоб вирішувалися завдання розвитку 
мотиваційної сфери особистості.  

У психології під мотивацією розуміють систему чинників, що визначають 
поведінку (потреби, мотиви, цілі, наміри, прагнення), або характеристику процесу, 
що стимулює та підтримує активність особистості на потрібному рівні [3]. За 
визначенням С. Гончаренка – мотив (від лат. мovere – приводити до руху, 
штовхати) розуміють як: 1) спонукання до діяльності, пов’язані з задоволенням 
потреб суб’єкта; сукупність зовнішніх та внутрішніх умов, що викликають 
активність суб’єкта та визначають її спрямованість; 2) предмет, що спонукає і 
визначає вибір спрямованості діяльності (матеріальний чи ідеальний), заради якого 
вона здійснюється; 3) усвідомлену причину, що лежить в основі вибору дій і 
вчинків особистості [1, c. 48]. Основними мотивами навчання у школярів є: 
особистісний розвиток, інтерес, результат діяльності, бажання отримати похвалу, 
бути кращим, потреба у пізнанні нового [2].  

Дієвими педагогічними чинниками та засобами мотивації навчально-
пізнавальної діяльності молодших школярів в умовах початкової школи вважаємо: 
врахування індивідуальних можливостей та зацікавлень учнів, тісну співпрацю з 
батьками, використання інноваційних технологій, інтерактивних методів, 
дидактичних ігор і нестандартних підходів до організації та планування навчально-
виховного процесу, підбір цікавих, проте пізнавальних і розвиваючих завдань, 
опору на позитивні якості дитини з метою використання навчального та творчого 
потенціалу кожного.  
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Проблема професійної компетентності майбутніх педагогів перебуває в 

центрі уваги дослідників. Цей факт є визнанням того, що професійна 
компетентність відіграє провідну роль у педагогічній діяльності майбутніх 
фахівців. 

На сьогоднішній день проблема підвищення  рівня професійної 
компетентності майбутнього вчителя Дубенського педагогічного фахового 
коледжу РДГУ, здатного моделювати навчально-виховний процес, творчо 
мислити, бути генератором та реалізатором ідей, упроваджувати нові технології в 
процес навчання та виховання є актуальною й потребує дослідження в сучасних 
умовах. 

Ми вважаємо, що інноваційний та евристичний підхід до організації 
навчання майбутніх наших педагогів, забезпечить формування їх професійної 
компетентності. До змісту професійної компетентності включаємо знання 
предмета, методики його викладання, педагогіки і психології та рівень розвитку 
професійної самосвідомості, індивідуально-типові особливості й професійно 
значущі якості. 

Переорієнтація системи освіти на компетентністну модель діяльності 
суб’єктів навчального процесу, на надання якісних освітніх послуг має відбутися в 
управлінні розвитком професійної компетентності вчителів. В умовах стрімкого 
розвитку суспільства стає нагальною потреба у висококваліфікованих спеціалістах, 
які зможуть демонструвати здатність і виявляти готовність перебудовувати свою 
професійно-педагогічну діяльність відповідно до нової ситуації, що значною мірою 
залежить від їхнього професійного рівня й майстерності [2]. 



ФОРМУВАННЯ У ШКОЛЯРІВ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ  
НОВИХ СМИСЛІВ В ОСВІТНЬО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, 30 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ 
 

 
 

 
97 

 

Викладачі, визначивши обсяг, рівень складності навчального матеріалу, 
викладають його у формі евристичної бесіди, дискусії чи дидактичної гри, 
поєднуючи часткове пояснення нового матеріалу з постановкою проблемних 
питань, пізнавальних завдань чи експерименту. Це спонукає студентів 
Дубенського коледжу РДГУ до самостійної пошукової діяльності, оволодіння 
прийомами активного мовленнєвого спілкування, постановки й вирішення 
навчальних проблем. Такий широкий інструментарій евристичного навчання 
створено для розвитку творчої  особистості. Який здатен активізувати пізнавальну 
діяльність студентів, тобто підвищити рівень усвідомленого пізнання об’єктивно-
реальних закономірностей у процесі навчання. 

У дослідженні ми визначили також, що особливе значення у формуванні 
професійних компетентностей майбутніх педагогів має організація пізнавально-
творчої (евристичної) професійної діяльності студентів під час проходження 
навчальної й виробничої практики. 

Адже майбутнім учителям треба бути готовими до того, що в 
повсякденному житті постійно доведеться працювати в непередбачених, 
нестандартних умовах, в умовах дефіциту часу та інформації. Тому необхідно 
сформувати вміння не лише швидко пристосовуватися до ситуації, що змінюється, 
але й прийняти правильне рішення, щоб у повній мірі реалізувати зміст освіти й 
виховання, допомогти вихованця знайти правильний шлях вирішення його 
проблем. А такі вміння можуть бути сформовані тільки в реальних або 
змодельованих умовах майбутньої професійної діяльності. Під час педагогічної 
практики створюються умови, що максимально наближені до самостійної 
професійної педагогічної діяльності, а, відповідно, і до формування професійних 
педагогічних компетентностей [1]. 

Вважаємо, що практика відіграє системоутворювальну роль у формуванні 
творчої особистості майбутнього фахівця. Під час практики у студента 
формуються творчі вміння, що входять до структури професійної компетентності, 
як: аналізувати навчально-виховний процес і професійні ситуації; уміння 
спостерігати динаміку змін знань, умінь і навичок учнів; розв’язувати нестандартні 
професійні задачі діяльності тощо. У ході практики студенти Дубенського 
педагогічного фахового  коледжу РДГУ засвоюють спеціальні знання в своїй 
професійній діяльності, теоретичні положення набувають для них особистісне 
значення. Знання отримані під час проходження педагогічної практики дають 
можливість перекласти професійні знання на мову практичних дій, практичних 
ситуацій, тобто стати засобом розв’язання практичних задач  та формування 
професійних компетентностей майбутніх педагогічних працівників. 

У дослідженні ми висунули також припущення, що професійна практика не 
приваблива й особистісно не значима для студента, якщо вона не має 
дослідницького й евристичного характеру. Тому наші студенти широко 
використовують різні форми евристичної та креативної діяльності під час 
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організації і проведення всіх видів практичного навчання з метою формування 
професійних компетентностей. 

Найефективніше оволодівають професійними компетентностями наші 
майбутні педагоги  при роботі безпосередньо з учнями під час  виробничої 
професійної практики, коли студенту даються право самостійно, але під контролем 
методичного керівника практики, розв’язувати професійні задачі різного рівня 
складності, здійснювати викладацьку діяльність уже не теоретично, а в реальній 
педагогічній ситуації, визначати подальшу перспективу власного професійного 
розвитку. Отже, професійна практика, робота безпосередньо з учнями є найбільш 
сприятливим дидактичним середовищем для формування всіх компонентів 
професійної компетентності студентів. Крім того, робота в реальному 
педагогічному середовищі є потужним мотиваційним фактором у процесі 
формування професійної компетентності майбутніх учителів. 

Безперечно, що навчання з використанням новітніх підходів якісно 
перевищує класичну освіту. Воно інтегрує процеси, які не можна об'єднувати в 
межах класичної освіти: навчання, працевлаштування, планування кар'єри, 
безперервна освіта.  

В основі всіх новітніх технологій покладені методи активного навчання, що  
спрямовані на всебічну активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів  

Перспективою подальших наукових розвідок є дослідження інноваційних 
педагогічних технологій, які забезпечують навчання студентів    формуючи їх  
професійні  компетентності. 
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Сучасний етап модернізації початкової школи в Україні орієнтований на 
особистісний розвиток учнів початкових класів і формування у них основних 
компетентностей, що отримало відображення в новому Державному стандарті 
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початкової загальної освіти та Концепції «Нової української школи». Оволодіння 
технікою читання, досягнення необхідного для продовження освіти рівня 
читацької компетентності і загального мовного розвитку відбуваються саме в 
початковій школі. Вимоги, що пред’являються до учня на початковому етапі 
літературної освіти, в основному спрямовані на формування знань, умінь та 
навичок дитини, а не на її індивідуальний розвиток. Тому слід враховувати в 
навчальній діяльності з формування читацької поетичної діяльності і вікові 
особливості читачів молодшого шкільного віку.  

Молодший шкільний вік охоплює період від 6-9 років до 9-10 років.  У 
цьому віці відбувається як фізичний, так і психофізичний розвиток дитини.  У 
молодшому шкільному віці провідною стає навчальна діяльність. У процесі 
шкільного навчання якісно змінюються, перебудовуються всі сфери розвитку.  Це 
сензитивний період для формування пізнавального ставлення до світу, навичок 
навчальної діяльності, організованості та саморегуляції.  У розвитку молодших 
школярів в рамках навчальної діяльності складаються психологічні новоутворення, 
вони характеризуються значущими досягненнями.  Ці новоутворення є 
фундаментом, що забезпечують розвиток на наступному віковому етапі [1, c. 6].   

Упродовж молодшого шкільного віку змінюються і удосконалюються всі 
компоненти словесно-логічного мислення; значно збільшується обсяг уваги, 
підвищується його стійкість, розвиваються навички переключення і розподілу. До 
цього віку довільність і стійкість уваги відбуваються лише під дією вольового 
зусилля. Емоційний розвиток учнів початкових класів в цілому складним процесом 
якісних змін особистості дитини в контексті її соціалізації [2, c. 10].   

Навчальна діяльність у молодшому шкільному віці має цілеспрямований, 
обов’язковий, систематичний і суспільно значущий характер. У процесі навчальної 
діяльності відбувається формування основних психічних процесів і якостей 
особистості дитини. Крім того, з’являються головні новоутворення віку: рефлексія, 
довільність, внутрішній план дій, самоконтроль. На цей період припадає активне 
навчання читання (тобто розуміння писемного мовлення) та письма (побудови 
власної письмової мови). Навчаючись читання та письма, дитина вчиться по-
новому – зв’язно, продумано, систематично, будувати свою усну мову.  

Виокремимо читацькі вміння, якими необхідно оволодіти учням початкових 
класів для повноцінної читацької діяльності у роботі з будь-яким видом тексту: 
уміння знайти і засвоїти інформацію з тексту, уміння інтегрувати і інтерпретувати 
її, уміння осмислити і оцінити зміст тексту, орієнтуватися в різних джерелах 
інформації. 

Читацька діяльність – це самостійний і важливий вид інтелектуально-
емоційної діяльності.  У процесі читацької діяльності читач через текст вступає в 
спілкування з іншим суб’єктом, автором тексту.  Психологія виділяє у дітей 
молодшого шкільного віку два типи ставлення до художнього світу твору.  
Перший – емоційно-образний, який є емоційною реакцією дитини на образи, що 
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знаходяться в центрі твору. Другий тип ставлення – інтелектуально-оцінний, який 
зумовлений життєвим і читацьким досвідом дитини, з елементами аналізу [3, с.  5]. 

До структури читацької діяльності учнів початкових класів входить: 
сприйняття прочитаного, осмислення прочитаного, відтворення прочитаного. 

У результаті читання різних видів тексту читацька діяльність відбувається 
по-різному. Під час читання як художніх, так і пізнавальних текстів учні знаходять 
і витягують інформацію з тексту, інтегрують і інтерпретують інформацію, 
осмислюють і оцінюють зміст тексту.   

Виходячи зі сказаного вище, доходимо висновку, що читацька діяльність 
учнів початкових класів  – це цілеспрямований процес осмислення і освоєння книг, 
який складається з трьох кроків: «до читання», процес читання, «після читання».  
Читацька діяльність проявляється в стійкій необхідності звертатися до книг, в 
свідомому виборі матеріалу для читання, в здатності ефективно застосувати в 
процесі читання набуті знання, вміння та навички. Формування читацької 
діяльності молодших школярів є складним завданням, що стоїть перед учителем 
початкової школи. Щоб навчити дитину читати, працювати з текстом, сформувати 
відповідні читацькі вміння, необхідно удосконалювати техніку читання, 
сформувати правильний механізм сприйняття текстів різних стилів і жанрів, 
використовувати різні методи та засоби для цього.  

Отже, змістом роботи з формування читацької діяльності молодших 
школярів є такі етапи: мотиваційний – вольова, емоційна і інтелектуальна 
готовність до сприйняття тексту; сприйняття тексту – самостійний етап 
спілкування учня з художнім твором при первинному читанні; аналітичний – 
аналіз тексту; відтворення – повернення до цілісності сприйняття на новому рівні, і 
осмислення авторської позиції, і особистісна рефлексія.   
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Найвагомішим досягненням вітчизняної лінгводидактики початку ХХІ ст. 
можна вважати посилення комунікативної спрямованості шкільної мовно-
літературної освіти, яка в першу чергу стосується роботи з текстом, залучення у 
методику досягнень комунікативної лінгвістики (Ф.Бацевич), текстології (О. та 
В.Мельничайки), когнітивної та прагматичної лінгвістики (В.Бадер, М.Пентилюк), 
уведення компетентнісного підходу до навчання (Н.Бібік, І.Гудзик,  О.Пометун, 
О.Вашуленко), який передбачає формування комунікативної україномовної 
компетенції школярів[1,2]. 

Компетенція – інтегративне явище, у складі якої виокремлюються 
мовленнєва, мовна, літературна соціокультурна компетенції. Оновлений зміст 
початкової освіти також передбачає реалізацію усіх змістових ліній , які 
підпорядковані формуванню відповідних компетенцій. А це передбачає 
сформованість умінь і навичок у всіх видах мовленнєвої діяльності, мовленнєво-
комунікативних умінь. Ідеї компетентнісного підходу в початковій освіті 
опрацьовано і впроваджено у зміст Нової української школи[3,4]. 

Відповідно до нової (2018р.) та оновленої (2016р.) типових навчальних 
програм початкової школи важливим завданням є орієнтація освітнього процесу на 
досягнення результатів не просто учня, який вміє читати і писати, а мовної 
особистості з достатніми комунікативними можливостями, мотивацією до 
самостійного читання, що відображається ключовими компетентностями, але не 
обмежується ними. Розвиток учнів засобами художнього слова одна з 
найважливіших і складних проблем сучасної школи його ефективність пов’язується 
з реалізацією компетентнісного підходу[3].  

Компетентнісні результати навчання учнів початкової школи визначено у 
Державному стандарті (2011 р.), у вимогах типових навчальних програм (2012 р.), 
у вимогах до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів (2014 р.). 2016 
року перехід на компетентнісні засади відображено у дидактичному і методичному 
забезпеченні навчання молодших школярів, а 2018 рік став переломним на шляху 
до впровадження компетентнісного підходу –школа знань стала школою 
компетентностей[1,2]. 

Дослідження теоретико-методологічних засад компетентнісного підходу 
вічизняних науковців (В.Байденко, Н.Бібік, Е.Зеєр, І.Зимня, А.Маркова, О.Овчарук, 
В.Петрук, О.Пометун, С.Раков, М.Розов, О.Савченко, Ю.Татур, Ю.Тихомиров, 
А.Хуторський) підготували базу на перехід початкової школи до компетентнісного 
навчання у Новій українській школі (Державний освітній стандарт (2018р.). 
Упровадженню цього підходу до змісту професійної підготовки фахівців значної 
уваги надавали А.Алексюк, В.Бондар, Н.Дем’яненко, В.Євдокимов, А.Капська, 
С.Козак, М.Лазарєв, О.Мармоза, Л.Нічуговська, В.Олійник, О.Романовський, 
В.Сидоренко, Т.Сорочан; шляхи модернізації освіти на компетентнісній основі 
розроблялися Б.Гершунським, Б.Ельконіним, Н.Кузьміною, А.Марковою, 
В.Сєриковим, І.Фруміним, В.Шадриковим, С.Шишовим; окремі проблеми 
компетентнісного підходу у системі вищої освіті розглядалися у роботах І.Бабіна, 
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П.Бачинського, Г.Гаврищак, Н.Дворнікової, І.Драча, Л.Коваль, Я.Кодлюк, 
О.Локшиної, М.Нагач, Н.Нагорної, С.Ніколаєнко, О.Овчарук, Л.Пильгун, 
І.Родигіна, О.Садівник, Л.Сень, С.Сисоєвої, О.Ситник, Г.Терещук, С.Трубачевої, 
Н.Фоменко тощо[1,5]. 

На грунті зазаначених наукових теорій здійснено теоретико-методологічне 
обґрунтування цілей, змісту освіти, створено концепцію розвитку 12-річної школи 
(керівник авторського колективу О.Я. Савченко). 

Серйозними перешкодами впровадженню компетентнісного підходу в 
практику шкільної освіти є: - нерозуміння частиною вчителів суті питання, що 
виражається у пріоритетності засвоєння лише знань та набуття необхідних умінь та 
навичок; -неготовність частини освітян усвідомити важливість проблеми та 
переорієнтуватися у відповідності до нової парадигми освіти; -неусвідомлення 
батьками важливості надбання значущої ключової компетентності уміння вчитися 
як умови і результату. Сучасні концепції педагогічної освіти розробляються для 
удосконалення традиційної репродуктивної професійної підготовки вчителя, 
спрямування її на особистісний, гуманістичний рівень[5.  

У характеристиках освітніх галузей зосереджується увага на пріоритетних 
компетентностях учнів. Компетентності мають впливати на встановлення набору 
системних характеристик змісту шкільної освіти для проєктування освітніх 
стандартів, навчальної та методичної літератури, відповідно, відбиватись у 
критеріях оцінювання та вимірниках навчальних досягнень школярів та їх 
загальноосвітньої підготовки. 
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В умовах реформування освітньої системи України взаємодія школи з 

батьками молодших школярів набуває нового змісту. У цьому зв’язку ослаблення 
виховної роботи в школі і батьків учнів, відсутність психолого-педагогічної 
підтримки сім'ї, наявність низького рівня організації спільної діяльності 
адміністрації школи, педагогів, батьків у вихованні молодших школярів необхідно 
всю увагу зосередити на вирішенні проблеми покращення якості виховної роботи в 
школах, пошуку нових шляхів залучення сім'ї до участі в освітній діяльності. 
Пріоритетними завданнями освітнього закладу, зокрема, школи, є пошук 
оптимальних шляхів з метою забезпечення єдності виховних зусиль педагогів і 
батьків учнів. Обов’язком  педагогічного колективу є допомога для сім'ї кожної 
дитини з метою максимальної реалізації свого виховного потенціалу [1]. 

Сучасні вчені досліджували проблеми взаємодії школи та сім’ї у вихованні 
особистості. Ними вивчалися такі аспекти цієї проблеми: українські народні 
виховні традиції як форми виховного впливу на молоде покоління (В. Кузь, 
Ю. Руденко, В. Скутіна, Є. Сявавко); формування педагогічної культури сучасних 
батьків (А. Марушкевич, В. Постовий); основні напрями співпраці сім’ї й школи 
(Т. Алексєєнко); форми організації роботи з батьками в освітньому закладі 
(І. Рибальченко); спілкування батьків і вчителів із дітьми (П. Щербань). 

Сім’я як основа первинної соціалізації особистості дитини має на неї 
більший вплив порівняно з впливом вулиці, засобів масової інформації, закладів 
освіти. Але вона не спроможна у повному обсязі забезпечити виховання активної, 
гармонійної, конкурентоспроможної особистості, здатної до адаптації у нових 
соціально-економічних умовах, опанування й засвоєння інтелектуальних, 
культурних та духовних цінностей [2, c. 74].  

Ключову роль у вирішенні цих важливих завдань покликана реалізувати 
взаємодія й співпраця школи, сім'ї та громадськості. Спільна робота педагогів і 
батьків – це партнерська діяльність, спрямована на гуманізацію виховного 
середовища, вироблення загальної стратегії діяльності школи й сім'ї, визначення 
програм спільної роботи, вдосконалення педагогічної майстерності, культури 
батьків і педагогів, освоєння нових принципів життєдіяльності та розвиток нових 
форм суспільного життя [3].  

Основним змістом організації взаємодії сім'ї й школи є: залучення сім'ї до 
спільної зі школою соціально-значимої діяльності, в забезпеченні порозуміння і 
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односпрямованості прагнень школи й сім'ї в розвитку особистості дитини, її 
ціннісних соціальних орієнтацій і творчого потенціалу. Цілі і педагогічні умови 
взаємодії школи з сім'єю є головними структурними елементами в організації 
взаємодії. А засобом досягнення поставлених цілей є вибір форм і методів 
взаємодії. 

Згідно Концепції Нової української школи, одним із ключових її 
компонентів є педагогіка партнерства, яка базується на взаємодії між учнями, 
учителями й батьками та має своєю основою спілкування, взаємодію та співпрацю 
[4]. 

Партнерська педагогіка орієнтує школу на розвиток цілісної особистості, 
пробуджуючи, включаючи до дії внутрішні ресурси дитини, її сили, можливості та 
здібності з метою досягнення максимального й повноцінного її розвитку. 

Концепцією Нової української школи виокремлено два напрями успішної 
співпраці школи та батьків з метою реалізації педагогіки партнерства:  

1. Систематичне, чітке, двостороннє спілкування. 
2. Всебічне залучення батьків до освітнього процесу [3, c. 34]. 
У педагогічній науці виділяють такі способи спілкування педагогічного 

колективу з батьками учнів: формальне й неформальне, фронтальне, колективне та 
індивідуальне (спілкування з колективом батьків, окремими батьками і з групою 
батьків).  

Аналіз психолого-педагогічної літератури дає змогу виділити наступні 
напрямки роботи школи з батьками учнів: 

– психолого-педагогічна освіта, підвищення педагогічної культури батьків; 
– залучення батьків до спільної діяльності з дітьми; 
– коригування взаємовідносин в сім'ях окремих учнів; 
– організація роботи батьківського активу; спільна діяльність з питань 

успішності школярів; 
– взаємодія сім'ї з організаціями додаткових освітніх послуг школи; 
– організація діагностичної роботи з вивчення сімей молодших школярів; 

методична робота [2, c. 74]. 
Отже, успішність співпраці сім'ї та школи в сучасній освітній ситуації 

залежить від успішності взаємодії шкільного педагогічного колективу з батьками, 
яке сприяє збільшенню позитивних зв'язків між сім'єю і школою і якісно змінює 
структуру відносин. 

Список використаних джерел: 
1. Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н. М. Бібік. 

Київ : Літера ЛТД, 2018. 160 с. 
2. Пухта О. Співпраця батьків та школи у вихованні дітей. Педагогічний 

пошук. 2006. № 3 (5). С. 74-75. 
3. Реалізація Концепції «Нова українська школа» в умовах інноваційного 

освітнього середовища: матеріали фестивалю інновацій (22 травня 2019 р., м. 
Луцьк) / уклад.: Н. А. Поліщук. Луцьк: Волинський ІППО, 2019. 160 с. 
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Важливою умовою модернізації системи вищої педагогічної освіти є 

розвиток професійної компетентності вчителя початкової школи, яка передбачає 
створення освітнього середовища для формування й розвитку комунікативної 
компетентності й творчих здібностей студентів у контексті особистісно 
орієнтованих технологій, що надає студентові можливості вибору як суб’єкта 
діяльності, ініціатора способів досягнення мети, відповідальності за вибір і його 
результат. Цей процес охоплює всі освітні галузі, але, враховуючи функції, які 
виконує українська мова в сучасному суспільстві, та важливість початкової ланки 
освіти, де закладаються основи комунікативної компетентності особистості, 
вважаємо проведення лінгводидактичних досліджень з цього питання актуальним. 

Модернізація вищої і шкільної освіти в сучасних умовах впливає на 
результати навчання, які вчені розглядають на основі компетентнісної парадигми. 
На запровадження компетентнісного підходу націлює також і Концепція «Нова 
української школа», в якій зазначається, що знання та вміння, взаємопов’язані з 
ціннісними орієнтирами учня, формують його життєві компетентності, потрібні 
для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці [3, с. 10]. Для виконання 
таких важливих завдань майбутній учитель початкових класів сам має бути 
компетентною високо професійною особистістю, здатною здійснювати навчальний 
процес на рівні сучасних вимог. 

