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Здоровий розум особистості, як відомо, виступає провідною умовою її 

духовно-морального розвитку. Останній не може відбутися, якщо не 
ґрунтуватиметься на процесах свідомості й самосвідомості. Тому то, щоб 
особистість повноцінно вдосконалювалася, вона повинна вміти, перш за все, 
вправлятися в досить глибоких духовних розмірковуваннях, дотримуватися 
необхідної логіки у ціннісній сфері. 

У цьому плані психологічні дослідження констатують наявність стійкого 
закономірного зв’язку між рівнем моральної свідомості індивіда, з одного боку, і 
його віком й інтелектом – з іншого. Означені дослідження започатковані вченим-
психологом Ж.П’яже. Він вичленяє у цьому зв’язку сенсомоторну стадію (від 
народження – до 2-х років), доопераційну стадію (від 2 до 7 років), стадію 
конкретних операцій (7 – 12 років) і стадію формальних операцій (підлітковий 
вік). Доопераційній стадії властива символічна, інтуїтивна думка, відсутня логіка 
і немає причин та наслідків. Означеній стадії відповідає доморальний рівень (за 
Ж.П’яже), коли дитина керується своїми егоїстичними спонуками (послухом зі 
страху можливого покарання, очікуванням і бажанням нагороди). Стадії 
конкретних операцій відповідає рівень «морального реалізму», на якому вагомим 
є потреба у схваленні з боку значущих дорослих і сором перед осудженням, 
конформність. 

Стадія формальних операцій пов’язана з рівнем автономної моралі, який 
орієнтований на внутрішню систему принципів. Про їхню стадіальну 
характеристику йтиметься далі. 

Хоча розкрита нами когнітивно-генетична модель вважається 
універсальною, її все ж недоцільно розглядати ізольовано від загального процесу 
становлення особистості в онтогенезі. Тим більше коли цей процес є планомірно-
формувальним. У цьому випадку суттєво змінюються як самі інтелектуальні 
стадії, так і рівні моральної свідомості зростаючої особистості. Остання набуває 
більших якісних розвивальних можливостей, оскільки процес її моральної 
свідомості чітко узгоджується з процесом моральної самосвідомості, підсилюючи 
один одного. 

Розглянемо як на доопераційній стадії (а це діти дошкільного віку) 
проявляють себе розумові потенції. Часто проголошується судження, що кожна 
дитина природно обдарована, і цю обставину слід використовувати у її  
особистісному становленні. Це, на нашу думку, звучить дещо спрощено. Адже, 
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по-перше, лише науково доцільне навчання і виховання пробуджують у дитини 
хороші природні задатки. Останні за неадекватних дій можуть взагалі зачахнути. 
По-друге, коли вони наявні, то завдяки лише оптимально-розвивальному 
освітньому процесу значно поліпшуються. Однак це не виключає того, що не у 
всіх дітей означені задатки існують. Тут слід брати до уваги те, що є розумне 
підґрунтя у тому, що за неадекватних впливів найдосконаліша природа стає 
гіршою, ніж посередня. Таким чином, полегшений педагогічний погляд щодо 
розумових задатків дитини може привести до значних психологічних ускладнень. 
Це стосується й задатків почуттєвих – великодушності, мужності, тощо. Тут 
навіть обдаровані у цьому плані діти за примітивного (якщо не сказати поганого) 
виховання стають особливо небезпечними. Якраз почуттєво обдаровані особи, 
спотворені вихованням, можуть скоювати великі злочини, а не особи пересічного 
рівня. У цілому слабкі натури не бувають причиною ні великих благ, ні великого 
зла; вони ніколи не здійснять нічого великого ні для окремих індивідів, ні для 
держави. На жаль, є особи з негативними почуттєвими задатками: мстивістю, 
агресивністю, злопам’ятливістю, підозрілістю і т.ін. Такий тип 
небагаточисельний, більшості ж негативні почуттєві задатки не властиві. На 
кінець, слід наголосити, що «особистість великих благ» успішно формується, 
коли сильні вольові задатки (висока рішучість, настійливість) поєднуються з 
альтруїзмом. Саме у такому поєднанні – запорука успішного становлення 
зростаючої особистості. 

Вчення Ж.П’яже про логіко-операційну сутність людського розуму 
дозволяє більш точно інтерпретувати когнітивну складову особистісних смислів, 
які презентують духовно-моральну єдність як відповідну цінність. Адже чим 
детальніше вичленена послідовність операцій, що складають той чи інший спосіб 
моральної дії, тим більшою є вірогідність його емоційного охоплення, тобто 
набуття ним адекватного смислу – значущості. 

У цьому зв’язку існує думка, згідно з якою діти пізнають логічні зв’язки 
між людьми раніше, ніж між предметами. Ця думка все ж потребує уточнення. 