Проблема комунікативної компетентності на різних етапах її формування є 
предметом дослідження багатьох сучасних науковців у різних галузях науки 
(В. Бадер, Ф. Бацевич, Н. Бібік, Л. Варзацька, М. Вашуленко, Н. Голуб, І. Ґудзик, 
Т. Донченко, С. Єрмоленко, Т. Костолович, О. Кучерук, Л. Мамчур, Л. Мацько, 
В. Мельничайко, К. Пономарьова, О. Овчарук, М. Пентилюк, О. Савченко, 
Т. Симоненко, Н. Сіранчук, І. Хом’як, Г. Шелехова та ін.). Кожен із науковців дає 
своє визначення цього міждисциплінарного феномена, підкреслюючи певні 
аспекти. Найбільш поширеним є підхід, за яким комунікативна компетентність у 
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широкому розумінні – це вміння спілкуватися з метою обміну інформацією, що 
спрямована на вирішення таких основних завдань: ефективно здобувати й 
передавати інформацію; досягати поставленої мети шляхом переконання 
співрозмовника і спонукання його до дії; одержувати додаткову інформацію про 
співрозмовника на основі знань про об’єктивні закономірності функціювання мови 
в суспільстві з метою визначення рівня соціально-культурного розвитку людини, її 
соціального статусу, на основі вмінь розрізняти відтінки інформації й голосу 
співрозмовника, щоб оцінити його емоційний стан, умінь інтерпретувати зміст 
його висловлювань і розуміти можливий підтекст; здійснювати позитивну 
самопрезентацію – справляти приємне враження на співрозмовника або читача на 
основі володіння культурою мовлення [1, с. 58]. 

На основі аналізу літератури з проблеми дослідження робимо висновок про 
те, що комунікативна компетентність – це складне багатокомпонентне поняття, 
сукупність особистісних якостей індивіда (ціннісно-особистісних орієнтацій, 
здібностей, мотивів, знань, умінь, досвіду), що забезпечують її здатність 
встановлювати необхідні контакти з іншими людьми, будувати мовленнєве 
спілкування з урахуванням соціальних норм поведінки та системи культурних 
уявлень і цінностей мови.  

Багатокомпонентність комунікативної компетентності передбачає 
визначення її складників, а саме: мовної компетентності (практичне опанування 
українською мовою, її словниковим запасом, дотримання мовних норм), 
мовленнєвої компетентності (вміння творчо розв’язувати комунікативно-
мовленнєві задачі, вибираючи з-поміж монологічних і діалогічних висловлювань 
спосіб спілкування, адекватний комунікативній меті й ситуації), соціокультурної 
компетентності (уміння взаємодіяти в соціумі, оволодіння мовленнєвим етикетом), 
діяльнісної компетентності (опанування стратегіями, що визначають 
оптимальність мовленнєвої діяльності, спрямованої на розв’язання навчальних 
завдань і життєвих проблем). 

У роботі тлумачимо комунікативну компетентність майбутнього вчителя 
початкової школи як готовність виконувати професійно спрямовану комунікативну 
діяльність, показник, наскільки успішно майбутній педагог зможе виконувати ті чи 
ті види діяльності, зокрема здатність досягати ефективних результатів в 
освітньому процесі, самоосвіті, самовихованні, прищепленні учням любові до 
української мови.  

Формування комунікативної компетентності передбачає наявність 
технологічного супроводу цього складного процесу: добору відповідних 
традиційних та інноваційних підходів, принципів навчання; застосування 
інтерактивних і комунікаційно-інформаційних технологій, методів, прийомів і 
форм навчання. 

У дослідженні виокремлено принципи формування комунікативної 
компетентності майбутніх учителів початкових класів, як-от: діалогізації навчання, 
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креативності, проблемної ситуативності, професійно-особистісного саморозвитку, 
комунікативної спрямованості, рефлексивної активності, інтерактивності тощо. 

Сформованість комунікативної компетентності, тобто наявність здатності 
застосовувати набутий досвід, знання та вміння працювати в колективі, постійно 
самовдосконалюватися дасть змогу випускникам ЗВО ефективно соціалізуватися, 
стати конкурентоспроможними громадянами суспільства, успішними фахівцями. 

Список використаних джерел: 
1. Компетентнісний підхід до навчання української мови в основній школі 

(матеріали круглого столу). Українська мова і література в школі. 2012. № 4. 
С. 51–64. 

2. Нова українська школа: основи Стандарту освіти. Львів, 2016. 64 с.  
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Сьогодні існує багато проблем сучасної шкільної освіти і усі вони є 

актуальними. Низька успішність, шкільна дезадаптація, недостатній рівень  
культури, що безпосередньо впливає на поведінку і спілкування учня, - далеко не 
повний перелік труднощів, з якими ми стикаємось щоденно.  

Проте однією з головних проблем, що заслуговує особливої уваги, є 
відсутність інтересу, мотивації до навчання, небажання дитини ходити до школи. 
Чому одні учні охоче йдуть до школи, а інші відмовляються вчитися й прогулюють 
уроки? Чому хтось успішно вписується в шкільний соціум, а в когось суцільні 
проблеми? «Раніше вчителі та батьки вважали найбільшою освітньою проблемою 
слабке матеріальне забезпечення. Зараз же соціологічні опитування показують, що 
найбільша проблема – втрата в учнів мотивації вчитися». Про це у свій час сказала  
колишня міністерка освіти і науки Лілія Гриневич на одній з чергових нарад з 
начальниками управлінь освіти.  

Про компетентнісний підхід до формування змісту освіти зазначено в 
Державних стандартах освіти, його реалізовано в «Критеріях навчальних 
досягнень». Під поняттям компетентнісний підхід розуміють спрямованість 
освітнього процесу на формування й розвиток ключових (базових, основних, 
надпредметних) і предметних компетентностей особистості.   

https://www.facebook.com/UAMON/videos/1989731161053452/
https://www.facebook.com/UAMON/videos/1989731161053452/
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Сучасний урок, зорієнтований на реалізацію компетентнісного підходу в 
навчанні, має вирішувати ряд завдань, серед яких на першому місці стоїть 
підвищення рівня мотивації учнів та саморозвиток учнів. 

 Що ж  складає основу нашого успіху в навчанні? Так, в основі успішної 
діяльності (і навчання) закладений мотив та мотивація. 

Поняття «мотив» походить з лат. movere – рухатись. Мотивація навчальної 
діяльності учнів є невід’ємним і обов’язковим елементом будь-якого уроку, бо 
основним у педагогічному мистецтві вчителя є вміння спонукати, а не 
примушувати. Звичайно, прагнення дитини бути успішною залежить від її 
особистого бажання, також великою мірою — від сім’ї. Але не менше і від 
учителів. У Концепції НУШ висловлена думка: «Українська школа буде успішною, 
якщо до неї прийде успішний учитель». Що ми вкладаємо в це поняття і звідки до 
школи має прийти успішний вчитель? Хто або що може допомогти зробити нас 
успішними? На такі запитання ми відповідаємо собі: мотив і бажання, впевненість 
у собі, підтримка рідних, фінансове забезпечення, здоров’я, оточення.  

Твердження психологів дають підстави констатувати, що в молодшому 
шкільному віці мотивація до навальної діяльності  ще є. Ідучи до школи, 
першокласники пристрасно бажають добре вчитися, щоб радувати оточуючих. 
Домінуючим мотивом у цьому віці у більшості дітей є прагнення зробити 
приємність дорослому, що є авторитетом для дитини (батьки, вчитель). 

У середніх класах вплив такого мотиву втрачає свою актуальність. На 
перший план виходить прагнення бути кращим або хоча б не гіршим за інших. Але 
знову ж таки  -  не всі хочуть бути такими.  

В старших класах рівень мотивації трохи піднімається, оскільки спрацьовує 
професійно-ціннісний мотив, коли учень стоїть на етапі вибору професії, яка 
забезпечить у майбутньому його життєдіяльність. 

Отож,  мотивація навчальної діяльності учнів є невід’ємним і обов’язковим 
елементом будь-якого уроку, бо основним у педагогічному мистецтві вчителя є 
вміння спонукати, а не примушувати. Однак, на жаль, у педагогічній практиці не 
існує єдиної магічної формули для мотивації учнів. Якісне, ефективне 
впровадження у світній процес різних методів, форм, засобів, прийомів, 
інноваційних технологій – все це дасть можливість педагогу створити ситуацію 
успіху для кожного учня особисто, а головне – реалізувати головну мету, яка 
закладена у  Концепції нової української школи зазначено: «Метою повної 
загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація 
особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в 
суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до 
самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого 
вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності». 
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Реформування початкової освіти в Україні, впровадження нових підходів до 
навчання, зокрема й компетентнісного, затвердження Державних стандартів освіти, 
поява Концепції «Нова українська школа» змінюють результати навчання, 
орієнтують вчителів на формування ключових і предметних компетентностей. 
Започатковані процеси потребують відповідного методичного супроводу, що 
робить актуальними дослідження з проблем формування комунікативної 
компетентності учнів початкової школи. 

Вивчення наукової літератури з проблеми дослідження відбувалося у таких 
напрямах: 1) компетентнісний підхід і особливості його реалізації в початковій 
школі (І. Бех, Н. Бібік, І. Брильова, М. Вашуленко, Т. Костолович, Л. Мамчур, 
К. Пономарьова, Н. Сіранчук, О. Савченко та ін.); 2) формування комунікативної 
компетентності, використання ситуативних завдань на уроках української мови 
(В. Бадер, Т. Білоусенко, Л. Варзацька, Л. Галаєвська, О. Глазова, С. Дубовик, 
Л. Іванова, Г. Лещенко, Е. Палихата, Н. Ростикус, Л. Шевцова); 3) можливості 
використання інтерактивних та інформаційно-комунікаційних технологій у процесі 
формування комунікативної компетентності за допомогою ситуативних завдань 
(Є. Бондарчук, Л. Кратасюк, Н. Лесняк, О. Мельничайко, Л. Пироженко, 
Н. Побірченко, О. Пометун, С. Цінько, О. Яцун та ін.). 

http://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NPB&P21DBN=NPB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D1%80%2C%20%D0%A1%2E%20%D0%A1%2E
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Аналіз літератури засвідчив, що комунікативна компетентність належить 
одночасно до ключових і предметних компетентностей. Науковці стверджують, що 
освітня практика характеризується все інтенсивнішим переорієнтуванням на 
компетентнісний підхід, що передбачає набуття учнями знань, умінь і навичок 
вільного володіння мовою як інструментарієм мислення й комунікації, а в 
кінцевому результаті формує мовну особистість [1, с. 56]. Комунікативна 
компетентність як предметна є невід’ємним складником змісту мовної освіти, 
передбачає оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності, основами культури 
усного й писемного мовлення, базовими вміннями й навичками використання мови 
в різних сферах і ситуаціях спілкування, а це потребує уведення у процес вивчення 
мови ситуаційних завдань, застосування ситуаційного методу під час вивчення 
мовного матеріалу та на уроках розвитку мовлення [Там само]. 

Науковці вважають, що в основі ситуативного завдання знаходиться 
конкретна (природна, штучна, навчальна) ситуація з такими характеристиками: 
проблемність (містить суперечливість); варіативність у розв’язанні; створювана 
проблема має бути цікавою, актуальною, близькою і зрозумілою учням і допускати 
можливість втручання у неї іншої людини, що має на меті зміну стану з 
небажаного на бажаний [5, с. 29].  

Ознайомлення з існуючими тлумаченнями ситуативних завдань дозволило 
нам сформулювати своє визначення. Ситуативні завдання ми розуміємо як вид 
вправ, які штучно змодельовані в умовах шкільного навчання відповідно до 
певних, бажано актуальних і максимально наближених до природних, ситуацій 
спілкування, що спонукають учнів до створення висловлень діалогічного або 
монологічного характеру і містять чітко окреслені умови спілкування. 

У методиці початкового навчання відсутня єдина загальноприйнята 
класифікація ситуативних завдань. Існують типології, які ґрунтуються на різних 
аспектах цього складного поняття. Однією з перших була класифікація 
Л. Шевцової, яка виокремлює такі групи ситуативних завдань: 1) завдання на 
засвоєння мовного матеріалу, пов’язані з розвитком мовленнєвих умінь і навичок; 
2) завдання репродуктивного характеру; 3) завдання творчого характеру; 4) 
завдання проблемного характеру [4]. Вважаємо, що пропоновані завдання є 
різнорідними, тому в своєму дослідженні ми послуговуємося класифікацією 
Л. Іванової, Г. Лещенко, які розподіляють ситуативні завдання         залежно від 
мети виконання і специфіки використання мовного матеріалу, застосування 
розумових дій на три групи: 1) вправи, спрямовані на оволодіння мовною теорією, 
формування загальнонавчальних і мовних умінь знаходити виучувані явища у 
текстах, класифікувати їх; 2) мовленнєві, спрямовані на побудову власних 
діалогічних і монологічних висловлювань різних жанрів, типів і стилів мовлення з 
використанням засвоюваного граматичного матеріалу; 3)власне комунікативні, 
спрямовані на продукування мовлення у змінених нестандартних ситуаціях, які 
розвивають креативність мислення і мовлення учнів [2]. 
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У процесі експериментального навчання доведено, що систематичне й 
системне використання ситуативних завдань на уроках української мови сприяє 
формуванню мовленнєво-комунікативних умінь учнів початкових класів, здатності 
орієнтуватися в ситуації спілкування, виробленню в них певного досвіду 
використання мовних засобів відповідно до ситуації спілкування, соціалізації, а 
отже й формуванню початкового рівня комунікативної компетентності як 
предметної та ключової. 
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Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується інтенсивним 

переосмисленням традиційних методів навчання, впровадженням нових сучасних 
технологій компетентнісного навчання. Освіта виходить на новий рівень, де знання 
не потреба, а певний досвід, який школярі використовуватимуть у повсякденному 
житті. Для етапу розвитку освіти сьогодні,  є характерна наявність у ньому 
інноваційних процесів. Це підтверджує те, що проблема використання, 
інтерактивних методів і форм навчання є досить актуальною на даному етапі. 

Добирають такі методи, форми і засоби навчання, що активізують 
сприйняття і засвоєння навчального матерілу, виховання позитивної мотивації 
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учіння, емоційно благополучного ставлення до школи і навчальної праці, 
формування пізнавальних потреб. 

Під час організації освітнього процесу виняткову роль відіграє інтегроване 
навчання. Інтегроване навчання – це сукупність послідовних та взаємопов'язаних 
дій учителя й учня. Вони спрямовані на формування цілісної картини світу 
школяра на основі об'єднання навчального матеріалу з різних освітніх галузей. 
Особливістю інтегрованого навчання є можливість показати дитині світ у всьому 
його розмаїтті із залученням наукових знань, літератури, музики, живопису, що 
сприяє емоційному розвиткові особистості дитини і формуванню її творчого 
мислення. Реалізація цього способу дає змогу, не знижуючи програмних вимог, 
зробити навчально - виховний процес захоплюючим, цікавим для  молодших 
школярів, оптимізувати його за рахунок переструктурування змісту навчання і 
практичної зміни традиційної форми навчання – уроку [2, c.34]. 

Науково обґрунтував, розробив і втілив у практику, хоч і не використовував 
термін інтеграцію, під час вивчення української мови та літератури В. 
Сухомлинський. Концепція вченого «Уроки мислення серед природи», які 
проходили у «Школі радості під відкритим небом» і в кімнаті Казки, пов’язувала 
на уроці мисленнєву, мовленнєву і літературну діяльність школярів, роботу зі 
словом у процесі аналізу та створення висловлювань  під час 
читання текстів [3, c. 149]. 

Багато сучасних учених педагогів (М. Вашуленко, О. Біляєв, Л. Варзацька, 
Л. Власенко, І. Дичківська, В. Ільченко, О. Красовська, Л. Любарська, О. Савченко, 
Л. Соколова, О. Тимченко, В. Федоренко, В. Юсова та ін.) вважають, що 
інтегровані уроки створюють у школярів цілісне уявлення про навколишній світ, 
тут інтеграція розглядається як мета навчання, а ще допомагає зближенню і 
поєднанню знань з різних предметів у систему. Інтеграція як мета навчання 
повинна дати учневі ті знання, які відображають зв’язаність окремих частин світу 
як системи, навчити дитину з перших кроків навчання уявляти світ як єдине ціле, в 
якому всі елементи взаємопов'язані. Реалізація цієї мети починається вже в 
початковій  школі. 

Уроки української мови в початковій школі з успіхом інтегруються з 
багатьма предметами навчального циклу (це насамперед читання, це і 
природознавство, і образотворче мистецтво, і трудове навчання, і музика).  

Слід враховувати і те, що до таких уроків готується не лише вчитель, а і 
учні. Одні добирають додаткову інформацію, інші готують інсценізації, вчать 
вірші.  

Освітянам пропонуються дві типові освітні програми, кожна з яких 
розроблена відповідно до нового Закону України «Про освіту» та Державного 
стандарту початкової освіти. Різниця між ними полягає у рівні інтеграції освітніх 
галузей до навчальних предметів. В кожній з програм вказані змістові лінії, які  
передбачають можливу інтеграцію інформатичної освітньої галузі з іншими 

http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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освітніми галузями через розв’язування дослідницьких завдань, формування 
наскрізних умінь учнів, інформатичної грамотності та культури [2, c.21].  

На сьогоднішній день навчання української мови молодших школярів 
набуває особливої актуальності. Українська мова дозволяє зробити можливим 
безпосередні контакти з людьми, що говорять на цій мові, долучити учнів до 
універсальних та до глобальних цінностей, виробляти вміння контактувати з 
представниками інших культур, мати уявлення про значущість своєї рідної 
культури, більш глибоко осягнути поняття Батьківщини. На уроці української мови 
учитель має можливість формувати світогляд, моральний вигляд своїх учнів, 
зачіпаючи при вивченні окремих тем питання моральності і духовності, окремі 
аспекти поведінки людини в різних ситуаціях. 

Важливим методичним аспектом інтегрованих уроків є визначення 
продуктивних методів, прийомів і засобів, добір дидактичного матеріалу для 
інтегрованих уроків. Методи, що можуть бути застосовані на інтегрованих уроках 
мови і літературного читання, мають на меті виконання завдань 
переважно компаративного, зіставного, творчого характеру. 

Отже, можна зробити висновки що інтерактивне навчання – це така 
організація навчального процесу, при якій учні не можуть не брати участь у 
процесі пізнання: кожен учень має своє конкретне завдання, за виконання якого він 
повинен при всіх відзвітуватися, тому що від його діяльності залежить якість 
виконання поставленого завдання  перед  групою. Інтегровані уроки мови, і 
літературного читання – це сучасні уроки словесності, що забезпечують 
опанування учнями взаємопов’язаного програмового матеріалу, цілісну реалізацію 
змістових ліній чинної програми з української мови і літератури, комплексне 
формування комунікативної і літературної компетентності особистості. 
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Загальновідомими є зміни в діяльності школи, що пов’язані з освітньою 

реформою 2018  року, а саме: компетентнісний підхід, педагогіка партнерства, 
орієнтація на учня, нова структура школи, виховання на цінностях. Логічним є те, 
що такі концептуальні засади не виникли самі собою розуміється, а були 
виокремлені на основі детального аналізу вітчизняної та зарубіжної педагогічної 
практики. Зокрема, розглянемо актуальні на сьогодні особливості педагогіки 
партнерства, які були взяті з закордонного досвіду, та проаналізуємо як вони 
реалізувалися в Новій українській школі, адже реалізація принципів 
демократизації, гуманізації та якісної реорганізації сучасної освіти неможливі без 
розгляду співробітництва в сучасних передових освітніх системах як детермінанти 
змін в цілому і в освіті зокрема. 

В контексті досліджуваного питання доречним буде розглянути досвід 
реалізації педагогіки партнерства в Фінляндії, Швеції та Америці. 

Фінська освіта побудова на принципі довіри та відповідальності « у всіх до 
всіх» у всьому, детальніше розгалужується в рівності учнів, рівності вчителів, 
рівності батьків, рівності дорослих та дітей, довірі до вчителів, довірі до учнів. 
Учень сприймається як вмотивована відповідальна особистість між іншими такими 
ж особистостями, що навчаються без примусу; вчителі надають повну 
самостійність учням в їх діяльності, учні в свою чергу несуть відповідальність; 
батьки не втручаються в діяльність школи, але вони повністю довіряють школі в 
освітньому аспекті. Відповідно  цей принцип є нічим іншим як основою педагогіки 
партнерства [2]. 

Навчальне середовище та врядування у школі, освітній процес, партнерські 
відносини між школою, владою та громадою - це три основні виміри фінської 
школи, які повністю відтворюють мікромодель життя у  суспільстві та є запорукою 
успішної діяльності у дорослому житті. 

Педагогіка партнерства у шведських школах утворена осями «індивідуальне 
– колективне» та «формальні і неформальні (методики та інструменти)». В основі 
формальних практик – індивідуальний план для кожного учня і бесіди, спрямовані 
на розвиток, зустрічі з батьками, їхню участь у наглядових радах та інформування 
за допомогою різноманітних цифрових інструментів. Неформальні підходи 
передбачають діалог, «клімат, що запрошує», довірливі стосунки (на 
індивідуальному рівні) та навчальні цикли з батьками, виконання батьками ролі 
саппортера в навчанні і навіть батьківські вечірки та зустрічі у кав’ярні [3]. 

В Америці педагогіка партнерства звучить як Family-School Partnership, що 
дослівно переклається «партнерство школи та родини». В американських школах 
впевнені, що правильно вмотивовані активні батьки мають великий вплив на дітей, 
але при умові бачення в кожній дитині особистості з її неповторними 
особливостями, нахилами та талантами. В тому і полягає партнерство школи та 
батьків, щоб в комплексній взаємодії визначити навчальний профіль дитини та 
розвивати її у відповідному напрямку [3].  
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Проведемо паралелі між НУШ та освітніми системами Америки, Фінляндії 
та Швеції, запозичений досвід освітньої діяльності в українській інтерпретації має 
такі спільні риси з шкільним партнерством закордонних країн: 

• педагогіка партнерства є основою побудови взаємовідносин всіх учасників 
освітнього простору; 

• суб’єкт-суб’єктні відносини, що спрямовані на реалізацію спільної мети 
вчителя, учнів та батьків; 

• взаємодія має активний характер, що включає елементи мотивації та 
причетності до спільної справи. 

Перераховані характеристики повинні враховувати специфіку українських 
реалій, адже різкий перехід від однієї основної концепції до іншої викликає великі 
труднощі реорганізації освітянства. 

Українська модель педагогіки партнерства, закладена у НУШ, є 
інтегрованим варіантом освітньої діяльності з гуманістичною спрямованістю, 
тобто такою, що сфокусована на особистості дитини. Українська педагогіка 
партнерства важлива і незамінна з огляду на те, що створює такий формат 
відносин у школі, де найкраще розкривається потенціал кожного учня, формується 
його активна життєва позиція і креативність [1].  

Отже, становлення педагогіки партнерства на сучасному етапі розвитку 
освіти в Україні реалізується через впровадження проекту « Нова українська 
школа», який побудований на основах передового педагогічного досвіду освітніх 
систем за кордоном з урахуванням особливостей вітчизняної освітньої системи. 
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компонентів формули Нової української школи – дитиноцентризм, гуманізація 
освіти, педагогіка партнерства. Сім’я та школа повинні забезпечити формування й 
розвиток інтелектуальної, творчої, ініціативної особистості, здатної жити у 
принципово  нових умовах, реалізувати себе в житті, бути успішною і сприяти 
розвитку суспільства. 

Основним у сучасному освітньому процесі є орієнтація на потреби учня, 
тобто дитиноцентризм. Ідея дитиноцентризму відображена в працях вітчизняних 
(Г. Ващенка, В. Сухомлинського, К. Ушинського та ін.) і зарубіжних 
(Ш. Амонашвілі, Д. Дьюї, Я. Корчака, К. Роджерса) класиків педагогічної думки. У 
сучасних педагогічних дослідженнях ця ідея розвивається у дослідженнях І. Беха, 
О. Сухомлинської та інших. 

На ідеях дитиноцентризму заснована особистісно-орієнтована модель 
освіти, яка передбачає максимальне наближення виховання конкретної дитини до 
її сутності, здібностей і життєвих планів, забезпечення морально-психологічного 
комфорту, відмови від орієнтації освітнього процесу на середнього школяра. Дж. 
Дьюї поставив дитину у центр педагогічної системи, указуючи на те, що дитина – 
сонце, біля неї і повинна обертатися вся освіта; інтереси дитини стають цінностями 
освіти й основою організації всіх освітніх процесів; виховання та навчання дитини 
повинні проходити без примусу та натиску. 

Важливу роль у процесі виховання дітей молодшого шкільного віку 
відіграють авторитетні для дитини дорослі: батьки, старші члени сім’ї, педагоги 
закладів освіти. На думку О. Острогорського, виховувати – не значить говорити 
дітям хороші слова, наставляти і повчати їх, а передусім самому гідно жити, 
дотримуючись загальнолюдських моральних норм. Етнопедагогіка вчить: хто хоче 
виконати свій обов’язок у вихованні дітей, той повинен розпочати виховання із 
самого себе. Це стосується і батьків, і педагогів. Саме через взаємодію та 
партнерство у організації процесу виховання дітей можна досягти очікуваних 
результатів [1]. 

В. Сухомлинський, наголошуючи на важливості спільної діяльності сім’ї та 
школи, стверджував: «У сім’ї шліфуються найтонші грані людини – громадянина, 
людини – трудівника, людини – культурної особистості. Із сім’ї починається 
суспільне виховання. У сім’ї, образно кажучи, закладається коріння, з якого 
виростають потім і гілки, і квіти, і плоди. Сім’я – це джерело, водами, якого 
живиться повноводна річка нашої держави. На моральному здоров’ї сім’ї 
будується педагогічна мудрість школи» [3, с.246]. 

Підтримуючи цю думку, у своїх працях В. Оржеховська зазначала: «Як два 
крила у птаха, що допомагають йому вільно літати в безпечному просторі, так і 
сім’я, і школа створюють оптимальне навчальне середовище для вільного та 
повноцінного розвитку особистості школяра. Їхня співпраця є важливою умовою 
ефективної навчально-виховної роботи, спрямованої на створення атмосфери 
доброзичливості та взаєморозуміння, з опорою на народні й сучасні педагогічні 
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надбання, національну і світову культуру, вселюдські й національні моральні 
цінності» [2, с.4]. 

Центром освітнього процесу в Новій українській школі є особистість 
дитини, її інтереси, потреби, досвід, задатки та здібності, індивідуальні 
особливості. Особистісно-орієнтована модель освіти передбачає створення умов 
для розвитку гармонійної, морально досконалої, соціально активної особистості. 
Важливим чинником досягнення поставленої мети є організація рівноправних, 
довірливих, суб’єкт-суб’єктних стосунків дитини з педагогом та батьками. 

Таким чином, співпраця школи та родини повинна ґрунтуватися на 
принципах гуманістичної педагогіки та педагогіки партнерства. Діяльність обох 
сторін в інтересах дітей є успішною лише в тому випадку, коли вони стають 
однодумцями, членами єдиної команди, яка співпрацює і взаємодіє злагоджено та 
ефективно. Педагогіка партнерства базується на принципах гуманізму, дитино 
центризму, діалогічної суб’єкт-суб’єктної взаємодії між усіма учасниками 
освітнього процесу (дитина – родина – школа – громада), взаєморозуміння, співдії і 
підтримки, творчого підходу до розвитку і виховання особистості кожної дитини. 
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Процес підготовки сучасного вчителя початкової школи привертає увагу 

науковців, дослідників і суспільства оскільки модернізована система освіти змінює 
вимоги до його діяльності в Новій українській школі.  Відповідно до Концепції 
НУШ, сучасний учитель початкової школи повинен володіти професійними 
компетентностями,  які забезпечать йому успішну діяльність на принципах 
дитиноцентризму, партнерства, і поваги до соціального та інклюзивного розмаїття. 
Перед сучасним педагогом стоїть непросте завдання – стати провідником у 
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освітньому просторі для дітей покоління Z, погляди яких значно відрізняються від 
попередніх Y. І, зрештою, не має значення яке покоління сучасних українців 
майбутнім учителям доведеться навчати, важливо, щоб школа для них була 
сучасною, а учитель – готовий орієнтуватися на їхні потреби в освітньому 
просторі. 

Нова українська школа вимагає від  майбутнього вчителя знання і розуміння 
сучасних тенденцій розвитку освіти взагалі, початкової зокрема; соціально-
правових основ, законодавчих актів у сфері початкової освіти; особливостей 
процесів викладання і навчання молодших школярів; основних механізмів 
функціонування і реалізації компетентнісної парадигми навчання; способів 
реалізації інтеграційного підходу в навчанні молодших школярів, концепції 
інклюзивної освіти. Кожен педагог має бути готовим до змін, гнучкості, 
постійного професійного розвитку [2]. 

Ми вважаємо, що сучасні заклади вищої освіти повинні модернізувати 
плани професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи відповідно до 
вимог НУШ. Вони повинні сформувати готовність у майбутніх педагогів до 
застосування компетентнісного підходу, забезпечення повноцінного фізичного, 
психічного, інтелектуального та духовного розвитку, формування у молодших 
школярів емоційно-вольових якостей в освітньому процесі НУШ. 

Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування емоційно-
вольових якостей молодших школярів передбачає, насамперед, формування 
відповідної готовності вчителя створити сприятливі умови  для здійснення 
освітнього процесу. Вона повинна проявитися: у позитивному ставленні до своєї 
діяльності, адекватних вимогах до професії, первинних рисах характеру, 
здібностях, темпераменті, мотивації; наявності необхідної суми знань, умінь та 
навичок; стійких професійно важливих особливостях сприйняття, уваги, мислення, 
емоційних і вольових процесів самого вчителя. 

Формування емоційної та вольової сфери сприяє становленню гармонійно 
розвиненої особистості, особливо її мотиваційної сфери. Емоції впливають і на 
сферу сприйняття: пам'ять, мислення, уяву молодших школярів. Так, емоційно 
насичену інформацію учень краще осмислює, запам'ятовує, використовує. Емоції 
та воля лежать в основі формування особистості й регулюють поведінку дитини, а 
також визначають її ставлення до навчання. Формування емоційно-вольової сфери 
це одна із найважливіших умов становлення дитини молодшого шкільного віку, 
досвід якої щоденно збагачується. 

Розвиток волі молодшого школяра тісно пов`язаний з розвитком мислення, 
уяви, емоцій, мотивації з розвитком свідомості і самосвідомості особистості 
загалом. До основних вольових якостей учнів початкової школи відносимо 
цілеспрямованість, самоконтроль, самостійність, рішучість, наполегливість, 
енергійність, ініціативність, старанність. 

Розвиток волі молодших школярів проявляється в таких загальних рисах: 
зміцнюється і розширюється обсяг і зміст цілей, які приваблюють і спонукають їх 
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до дій; формується сила волі; зростає можливість довільно гальмувати свої 
спонукання, виявляти самоконтроль, витримку; мотиви, які є сильною 
спонукальною причиною, набувають дедалі більш свідомого і стійкого суспільно-
зумовленого характеру; увесь вольовий процес ускладнюється, виникає боротьба 
мотивів [1]. 

Аналізуючи наукові дослідження В. Андрущенка, В. Бондаря, М. Євтуха, 
І. Зязюна, Я. Коменського, В. Кременя, О. Мороза, Н. Ничкало, Н. Протасової, 
О. Савченко та інших, ми виділяємо такі складові готовності майбутнього вчителя 
початкових класів до формування емоційно-вольових якостей молодших школярів 
як особистісна готовність, науково-теоретична та практична готовність.  

Особистісна готовність передбачає сукупність власних якостей і 
здібностей особистості, спрямованих в майбутньому на ефективну педагогічну 
діяльність, науково-теоретична – наявність відповідного обсягу психолого-
педагогічних, фундаментальних, методичних знань у світлі особистісної орієнтації 
й технологізації навчального процесу, а практична – наявність сформованих на 
відповідному рівні професійних умінь і навичок для ефективного впровадження 
принципу розвитку емоційно-вольової сфери школяра.   

Отже, готовність майбутнього вчителя початкової школи до розвитку 
емоційно-вольових якостей молодших школярів – це складне, динамічне, цілісне 
особистісне утворення, що представляє єдність мотиваційно-ціннісного, змістовно-
гностичного, процесуального, дослідницько-рефлексивного компонентів, 
професійних якостей і здібностей, наявність і ступінь сформованості яких 
забезпечують результативність виховання, освіти і навчання молодших школярів. 
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На сьогоднішній день  в умовах  реформування освітньої системи та 

трансформації суспільства особливу роль відіграє інноваційний потенціал фахівців 
усіх сфер і галузей суспільного життя, тому дивлячись на це, праця викладача 
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вищої школи є однією з найважливіших, але водночас найскладніших, оскільки від 
його особистісних і професійних рис, від педагогічної компетентності, 
професіоналізму й майстерності, від інноваційного мислення, здатності реагувати 
на постійні цивілізаційні зміни залежить якість професійної підготовки 
випускників ЗВО. 

Педагогічна діяльність у закладі вищої освіти – діяльність, спрямована на 
підготовку висококваліфікованого професіонала, здатного знайти своє місце на 
ринку праці, активно включитися у політичну, суспільну, культурну та інші сфери 
життя суспільства. 

На думку С. Гончаренка, активність особистості – це здатність людини до 
свідомої трудової і соціальної діяльності, міра цілеспрямованого, планомірного 
перетворення нею навколишнього середовища й самої себе на основі засвоєння 
нею багатств матеріальної і духовної культури. Активність особистості 
проявляється у творчості,творчих завданнях та спілкуванні [3, с. 20]. 

В енциклопедичному словнику поняття «творчий потенціал» (сrеаtivitу) 
потрактовується як винахідливість у науці та мистецтві, вміння бачити нове у 
звичних речах і наявність вільної гри уяви, рідкісна якість, притаманна не лише 
талановитим особистостям, але й і звичайним людям, яка реалізується при 
сприянні освіти в поєднанні з натхненням і наполегливою працею[2]. 

Сутність педагогічної творчості визначається як цілісний процес 
професійної реалізації та самореалізації викладача в освітньому просторі. Тобто 
без творчості немає натхненної педагогічної діяльності та активної взаємодії між 
викладачем і студентом. 

З. Гіптерс, В. Личковаха, Л. Масол, Н. Миропольська, Т. Рейзенкінд та інші 
дослідники, у своїх працях стверджують, що розвитком творчості й узагалі 
творчим процесом керувати надзвичайно складно. Вплинути на організацію такої 
діяльності можливо, лише створивши для цього відповідні умови, а саме: 
проводити навчання в атмосфері взаєморозуміння, співтворчості, сприймаючи 
кожного студента як особистість; пріоритетною має стати діалогічна форма 
ведення занять, коли студенти мають змогу самостійно мислити, вносити 
пропозиції, набувають навичок обґрунтування власної думки; на заняттях доцільно 
створювати ситуації вибору і давати можливість студентам здійснювати цей вибір. 

Задля розвитку творчого потенціалу студентів на заняттях доцільно 
використовувати різновид творчих індивідуальних завдань: які розвивають 
допитливість та допомагають визначити невідповідність і формувати проблемні 
запитання; які сприяють розвитку аналітичних здібностей, умінню оригінально 
мислити, обґрунтовувати власні ідеї; завдання, які формують незалежні власні 
судження; які сприяють розвитку фантазії та креативності [3]. 

Розвиток творчого потенціалу майбутнього професіонала обумовлює 
кардинальну зміну змісту та методики навчання, а саме (Божок Н., Власенко Л.):  

1. перехід до інтегрованого навчання; 
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2. зміна акцентів уваги під час навчання з пошуку вірних відповідей на 
розвиток вміння вирішувати проблеми; 

3. заміна пасивного типу навчання активним; 
4. замінаконтролю за процесом навчання з боку викладача, фахівця, 

контролем з боку тих, що навчаються.  
Умовами, які сприяють розкриттю творчого потенціалу студентів  закладів 

вищої освіти, є:  
-  з позиції студента (засвоєння сучасних методик навчання і самонавчання;  

наявність розвинутих якостей особистості; опанування студентом сучасних 
інформаційних технологій); 

- з позиції викладача (володіннясучасними освітніми методиками і 
технологіями, котрі спрямовані на розвиток творчого потенціалу 
студентів;використання викладачем методів психолого-педагогічної діагностики і 
корекції;застосування викладачем методів і принципів формування і розвитку у 
студентів комплексу якостей знань і умінь, які властиві творчій особистості [1]. 

Відтак, можна зробити висновок, щона сьогоднішній день важливим 
завданням професійної підготовки професіоналів є розвиток творчого потенціалу 
студентів. Результатом творчої співпраці викладачів і студентів можуть стати нові 
педагогічні проєкти та моделі освіти, методи, технології навчання та виховання, 
навчальні програми, підручники та посібники. 

Отже у процесі підготовки професіоналів слід звертати увагу на формування 
в студентів різноманітних, глибоких і міцних систем знань, максимальну 
стимуляцію самостійної діяльності студентів та розвиток стійких творчих інтересів 
й цілеспрямованості пошуків, наполегливості під час виконання творчих завдань. 
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здобувач ступеня доктора філософії, 

науковий керівник: д.пед.н., гол.наук.співробітник Журба К.О. 
Інститут проблем виховання НАПН України,  
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На сьогодні зростає роль впевненої у собі особистості, здатної до 

саморозвитку, що ставить перед собою мету і досягає її. У цьому плані Я-концепція 
особистості, унікальність кожної дитини, допомога їй у реалізації свого потенціалу 
перебуває у полі зору педагогів та є пріоритетним завданням 

Статтю присвячено емпіричному вивченню взаємозв’язків між динамікою 
розвитку змістової та емоційно-ціннісної складових Я-концепції молодших 
школярів та динамікою розвитку їхньої самостійної діяльності.  

Представлено результати діагностувального зрізу, що охопив 203 учні та 
учениці 1-4 класів закладів загальної середньої освіти. Нами було визначено обсяг 
та диференційованість Я-концепції молодших школярів, їхню самооцінку (у 
пізнавальній, соціальній, позанавчальній сферах), впевненість у собі, рівень 
домагань, продуктивність, наполегливість та прагнення до самостійності.  

При дослідженні Я-концепції молодших школярів було використано серію 
діагностувальних методик. Використана нами методика дослідження Я-концепції 
молодших школярів С. Хартер в адаптації Н. Чернишової (Chernysheva, 2006) мала 
на меті вивчення особливостей самооцінки дітей. Визначався загальний рівень 
самооцінки: у пізнавальній діяльності, спілкуванні з однолітками, позаурочній 
діяльності, у ставленні до себе. 

Дослідження уявлень молодших школярів про себе здійснювалось за 
допомогою розробленою нами методики «Інтервʼю». Оцінювався якісний зміст Я-
концепції дитини, загальна кількість інформації про себе, якою володіє дитина 
(обсяг Я-концепцї), а також різноманітність цієї інформації (диференційованість Я-
концепції). Методика застосовувалася виключно індивідуально. Та передбачала 
розповідь дитини у довільній формі. Використання методики передбачало 
встановлення довірливих стосунків. Вільна розповідь дитини записувалась. Після 
цього поза присутністю дитини здійснювався кількісний та якісний аналіз запису. 
Визначалось, скільки своїх характеристик назвала дитина. Потім ці характеристики 
розподілялись на 14 визначених нами категорій: загальна інформація; вподобання; 
діяльність; володіння речами чи тваринами; інформація про родину; стосунки з 
друзями; стосунки з іншими людьми; зовнішній вигляд; стан здоров’я; особливості 
особистості; успішність в навчанні; минулий досвід; плани, мрії, бажання; інше. 
Наостанок, визначалось, скільки категорій містить принаймні одну характеристику 
(показник диференційованості Я-концепції) та рахувалась загальна кількість 
характеристик за всіма категоріями (обсяг Я-концепції). 
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Прагнення молодших школярів до самостійності досліджувалось за 
допомогою авторської методики, що виявляла прагнення дитини до автономії та 
самостійного вирішення проблем реального життя. Для цього в індивідуальній 
формі дитині зачитувались 10 проблемних ситуацій, які часто трапляються із 
дітьми (наприклад, «Якщо дитина зголодніла», «Якщо болить голова» тощо). Після 
кожної ситуації дитина вказувала, яким чином вона б діяла в цій ситуації. У 
відповідях ми оцінювали, чи прагне дитина вирішувати проблеми самостійно, чи 
потребує допомоги. Відповіді записувались у відповідному бланку. В кінці 
відповіді дитини оцінювались за такою шкалою: 0 – якщо дитина не знає що 
робити або якщо пропонує покликати на допомогу батьків; 1 – якщо дитина 
пропонує звернутись до відповідної служби чи спеціаліста (наприклад, до лікаря); 
2 – якщо дитина пропонує самостійно вирішити проблему. Відповідно, за цією 
методикою можна оцінити прагнення дитини до самостійності за шкалою від 0 до 
20.  

Рівень домагань та фактична продуктивність діяльності молодших школярів 
досліджувались з використанням Моторної проби Й. Шварцландера, адаптованій 
нами.  

Рівень наполегливості визначався за методикою В. Грішина та П. Лушина в 
авторській адаптації. Адаптація полягала у заміні слів для складання речень на 
картинки для складання історій в картинках. Відповідно, адаптувалась інструкція. 

Результати дослідження показали, що досвід шкільного навчання більше 
впливає на розвиток Я-концепції молодших школярів, ніж їхній вік. При цьому 
виявлено, що Я-концепція розвивається у зв’язку з отриманням дитиною досвіду 
шкільного навчання: збільшується обсяг та диференційованості Я-концепції, 
зростає рівень домагань, продуктивність та прагнення дітей до самостійності, 
самооцінка ж з таким досвідом майже не змінюється. Виключенням є самооцінка 
пізнавальної діяльності, яка з досвідом навчання дещо зменшується. Визначено, що 
показники самостійної діяльності дітей більше пов’язані з розвитком змістової 
складової Я-концепції, ніж із самооцінкою.  

Проведене нами емпіричне дослідження взаємозв’язків між динамікою 
розвитку змістової та емоційно-ціннісної складових Я-концепції молодших 
школярів та динамікою розвитку їхньої самостійної діяльності вказує на 
першочергову важливість формування в дітей молодшого шкільного віку 
диференційованого реалістичного знання про самих себе. Таке знання є 
передумовою реалістичної позитивної самооцінки і в розвитку самостійної 
діяльності дитини є значно важливішим за її позитивне ставлення до себе як таке. 
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Модернізація змісту шкільної освіти у світлі вимог Національної доктрини 

розвитку освіти, державної національної програми «Освіта» («Україна. ХХІ ст.»), 
Державного стандарту початкової загальної освіти, Концепції мовної освіти, 
компетентнісного підходу як методологічної основи формування загальної 
початкової освіти спрямована на опанування учнями видів мовленнєвої діяльності, 
основ культури усного й писемного мовлення, базових умінь і навичок 
використання мови в різноманітних сферах і ситуаціях спілкування. Підвалини цих 
знань закладаються в початковій школі. Ґрунтується ця робота «на діяльнісно-
проблемному підході до організації навчального процесу» метою якого має стати 
«головним чином підвищення культури мовлення та грамотності школярів». А це 
спонукає вчителів активізувати роботу з учнями над засвоєнням норм української 
орфографії [2, с. 2-15]. У наш час, коли створюються передумови для становлення 
української національної школи – закладу освіти, зорієнтованого на перспективу 
розвитку духовного й інтелектуального потенціалу українського народу, у кожного 
учня повинні бути сформовані міцні орфографічні вміння й навички.   

Сучасна методика вивчення орфографії будується на основі знань із 
фонетики і граматики. Пpoблемoю мовних розборів на ypoках української мови 
зaймaлися Б. І. Бондар, М. С. Вашуленко, Г. П. Коваль, С. І. Дорошенко, 
Г. А. Чуйко, Н. О. Воскресенська, Н. І. Деркач, П. С. Жедек, О. Ф. Коломійченко, 
О. Г. Лубчук, Т. М. Пальчик, Н. І. Тоцька, О. Н. Хорошковська.  

Як показує педагогічна практика, одним із засобів, що дозволяє підвищити 
орфографічну грамотність, є робота над звуко-буквеним аналізом слів. Вже з 
першого класу під час навчання грамоти звукові сприйняття учні вчаться 
записувати буквами (графічними знаками), тобто опановують фонетичний 
принцип письма. Щоб правильно написати слово, дитина повинна вимовити його 
вголос. Як зазначає М. С. Вашуленко [3, с. 42], артикуляція допомагає дитині 
встановити зв’язок між звуковим подразненням і умовним зображенням звука на 
письмі. До того часу, поки дитина не навчиться передавати на письмі всі звуки 
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рідної мови, учитель повинен використати звуковий аналіз як засіб, що допомагає 
дитині зрозуміти слово.  

Фонетичні знання і вміння – це фундамент орфографічної грамотності учнів. 
Вміння визначати послідовність звуків у слові становить основу розвитку 
фонематичного слуху та орфографічної пильності. Орфографічна пильність – це 
усвідомлення відхилення від основного фонематичного закону українського 
письма, згідно з яким кожен звук мовлення позначається на письмі певним знаком 
– літерою чи літерами (як [дз]). Саме на цьому етапі проводиться робота над 
запобіганням таких помилок: пропуск літер, їх перестановка, заміна літер, 
перестановка слів та інше. На уроках доречно використовувати як повний, так і 
частковий звуко-буквений аналіз слів. Під час часткового звуко-буквеного аналізу 
можна використовувати такі завдання: вимовити окремо голосні та приголосні 
звуки; назвати в слові послідовно всі звуки; визначити в слові наголошений звук; 
підкреслити букви, що позначають два звуки; поділити слово на склади та 
визначити наголошений склад. 

У третьому класі звуко-буквений аналіз слів ускладнюється, звукова модель 
замінюється записом – транскрипцією, доповнюється характеристикою звуків. В 
учнів можуть виникнути певні труднощі після вивчення звукового складу літер 
«я», «ю», «є», «ї». Так, наприклад, деякі діти перед цими буквами починають 
писати ще букву «й».  

Звуко-буквений аналіз ґрунтується на звуковому сприйнятті, тому дає 
можливість сприймати на слух звуковий склад слова і бачити розбіжності між 
вимовою та написанням слова, розпізнавати морфеми в сильній та слабкій 
позиціях. Саме зі слухового сприйняття починається розв’язання орфографічної 
проблеми зі словом.  

Вправи на розвиток фонематичного слуху, звуко-буквеного аналізу та 
синтезу потрібно проводити на кожному уроці. Особливу увагу слід приділяти 
розвитку в учнів умінь визначати послідовність звуків у слові, їх місце стосовно 
інших звуків, кількості складів тощо. Для учнів початкових класів найлегшими у 
засвоєнні є правила, що мають фонетичну природу (вживання апострофа, 
позначення на письмі м’якості приголосних за допомогою знака м’якшення). 

Процес навчання грамоти будується на основі знань фонетичної і графічної 
систем української літературної мови у їх взаємозв’язку. Українське письмо є 
звуковим (фонематичним), а тому дитина зможе навчитися читати й писати лише 
за умови, якщо оволодіє вмінням переводити графічні знаки в звуки і навпаки, 
тобто здійснювати звуко-буквений аналіз слів. Тому звуко-буквеному аналізу 
(повному і частковому) потрібно приділяти особливу увагу під час навчання 
грамоти. Практичне засвоєння орфографії, як наголошує М. С. Вашуленко [1, с. 65] 
– шлях екстенсивний, тому необхідно послідовно засвоювати орфографічні 
закономірності за допомогою правил і системи правописних вправ і завдань.  

Отже, щоб навчити школяра чути і правильно позначати на письмі реально 
вимовлені звуки, необхідне спеціально організоване навчання. Звуко-буквений 
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аналіз є невід’ємною умовою успішного засвоєння звукової і графічної систем 
української мови у їхньому взаємозв’язку. 
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Освітня інтеграція дітей з особливими освітніми потребами (ООП) це 

загальна світова тенденція, яка характерна для розвинутих країн. Це закономірний 
етап розвитку системи спеціальної освіти дітей з ООП, який пов’язано з 
усвідомлення суспільством та державою ставлення до осіб з інвалідністю, до 
визнання їх прав на рівні з іншими в різних сферах життя, включаючи й освіту. 

Забезпечення доступу до якісної освіти дітей з ООП є одним з пріоритетів 
України на етапі її включення в європейський простір. Відповідно до частини 6 
статті 3 Закону України “Про освіту” створюються умови для здобуття освіти 
особами з ООП з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та 
інтересів [1]. 

Однак виникає низка завдань, які постають перед закладом освіти в процесі 
створення інклюзивної групи чи класу. Найактуальнішою є готовність педагогів до 
роботи з різними категоріями дітей в умовах інклюзивного освітнього середовища. 

Зокрема основні категорії - це: діти з затримкою психічного розвитку (ЗПР), 
розумово відсталі (РВ) з детальнішим розділенням за важкістю, а також незрячі і 
слабозорі, нечуючі і слабочуючі, з важкими вадами мовлення, діти з фізичними 
вадами, з них окремо виділяють дітей з ДЦП та наслідками поліомієліті (останнє - 
анахронізм), діти з комбінованими вадами і викривленим розвитком (дитячий 
аутизм). 
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Аналізуючи низку законодавчих актів, наукові дослідження й різноманітні 
аспекти навчально-методичних розробок та порад розуміємо важливість системи 
підготовки фахівців (як педагогів в інклюзивному середовищі так і асистентів). 
Надто загальними є запропоновані на сучасному етапі підходи до  формування 
фахових компетентностей педагогів. 

Відтак важливо підготувати педагогів до роботи, забезпечити 
інструментарієм та моделями альтернативного навчання, допомогти їм оволодіти 
глибокими знаннями свого предмета, технологіями, методами роботи з дітьми з 
ООП. Однак якісно підготувати педагога до роботи в інклюзивній групі (класі) 
сучасні освітні програми неспроможні першочергово через брак часу і не менш 
важливо через те,  що наперед не відомо з якою категорією дітей з особливостями 
розвитку доведеться працювати[4]. 

Розглядаючи компетентнісний підхід у фаховій підготовці майбутніх 
педагогів важливого значення набуває методична компетентність, як здатність до 
методичної діяльності. 

Процесуальний підхід методичної компетентності передбачає методичні дії 
в теоретичному й практичному аспектах: теоретичний - знання закономірностей 
функціонування і розвитку методичної системи, здатність пояснити вибір 
методичного компонента тощо; практичний аспект - уміння реалізовувати 
методичні (навчаьно-методичні) дії у виборі методичних компонентів (ціль, метод 
тощо), які включають аналіз ситуації, виокремлення та формулювання завдання, 
планування й програмування методичний дій, їх реалізацію, контроль та 
корегування, здатність обґрунтовувати вибір враховуючи закономірності 
функціонування й розвитку методичної системи. 

Відповідно до вищеозначеного можна виокремити наступні методичні 
компетентності педагога в інклюзивному навчанні: 

1. Знання, розуміння й уміння аналізувати умови методичної ситуації на 
різних рівнях методичної системи (системнометодичниц, загально методичний, 
частковометодичний), яий полягає в виокремленні та умінні аналізувати зовнішні 
чинники, які впливають на компоненти методичної системи, прогнозування впливу 
цих чинників на конкретну ситуацію. 

2. Знання видів методичних завдань, уміння виділяти методичну проблему з 
ситуації різного методичного рівня та формулювати завдання. 

3. Знання, розуміння й вміння вибирати окремі компоненти системи, 
методичних дій, їх планування, програмування і застосування на різних рівнях 
методичної системи, а саме: знання й розуміння місця кожного компонента в 
методичній системі, їх взаємодії (мета - зміст - форма - методичний прийом  - 
засоби), залежність компонента від ситуації, впливу зовнішніх, відповідно до 
системи, чинників; вміння вибирати компоненти методичної системи залежно від 
зовнішніх чинників і закономірностей методичної системи, скажімо, мета і 
завдання залежно від зовнішніх чинників системи; вибір методів і прийомів 
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відповідно до мети, змісту й форми навчання; вибір засобів навчання відповідно до 
мети, змісту, форми, методів та прийомів. 

4. Знання, розуміння й вміння контролювати та оцінювати методичні 
завдання на певному визначеному рівні перебігу методичної системи, проводити 
корекцію методичних дій. 
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Проблема формування вмінь взаємодіяти усно є однією з найбільш 

актуальних в сучасній вітчизняній психолого-педагогічній науці. Її актуальність 
обумовлена соціальними причинами, в першу чергу потребою суспільства в людях, 
які вміють коректно висловлювати шанобливе, толерантне ставлення до партнера 
по спілкуванню в різноманітних ситуаціях соціальної взаємодії, здатних до 
продуктивної діяльності та самореалізації в умовах сучасної комунікації, 
запобігання та продуктивному вирішенню різного роду конфліктів. Вміння 
взаємодіяти усно є одними з найважливіших умінь сучасної особистості.   

Вміння взаємодіяти усно – це багатоплановий процес, який необхідний для 
організації контактів між людьми в ході спільної діяльності. В ході спілкування 

http://www.mon.gov.ua/
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його учасники обмінюються думками, намірами, ідеями, переживаннями, а не 
тільки своїми фізичними діями або продуктами, результатами праці, фіксованими в 
матерії [1, c. 130]. 

Навички взаємодіяти усно формуються спочатку в сім’ї, де починають 
формуватися перші моделі взаємодії та комунікації. Сім’я природно вводить 
дитину в поступово розширюване коло соціальних відносин, створюючи тим 
самим передумови для її соціалізації. Дитина вчиться реагувати на постійно змінні 
соціальні ситуації. Члени сім’ї допомагають їй зав’язувати нові відносини, займати 
певні позиції в групі. З надходженням дитини в школу вміння взаємодіяти усно 
стає особливою школою соціальних відносин. Перш за все, значно збільшується 
час, що відводиться на спілкування. Крім того, змінюється зміст спілкування, 
з’являються теми, не пов’язані з грою, тобто виділяється як особливе ділове 
спілкування з дорослими. 

У перших класах школи діти виявляють більший інтерес до вчителя, ніж до 
своїх однолітків, так як авторитет вчителя є для них досить високим. Однак вже до 
кінця початкової школи вчитель як особистість перестає бути для них цікавою, 
значущою і авторитетною фігурою, одночасно з цим зростає їх інтерес до 
спілкування з однолітками.  

У молодшому шкільному віці формуються наступні вміння взаємодіяти 
усно: уміння слухати співрозмовника, вміння обґрунтовувати і висловлювати 
власну думку, уміння оформляти свої думки в усному мовленні, уміння виділяти в 
мові істотні орієнтири дії, а також передати їх партнеру, вміння групової взаємодії. 
У молодшому шкільному віці також приділяється увага формуванню наступних 
комунікативних умінь:  планування навчального співробітництва з учителем і 
однолітками, визначення цілей, функцій учасників, способів взаємодії, постановка 
питань, ініціативна співпраця в пошуку та зборі інформації, вирішення конфліктів, 
виявлення, ідентифікація проблеми, пошук і оцінка альтернативних способів 
вирішення конфліктів, прийняття рішення та його реалізації, управління 
поведінкою партнера, контроль, корекція, оцінка її дії, вміння з достатньою 
повнотою і точністю висловлювати свої думки відповідно до завдань і умов 
комунікації, володіння монологічною та діалогічною формами мовлення 
відповідно до граматичних і синтаксичних норм рідної мови [3, c. 76].  

Формування вмінь взаємодіяти усно, в процесі спілкування учнів 
здійснюється вчителем поетапно і полягає в наступному: розкриття учнями 
значення комунікативних умінь, ознайомлення дітей зі змістом і структурою умінь 
при розподілі ролей, включення дітей у виконання спільних ігрових завдань по 
оволодінню комунікативними вміннями, удосконалення засвоєних школярами 
комунікативних умінь у їх творчій діяльності [2, c. 54]. 

Одним із завдань педагога з формування вмінь взаємодіяти усно, є 
встановлення дружніх зв’язків у дітей, він повинен сприяти розвитку у них 
інтересу до всього, що відбувається, створювати атмосферу доброзичливості, 
довіри і взаємної поваги, поступливості, ініціативності, а також вміння правильної 
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мовної взаємодії. У процесі формування вмінь взаємодіяти усно у дітей молодшого 
шкільного віку доцільно використовувати різні види дитячої діяльності, 
інтегруючи їх. Інтегроване навчання спрямоване на формування у дітей цілісної 
картини світу, допомагає дітям реалізувати творчі здібності, розвинути 
комунікативні вміння.  

Отже, формування вмінь взаємодіяти усно в молодшому шкільному віці 
відбувається на основі оволодіння засобами мовлення: вміння вільно 
висловлювати свої думки мовними засобами, використовуючи при цьому різні 
типи речень, дотримання логіки переданої інформації, оскільки найважливішим 
фактором здійснення комунікативної діяльності є потреба і вміння користуватися 
мовними засобами в мовній практиці.  Процес формування вмінь взаємодіяти усно 
у молодших школярів буде успішним, у разі якщо реалізується сукупність 
педагогічних умов: сприятливий психологічний клімат в дитячому колективі, 
атмосфера доброзичливості і створення ситуації успіху для кожної дитини, спільна 
діяльність молодших школярів на основі задоволення потреб у спілкуванні в 
позаурочний час, включеність молодших школярів в систему ситуацій взаємодії з 
вчителями, однолітками та дорослими, придбання учнями теоретико-прикладних 
знань з проблеми спілкування та взаємодії з людьми в повсякденному, навчальної 
та позанавчальній діяльності, а також використання кейс-технологій на уроках. На 
наш погляд, саме ці педагогічні умови сприяють формуванню вмінь взаємодіяти  
усно у дітей молодшого шкільного віку. 
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Особлива освіта—це  ПРОЦЕС,  а не місце. 
Травиці й дитині—всім хочеться літа, 
Всі хочуть уваги, турботи, тепла. 
У школу прийшла інклюзивна освіта, 
Щоб рівною кожна дитина була. 
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Одним із пріоритетних завдань НУШ є формування інклюзивного  
освітнього середовища. Впровадження інклюзивного навчання в систему освіти є 
відображенням об’єктивних вимог суспільства, що має на меті забезпечити право 
на освіту всім, у тому числі людям з особливими освітніми потребами. Це 
пов’язано з тим, що з кожним роком збільшується кількість дітей,  які потребують 
корекційного навчання. Цей процес носить творчий та інноваційний характер, 
оскільки пов’язаний з постійним пошуком більш досконалих і ефективних 
способів навчання з урахуванням особливостей потреб учасників процесу. 

Однією з умов забезпечення інклюзивного навчання є організація нових 
підходів  до підготовки фахівців у роботи в інклюзивному класі, освоєння 
фахівцями корекційної педагогіки, спеціальної психології, певних технологій 
навчання, які забезпечать можливість індивідуального підходу до кожного  такого 
учня. Щоб задовольнити потреби та досягти успіху потрібно змінювати технології 
навчання, навчальні матеріали, навчальне середовище. 

Інклюзивні освітні технології – це тип технологічного процесу, заснований 
на відносинах не об'єкта і суб'єкта, а значною мірою на відносинах «суб'єкт – 
суб'єкт», де без підтримки учасників освітнього процесу, без згоди навчального 
закладу, людини з особливими освітніми потребами, сім'ї, та найближчого 
оточення  неможливо забезпечити ефективність навчального результату.  

Технології  інклюзивного навчання – це система знань про оптимальні 
форми, методи, засоби та способи організації навчання людей з особливими 
освітніми потребами. Одним із таких підходів є диференційований підхід у 
навчанні. Диференційований підхід реалізується під час навчання школяра з 
особливими освітніми потребами самостійно оцінювати власні дії, співставляти 
власні результати з визначеними загальноприйнятними критеріями, таким чином 
формувати самостійну оцінювальну діяльність. В практиці інклюзії одним із 
показників ефективно налагодженого навчання вважається співпраця. При цьому 
навчальний процес структурується так, щоб забезпечити достатню взаємодію, 
підтримку, повагу й прийняття кожного школяра в класному колективі. Особливо 
важлива співпраця для школярів з особливими освітніми потребами, які, зазвичай, 
при розв‘язанні тих чи інших сумісних завдань відіграють пасивну роль. Навчання 
у співпраці допомагає зменшити рівень стресу й тривожності учнів порівняно з 
конкурентними методами, воно сприяє формуванню позитивного ставлення до 
навчального матеріалу і навчального досвіду загалом. Крім того, при співпраці 
створюються умови для налагодження міжособистісних стосунків між дітьми, що 
позитивно впливає на їхній соціальний розвиток. Диференціація освітнього 
середовища в умовах інклюзії охоплює: зміст навчання; процес навчання; навички 
соціалізації. 

У змісті навчання визначеного Державним стандартом загальної освіти, 
диференціація бере витоки з Державного стандарту початкової загальної освіти для 
дітей з особливими освітніми потребами, де поряд з особистісно зорієнтованим і  
компетентнісним підходами визначено життєву компетентність. В. Сухомлинський 
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зазначав, що  під  час  роботи  зі  «слабкими» дітьми потрібно використовувати 
особливі заходи, застосовувати тонкий і делікатний індивідуальний підхід. Також 
для організації  якісного освітнього процесу можна виділяти методи особистісно 
орієнтованого, кооперативного навчання( навчання у групах). Залежно від зоології 
дитини вчитель повинен використовувати різні технології: 

- створення ситуації успіху; 
- казкотерапія; 
- кінезіотерапія; 
- «Рухову абетку»; 
- метод піскової психотерапії; 
- портфоліо та інші. 
Під час підготовки індивідуальних завдань педагог враховує стан здоров’я, 

психотип, розумові здібності, швидкість розумових операцій. Учень не повинен 
відчувати себе відчуженим від інших дітей, а виконує ті ж завдання, лише у своєму 
темпі та обсязі. Завдання повинні бути підготовлені на створення ситуації  успіху 
та відчуття  повної  залученості  в  навчальний  процес. Цінною в освітньому 
процесі є проектна технологія, де діти з особливими  освітніми  потребами  здатні 
до самостійної  дослідницької  діяльності, готовності й спроможності працювати в 
команді. Таким дітям варто допомогти у таких якостях, як бути впевненим у собі, 
розвивати відповідальність та особистісну незалежність. Педагогам  потрібно  
докласти зусиль, щоб прищепити дітям віру у власні сили та можливості.  

Робота в інклюзивному класі вимагає багато сил, терпіння, любові ,щоб 
дитина відчувала себе потрібною. Дитина повинна досягати самостійності, на 
скільки це можливо, мати друзів, почуватися  комфортно та природньо. Необхідно 
будувати процес навчання таким чином, щоб діти з особливими освітніми 
потребами оволоділи обов’язковим рівнем знань, умінь і навичок, які визначені 
навчальною освітньою програмою. 
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Проблема формування соціальної компетентності у дітей молодшого 
шкільного віку набула нового розвитку у світлі завдань Нової української школи і 
тому потребує уточнення шляхів її формування. 

Соціальна компетентність є інтегративною характеристикою особистості 
школяра, є системоутворювальною у його структурі й репрезентована ключовими 
елементами компетентності. Вона є процесом і результатом засвоєння і активного 
відтворення особистістю соціально-культурного досвіду (комплексу знань, умінь, 
цінностей, норм, традицій) на основі її діяльності, спілкування, здатності 
застосовувати досвід при вирішенні життєвих проблем, брати на себе 
відповідальність, проявляти ініціативу, активність у командній роботі, 
попереджувати і вирішувати конфлікти, бути толерантним у складних ситуаціях, 
проявляти емпатійність.  

Про це йдеться і в оновленому Державному стандарті початкової освіти 
(2018), де зазначено, що «основою формування ключових компетентностей є 
досвід здобувачів освіти, їх потреби, які мотивують до навчання, знання та вміння, 
які формуються в різному освітньому середовищі (школі, родині), різноманітних 
соціальних ситуаціях і зумовлюють формування ставлення до них» [3, c.3 ]. 

У науково-методичній літературі виділяють такі шляхи формування 
соціальної компетентності школярів, зокрема засобами: ігрової діяльності 
(М. Гончарова-Горянська), тренінгу (З. Бондаренко), позанавчального виховного 
процесу (О. Галакова), психологічного супроводу спрямованого на оптимізації 
розвивальних ресурсів освітнього середовища (Н. Калініна), розвивального 
середовища (О. Кракаускене), навчальних предметів (Ю. Коротіна), проєктування 
навчально-виховного процесу (О. Прашко), соціально-педагогічної діяльності 
(А. Сергеєва), медіасоціалізації (А. Тадаєва), групової навчальної діяльності 
(С. Учурова) та ін.  

В Новій українській школі формування соціально компетентності 
відбувається під час освоєння здобувачами освіти навчальних дисциплін і в 
позанавчальній діяльності. 

Значний потенціал для цього мають соціальна і здоров’язбережувальна 
галузі. Так, навчальний курс «Я досліджую світ» спрямований на формування 
ключових показників соціальної компетентності дітей молодшого шкільного віку. 

Ранкові зустрічі також сприяють розвитку важливих навичок дітей, серед 
яких – навички спілкування та соціальні навички (емпатія, толерантне ставлення 
один до одного, розуміння точки зору інших дітей тощо). Цінності, які 
формуються у процесі їх проведення, є основою для створення відповідальної та 
дбайливої спільноти дітей.    

У свою чергу дослідники Н. Басюк, М. Дернова, О. Сорока та інші 
обґрунтовують різноманітні шляхи формування соціальної компетентності та 
зауважують: «Щоб засвоєні учнями соціальні знання не залишалися на рівні 
формальної обізнаності з нормами поведінки, а втілювалися в життя, на уроці 
варто створити такі ситуації, щоб дитина відчула необхідність застосувати знання 
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на практиці, збагачувала свій практичний досвід. Таку можливість надають 
педагогу сюжетно-рольові ігри. Їх мета – набути досвіду дій шляхом гри, 
допомогти навчитися через досвід і почуття. Сюжетно-рольова гра виступає 
технологією апробації дитиною майбутніх соціальних ролей; може також 
використовуватися для отримання конкретних навичок поведінки» [1, с. 13]. 

Доцільно для формування соціальної компетентності у дітей молодшого 
шкільного віку використовувати такі форми та методи виховної роботи, як-то: 
перегляд та обговорення мультфільмів, відеофрагментів, мультимедійних 
презентацій, бесіди, рольові ігри, аналіз ситуацій, групові проєкти, тренінгові 
заняття, сократівські бесіди, диспути, мозковий штурм, килимок ідей тощо.  

У науковій та методичній літературі представлено різноманітні авторські 
розробки виховних заходів, проєктів та програм, що спрямовані на соціалізацію 
школярів. Так, цінним для нас є досвід С.Данилейко щoдo рoзрoбки програми 
формування соціальної компетентності учнів початкової школи у процесі 
позакласної роботи [2]. 

Отже, здійснивши аналіз шляхів формування соціальної компетентності 
учнів молодшого шкільного віку, які репрезентовані у науковій літературі та 
вітчизняній практиці, можемо зробити висновок, що соціальну компетентність 
дітей слід формувати через спеціально підготовлений зміст, технології і 
розвивально-збагачене середовище, яке має такі ознаки: відкритість, цілісність, 
емоційна комфортність, суб’єктність навчальної взаємодії, шляхом використання 
інноваційних форм, методів та засобів освіти та виховання, що забезпечать високу 
результативність освітньої діяльності. 
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Лексичне багатство мови значною мірою забезпечується її синонімікою. 

Чим більше в словнику людини синонімів, які позначають різні предмети, дії, 
ознаки, тим багатші виражальні можливості як мови, так і мовлення. Синоніми – 
однакові або близькі за значенням слова, але різні за звучанням. Вони можуть 
означати ті самі поняття, але з різним найменуванням (бегемот – гіпопотам, 
плаття – сукня, айстри – царигрядки – зірочки та ін.). Синоніми можуть 
відрізнятися відтінками лексичного значення (сказати, мовити), емоційно-
експресивним забарвленням (мама, матінка, матуся, матусенька), стилістичною 
належністю (дім, хата, будинок, палац), ступенем уживаності і поєднанням з 
іншими словами (карі очі, але коричневі черевики). Як зазначає М.С.Вашуленко [1, 
c. 159], робота над синонімами допомагає учням тонше сприймати слово, бачити в 
ньому, крім основного значення, ще й різні смислові та експресивні відтінки, а 
отже, бути точнішими у слововживанні. 

Розвиток мови відбувається на всіх уроках мовно-літературної освітньої 
галузі. Для поповнення словника на всіх уроках проводиться словникова робота; в 
ході якої словник не тільки збільшується, а й активізується. Часто, володіючи 
великим пасивним словником, діти мають досить невеликий активний 
словниковий запас, тобто ті слова, якими вони зазвичай користуються. Діти 
використовують одні і ті ж слова і слабо володіють синонімікою при 
конструюванні тексту тощо.  

У роботі з розвитку мовлення виділяються три напрями: лексичний рівень – 
робота над словом; синтаксичний рівень, який включає в себе роботу над 
словосполученням і реченням; рівень тексту, який передбачає роботу над зв’язним 
мовленням. Всі ці три напрями пов’язані між собою і розвиваються паралельно. 

Особливості лексики дитячого мовлення дозволяють намітити шляхи її 
розвитку: словник учнів початкових класів потребує не тільки кількісного 
збільшення, а й якісного вдосконалення (уточнення значень наявних слів, 
наповнення слова змістом, розвиток значень слів); розвиток словника повинен йти 
також по лінії осмислення і вживання лексики. 

Під час практичної роботи з синонімами в початковій школі у дітей 
формується поняття про синонімію. Діти повинні зрозуміти, що синоніми 
використовуються в мові для більш точного змісту висловлення, передачі думок 
мовця. Назвемо основні причини, чому необхідно вивчати синоніми: 
урізноманітнення мовлення (відсутність повторень одного і того ж слова); 
вживання в мові більш точних слів і виразів; збагачення мови. Практика роботи 
показує і підтверджує ефективність добре продуманої системи словникової роботи, 
суть якої в тому, щоб слово школярем було правильно сприйнято в тексті, 
зрозуміло з усіма його відтінками і особливостями, увійшло б в активний словник, 
і було вжито самостійно в потрібній ситуації. 

Робота над синонімами починається з першого класу вже на сторінках 
«Букваря». У більшій частині оповідань і віршів, присутніх в книгах для читання, є 
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синоніми, з якими може бути проведена семантична робота: хороший і гарний, 
добре і прекрасно тощо. Доцільно також працювати над синонімами з різних 
творів. Потрібна послідовна, гнучка, постійна робота над словом, яка планується 
на кожен урок і на перспективу. Учням потрібно прищепити вміння розкрити зміст 
незрозумілих слів, вчити підбирати групи слів, близьких за змістом. Але розвиток 
значень слів – це лише частина вирішення проблеми розвитку мовлення. 
Необхідно закріпити їх в активному словнику, навчити використовувати в мовній 
практиці. З цією метою вчитель створює умови і потребу у дітей вживати синоніми 
не тільки на всіх етапах, а й поза ним. 

Система практичних вправ з синонімами складається з наступних елементів: 
уміння виявити синоніми в тексті, пояснити значення і відтінки значень, знайти 
відмінності між словами – синонімами; уміння підбирати синоніми, які можуть 
служити заміною даного, і з’ясовувати відтінки значень, відмінностей вживання; 
спеціальні вправи з синонімами (градація синонімів і ін.); використання синонімів 
у мові, тобто їх активізація; виправлення мовних помилок (невдале вживання слів); 
заміна слова іншим, синонімічним йому і більш доречним у конкретному тексті. 
Наприклад, підібрати синоніми до слова опадати: 

Найбільший листопад починається після перших заморозків. Раніше за інші 
дерева опадає листя липи. Потім опадає листя з кленів і горобини. Глибокої осені 
опадає листя з берези. А листки деяких дубів не опадають навіть узимку. Листки 
хвойних дерев – хвоїнки – також опадають і замінюються новими, але поступово, 
протягом кількох років [2]. 

Словник синонімів української мови пропонує такий синонімічний ряд: 
ОПАДА́ТИ (ОБПАДА́ТИ) (про листя, пелюстки, плоди тощо – відриваючись, 
летіти вниз), ПА́ДАТИ, ОБЛІТА́ТИ, СПАДА́ТИ, ОБСИПА́ТИСЯ (ОСИПА́ТИСЯ), 
СИ́ПАТИСЯ, ОББИВА́ТИСЯ (під дією ударів); ОБВІВА́ТИСЯ рідше (про листя, 
пелюстки) [3]. 

Робота з синонімами в початковій школі необхідна, тому що вона сприяє 
збагаченню мови здобувачів освіти, оволодінню нормами літературної мови, 
розвитку мовлення і мислення школяра. 
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Сформована лексикографічна компетентність, як зазначає О. Семеног, 

«засвідчує інтерес і повагу користувача до рідної мови, її історії, визначає рівень 
розвитку лінгвістичного чуття» [2, с. 41]. Методика початкового навчання 
української мови налічує чимало прийомів ознайомлення здобувачів освіти з 
новим словом і його значенням: демонстрування предмета чи малюнка (для слів із 
предметним значенням); з’ясування значення слова за тлумачним словником; 
використання контексту; добір синонімів; добір антонімів; добір до слова родової 
назви або до родової назви – окремих його видових назв; пояснення слова з 
опорою на його видову чи родову ознаку; морфемний або елементарний 
словотворчий аналіз; етимологічний аналіз; переклад слова іншою мовою, яку 
знають учні даного класу [1, с. 273–274]. Система словникової роботи на уроці 
мови в початкових класах враховує вікові можливості учнів, сприяє розширенню їх 
активного словника; вчить використовувати слова у їх найбільш точному значенні 
та усувати з ужитку слова нелітературні, мовно-просторічні, діалектні; передбачає 
правильне сприйняття незнайомого слова; розуміння його відтінків; засвоєння і 
закріплення його у процесі виконання різних вправ; вживання виучуваного слова 
самостійно в потрібній ситуації. З цією проблемою пов’язані й інші методичні 
проблеми: про відбір словникового матеріалу для першочергового вивчення, про 
послідовність включення в мовлення учнів різних груп слів, про способи розкриття 
значень слів. З нею ж пов’язані і питання про систему методичних прийомів і 
вправ, спрямованих на оволодіння учнями словниковим багатством української 
мови. Педагоги зазначають, що у процесі роботи над словником дітей важливо 
здійснювати міжпредметний зв’язок (наприклад, уроків літературного читання і 
української мови, літературного читання і образотворчого мистецтва та ін.). Це 
вчить учнів початкових класів пильніше придивлятися до лексичного значення 
слів і стилістичних можливостей української мови. Важливим джерелом 
поповнення лінгвістичних знань про слово в усьому спектрі його значень є 
словник. Однак учень звертається до словника чи довідника лише за умови, якщо у 
нього розвинена потреба проконтролювати свої знання та мовленнєву продукцію, 
якщо він знатиме, яке саме джерело є носієм потрібної йому інформації і як 
користуватися ним. 

Словник будь-якого типу можна використовувати дуже широко і для різних 
розділів вивчення рідної мови – від фонетики до граматики. При роботі з 
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лінгвістичними словниками різних типів здобувач освіти повинен знати: які 
питання він може вирішити за допомогою словника: як пишеться слово, як воно 
вимовляється, яке його значення, з якими словами пов’язано, в які стійкі вирази 
входить; які лінгвістичні словники допомагають відповісти на виниклі питання – 
тлумачний, орфографічний, орфоепічний тощо; як побудований словник, з яких 
частин складається, яке призначення цих частин; як побудована словникова стаття 
лінгвістичних словників різних типів. 

Ці знання служать основою для свідомого освоєння школярами цілого 
комплексу дій зі словниками: усвідомлення лінгвістичного утруднення і 
формулювання лексикографічного запиту; визначення типу словника (в межах 
вивчених типів) і вибір словника відповідно до запиту; орієнтування в словнику – 
виділення в ньому пояснювальної та словникової частини, виділення в 
пояснювальній частині елементів, що полегшують пошук інформації (мета 
словника, опис словникової статті, список скорочень), пошук в словнику потрібної 
словникової статті; орієнтування в структурі словникової статті – виділення 
заголовка статті, інших частин (відповідно до типу словника), пошук в статті 
необхідної інформації, читання і розуміння словникових приміток, використання 
посилань. Наприклад, «Тлумачний словник української мови учня початкових 
класів» подає таке визначення: 

Акварель, ім., ж., акварелі, аквареллю; мн. акварелі, акварелей. 1. Клейові 
фарби, які розводять водою. Портрет,  намальований аквареллю. 2. Картина, 
малюнок, виконані такими фарбами. На виставці були представлені найкращі 
акварелі художника. 3. Короткий, фрагментований літературний твір, 
асоційований малярством, коли безпосереднє враження передається в тонких 
пластично-зорових образах; шкіц, образок, етюд [3, с. 8]. 

Особливість словникової роботи в школі полягає в тому, що вона 
проводиться в процесі всієї освітньої діяльності. Робота над лексикографічними 
джерелами з учнями початкових класів повинна демонструвати організовано 
побудовану функціональну систему, застосовуватися на практиці, спираючись на 
важливі напрями словникової роботи в початковій школі, як-от: активізація 
словника, збагачення словника, уточнення словника, засвоєння багатозначності 
слів, значень слів, усунення нелітературних слів, спиратися на вікові особливості 
учнів. Знання методики роботи з лексикографічними джерелами у сучасній 
початковій школі є фактором формування лексичної компетентності учнів 
початкових класів, що дозволяє виконати всі вимоги державного стандарту і 
підготувати учня до подальшого навчання. 
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Проблема формування позитивної мотивації учіння завжди була актуальною 
в психолого-педагогічній літературі. Навчальна мотивація як психологічний 
феномен є надзвичайно складною. Перед вчителями завжди стоїть завдання дати 
глибокі та міцні знання учням, не просто викладаючи матеріал, а включаючи їх в 
освітній процес за допомогою застосування сучасних засобів навчання. 

Навчальна мотивація визначається наступними факторами: заклад, де 
відбувається освітній процес; власне освітня система; особливості школяра, такі як 
стать, вік, самооцінка, інтелектуальний розвиток та поведінка, становлення учня в 
колективі; організація освітнього процесу, особливості ставлення педагога до учнів 
[3]. 

Виокремлюють п’ять рівнів мотивації учіння. Перший – високий рівень 
мотивації: коли учні прагнуть виконувати на відмінно поставлені перед ними 
завдання, мають високий пізнавальний мотив та сильно переживають за найменші 
свої невдачі. Другий рівень – достатній: учні можуть впоратися з дорученими 
завданнями на задовільному рівні, у них присутній пізнавальний інтерес, вони 
легше переживають невдачі, ніж ті що мають високий рівень мотивації, у них 
розсіяна увага та постійно змінюється налаштованість до навчання від активної до 
пасивної. Третій рівень – позитивне ставлення до школи, але не до освітнього 
процесу:  таким учням подобається ходити до школи, спілкуватися з учителями та 
однолітками, їм до вподоби бути учнями, проте у них погано сформовані 
пізнавальні мотиви. Четвертий – низький рівень навчальної мотивації: коли учні 
неохоче йдуть до школи, на уроках займаються своїми справами (іграми), у них 
виникають проблеми у навчанні та адаптації в школі. І останній, п’ятий рівень – це 
негативне ставлення учнів до навчання і школи вцілому, такі учні часто 
відмовляються виконувати завдання, у них виникають труднощі у навчанні та 
спілкуванні з вчителями та однолітками, у таких учнів можуть спостерігатися 
нервово-психічні порушення [1]. З метою підвищення рівнів навчальної мотивації 
в учнів початкової школи необхідно під час освітнього процесу формувати 
позитивну мотивацію до навчання. 
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Вчені-педагоги О. Гребенюк, Е. Ільїн, А. Маркова, В. Вілюнас  вважають, 
що формування позитивної навчальної мотивації в учнів початкової школи – це 
організований процес цілеспрямованого впливу на учня, створення умов та 
ситуацій для прояву його активності, з метою розвитку позитивних мотивів 
навчання. 

Формуванню позитивної мотивації учіння учнів початкової школи сприяє 
реалізація комплексу засобів, серед яких  більшість вчених виділяють такі: 

- організація навчальної діяльності; 
- зміст навчального матеріалу; 
- контроль та оцінка навчальної діяльності. 
Організації навчальної діяльності потрібно приділяти безліч уваги, її слід 

організовувати особливим чином, для того щоб в учнів формувалося позитивне 
ставлення до навчання. Під час вивчення нової теми або розділу потрібно 
дотримуватися наступних етапів: мотиваційного (зазвичай це створення 
проблемних ситуацій, адже учням потрібно усвідомити навіщо їм вивчати цей 
матеріал); операційно-пізнавального (це є саме створення та підтримка позитивної 
мотивації, на цьому етапі учні повинні засвоїти та опанувати основний зміст теми 
та навчальні дії); рефлексивно-оцінний етап (учні аналізують та оцінюють власну 
діяльність, на цьому етапі учні повинні отримати емоційне задоволення за 
результатами їхньої роботи, відповідно це у майбутньому призведе до стійкої 
позитивної мотивації навчальної діяльності) [2]. 

Зміст навчального матеріалу є важливим засобом формування позитивної 
навчальної мотивації, адже виступає у вигляді інформації, яку учні отримують з 
навчальної літератури та безпосередньо від вчителя. Тому висувають такі вимоги 
до змісту навчального матеріалу: інформація, що засвоюється, тобто та що 
переходить у знання (основні факти,  терміни, поняття), повинна відповідати 
віковим особливостям молодшого шкільного віку, а також їх потребам; навчальний 
матеріал повинен бути доступним, проте бути одночасно складним, містити цікаву 
інформацію, опиратися на раніше засвоєнні знання та бути ілюстрованим; зміст 
кожної нового теми, уроку повинен бути зорієнтованим на вирішення проблем 
оточуючого світу, наукового пізнання, що забезпечить формування змістовних 
мотивів навчання. 

Третій засіб контролю та оцінки завжди викликає багато запитань та 
суперечок впродовж останніх років, адже зараз у початковій школі здебільшого 
переважають усні (вербальні) методи оцінювання. Здебільшого оцінка мотивує до 
навчання, головне не залякати одразу учнів низькими оцінками, не відбити інтерес 
до навчання. Отже, оцінка зараз займає другорядне місце в оцінній діяльності 
вчителя, важливо використати всі позитивні моменти, виявити причини недоліків 
та якісно оцінити роботу учня, адже оцінки мають спонукати учнів до навчання, 
тому потрібно підкреслювати навіть найменші успіхи у навчанні. 

Отож аналізуючи засоби формування позитивної мотивації до навчання 
можемо зазначити, що особистість вчителя здійснює важливий вплив на 
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формування мотивації навчання. Адже від стилю педагогічного спілкування 
вчителя залежить ефективність навчання, розвиток учнів та формування стосунків 
у класному колективі. Вчителю початкової школи у своїй професійній діяльності 
потрібно враховувати не лише умови формування позитивної мотивації, але ще 
використовувати різноманітні прийоми та методи стимулювання учнів, які 
поділяють на чотири групи: емоційні (заохочення, створення ситуації успіху, 
яскраві наочні засоби навчання); пізнавальні (створення проблемних ситуацій, 
опора на життєвий досвід, вільний вибір завдань); вольові (рефлексія поведінки, 
самооцінка своєї діяльності); соціальні (створення  ситуації співпраці, 
взаємоперевірка). 

Для формування стійкої позитивної мотивації до навчання потрібно 
використовувати усі вищезазначені засоби як цілісну систему, адже кожен з них 
окремо не може грати для всіх учнів одночасно. Проте в сучасній шкільній 
практиці засоби, які згадані вище, зрідка використовуються як цілісна система, а 
засобами зазвичай виступають або лише певні компоненти або їх комбінація, це і 
залишається однією з головних проблем формування навчальної мотивації. 
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Проблема формування професійної культури вчителя, зокрема початкової 

школи, завжди є актуальною. Пов’язано це, насамперед, із тим, що вимоги до 
таких спеціалістів, їхньої професійного вдосконалення постійно змінюються, 
вимагаючи швидкої адаптації. Регулюються ці зміни не лише вимогами часу, а й 
відповідними нормативно-правовими документами: Законами України «Про 
освіту», «Про загальну середню освіту», Концепцією Нової української школи, 
Концепцією розвитку педагогічної освіти, Стандартом початкової загальної 
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середньої освіти, Методичними рекомендаціями про викладання окремих 
навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти,  Національною 
доктриною розвитку освіти України у ХХІ ст. тощо.  

Огляд наукової літератури засвідчив, що проблемі дослідження професійної 
культури фахівців різних сфер діяльності присвячено не так багато наукових 
праць. Насамперед, це розвідки Л. Аухадєєвої, Г. Гущиної, А. Комкової, Я. 
Черньонкова, Б. Чупринського, Я. Шведової, І. Шевченко, Т.Щеголєвої та ін. 
Водночас значний внесок у дослідження культури мислення внесли філософи (Б. 
Гершунський, М. Каган, М. Мамардашвілі, X. Ортега-і-Гассет та ін.), психологи 
(П. Гальперін, Ж. Піаже, Н. Тализіна, О. Тихоміров, А. Петровський та ін.), 
педагоги (П. Блонський, П. Каптерєв, Ю. Петров та ін.). 

Аналіз сучасного стану проблеми дозволяє констатувати про виникнення 
необхідності переходу до ідей синергетичного бачення сучасного світу та 
відповідно до побудови системи формування у майбутніх вчителів культури 
професійного мислення на основі реалій сьогоднішнього дня. 

Для вивчення проблеми формування культури професійного мислення 
майбутніх учителів початкової школи доцільно з теоретико-методологічних 
позицій визначити базові поняття: «мислення», «професійно-педагогічне 
мислення», «культура», «культура мислення», що служать фундаментом нашого 
дослідження.  

Мислення є фундаментальною властивістю людини, і через цю 
фундаментальність йому важко дати означення, спираючись на простіші поняття. 
Консенсусу щодо того, як визначити та розуміти мислення немає. Тому найчастіше 
дане поняття тлумачиться як процес перетворення фактів, інформації, емоцій тощо 
на цілісне й упорядковане знання. 

Оскільки специфіка професійної діяльності учителів зумовлена 
особливостями задач, що їх щоденно розв’язують педагоги, то якість професійної 
діяльності, або рівень професіоналізму, залежить від типу мислення. В одних 
дослідженнях професійне мислення визначається як процес вирішення 
професійних завдань у тій чи іншій галузі діяльності, в інших – як певний тип 
орієнтування фахівця у предметі своєї діяльності.  

Творчий характер мислення педагога виражається у визначенні причинно-
наслідкових зв’язків між педагогічними явищами, пошуку шляхів застосування 
загальних закономірностей, принципів і методів для досягнення поставлених цілей. 

Педагогічне мислення базується на трьох принципах: природовідповідності,  
культуровідповідності та доповненості – і на практиці реалізується через формулу 
«бачити, передбачати, діяти» (Г. Гранатов).  

Таким чином, професійно-педагогічне мислення – безперервний процес 
узагальненого відображення педагогічної дійсності у свідомості педагога, що 
виникає на базі практичної діяльності та виходить за її межі; інтелектуальна 
діяльність щодо розв’язування професійних задач. 
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З’ясуємо сутність поняття «культура». С. Гончаренко в «Українському 
педагогічному словнику» дає таке визначення: «Культура – сукупність 
практичних, матеріальних і духовних надбань суспільства, які відображають 
історично досягнутий рівень розвитку суспільства й людини і втілюються в 
результатах продуктивної діяльності. У вужчому розумінні культура – це сфера 
духовного життя суспільства, що охоплює насамперед систему виховання, освіти, 
духовної творчості, а також установи й організації, що забезпечують їхнє 
існування. Водночас під культурою розуміють рівень освіченості, вихованості 
людей, а також рівень оволодіння якоюсь галуззю знань або діяльності» [1, с.182]. 

Таким чином, у загальному розумінні і педагогічному контексті культура 
розглядається як інтегроване соціальне явище, результат різносторонньої людської 
діяльності, показник освіченості і вихованості людей, рівня оволодіння певною 
галуззю знань або діяльності [3, с. 42]. 

Проведений аналітичний огляд наукової літератури дозволяє констатувати, 
що на сучасному етапі розвитку наукової думки немає єдності у визначенні 
структури і змісту сутності поняття «культура професійного мислення», що можна 
пояснити трансформацією його значення у відповідності до змін, що відбуваються 
в системі освіти.  

У вузькому значенні культура мислення – це «теоретична здібність 
мислення», мистецтво оперувати поняттями, логічна культура.  

У широкому значенні під культурою мислення розуміють  «визначений 
ступінь розвитку мислення (цілісну систему інтелектуальних здібностей:  
свідомість і розум, здібність до суджень і продуктивної уяви), що досягається через 
оволодіння способами мислення, за допомогою яких всесторонньо, а відтак 
правильно відображати світ, що постійно розвивається [2, с.7].  

За результатами аналізу змісту базових понять «мислення», «професійно-
педагогічне мислення», «культура», «культура мислення» можна зробити 
висновок, що під культурою професійного мислення майбутнього вчителя 
початкової школи слід розуміти рефлексію власних мисленнєвих процесів, 
критику і проектування оформленого мислення. Культура професійного мислення 
володіє такими інтегральними характеристиками, як системність, рефлексивність, 
критичність, відкритість, розвиток яких значною мірою зумовлений культурою 
розвитку особистості.   

У подальшому дослідженні даний висновок слугуватиме теоретичною 
основою для визначення компонентного складу і структури феномену «культура 
професійного мислення майбутнього вчителя початкової школи» як відкритої 
системи, що і визначає перспективу нашого подальшого наукового пошуку. 

Список використаних джерел: 
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Реалізація компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутніх 

учителів початкових класів впливає на зміст, мету й результати освітнього 
процесу. На думку вчених, цей підхід передбачає визначення ключових і 
предметних компетентностей майбутніх учителів, відображення завдань 
формування фахових компетентностей у змісті освітніх галузей і навчальних 
предметів [1]. Комунікативна компетентність належить одночасно до ключових та 
загальнопредметних, оскільки вона є універсальною, яка застосовується в 
різноманітних життєвих ситуаціях і є необхідною для успішної реалізації людиною 
всіх основних життєвих функцій, зокрема й комунікативної, сприяє соціалізації, 
розвиткові міжособистісних стосунків; як предметна комунікативна 
компетентність передбачає оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності, 
основами культури усного й писемного мовлення, базовими вміннями 
використання мови в різних сферах і ситуаціях у процесі навчання в ЗВО. 

Аналіз наукової літератури в аспекті досліджуваної проблеми та 
ознайомлення з дисертаційними дослідженнями З. Бакум, Н. Босак, Н. Голуб, 
Т. Костолович, працями С. Карамана, О. Ковальової, М. Лященко, Л. Мамчур, 
М. Пентилюк, В. Сидоренко, Т. Симоненко, І. Хом’яка дають підстави твердити 
про існування кількох основних підходів до опису комунікативної компетентності, 
один із яких спирається на лінгвістичний аспект, інші – на психологічний та 
методичний. Вважаємо, що в основі виокремлення змістових і структурних 
особливостей цього виду компетентності має бути покладено розуміння сутності 
комунікативного підходу, основних компонентів будь-якої компетентності: знання, 
уміння, навички, досвід застосування їх на практиці, цінності, ставлення, що 
можуть цілісно реалізовуватися у процесі життєдіяльності. 

Комунікативна компетентність майбутнього вчителя в аспекті 
компетентнісного підходу розглядається нами як інтегративна єдність 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Profos_2014_7_11
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особистісних якостей педагога, набута в процесі спеціально організованого 
навчання української мови, яка містить систему цінностей, мотивів, емоцій, 
пізнавальних інтересів, здібностей, науково-теоретичних знань з мови, умінь і 
навичок застосування цих знань на практиці, поведінкових компонентів, 
спрямованих на адекватний добір мовних засобів для власних висловлювань у 
різних сферах життя, забезпечення успішної професійної адаптації вчителя та його 
самореалізації. 

В аспекті професійної підготовки комунікативна компетентність 
визначається нами як готовність виконувати професійно спрямовану 
комунікативну діяльність, застосовуючи вербальні й невербальні засоби 
спілкування, здатність комунікативно виправдано використовувати засоби 
української мови й продукувати висловлювання, адекватні меті, намірам, умовам 
спілкування й особливостям мовної підготовки учасників акту спілкування (учні 
початкових класів, колеги-вчителі, батьки тощо). 

Важливим компонентом у формуванні комунікативної предметної 
компетентності майбутніх учителів початкових класів є її мовний складник. Мовна 
компетентність визначається в лінгводидактиці як обізнаність із мовою, знання 
лінгвістичних одиниць, їх виражальних можливостей; володіння вміннями й 
навичками, що передбачає опанування основами науки про українську мову як 
знакову систему й суспільне явище, засвоєння сукупності одиниць і категорій 
мови: фонеми, морфеми, слова, словосполучення, речення, тексту [3, с. 2].  

Майбутні вчителі початкової школи в процесі вивчення сучасної української 
мови повинні володіти не лише граматичним і лексичним матеріалом, але й уміти 
фонетично й орфоепічно правильно оформлювати власне мовлення, помічати 
помилки в мовленні інших людей, бути зразком для майбутніх учнів [2]. Тому 
ознайомлення студентів із роллю фонетики й орфоепії у професійному мовленні, 
формування умінь використовувати ці знання у власних висловлюваннях 
відповідно до ситуації спілкування сприятиме реалізації всіх компонентів 
комунікативної компетентності. У результаті системної роботи з фонетики та 
орфоепії студенти здобуватимуть знання про звукову будову української мови, 
правильну вимову, що є базовими для оволодіння різними видами мовленнєвої 
діяльності. Фонетико-орфоепічний складник комунікативної компетентності є, на 
наш погляд, надзвичайно важливим, оскільки саме він становить базу для 
формування усіх інших видів компетентностей. 

На основі аналізу науково-методичних джерел пропонуємо таке визначення 
фонетико-орфоепічної компетентності як результату вивчення розділу «Фонетика 
та орфоепія сучасної української мови» на педагогічних факультетах: це 
професійно значуща характеристика фахівця, складниками якої є теоретичні 
знання з фонетики й орфоепії, уміння використовувати їх в усних жанрах 
педагогічного мовлення відповідно до комунікативної ситуації, дотримання 
орфоепічних норм, що є умовою і засобом професійного становлення вчителя. 
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Отже, аналіз наукової літератури дозволив визначити особливості 
комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи як 
ключової та предметної, її взаємозв’язок із професійною компетентністю, 
охарактеризувати фонетико-орфоепічний складник комунікативної компетентності 
як результату вивчення фонетичного матеріалу в курсі української мови. 
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Сучасні геополітичні зміни супроводжуються бурхливими викликами, 

нестабільністю в цілому світі, що відображається на політичному, соціально-
економічному, духовно-культурному житті українського народу. Нині, на зламі 
історичних епох, відбуваються доленосні події – відстоювання української 
державності. Від сьогоднішнього покоління українців залежить подальший поступ 
правової соціальної Української держави або ж втрата землі предків, а далі – повне 
розчинення народу в імперській державі, що спричинить маргіналізацію, 
манкуртство та зникнення державності у світовій системі координат.  

Відповідаючи на виклики сьогодення, вітчизняна освіта і наука «повинна 
мати певну прогностичну складову, враховувати тенденції розвитку нації, держави, 
і людства взагалі», бути зорієнтованою у майбутнє та спрямованою на формування 
власного потенціалу нації – досконалості особистості [3, с. 103]. До означеної 
проблеми звернуто увагу міжнародної комісії з освіти для ХХІ століття у межах 
ЮНЕСКО, а саме у доповіді генерального директора ЮНЕСКО Федеріко Майора 
зазначалося про глибокі порушення в історичному наслідуванні соціальних і 
моральних норм, що породжує кризу ціннісно-змістовної, культурної та 
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національної самоідентифікації. Тому, на переконання Ф. Майора, освіта має 
базуватися на історично сформованій національній ідеї та бути спрямованою на 
захист національної ідентичності, що вбереже систему освіти від необережних 
запозичень та руйнівного епігонства.  

Актуальності набуває завдання відродження національного 
самоусвідомлення підростаючого покоління, формування у громадян Української 
держави почуття патріотизму, національної гідності та гордості і подолання 
меншовартості, утвердження історичної пам’яті, любові до своєї культури, мови, 
історії, національних і державних символів [4, с.128]. 

Наразі процес утвердження української державності пов’язаний зі 
становленням громадянського суспільства й політичної нації, що потребує 
солідарної соціально-політичної активності громадян України. Реалії сучасного 
українського суспільства спонукають до докорінного переосмислення 
національно-патріотичного виховання підростаючого покоління, зокрема набуває 
актуальності завдання виховання національного самоствердження в студентської 
молоді. Національне самоствердження особистості ми розглядаємо як інтегративну 
властивість особистості, що виявляється у сформованості позитивної національної 
ідентичності, виборі своєї активної соціальної і громадянської позиції в 
суспільстві, що характеризується відповідальністю перед своєю нацією, 
готовністю відстоювати і захищати її національні інтереси. Національне 
самоствердження пов’язане з мобілізацією всього свого інтелектуально-духовного 
потенціалу особистості для досягнення успіху в діяльності в інтересах 
українського народу та утвердження цінності української нації. 

У діяльності особистості виокремлюється смисло-ціннісна складова 
самоствердження, особистісний смисл і самосприйняття, що базується на 
сформованій адекватній самооцінці, власній гідності, самоповазі тощо. Власне, у 
самооцінці відображається «судження людини про міру наявності у неї якостей, 
властивостей у співвіднесенні їх з певними еталонами, котрі являють собою систему 
національних цінностей тієї спільноти, до якої людина – суб’єкт самооцінки – 
відносить себе, з якою себе ідентифікує» [2, с. 332]. М. Боришевський установлює 
тісний взаємозв’язок між самооцінкою та домаганнями особистості, оскільки 
остання у свою чергу є ніби проєкцією самооцінки у ситуації вибору. У 
національній самооцінці відображається ціннісне ставлення особистості до своїх 
можливостей і якостей як члена національної спільноти й можливостей впливу на 
ходу історії свого народу та значущість впливу нації на світовий розвиток [2].  

Виокремлюють різновид національної самооцінки особистості, яка, на нашу 
думку, впливає на процес національного самоствердження студентської молоді, що 
проявляється у системі ставлень до себе, Іншого, народу, нації, держави. 
Розглянемо детальніше особливості національної самооцінки особистості. 
Позитивна адекватна висока національна самооцінка особистості – проявляється 
почуттям іманентної рівності з представниками різних національностей; 
відсутністю зверхності та пихи у стосунках з іншими; прийняттям гідності іншої 
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особистості незалежно від її конфесійної, релігійної, національної належності; 
прагненням підвищити за потреби національну самооцінку іншого; неприйняттям 
пропаганди національної переваги та етноцентризму; увагою в повсякденній 
життєдіяльності до вразливих тем співрозмовника, опонентів іншої національності 
тощо. Адекватна низька національна самооцінка особистості – визначається  у 
ставленні до нації, що виявляється у вірі особистості в перспективу розвитку своєї 
національної спільноти, проте не демонструє своєї переконаності в цьому, реально 
оцінює стан проблем у суспільстві та бере участь у їх вирішенні, а також 
переконана у цінності своєї нації та усвідомлює поки що незначний або не до кінця 
оцінений її внесок у світовий цивілізаційний розвиток; неадекватна занижена 
національна самооцінка особистості ‒ характеризується відмовою від належності 
до своєї нації, інертністю, пасивністю, нівелюванням національних цінностей, що 
проявляється в почутті національної меншовартості, національному 
самоприниженні та призводить особистість і націю до повної асиміляції. 
Неадекватна завищена національна самооцінка особистості – виявляється 
надзвичайною амбітністю, зарозумілістю та гординею, характеризується 
перебільшуванням винятковості своєї нації, її вартостей та внеску відомих і 
невідомих представників у світовий прогрес, постійній ідентифікації себе з ними, 
що перешкоджає та створює труднощі в міжнаціональному спілкуванні [5].  

Учений І. Бех стверджує, що в основу національного покладено особливий 
духовний шлях, адже бути патріотом, любити Батьківщину означає не просто 
любити національний характер рідного народу, а й «духовність цього 
національного характеру» та його дух. Для цього потрібно зливатися з 
Батьківщиною почуттями, волею та життям, відчувати духовне життя народу і 
творчо зміцнювати себе як його частку, тобто прийняти українську мову, 
українську історію, Українську державу, українську пісню, українське історичне 
світосприйняття як власні [1, с. 218].  

Ефективність виховання національного самоствердження в студентської 
молоді значною мірою залежить від добору форм та методів його організації, а 
саме пріоритетна роль належить активним формам: акції на підтримку українських 
воїнів, їхніх сімей, інвалідів, переселенців, дітей-сиріт та родин Небесної сотні, 
вахти пам’яті сучасних національних героїв України;   соціально-проєктна 
діяльність, соціально-психологічні тренінги, ситуаційно-рольові ігри, соціодрами; 
відвідування місць історичних подій, збір інформації, документів і матеріальних 
пам’яток; створення інформаційно-електронного банку даних «Герої України – 
наші земляки»; щомісячний випуск студентської газети, плакатів, буклетів і 
щотижневий спецвипуск студентського радіо за матеріалами пошукової діяльності 
та інформаційно-аналітичний огляд подій сьогодення; соціологічне опитування 
студентської громади з актуальних питань сьогодення; інтелектуальні аукціони, 
ігри-драматизації, військово-спортивні ігри; колективні творчі справи; духовний, 
філософський, демократичний діалоги; влаштування виставок, організація 
проєктів-презентацій; походи, мандрівки; залучення до суспільно-громадських 
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акцій, рейдів, марафонів, маршів, флеш-мобів; диспути, дискусії, семінари; заняття 
військового гарту й медицини, юнацький вишкіл; участь у роботі студентських 
гуртків, клубів, центрів, об’єднань тощо. 

Таким чином, виховання національного самоствердження молоді охоплює 
усю складну багаторівневу систему підготовки підростаючого покоління до 
успішної життєдіяльності на засадах збереження наступності духовного і 
морального досвіду поколінь українського народу та виконанні обов’язків перед 
Українською державою, нацією.  
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Система смислової сфери особистості становить центральне особистісне 

утворення й описує змістове ставлення людини до соціальної дійсності, багато в 
чому визначає мотиви поведінки людини, а також значно впливає на всі сторони її 
діяльності. 
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У психологічній літературі сенс життя переважно характеризують як 
феномен, що забезпечує нормальне й продуктивне життя людини, втрата якого 
може мати тяжкі наслідки. На думку К.А. Абульхановой-Славської [1, с. 72], «сенс 
життя – це цінність й одночасно переживання цієї цінності людиною в процесі її 
вироблення, привласнення чи здійснення». Отже, сенс життя завжди містить у собі 
три аспекти: 

• цільовий – визначає стратегію і мету життя; 
• емоційний – показує задоволеність людиною власним життям, її емоційну 

насиченість; 
• вольовий – є рушійною силою активності особистості, забезпечує її 

готовність до досягнення поставленої мети. 
Процеси набуття особистістю сенсу буття, вплив цього фактора на життя 

людини є актуальним предметом вивчення багатьох наук. Сенс людського життя 
передбачає зв’язок індивідуального сенсу з універсальним. Водночас сенс життя як 
феномен являє собою не просто ідею, життєву ціль, яка стає для людини високо 
значимою цінністю, а є психічним утворенням, що має свою специфіку 
виникнення й етапи становлення. Проблема сенсу життя пов’язується з проблемою 
особистості. 

Смисложиттєві орієнтації не вичерпуються однією, навіть дуже важливою, 
ідеєю, життєвою метою, а являють собою структурну ієрархію «великих» і 
«малих» сенсів. Увагу приділено тому, що педагогічна професія передбачає 
безпосередній вплив конкретного педагога на особистість конкретного учня. 

Смисложиттєвий вибір у кожного є індивідуальним, особливим, оскільки 
сенс життя має бути усвідомлено, визначено, окреслено самим індивідом. 
Смисложиттєва орієнтація займає центральне місце серед переконань людини, її 
принципів, цілей, який є імпульсом, поштовхом всієї життєдіяльності, незалежно 
від світоглядних установок. Смисложиттєвий вибір – це стратегічна лінія, що 
проходить крізь все життя людини, що обумовлює її вчинки і поведінку, а 
відхилення від неї або її втрата можуть призвести до внутрішніх конфліктів 
особистості, моральної, а то й фізичної загибелі [1].  

Д.Ю. Чернов [2] запропонував розглядати смисложиттєві орієнтації як 
багаторівневу психічну систему з шістьма підсистемами: осмисленість життя, 
емоційна насиченість життя або процес, визначеність майбутнього або мети життя, 
задоволеність самореалізацією або результат, віра в керованість життя або локус 
контролю – Життя, здатність керувати подіями власного життя або локус 
контролю – Я. 

Смисложиттєві орієнтації особистості передбачають наявність у неї 
життєвої мети , відчуття можливості обирати власну долю і керувати нею, міру 
задоволення успіхами власної життєдіяльності та самореалізації. У педагогічній 
професії прагнення до пошуку і реалізація сенсу життя має слугувати мотивом 
діяльності й бути основним рушієм поведінки і розвитку особистості. Важливо, що 
у цьому контексті мотив діяльності сучасного педагога може розглядатися як 
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особливе ставлення до життя і здоров’я вихованців, як духовно-моральне 
виховання соціального потенціалу особистості, надзвичайно необхідне в умовах 
сьогодення. 

У концепції професійного розвитку вчителя, запропонованій Л.М. Митіною, 
ефективність педагогічної праці забезпечується високим рівнем розвитку трьох 
інтегральних характеристик особистості вчителя: прямованості, компетентності й 
гнучкості. Педагогічна спрямованість вписується в загальну систему ціннісних 
орієнтацій особистості, перетвориться на більш високі форми і виражається у 
створенні сенсу і цілей власної діяльності, а також засобів, необхідних для 
досягнення цих цілей.  

У смисложиттєвих орієнтаціях накопичується весь життєвий досвід 
особистості педагога, що визначає його творчу самореалізацію у професії. За Л.М. 
Мітіною, розвиток – сенс життя – творчість – здоров’я педагога – це ті 
психологічні реальності, які супроводжують професійний розвиток вчителя й 
взаємозумовлюють один одного. При цьому професійний розвиток невіддільний 
від особистісного. 

Педагогічна професія передбачає безпосередній вплив конкретного педагога 
на особистість конкретного учня. Від системи смисложиттєвих орієнтацій учителя 
залежить загальна атмосфера освітнього процесу, система відносин «учитель – 
учень», «учитель – учитель», «учитель – батьки», якість навчально-виховної 
роботи, духовний потенціал підростаючого покоління та ін. [3]. Отже, педагог 
безпосередньо причетний до щасливої або нещасливої долі своїх вихованців. 
Життя особистості як щастя уможливлюється завдяки відчуттю самоутвердження, 
волі й наполегливості в досягненні шляхетної мети. 

Отже, пошуки сенсу життя й творча діяльність – взаємопов’язані процеси, 
що відбуваються у цілісній системі особистості. Особистість як системне 
утворення передбачає смислову узгодженість у здійсненні різних видів діяльності. 
Смисложиттєві орієнтації відображають те, наскільки в житті людини присутня 
значима мета, в якій мірі вона вважає процес свого життя насиченим і цікавим, і в 
якій мірі вона задоволена досягнутими результатам.  

Смисложиттєві орієнтації педагога як цілісна система свідомих і вибіркових 
зв’язків відображають спрямованість індивіда, наявність життєвої мети, 
осмисленість виборів і оцінок, задоволеність успіхами життям (самореалізацією) і 
здатність брати за нього відповідальність, впливаючи на його хід. Смисложиттєві 
орієнтації мають бути «продуктивними», тобто адекватними і сприяти 
позитивному розвитку особистості. Від системи смисложиттєвих орієнтацій 
педагога залежить система відносин суб’єктів педагогічної взаємодії, соціальний, 
інтелектуальний або внутрішній, духовний успіх як власне педагога, так і його 
вихованців. 
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Підготовка компетентної та конкурентоспроможної особистості є одним із 
ключових завдань сучасної системи освіти України. Реформа Нової української 
школи спрямована саме на розвиток та оволодіння учнями ключовими 
компетентностями. В час інтенсивних інформаційних потоків активізується 
застосування інформаційно-комунікаційних технологій і в освітньому процесі 
початкової школи. Отже, вдосконалення ключових компетентностей, зокрема 
інформаційно-комунікаційної є одним із головних завдань сучасної педагогічної 
науки в Україні [5]. 

Поняття «інформаційно-комунікаційної компетентності» у Державному 
стандарті базової та повної загальної середньої освіти визначено як можливість 
учня використовувати інформаційно-комунікаційні засоби та технології для 
особистісних і суспільних завдань [1].  

Згідно концепції Нової української школи, «інформаційно-комунікаційна 
компетентність» визначає впевнене використання інформаційно-комунікативних 
технологій для створення, пошуку, аналізу, обробки та обміну інформації у 
навчальній діяльності та у реальному житті. Учень повинен розуміти етику роботи 
з інформацією, мати медіа- та інформаційну грамотність тощо [2].  

В наш час прискореними темпами розвивається тематика ST(R)E(A)M-
освіти. Введення ST(R)E(A)M-освіти в освітній процес початкової школи 
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здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про інноваційну 
діяльність», Указом Президента України «Про Національну стратегію розвитку 
освіти в Україні на період до 2021 року» та іншими нормативно-правовими 
документами [3].  

На відміну від класичної освіти, за умов STEM-навчання учень отримує 
набагато більше самостійності. Учень не просто вчиться створювати  цікаві ідеї, 
але й відразу втілює їх у життя, навчається планувати свою діяльність, виходячи з 
поставленого завдання і наявних ресурсів, що обов’язково стане йому в нагоді у 
реальному житті.  

Інформаційно-комунікаційна компетентність учнів початкової школи 
формується через проектну діяльність, проведення спостережень в умовах STEM-
освіти з використанням веб-квестів. Використання на уроках у початковій школі 
різноманітних приладів та електронних пристроїв створює умови для оволодіння 
учнем цієї компетентності [4].  

Веб-квест містить такі основні елементи: вступ, де чітко описані головні 
ролі учасників або сценарій квесту; центральне завдання у якому чітко визначено 
підсумковий результат самостійної роботи; список інформаційних ресурсів; опис 
роботи, яку необхідно виконати кожному учаснику; опис критеріїв та параметрів 
оцінки веб-квесту; 

 Отже, одним з головних аспектів формування інформаційно- 
комунікаційної компетентності учнів початкових класів в контексті STEM-освіти, 
згідно з Концепцією Нової української школи, є використання різних традиційних 
та інноваційних засобів навчання. Формування інформаційно- комунікаційної 
компетентності учнів відбувається під час самостійного освоєння інформації, 
створення індивідуальних навчальних проектів.  
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Найдорожчим скарбом, який отримує людина в нагороду від природи, є 

здоров’я. Це незрівнянне багатство, яке потрібно берегти та зміцнювати. Проблема 
збереження здоров’я в усьому світі стає дедалі актуальнішою, а в Україні – 
домінуючою. Захворюваність населення постійно зростає, а абсолютно здорових 
дітей майже не народжується. Для України головною проблемою, яка пов’язана з 
майбутнім держави, є збереження і зміцнення здоров’я дітей . Турботу викликає 
різке погіршення стану фізичного та розумового розвитку підростаючого 
покоління, зниження рівня народжуваності й тривалості життя, зростання 
смертності, особливо дитячої, а також відсутність мотивації до збереження та 
зміцнення здоров‘я. Вступаючи до школи, 85 відсотків дітей мають ті чи інші 
порушення соматичного та психічного характеру, зростає кількість дітей, які 
мають психоневрологічні захворювання [1; 4]. 

 Сучасний стан  здоров’я  та суспільної  свідомості  населення України 
свідчить, що існує  реальна загроза  вимирання  нації. У Законі України «Про 
загальну середню освіту» в статті 5 зазначено, що завданнями загальної середньої 
освіти є: виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших 
громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад 
здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я 
учнів (вихованців) [1;3]. 

У своїх працях видатний педагог В.О.Сухомлинський писав: «Досвід 
переконав нас у тому, що приблизно  у 85 відсотків усіх невстигаючих учнів 
головна причина відставання у навчанні – поганий стан здоров’я, якесь нездужання 
або захворювання, найчастіше зовсім непомітне і таке, що можна вилікувати 
тільки спільними зусиллями матері, батька, лікаря та вчителя». На думку великого 
педагога, школа та вчитель зокрема повинні брати активну участь у збереженні 
здоров’я учнів.   Педагог постійно наголошував на пріоритетності оздоровчих 
функцій освіти. Відповіді на запитання: «Як виховати здорове покоління з 
навичками здорового способу життя?», «Як сформувати культуру здоров’я ?» 
віднаходимо у його працях. Він невтомно наголошував «Я не боюся ще і ще раз 
повторити: турбота про здоров’я – це найважливіша праця вихователя. Від 
життєрадісності, бадьорості дітей залежить їхнє духовне життя, світогляд, 
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розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили». На думку педагога 
В.О.Сухомлинського тривалий час перебування учнів на свіжому повітрі, 
запобігання навчальному перевантаженню, повноцінне харчування і фізичне 
загартовування береже школярів від хвороб і дає змогу милуватися красою 
навколишнього світу. Освіта в наші дні пред'являє великі вимоги до здоров'я учнів. 
Тому зараз актуальні здоров'язберігаючі технології в навчально-виховному 
процесі, при яких формуються дбайливе ставлення до свого фізичного і психічного 
здоров'я, найважливіші соціальні навички, що сприяють успішній адаптації дітей у 
суспільстві.  Здоров’язберігаючі технології є стрижнем усіх педагогічних 
технологій, спрямованих на зміцнення та відтворення здоров'я учасників 
навчально-виховного процесу.  

Метою сучасної школи є підготовка дітей до життя. Кожен учень має 
отримати під час навчання знання, що знадобляться йому в майбутньому житті. 
Здійснення означеної мети можливе за умови запровадження технологій 
здоров’язберігаючої педагогіки [2]. 

З огляду на все вище зазначене робимо  висновок: щоб усунути негативні 
фактори та покращити стан здоров’я учнів треба в системі і одночасно 
впроваджувати в навчально-виховний процес здоров’язберігаючі, оздоровчі 
технології та технології виховання культури здоров’я [4]. 

Під здоров'язберігаючими технологіями ми розуміємо: 
• Сприятливі умови навчання дитини у школі (відсутністьстресових 

ситуацій, адекватність вимог, методик навчання івиховання); 
• Оптимальну організацію навчального процесу (відповідно довікових, 

статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічнихнорм); 
• Повноцінний та раціонально організований руховий режим. 
Тому, впроваджуючи здоров'язберігаючі технологій в навчально-виховному 

процесі, ми поставили перед собою такі завдання: 
• не допускати перевантаження учнів, визначаючи оптимальний обсяг 

навчальної інформації й способи її надання; 
• враховувати інтелектуальні та фізіологічні особливості школярів, 

індивідуальні мовні особливості кожної дитини; 
планувати такі види роботи, які сприяють зниженню втоми; 
• змінювати види діяльності, чергувати інтелектуальний, емоційний, 

руховий види діяльності, групову й парну форми роботи, які сприяють 
підвищенню рухової активності, вчать поважати думки інших, висловлювати 
власні думки; 

• проводити  ігри та ігрові ситуації, нестандартні уроки, інтегровані уроки; 
• з перших хвилин уроку створити середовище доброзичливості, 

позитивного емоційного налаштування (слід пам’ятати, що психологічний стан і 
психологічне здоров’я учнів впливає і на фізичне здоров’я) ; 

Нами доведено, що ефективність формування здорового способу життя 
вимагає активного залучення учнів до здоров’язберігаючого навчального процесу, 
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формування в них активної позиції щодо зміцнення і збереження власного 
здоров’я.  
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Виклики часу зумовили розроблення Концептуальних засад реформування 

початкової освіти – документа, який проголошує збереження цінностей дитинства, 
необхідність гуманізації навчання, особистісного підходу, розвитку здібностей 
учнів, створення навчально-предметного середовища, що в сукупності 
забезпечують психологічний комфорт і сприяють вияву творчості дітей. 

У концепції окремо акцентовано увагу на упровадження особистісно-
орієнтованої моделі освіти, заснованої на ідеології дитиноцентризму. 
Дитиноцентризм розуміється як максимальне наближення навчання і виховання 
конкретної дитини до її сутності, здібностей і життєвих планів. 

Актуальними для нової української школи є такі ідеї дитиноцентризму: 
• відсутність адміністративного контролю, який обмежує свободу 

педагогічної творчості;  
•  активність учнів у навчальному процесі, орієнтація на інтереси та досвід 

учнів, створення навчального середовища, яке б перетворило навчання на яскравий 
елемент життя дитини;  

• практична спрямованість навчальної діяльності, взаємозв’язок особистого 
розвитку дитини з її практичним досвідом;  

• відмова від орієнтації навчально-виховного процесу на середнього 
школяра і обов’язкове врахування інтересів кожної дитини;  
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• виховання вільної незалежної особистості;  
• забезпечення свободи і права дитини в усіх проявах її діяльності, 

урахування її вікових та індивідуальних особливостей, забезпечення морально-
психологічного комфорту дитини;  

• впровадження шкільного самоврядування, яке під свободою і 
самостійністю дитини передбачає виховання гуманістичних та демократичних ідей 
і світогляду, необхідних сучасному суспільству. 

Пріоритетного значення в розбудові нової школи набуває завдання 
формувати в учнів систему загальнолюдських цінностей – морально-етичних 
(гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та 
інших людей) та соціально-політичних (свобода, демократія, культурне 
різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення 
до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність). У центрі освіти має 
перебувати виховання в учнів відповідальності за себе, за добробут нашої країни. 

У здійсненні виховного процесу мають ураховуватися такі організаційні 
орієнтири:  

• виховання не зводиться до окремих виховних занять;  
• до створення виховного середовища залучається весь колектив школи;  
• учитель є взірцем людини вихованої, своїм прикладом він надихає і 

зацікавлює дитину;  
• у плануванні діяльності враховуються індивідуальні нахили і здібності 

кожної дитини, створюються належні умови для їх реалізації; ü співробітництво з 
позашкільними закладами освіти; ü активне залучення до співпраці психологів і 
соціальних педагогів; ü налагодження постійного діалогу з батьківською 
спільнотою. 

Так, в початковій школі виділено два цикли навчання: перший – 
адаптаційно-ігровий (1 – 2 класи); другий – основний (3 – 4 класи).  

Метою першого циклу навчання, відповідно до його назви, буде природне 
входження дитини в шкільне життя, послідовна адаптація до нового середовища. 
До особливостей цього циклу віднесено такі: навчальні завдання і час на їхнє 
виконання будуть визначатися відповідно до (із урахуванням) індивідуальних 
особливостей школярів; навчальний матеріал можна буде інтегрувати в змісті 
споріднених предметів або вводити до складу предметів у вигляді модулів; обсяг 
домашніх завдань буде обмежено; навчання буде організовано через діяльність, 
ігровими методами як у класі, так і поза його межами; учитель матиме свободу 
вибору (створення) навчальних програм у межах стандарту освіти; буде 
запроваджено описове формувальне оцінювання, традиційних оцінок не буде; 
найважливіше завдання вчителя – підтримувати в кожному учневі впевненість і 
мотивацію до пізнання.  

Метою другого циклу є здійснення навчального процесу з концентрацією 
педагогічної уваги на формуванні в учнів відповідальності і самостійності; 
підготовка до успішного навчання в основній школі. Його суттєвими ознаками є: 
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використання у процесі навчання методів, які вчать здійснювати самостійний 
вибір, пов’язувати вивчене з практичним життям, враховують індивідуальність 
учня; запроваджується предметне навчання. 

Отже, розбудова Нової української школи – це довготермінова реформа, яка 
розпочалася вже зараз. Шлях її упровадження супроводжується суттєвими змінами 
всіх складників освіти. Наразі, сьогоднішні школярі відчувають зміни й отримують 
кращу якість освіти.  
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У зв’язку з соціальними проблемами, які все частіше з’являються в 

освітньому середовищі, в тому числі і проблема булінгу, виникла необхідність 
формування безпечного освітнього середовища. 

Безпечне освітнє середовище – це стан освітнього середовища, в якому: 
наявні безпечні умови навчання та праці, комфортна міжособистісна взаємодія, що 
сприяє емоційному благополуччю учнів, педагогів і батьків, відсутні будь-які 
прояви насильства та є достатні ресурси для їх запобігання, а також дотримано 
прав і норм фізичної, психологічної, інформаційної та соціальної безпеки кожного 
учасника освітнього процесу[5]. 

Питаннями створення безпечного освітнього середовища, в якому 
особистість затребувана і вільно функціонує, а її учасники відчувають захищеність 
і задоволення основних потреб займалися Я. Коменський, І. Баєва, М. Битянова, Н. 
Груздева, В. Панов, В. Рубцов, В. Тубельський та ін. [3]. 

Особлива увага в дослідженнях приділяється проблемам організації 
безпечного освітнього середовища під час навчання в школі, діагностиці 
негативних соціальних процесів, впливу освітнього середовища на формування 
емоційної стійкості дітей [1]. 

Основними ідеями сучасної освіти, що підтримуються і поширюються 
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Міжнародною організацією ЮНІСЕФ, є ідеї забезпечення прав, свобод та інтересів 
дітей, представлені в концепції програми «Школа доброзичливого ставлення до 
дитини» («Child-friendly schools»).  

Вже ні для кого не таємниця, що суспільний запит спрямований на школу, 
яка є не тільки місцем, де дітей навчають, а, насамперед, простором для їх 
повноцінного розвитку, осередком успішних, креативних і щасливих людей. Такий 
омріяний навчальний заклад можливий лише в атмосфері фізичного комфорту, 
сприятливого соціального та психологічного клімату, що підтримує особистість, 
яка розвивається, вчасно реагує на її потреби та з повагою ставиться до її 
особливостей [5]. 

Важливим складником системи формування нового змісту освіти є чітке 
бачення результатів педагогічного партнерства «учень – вчитель». Діти приходять 
із сімей, де також є певні цінності, тому важливо їх обговорювати з усіма дітьми 
класу і визначати спільні цінності, які будуть лежати в основі дій як дітей, так і 
дорослих – вчителів і батьків. Як тільки ці цінності будуть обговорені та прийняті 
усіма дітьми як дороговкази їхньої поведінки у школі та вдома, їх (цінності) варто 
написати на великому аркуші паперу і вивісити так, щоб їх було легко бачити [4]. 

На безпечне освітнє середовище впливає: 
 1. Якість міжособистісних відносин – позитивні фактори (довіра, 

доброзичливість, схвалення, толерантність); негативні фактори (агресивність, 
конфліктність, ворожість, маніпулятивність).  

2. Захищеність в освітньому середовищі – оцінка відсутності насильства у 
всіх його видах, формах для всіх учасників освітнього простору. 

Для того, щоб унеможливити насильство та створити безпечне освітнє 
середовище, кожен учасник освітнього процесу повинен мати уявлення не тільки 
про те, що вважається насильством, але й про те, як мінімізувати ризики та 
небезпеки, і в результаті, створити умови для внутрішньої безпеки та безпеки 
референтного довкілля. А це стає можливим лише завдяки спільній 
цілеспрямованій діяльності педагогів, учнів і батьків.  

3. Комфортність в освітньому середовищі – оцінка емоцій, почуттів та 
домінуючих переживань у процесі взаємодії дорослих і дітей в освітньому 
середовищі закладу. 

 Нерозвиненість системи психологічної допомоги в освітній установі може 
призвести до неефективного психологічного супроводу дитини, а у педагогів – 
емоційного вигорання і, як наслідок, спричинити професійну деформацію, що і в 
першому і в другому випадку створить серйозну загрозу психічному здоров’ю 
особистості.  

4. Задоволеність освітнім середовищем – задоволення базових потреб 
дитини у: допомозі та підтримці; збереженні та підвищенні її самооцінки;  пізнанні 
та діяльності; розвитку здібностей і можливостей. 

Основними характеристиками процесу взаємодії всіх учасників освітнього 
середовища є особистісно-довірливе спілкування, а його відсутність спричиняє 
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досить негативні наслідки (емоційний дискомфорт, небажання висловлювати свою 
точку зору, думку, негативне ставлення до себе, втрата особистої гідності, 
небажання звертатися по допомогу, ігнорування особистих проблем і труднощів 
оточуючих дітей і дорослих, неуважність до прохань і пропозицій) [5]. 

Таким чином, на підставі вищеозначеного, дуже важливо виділити основні 
вектори до організації (створення) безпечного освітнього середовища:  

− для учнів − самовизначатися в різноманітних видах діяльності й у 
взаємодії з різними спільнотами (стати активним учасником процесу спілкування; 
вчитися висловлювати і відстоювати власну думку, з повагою ставитись до думок 
оточуючих; уміти обґрунтовано робити правильний вибір; запобігати та мирно 
розв’язувати конфлікти);  

− для педагогів − турбуватися про створення умов для збереження і 
зміцнення фізичного й соціального здоров’я школярів; формувати безпечне 
превентивне середовище (шкільне і позашкільне); створювати умови для 
соціалізації дітей в широкому соціальному й культурному контексті (формування в 
учнів відповідальності за своє здоров’я, вчинки, запобігання вживання 
психоактивних речовин серед учнів початкової школи, виховання у дітей любові 
до Батьківщини, поваги до її захисників, формування у дітей безпечної поведінки 
та медіакультури в Інтернет-мережі); правильно аналізувати вплив нових медіа на 
дітей молодшого шкільного віку;  

− для батьків − брати активну участь у заходах, спрямованих на збереження 
здоров’я дітей, засобами хортингу (у тому числі попередження вживання 
психоактивних речовин школярів початкових класів); сприяти безпечній взаємодії 
дітей із засобами масової інформації [2]. 

Можемо зробити висновок, що ефективність роботи в українських школах 
потрібно вимірювати не лише якістю освіти, але й безпекою учнів, захищеністю 
вчителів, турботою про їх здоров’я. Тому що доброзичливе для дитини освітнє 
середовище – це середовище, яке сприяє благополуччю кожної дитини, де кожен 
відчуває свою приналежність до групи, психологічний комфорт, де учні можуть 
вільно виражати себе.  
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Толерантність – це мистецтво співіснувати у світі різних людей та ідей, 

здатність мати права та свободи, не порушуючи прав та свобод інших людей. 
Толерантність можна охарактеризувати як спосіб взаємодії, який зорієнтований на 
самопізнання, саморозвиток, визначення меж самоідентифікації, що сприяє 
гуманізації суспільства, співпраці з людьми, які відрізняються зовнішністю, 
мовою, переконаннями, звичаями чи вірою. Для кожної людини «важливо було б 
навчитися знаходити відмінність у спільному та спільне у відмінному, не 
сприймати відмінність як недолік» [1, с. 4]. 

Гуманістична орієнтація всієї системи освіти, суб'єкт-суб'єктний підхід у 
навчанні, посилення міжкультурних взаємодій – все це вимагає від учителя 
дотримання толерантної поведінки задля підвищення результативності освітньо-
виховного процесу. Доцільність виділення педагогічної толерантності полягає в 
специфіці суб'єктів освітнього процесу та взаємодії, яка ними реалізується. 

Професіоналізм педагогічного спілкування виявляється у наступному: 
готовності й умінні використовувати наявні знання на практиці, вирішувати безліч 
педагогічних завдань; виробленні норм поведінки; готовності до співпраці з 
учнями, батьками та колегами; емоційній контактності, що виявляється в чуйності, 
здатності до співпереживання; високому рівні емоційної стабільності, педагогічної 
толерантності в різних конфліктних ситуаціях [2, с. 30]. 

Толерантність виступає однією з найважливіших професійних якостей 
педагога. Толерантний учитель – спокійно реагує на викликаючі роздратування 
зовнішній вигляд і поведінку та здатний прийняти дітей такими, якими вони є; 
усвідомлює, що варто змінити, а що – ні. Якщо ж він приймає рішення про зміни, 
то робить це поступово, не завдаючи шкоди учневі [4, с.101]. 

Сьогодні вища школа, поряд з іншими освітніми установами, відображаючи 
події, які відбуваються в нашому суспільстві, відчуває безліч негативних наслідків 
зростаючого соціального розшарування. У відносинах між людьми посилюється 
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егоїзм, утилітаризм, відбувається конфесійна диференціація вихованців, в 
середовищі студентів іноді має місце політичний екстремізм. У зв'язку з цим 
виникає потреба у формуванні толерантності як у провідного суб'єкта освітньо-
виховного процесу – викладача, так і в студентів [3, с.79]. 

Для вирішення завдання формування толерантності у закладі вищої освіти 
необхідний цілісний підхід до цієї проблеми, в рамках якого толерантність постає 
комплексною особистісною якістю, яка цілеспрямовано формується в процесі 
навчання, виховання і самовиховання. При цьому головною її сутністю стають 
знання, вміння і навички шанобливого ставлення до «Іншого» в міжособистісній 
взаємодії і спілкуванні; володіння моральними принципами і прийомами 
спілкування; здатність бачити в «Іншому» повноцінну, рівноправну, гідну 
особистість; здатність до цілісного сприйняття «Іншого» з розумінням його 
відмінних рис і проявів його індивідуальності й неповторності; емоційно-вольова 
готовність до критичного діалогу з «Іншим»; відмова від претензій на власну 
непогрішність і винятковість; здатність до компромісу і готовність частково 
поступитися власними інтересами для подолання і запобігання конфлікту; 
критичне ставлення до себе як до «Іншого» для подальшого особистісного 
самовдосконалення [2, с.31].  

Толерантність є дієвою тоді, коли пронизує всі сфери і види діяльності 
педагогів. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО 
ІНТЕЛЕКТУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА В КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ  

 
Турій Тетяна Петрівна,  

практичний психолог,  
Новогорівський опорний заклад  

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів,  
Токмацької районної ради Запорізької області,  

с. Новогорівка 
 
Реформування початкової освіти в Україні відповідно до Положення «Нової 

української школи», передбачає особистісно - орієнтоване навчання та виховання, 
пріоритетною метою якого є не лише формування у здобувачів освіти бажання та 
успішне навчання, але й збереження психологічного здоров’я та турбота про 
загальне емоційне благополуччя. Тому одним із основних завдань освітньої 
парадигми, є формування у здобувачів освіти емоційної компетентності, що 
забезпечує успішність у соціальній взаємодії, а отже покращення загального 
емоційного фону особистості.  

Людина з розвиненим емоційним інтелектом розуміє власні емоції, керує 
ними й дослуховується до відчуттів інших. Навчання цьому – одне з важливих 
виховних завдань Нової української школи. Шкільна практика, а також психолого-
педагогічні спостереження свідчать, з одного боку про зростання емоційних 
розладів серед здобувачів освіти, а з іншого відсутність належної психологічної 
обізнаності педагогів навчальних закладів. У цьому зв’язку постає необхідність 
психологічного супроводу розвитку та становленні емоційного інтелекту 
молодших школярів у процесі освітньої діяльності.  

Молодший шкільний вік – це період позитивних змін та перетворень, що 
відбуваються з особистістю, якщо в цей період молодший школяр не відчуває 
почуття радості у своїх здібностях і можливостях то зробити це в подальшому 
розвитку буде дуже складно. Особливістю психологічної сторони особистості, 
молодшого школяра є те, що він ще мало усвідомлює власні переживання і не 
завжди здатний зрозуміти причини, що їх викликають. На труднощі у навчанні 
дитина частіше відповідає емоційними реакціями – гнівом, страхом, образою. Тому 
вчителі початкової школи разом з практичним психологом навчальних закладів у 
своїй практичній діяльності мають дотримуватися основних правил: емоційно 
значущі для дитини ситуації спонукають її до самовираження; емоції створюють 
«платформу» на якій виписуються нові знання; емоційно забарвлені знання 
мотивують дитину до подальшого пізнання, вивчення, дослідження; освіта, що 
задіює емоційну сферу молодшого школяра сприяє розвитку ціннісного ставлення 
до світу, знань, інших людей. 

Протягом останніх десятиліть у науковій літературі з’явились нові розробки, 
присвячені цій проблемі, однією з найбільш значущих серед них сучасні 
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дослідники правомірно вважають теорію емоційного інтелекту Західними вченими, 
які розробили концепції емоційного інтелекту, були: Д. Гоулман, П. Саловей, Дж. 
Мейєр, Д. Карузо, Г. Гарднер, Р. Бар-Он, С. Хейн, Р. Купер, А. Саваф, Х. Вайсбах, 
У. Дакс, К. Кеннон, Дж. Готтман та ін. Серед зарубіжних педагогів-класиків, що 
досліджували емоційну складову особистості є такі: І. Гербарта, Я. Коменського, 
Дж. Локка, І. Песталоцці, Ж. Руссо та вітчизняних педагогів: І. Беха, Г. Ващенка, 
С. Русової, А. Макаренка, В. Сухомлинського, К. Ушинського.  

  Емоційний інтелект – це інтегративна особистісна властивість, яка 
зумовлюється динамічною єдністю афекту та інтелекту через взаємодію 
емоційних, когнітивних і мотиваційних особливостей та спрямована на розуміння 
власних емоцій, емоційних переживань інших, забезпечує управління емоційним 
станом, підпорядкування емоцій розуму, сприяє самопізнанню і самореалізації 
через збагачення емоційного і соціального досвіду. Сучасні педагоги та психологи 
які працюють в системі Нової української школи  мають завжди опиратися на 
внутрішній світ дитини її психічний розвиток та становлення як особистості. 
Новогорівський опорний заклад загальної середньої освіти керуючись закони про 
освіту та освітніми  положеннями, підлаштовуючись  до сучасної системи освітніх 
вимог,  спрямовує освітню та виховну діяльність на збереження загального 
психологічного стану здобувачів освіти. Тому у зв’язку з цим було створено та 
застосовано алгоритм діяльності практичного психолога який спрямований на 
розвиток емоційного інтелекту молодшого школяра у контексті Нової української 
школи. Структура алгоритму:  І – етап – Психологічна діагностика; ІІ – етап – 
Психологічний супровід; ІІІ – етап – Психологічна скарбничка. 

 Комплексне впровадження алгоритму роботи практичного психолога 
Новогорівського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів протягом 2018-2019 та 2019-2020 
навчальних років з теми «Психологічні аспекти становлення та розвитку 
емоційного інтелекту молодшого школяра в контексті Нової української школи» 
показує значне покращення розвитку емоційного інтелекту, а отже і загального 
психологічного стану особистості. Наголошуючи на важливості вивчення 
проблемної теми, саме колективна робота із здобувачами освіти, вдосконалення 
форм та методів роботи враховуючи індивідуальні, психофізіологічні особливості 
розвитку дітей молодшого шкільного віку, надає змогу керівництву навчального 
закладу, педагогам та практичному психологу створити комфортні психолого-
педагогічні умови, які б зміцнили загальний рівень емоційного благополуччя 
школярів.  
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Зміни, які відбуваються у світі – промислова революція 4.0, цифровізація та 

інші глобальні виклики – передбачають створення нових механізмів та процедур 
взаємодії в суспільстві і в освіті зокрема [1]. Фахівці наголошують: необхідність 
вчасно реагувати на виклики суспільства має стимулювати та посилювати 
партнерство між урядом, педагогами, закладами освіти, бізнес–структурами та 
іншими організаціями [2]. 

Відкритість і готовність соціальних інститутів до взаємодії та партнерства є 
важливою характерною ознакою демократичного громадянського суспільства. 
Актуальність та необхідність соціального партнерства у сучасній освіті зумовлена 
низкою причин: 

• соціальне партнерство дозволяє організаціям–учасникам ефективно 
відповідати на виклики суспільства та бути дієвими партнерами держави (основна 
ідея такої співпраці – взаємовигідна кооперація, в якій дитяча (молодіжна) 
громадська організація або заклад освіти виступає не в ролі прохача чи споживача 
ресурсів, а є повноправним партнером у виробленні кінцевого продукту (освітньої 
послуги); 

• соціальне партнерство передбачає безпосередній і прямий обмін 
ресурсами, що залучаються від партнерів, на конкретні результати діяльності 
організації чи освітньої установи; 

• соціальне партнерство будується на довгостроковій основі і взаємній 
довірі учасників, передбачає використання потенціалу підприємницького сектору 
для суспільного блага та фокусується на служінні інтересам усього суспільства;  

• соціальне партнерство сприяє розширенню меж співпраці закладу освіти з 
батьками, інститутами громадянського суспільства, закладами культури, сфери 
бізнесу, передбачає відповідальне співробітництво різноманітних установ і 
партнерів. 
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У контексті дослідження, яке проводиться лабораторією морального, 
громадянського та міжкультурного виховання Інституту проблем виховання 
НАПН України, було з’ясовано, який досвід соціального партнерства мають 
заклади освіти різного типу та дитячі громадські організації з іншими 
організаціями (компаніями). За результатами опитування, 96,6 % педагогів 
взаємодіяли тим чи іншим чином з різними організаціями (компаніями). Така 
взаємодія з іншими організаціями – партнерами розподілилася наступним чином 
(результати представлено у таблиці 1). 

Таблиця 1 
Взаємодія закладів освіти з іншими організаціями – партнерами  
 

№ 
з/п 

Організації (компанії), з якими взаємодіяли заклади освіти Кількість 
 

1.  ЗЗСО 79,3 
2.  ЗПО 72,4  
3.  ЗВО 72,4  
4.  Громадські організації, об’єднання дорослих 68,9 
5.  Органи державної влади (районна / міська держадміністрація, 

ОТГ, сільська рада, міністерства, управління освітою тощо) 
62,0 

6.  Батьківські комітети 55,2 
7.  Заклади культури 55,1 
8.  Дитячі / молодіжні громадські організації 51,7 
9.  Наукові установи 48,2 
10.  Благодійні фонди 44,8 
11.  ЗПТО 41,4  
12.  Міжнародні організації та фонди 34,4 
13.  Заклади відпочинку та оздоровлення 31,1 
14.  Іноземні партнери 27,5  
15.  Бізнес–структури 24,1 
16.  Інше 3,4 

 
За нашими даними, найбільш «включеними» у партнерську взаємодію є 

заклади освіти різного типу (більшою мірою заклади загальної середньої освіти – 
79, 3%). Заклади позашкільної освіти та заклади вищої освіти розглядаються у 
якості партнерів в рівній мірі (по 72,4 %). На тлі цих показників, взаємодія з 
закладами професійно–технічної освіти є дещо нижчою (41,4%). Це свідчить про 
те, що стратегія закладів професійно–технічної освіти спрямована, в першу чергу, 
на співпрацю з роботодавцями – представниками інтересів економічної та 
соціальної сфери розвитку міста (села), що забезпечують місцями на виробничу 
практику та роботу. 
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Разом з тим, оскільки більшість проектів та контактів опитаних пов’язані 
саме з освітніми закладами, можемо зробити висновок, що спільна робота у сфері 
освіти між партнерами є більш зрозумілою, прозорою та вигідною всім учасникам 
процесу. Натомість партнерство з бізнес–структурами (24,1%) та іноземними 
партнерами (27,5%) можливо і є ефективним, але змушує грати «на чужому полі», 
тобто діяти в умовах невизначеності та ризиків з партнерами з іншої сфери 
діяльності. Разом з тим це спонукає опановувати нові знання та навички, діяти, 
розширювати поле можливостей і отримувати значущі результати. 

Мають досвід взаємодії з громадськими організація та об’єднаннями 68,9 % 
опитаних педагогів. 51,7 % будуть партнерство з дитячими (молодіжними) 
громадськими організаціями. Вважаємо, що взаємодія з такими організаціями та 
об’єднаннями має розвиватися. Вони можуть стати партнерами переважної 
кількості закладів освіти (шкіл, зокрема), оскільки дитячі громадські об’єднання 
все більше стверджуються як інститут, у якому відбувається позаформальне 
виховання підлітків, та доповнюють виховання, здійснюване іншими соціальними 
інститутами. 

Дані досліджень Л. Сокол, Т. Окушко, О. Пащенко свідчать про яскраво 
виражене бажання дітей знайти в дитячому об’єднанні друзів, будувати стосунки, 
цікаво та змістовно проводити разом вільний час, спілкуватися, розвиватися, 
займатися реальними корисними справами. У цьому контексті, як зауважують 
дослідники дитячого руху лідерам дитячих об’єднань варто спрямувати свої 
зусилля на налагодження взаємодії та пошук партнерів, вибудовування з ними 
взаємовигідних стосунків (обмін інформацією, спільні акції, заходи, проекти 
тощо); прояв власних ініціатив (створення можливостей для генерації нових 
цікавих ідей, проектів); відкритість до прийняття нового досвіду та надання 
власного [3]. 

Позитивною тенденцією є те, що у партнерстві задіяні органи державної 
влади (районна / міська держадміністрація, ОТГ, сільська рада, міністерства, 
управління освітою тощо) – 62% опитаних мають досвід такого партнерства. 
Розроблення нових інноваційних моделей партнерства потребуватиме дієвої 
підтримки з боку органів державної влади та місцевого самоврядування. 
Зрозуміло, з урахуванням існуючих умов, соціальне партнерство як особлива 
форма взаємодії суб’єктів виховного простору передбачає створення механізму або 
системи договірно–правого регулювання. 

Певною мірою відбувається партнерство закладів освіти та громадських 
об’єднань з батьківськими комітетами (55,2%). Взаємодія з батьками є важливою 
складовою ефективності закладу освіти, адже один із ключових компонентів Нової 
української школи є педагогіка партнерства – педагогіка, що ґрунтується на 
партнерстві між учнем, учителем і батьками. 

Варто зосередити увагу на можливостях партнерської взаємодії з закладами 
культури (55,1%). Культура заохочує до найрізноманітніших форм творчого 
самовираження, сприяє розвитку творчої економіки, інноваційної політики та 
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активній участі громадськості в побудові сучасної та демократичної держави. 
Заклади культури можуть доповнити і розширити можливості громадських 
організацій та закладів освіти. Саме вони можуть використовувати всі доступні 
різноманітні форми і методи роботи у сфері виховання учнівської молоді і мають 
для цього підготовлені кадри. 

Нами з’ясовано, що показник взаємодії з науковими установами значний, 
проте, на нашу думку, недостатній – 48,2%. Існує об’єктивна необхідність у 
розробці сучасних моделей соціального партнерства та його науково–методичного 
забезпечення. Вочевидь, цей показник може бути вищим, оскільки наукові 
установи можуть надавати наукове забезпечення та методичний супровід 
діяльності всіх учасників спільних проектів. 

Досвід залучення до соціального партнерства закладів відпочинку та 
оздоровлення мають практично третина опитаних (31,1%). Такий досвід є цікавим, 
але, як правило, носить спорадничий характер, що зумовлено особливостями 
функціонування такого типу закладів. 

Загалом, можемо зробити висновок: заклади освіти мають досить 
різноманітний та широкий досвід соціального партнерства з іншими організаціями 
(компаніями). Втім, у подальшому варто розширювати поле соціальної взаємодії з 
організаціями різних типів та напрацьовувати досвід спільної діяльності, який буде 
суспільно значущим. 

Як результат, партнерство сприятиме становленню нового формату політики 
у гуманітарному і соціальному аспектах, розширенню соціальних послуг та 
розвитку громадянського суспільства вцілому. 
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Здоров'я — це дар не лише для людини, а й суспільства в цілому, а сім'я - 
осередок збереження і зміцнення здоров'я молодшого школяра.  

Нині проблема зміцнення та збереження здоров’я молодого покоління є 
пріоритетним завданням соціального і економічного розвитку нашої країни. За 
даними ВООЗ, лише 3-5% дітей, які закінчують школу, можуть вважатися 
повністю здоровими! Особливо зросла поширеність захворювань ендокринної, 
травної, сечостатевої систем, систем кровообігу і дихання. Збільшується 
кількість випадків захворювань, які раніше були характерними тільки для 
дорослих або для старіючого організму. Сьогодні молодші школярі піддаються 
ризику впливу понад 15 тисяч шкідливих факторів навколишнього середовища. І 
найактуальніші серед них такі, як: забруднення повітря, неякісні харчові 
продукти, паразитарні та інфекційні збудники, неякісна вода [3]. 

Сучасний стан наукових досліджень проблеми здоров’я людини 
характеризується спробами системного підходу до реалізації ідей фізкультурно-
оздоровчої та освітньо профілактичної роботи в різноманітних 

соціальних інститутах суспільства.  В даний час можна стверджувати, що 
саме вчитель  може багато зробити для здоров’я сучасного учня. Вчитель може 
працювати так, щоб навчання дітей не завдавало шкоди здоров’ю школярів. 
Збереження здоров’я дітей – головне, на що мають звертати увагу вчителі при 
проведенні заходів по збереженню здоров’ю, де закладаються навички 
правильного режиму дня, гігієнічні навички, профілактика захворювань, 
негативного ставлення до шкідливих звичок, вивчення особливостей свого 
організму, а також проведення оздоровчих хвилин під час уроку, підвищення 
інтересу до предметів. Тестові завдання з вибором відповіді, ігрові завдання на 
розвиток фантазії, розпізнання помилок, на пошук помилок дозволяє уникнути 
одноманітності на уроці. Використання ігрових технологій, ігрових навчальних 
програм, оригінальних завдань та задач, що дозволяють зняти емоційну напругу [2; 
4].  

Здоровязберігаючими є завдання на розширення кругозору, формування 
позитивного ставлення учнів до навчання. Завдання повинні бути диференційовані, 
індивідуально підібрані для учнів, щоб всі могли створити собі ситуацію успіху на 
кожному уроці. Також такий ефект дають практичні завдання, пошук додаткових 
матеріалів за темами, здійснення проектної діяльності.  

Доброзичлива атмосфера на уроці, спокійна бесіда, увага до кожної 
відповіді, позитивна реакція вчителя на бажання учня висловити свою точку зору, 
тактовне виправлення допущених помилок, заохочення до самостійності. Вміле 
поєднання розумових і фізичних навантажень, попередження стомлення і 
перевтоми – важливі моменти роботи вчителя початкових класів. Проведення 
фізкультхвилинки під час уроку  має і оздоровчу спрямованість. Вправи можна 
урізноманітнити, змінити темп виконання вправ. Фізкультхвилинки дають дітям 
велику радість, можливість відпочити, переключити увагу з одного виду діяльності 
на інший. Оздоровчі фізкультхвилинки – це частина системи використання 
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здоров’язбережувальних технологій у школі.  Дуже важливо на уроках формувати 
розуміння значення занять спортом для всього майбутнього життя. Для того, щоб 
допомогти дітям зберегти фізичне та психічне здоров’я, не потрібно 
організовувати нічого неймовірного. Їм необхідні рухові хвилинки,  які дозволяють 
відпочити і розслабитися, принести користь своєму організму[1,4].  

Робота по формуванню здорового способу життя дає наступні результати: 
формуються навички дітей бережливого ставлення до власного здоров’я, заняття 
приносять дітям почуття задоволення, радість. Після занять учні більш 
відповідально ставляться до свого здоров’я та здоров’я оточуючих, стають більш 
вимогливими та дбайливими один до одного.  

Важаємо актуальними ідеями на сьогодні є слова К. Ушинського який 
сформулював основний закон дитячої природи:  «Дитина потребує діяльності, 
безперестанно і втомлюється не діяльністю, а її одноманітністю. Змусьте дитину 
сидіти, і вона дуже швидко втомиться, лежати – те ж саме, йти вона довго не може, 
не може ні говорити, ні співати, ні читати і найменше – довго думати, але вона 
пустує і рухається цілий день, змінює і змішує всі ці діяльності й не втомлюється 
ні на хвилину, чим молодший вік, тим різноманітнішою має бути діяльність». 
Видатний педагог рекомендує: «Дайте дитині трохи порухатися, і вона подарує вам 
знову десять хвилин десять хвилин жвавої уваги, якщо ви зуміли їх використати, 
вони дадуть вам в результаті більше, ніж цілий тиждень напівсонних занять»  [4].  

Отже, завдяки загальному зусиллю вчителів, учнів і батьків щодо 
здоров’язбережування, завдяки систематичній, послідовній і творчій роботі з 
організації фізкультхвилинок, динамічний пауз та іншим технологіям 
забезпечується достатній рівень функціональної діяльності всіх органів та систем 
організму дітей на уроці, їхній загальний бадьорий стан.  
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Актуальність проблеми формування комунікативної компетентності 

школярів обумовлюється сучасними тенденціями в освіті. Школа повинна не лише 
дати знання, але й виховати людину, здатну творчо мислити, мати свою позицію, 
брати на себе відповідальність, тобто бути компетентною людиною. 

Проблему формування комунікативних умінь і навичок досліджували такі 
педагоги й лінгвісти: М. Бунаков, Ф. Буслаєв, Я. Грот, Н. Марецька, О. Потебня та 
ін. 

Важливе значення іменника, як частини мови, у свoїх працях пiдкреслювали 
В. Бoрецький, М. Вашуленкo, I. Вихoванець, К. Гoрoденська, I. Матвiяс, 
В. Меринoв, O. Пoтебня, O. Хoлoд та iншi.  

У Державнoму стандартi пoчаткoвoї загальної oсвiти зазначенo: «метoю 
вивчення українськoї мoви є фoрмування в учнях кoмунiкативнoї кoмпетентнoсті,  
шляхoм засвoєння дoступнoгo i неoбхiднoгo oбсягу знань з мoви навчання, 
oпанування всiх видiв мoвленнєвoї дiяльнoстi та набуття певнoгo сoцiальнoгo 
дoсвiду» [1]. 

Пoняття «кoмунiкативна кoмпетентнiсть» тут тлумачиться як здатнiсть 
oсoбистoстi застoсувати в кoнкретнoму спiлкуваннi знання мoви, спoсoби взаємoдiї 
з навкoлишнiми i вiддаленими людьми та пoдiями, навички рoбoти в групi, 
вoлoдiння рiзними сoцiальними рoлями [1].  

Ознайомлення учнів початкових класів з роллю іменників у мовленні, 
формування умінь використовувати цю частину мови у власних висловлюваннях 
буде сприяти реалізації усіх компонентів комунікативної компетентності (мовної, 
мовленнєвої, соціокультурної, діяльнісної). Тому початковий курс української 
мови, крім оснoвних завдань вивчення iменника в пoчаткoвiй школі (фoрмування 
лексикo-граматичнoгo пoняття «iменник»; oвoлoдiння вмiнням рoзрiзняти за 
питаннями назви iстoт i назви неiстoт; фoрмування вмiння писати з великoї букви 
власнi назви; oзнайoмлення з рoдoм iменникiв; фoрмування вмiння змiнювати 
iменники за числами, вiдмiнками; засвoєння правoпису вiдмiнкoвих закiнчень 
iменникiв; збагачення слoвникoвoгo запасу учнiв; фoрмування вмiнь 
викoристoвувати iменники у мoвленнi з урахуванням їх функцioнальнoгo 
призначення) [1, с. 198], повинен дати учням певний обсяг знань і вмінь, які б 
сприяли розвитку в них комунікативних умінь, необхідних для спілкування в усній 
і писемній формах; виробляти вміння зв’язно висловлювати свої думки в усній і 
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писемній формах; збагачувати словниковий запас й удосконалювати граматичний 
лад усного й писемного мовлення учнів початкових класів; контролювати 
правильність і доцільність своїх висловлювань [3]. 

Успiшнiсть усiх цих прoцесiв напряму залежить вiд пiдбoру вчителем 
дoцiльних метoдiв, фoрм, засoбiв навчання та їх правильнoгo застoсування. 
Хoрoший результaт дaють впрaви зoрoвoгo i слухoвoгo хaрaктеру, кoнструктивнi 
впрaви (склaдaння слoвoспoлучень iз пoдaних слiв, зaмiнa oдних слiв iншими), 
твoрчi зaвдaння (склaдaння слoвoспoлучень, речень iз пoтрiбним слoвoм, 
рoзпoвiдей зa oпoрними слoвaми), iнтерaктивнi фoрми нaвчaння, якi спoнукaють 
дитину вчитися, грaючись i рoзмiркoвуючи. 

Отже, здобуті знання про іменник стануть основою для вивчення інших 
частин мови,зокрема прикметника і дієслова. Системна робота над вивченням цієї 
теми має бути цілеспрямованим процесом, який передбачає певну послідовність 
ознайомлення учнів із смисловим значенням і граматичними ознаками цієї частини 
мови, а також поступове ускладнення вправ, спрямованих на формування навичок 
точного вживання іменників у мовленні і правильне їх написання. 
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Oдним із засoбів, який сприятиме фoрмуванню в учнiв наскрізних умiнь 

загалом та здатнoсті до твoрчого мислення й уміння співпрацювати з іншими 
зокрема, є проєктна діяльність. 

Зазначена діяльнiсть увійшла та міцно утвердилася в українській школі як 
одна з технологій освітнього процесу з доведеною ефeктивністю. У фахoвих 
джерелах є чимало публікацій стосовно суті, змісту, результатів, особливостей 
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організації проєктної діяльності як в учнівському колективi в межах класу, так і з 
більшою кількістю учнів в межах школи, району тощо[4]. 

На сьогодні, в арсеналі вчителя є чіткі напрями, за якими характеризують 
проєкти, що викoнують учні загальноосвітньої школи. До таких напрямів від-
носять: характер домінантної діяльності, предметнo-змістова сфера iнтересів, 
кількість учасників проєкту, терміни виконання, рівень реалізації міжпредметних 
зв'язків, форма презентації результатів проєкту (захисту) (залежно від класу), 
характер координації проєктів вчителем [2;3]. 

Як зазначають автoри, що досліджують проблему організації проєктної 
діяльності учнів (O.Кондратюк, O.Онопрієнко, O.Пєхота, O.Ліннік та ін.), у процесі 
її виконання передбачено: постановку певної прoблеми і наступне її розкриття, 
розв’язання, з обов’язковою наявністю ідеї та гіпотези рoзв’язування; чітке 
планування дій, розподіл (якщо розглядається групова робота) ролей, тобто 
наявність завдань для кожногo учасника та створення умов тісної взаємодії; 
відповідальність учасників проєкту за свою частину роботи; регулярне 
обговорення проміжних кроків та результатів [2;3]. Вирішення певної проблеми у 
ході проєктної діяльності передбачає, з однієї сторони, використання 
різноманітних методів та засобів навчання, а з іншoї − інтегрування знань та умінь 
з різних галузей науки, техніки, творчості [4]. Проєктна дiяльність завжди 
орієнтована на самостійну діяльність учнів індивідуальну, парну, групову, яку учнi 
виконують упродовж певного часу. 

Результати виконання проєктів мають бути помітні, у разі якщо це 
теоретична проблема, то конкретне її вирішення, якщо практична –конкретний 
результат, готовий дo впровадження[2].  

Упровадження проєктної діяльності в освітній процес навчального закладу 
засвідчує створeння інноваційно-розвивального середовища, яке забезпечує: 
посилення мотивації навчальної діяльності учнів; проблемно-креативну 
спрямoваність навчання; інтерактивну організацію освітньої діяльності 
учнівського колективу; набуття учнями досвіду як самостійного, так і 
кoлективного пошуку; чітке спрямування на застосування одержаних знань, 
сформованих умінь та навичок; формування нового досвіду та розвиток 
необхідних психологічних якостей; орієнтацію на особистісний та колективний 
успіх. 

Кінцeвим результатом проєктування, на який спрямовані ідеї Концепції 
НУШ, є розвиток почуття відповідальності, самодисципліни, здатності до активнoї 
громадської участі й самоорганізації, вміння планувати свою роботу і час, 
здатності вести конструктивну дискусію, бажання виконати справу якісно, вміння 
представити результати свoєї роботи, що власне і є наскрізними уміннями в 
узагальненій інтерпретації [1;4]. 

Oтже, використання проєктної діяльності учнів початкових класів у 
oсвітньому процесі є вагомим чинником формування у них наскрізних умінь та 
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ключових компетентностей і сприятиме досягненню рeзультатів, про які йдеться в 
чинному Державному стандарті початкової освіти. 
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Сьогодні Україна живе в час кардинальних перетворень, зокрема і в сфері 
освіти. Принципово нові вимоги до вчителя, до його підготовки висунула «Нова 
українська школа» - реформа, що спричинила освітні зміни. Відтак змінилися 
пріоритети і завдання педагогічної освіти, бачення її розвитку. З’явилась потреба у 
новому підході до підготовки вчителів відповідно до нових обставин.  

Ключова зміна для учнів стосується підходів до навчання та змісту освіти. 
Адже мета Нової української школи – виховати особистість, здатну нести зміни та 
громадянина, який уміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримується прав 
людини. 

Нині система освіти повинна забезпечити можливість кожній дитині, 
незалежно від її потреб та інших обставин, повністю реалізувати власний 
потенціал. На сучасному етапі розвитку суспільства важливого значення набуває 
проблема інклюзивної освіти. 

Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних 
ідей – усі діти є цінними й активними членами суспільства. Навчання в 
інклюзивних навчальних закладах є корисним як для дітей з особливими освітніми 
потребами, так і для дітей із типовим рівнем розвитку, членів родин та суспільства 

https://core.ac.uk/download/
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в цілому [1]. Кожна дитина має власні освітні потреби та здібності, гармонійне 
інтегрування таких дітей передбачає спеціалізовану допомогу, психологічну 
підтримку, індивідуальний підхід та використання різноманітних методик та 
технологій, які одночасно є універсальними й індивідуальними. Інклюзивні школи 
забезпечують сприятливі умови для досягнення рівних можливостей і повної 
участі, для їх ефективної діяльності необхідні спільні зусилля не лише вчителів і 
персоналу школи, а й батьків, членів родин, ровесників.  

 Основні принципи інклюзивної школи:   
- всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється 

можливим, не зважаючи на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними;  
 - школи мають визнавати і враховувати різноманітні потреби своїх учнів 

шляхом узгодження різних видів і темпів навчання;   
- забезпечення якісної освіти для всіх шляхом розробки відповідних 

навчальних планів, застосування організаційних заходів, розробки стратегії 
викладання, використання ресурсів і партнерських зв'язків зі своїми громадами;   

- діти з особливими освітнім потребами (ООП) мають отримувати будь-яку 
додаткову допомогу, яка може знадобитися їм для забезпечення успішності 
процесу навчання [4].  

Як свідчать дослідження, в інклюзивних класах наголос робиться, в першу 
чергу, на розвиток сильних якостей і талантів учнів, а не на їхніх фізичних або 
розумових проблемах.  

Інновації в освітній діяльності з дітьми з особливими освітніми потребами – 
це використання нових знань, прийомів, підходів, технологій для отримання 
результату у вигляді освітніх послуг, що відрізняються соціальною та ринковою 
затребуваністю. Необхідність формування у підростаючого покоління навичок 
самостійного, критичного, оперативного мислення, адаптації та орієнтування у 
інформаційно-насиченому просторі висуває нові вимоги до змісту освіти, його 
оновлення та модернізації.  

Інноваційні педагогічні технології як процес – це «цілеспрямоване, 
систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських 
способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчальний 
процес від визначення його мети до очікуваних результатів» [3, с. 57] . 

Технології інклюзивного навчання – це система знань про оптимальні 
форми, методи, засоби та способи організації навчання людей із особливими 
освітніми потребами. Це ті технології, які ведуть до створення умов для якісної, 
доступної освіти всіх без винятку дітей.  

Метод інклюзивного навчання – спосіб діяльності вихователя і вихованців 
з метою досягнення поставленої корекційно-виховної мети. 

У соціально-педагогічній діяльності вчителя початкових класів актуальними 
методами інклюзивного виховання є методи, котрі умовно можна класифікувати 
на: 
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•  Методи формування свідомості: бесіда, диспут, лекція, приклад, 
пояснення, переконання. 

•  Метод організації діяльності та формування суспільної поведінки 
особистості: вправи, привчання, виховні ситуації, приклад. 

•  Методи мотивації та стимулювання: вимога, громадська думка. Вважаємо, 
що неприпустимо застосовувати в інклюзивному вихованні методи емоційного 
стимулювання – змагання, заохочення, переконання. 

•  Метод самовиховання: самопізнання, само оцінювання, саморегуляція. 
•  Методи соціально-психологічної допомоги: психологічне консультування, 

аутотренінг, стимуляційні ігри. 
•  Спеціальні методи: патронат, супровід, тренінг, медіація. 
•  Спеціальні методи педагогічної корекції, запропоновані І. Підласим, які 

варто використовувати для цілеспрямованого виправлення поведінки або інших 
порушень, викликаних спільною причиною. До спеціальних методів корекційної 
роботи належать: суб'єктивно-прагматичний метод, метод заміщення, метод 
"вибуху", метод природних наслідків і трудовий метод. 

Варто використовувати в інклюзивному вихованні і традиційну 
класифікацію методів навчання і виховання: словесні (бесіди, розповіді); наочні 
(відвідування музеїв, театрів, картинних галерей, виставок та кінотеатрів); 
практичні (ігри, праця, конкурси). 

Форми організації процесу інклюзивного навчання – спосіб доцільної 
організації колективної та індивідуальної діяльності вихованця через виховний 
захід (організована дія колективу) чи виховну справу (частина від загальної 
виховної роботи). Їх класифікація здійснюється за різними ознаками: кількістю 
учнів, напрямами діяльності, характером змісту, структурою. Традиційну 
класифікацію форм організації виховання складають масові, групові, мікрогрупові 
та індивідуальні формами. 

До прикладу, масові свята, які організовуються як дні, тижні, місячники 
підвищеної уваги до поезії, музики, театру, кіно, дитячої книги тощо. У них беруть 
участь всі учні школи; індивідуальні. позакласне читання, колекціонування, гра на 
музичних інструментах, вишивання, малювання, колекціонуванням марок 
(філателія), монет (нумізматика), художніх листівок, плакатів, репродукцій, 
збиранням колекцій мінералів, плодів, насіння; конкурси дитячого малюнка, 
художніх робіт, технічних конструкцій; групові: брейн-ринги, КВК, конкурси- 
вікторини, гра “Щасливий випадок”, гра “Поле чудес”, гра “Слабка ланка”, рольові 
ігри тощо. 

Навчаючи дитину з особливими потребами, треба організувати освітнє 
середовище для реалізації індивідуального підходу до кожної дитини. Інклюзивна 
модель освіти надає школі статус «особливої» і робить навчальний процес 
комфортним як для учнів, так і для вчителів.  Пристосування, що роблять навчання 
легшим, прийнято називати допоміжними технологіями. Вагомо підкреслити, що 
допоміжні технології не несуть за собою мети «вилікувати», ту проблему, яка 
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привела дитину до цього способу навчання, але вони в змозі допомогти дитині, 
зробити навчання комфортним та успішним, а також навчити дитину сприймати 
себе повноцінно, не відчуваючи себе «не таким як всі». І, що не менш важливо, ці 
технології не обов’язково повинні бути високотехнологічні.  

Особливого значення у роботі з дітьми особливими потребами набуває 
використання технології «Створення ситуації успіху». В основі технології лежить 
особистісно-орієнтований підхід до процесу навчання та виховання, тільки він дає 
можливість кожному учню реалізувати індивідуальні особливості, розвинути свою 
пошукову активність.  

Дуже вдало використовувати в роботі з дітьми з особливими потребами 
мнемотехніки – це свого роду схеми в основі яких лежать асоціації, що 
допомагають запам’ятовувати і відтворювати інформацію. Техніка допомагає дітям 
керувати процесом запам'ятовування, удосконалювати своє мовлення сприяє 
розвитку асоціативного й образного мислення, уваги.  

Одним із сучасних шляхів впровадження роботи з дітьми з особливими 
освітніми потребами є інноваційні техніки. Завдяки використанню ІКТ діти з 
особливими освітніми потребами в змозі подолати бар’єри на шляху до навчання, 
оскільки отримують доступ до різноманітних дидактичних матеріалів у 
доступному прийнятному форматі. Інноваційні техніки в інклюзивній освіті можна 
використовувати в якості компенсаторного, комунікаційного та дидактичного 
засобу [2, с. 27].  

Для успішної інклюзії в закладах освіти та ефективності навчання дітей з 
особливими освітніми потребами треба передбачати розробку та впровадження 
нових форм, методів та засобів підвищення ефективності корекційно-педагогічних 
технологій, розвивальних методик, та інформаційних технологій. Це дозволить 
створити ефективну систему навчання учнів із особливими освітніми потребами. 
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У процесі розвитку України як незалежної та демократичної держави гостро 
постало завдання реформувати систему освіти. Діюча освітня система не повною 
мірою задовольняє сучасні потреби українського суспільства і потребує 
поглиблення процесів гуманізації, результатом чого повинне стати становлення 
державної гуманістичної системи освіти. Саме за таких умов створюються 
можливості  для розвитку вільної творчої особистості з високим рівнем знань та 
духовності.  

Під впливом ідей щодо забезпечення нового рівня гуманізації всіх сфер 
життєдіяльності людини поняття «освіта», «гуманізм», «гуманізація» наповнилися 
новим змістом і потребують логічного та змістовного уточнення для 
кваліфікованого аналізу сутності категоріальних ознак гуманізації освіти. Різні 
аспекти означеної проблеми розглядаються у працях вітчизняних та зарубіжних 
учених, а ідеї гуманістичної педагогіки розвиваються у практиці низки авторських 
шкіл. 

Аналіз наукових джерел з означеної проблеми дозволяє стверджувати, що 
провідна ідея гуманізації освіти – розвиток активно-творчих можливостей людини, 
її інтелектуально-моральної волі. Вона обумовлює мету як загальної, так і 
професійної освіти, а її реалізація вимагає умов для розвитку й збагачення 
пізнавального, емоційно-вольового і морального потенціалу особистості. 

У сучасній педагогічній літературі поняття «гуманізація освіти» 
тлумачиться як відображення в освітньому процесі тенденцій гуманізації 
суспільства на засадах духовності людини, відповідальності за свої вчинки. За 
«Українським педагогічним словником» гуманізація освіти – «центральна складова 
нового педагогічного мислення, яка передбачає перегляд, переоцінку всіх 
компонентів педагогічного процесу в світлі їх людинотворчої функції» [2, 
с. 76]. Гуманізація освіти передбачає глибоку повагу до особистості, прийняття її 
цілей, запитів та інтересів; створення сприятливих умов для розкриття і розвитку 
здібностей і обдарувань, повноцінного життя на кожному з вікових етапів для її 
самовизначення.  

Суттю педагогічного процесу гуманізованої освіти є розвиток 
особистості. До засобів гуманізації освіти відносять організацію взаємодії між 
учасниками освітнього процесу, виховання в учнів морально-емоційної культури 
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людських взаємовідносин; формування емоційно-ціннісного досвіду розуміння 
людини, виховання гуманної особистості − щирої, доброзичливої, милосердної, з 
розвиненим почуттям власної гідності й поваги до гідності іншої людини [2, с. 76]. 

Під гуманізацією розуміються процеси:  
- гармонізації, удосконалення, олюднення всієї системи відносин (учень – 

учень, учень – вчитель, учень – адміністрація, вчитель – вчитель, вчитель – 
адміністрація), формування системи відносин на основі солідарності й 
співробітництва; 

 - створення сприятливого морально-психологічного клімату в макро- і 
мікро - колективах;  

- демократизації освітнього процесу;  
- демонтажу адміністративно-командної системи управління життям 

освітнього закладу і заміни авторитарних методів управління демократичними; 
- оволодіння викладачам й співробітниками формами й методами педагогіки 

партнерства [1, с. 7]. 
Як зазначає О. Гук, методологічною основою формування рис гуманності 

завжди вважався інтелект особистості. Однак у науково-соціальному аспекті 
педагогічної технології актуальне місце займає загальновідомий термін «інтелект 
соціальний». Його розуміння вчителем, учнями  дає змогу передбачити форми, 
методи та прийоми формування рис гуманності, що мають пріоритет під час 
удосконалення професійних навичок та умінь, розвитку організаторських 
здібностей, які є такими важливими у реальній педагогічній практиці [3, с. 181]. 

Щоб реформувати освітній процес, підвищити якість підготовки фахівців, 
відродити людяність, розвинути особистість кожного вихованця та зробити їх 
основною цінністю освітнього процесу, скерувати їх на шлях саморозвитку та 
самовдосконалення, що і є важливим завданням гуманізації освіти, необхідно 
враховувати напрями процесу гуманізації освіти, а саме: відродження духовності; 
виховання навчаючи; визначення траєкторії особистої гуманної педагогіки 
кожного педагога; прагнення до рівноправного спілкування зі своїми учнями; 
індивідуалізація навчання; перетворення взаємодії педагога й учнів у процесі 
навчання на засіб їхнього творчого саморозвитку;  демократизація управління 
освітою [4, с. 197]. 

Гуманізація пропагує доброзичливе ставлення до людини та визнання 
загальнолюдських цінностей. Вона є процесом створення необхідних умов для 
самореалізації особистості в сучасному просторі, що сприяє розкриттю її творчого 
потенціалу, формуванню критичного мислення та ціннісних орієнтацій. 
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