Річ у тім, що є логічні зв’язки чисто міжоб’єктні. Їх здебільшого 
кваліфікують як зв’язки причино-наслідкові. Це стосується матеріальних об’єктів 
і відповідних дій з ними. Поряд з такими зв’язками є логічні зв’язки об’єктно-
об’єктні теж причино-наслідкової сутності, але носіями їх виявляються 
принаймні два суб’єкти. Вони є вчинками матеріально цільової спрямованості 
(наприклад, різновиди предметної допомоги). Накінець можливо виокремити 
зв’язки мотиваційні (суб’єктно-суб’єктні). Ці зв’язки накладаються на об’єктно-
об’єктні і виступають як повноцінні вчинки. Мотиваційні зв’язки як ідеальні 
внутрішні не можуть, таким чином, виникати раніше зв’язків матеріальних 
(наочних), і в цьому вбачається трудність виховного процесу. Можна сказати й 
по-іншому: виконавська частина вчинку сповна усвідомлюється зростаючою 
особистістю в той час як його спонукальна частина залишається невизначеною. 
Тому їй потрібен відповідного рівня рефлексивний розвиток, щоб позбавитися 
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цієї невизначеності в осмисленості рушійних сил (мотиваторів) конкретного 
духовно-морального діяння. 

Зазначимо, що якраз на основі поліваріативності мотиваторів будуються 
різновиди моральної філософії, які обирають індивіди. Наведемо такий приклад. 
Розглянемо наступну ситуацію: ось перед вами лежать гроші, вони не ваші, але 
ніхто за вами не слідкує – чому б їх не взяти? 

Етика добродіяння, з її акцентом на діючу особистість, відповість: тому 
що ти вище цього, тому що тобі потім з цим жити і т.д. 

Етика нормоорієнтації з її наголосом на дію, говорить: тому що красти не 
можна, це проти правил. 

Етика цілепродуктивності з її настановою на результат пропонує 
подумати: а якщо всі стануть так чинити, як себе почуватимуть люди, у яких 
вкрали гроші. 

Етика добродіяння у наш час стає досить значущою, і саме на ній 
вибудовуються різні виховні моделі. 

Незважаючи на особливості різновидів моральної філософії, в їхній основі 
утримується певна цінність як ставлення. Видається доцільним розрізняти чотири 
види цінності. 

1) Цінність саму по собі. До неї можна, наприклад, віднести радість чи 
якісь дрібні задоволення. Такі переживання у подальшому не пов’язуються з 
будь-якими об’єктами, але вони створюють у особистості стан емоційної 
піднесеності, і на цьому їхня функція закінчується. 

2) Цінність заради обмежених наслідків. Вона конкретизується як 
щедрість, вірність, дружелюбність. Ці переживання позитивно відіб’ються на 
інших особах, і будуть ними схвально оцінені. 

3) Виокремлюється й такий вид цінності, до якого відносяться допомога 
чи лікування хворих, піклування про обездолених тощо. Слід визнати, що подібні 
діяння обтяжливі; і особистість не стала б ними займатися заради них самих. 
Однак вони дають певні переваги у формі винагороди, поваги, почестей. 

4) Є й вид цінності, яку ми схвалюємо і саму по собі, і заради наслідків 
державного масштабу. Вони є визначальними у духовній структурі особистості. 
Наприклад, розсудливість, справедливість, піклування, відповідальність. 

Послідовно дамо їм характеристику у відповідних змістових особливостях. 
Духовні розмірковування по мірі того, як вони набули вміння вичленяти 

внутрішні утворення, ділити їх на позитивні й негативні у контексті духовного 
розвитку особистості, порівнювати з огляду на досягнення суспільно значущого 
ідеалу, здійснювати узагальнення у межах доброзичливості й злонаміру, ставати 
на певну позицію перетворюються у мислительну здібність – розсудливість. 
Можна констатувати, що основною функцією розсудливості є наведення певної 
внутрішньої гармонії, яка полягає у «подоланні самого себе». Річ у тім, що у Я-
особистісному міститься як вища, краща, культуроцентрична складова, так і 
нижча, де панують різного роду психофізіологічні потяги, інстинкти, пристрасті. 
За умови, коли вища складова приборкує, послабить нижчу, тоді й говорять, що 
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Я-особистісне долає саме себе. Коли ж за недосконалого виховання і соціалізації 
верх бере нижче (адже його досить багато, а вищого відчутно менше), тоді такий 
стан кваліфікують «уступкою самому собі». Тож доцільна збалансованість 
складових Я-особистісного відбувається під впливом розсудливості, яка все 
більше набуває ознак довільності й стає рішучою розсудливістю. Слід 
наголосити, що неможливо втамувати раз і назавше нижчі потяги; вони за певних 
умов можуть давати про себе знати. Тоді особистість, яку бентежать ці потяги 
наперекір здібності розсудливості, осуджує саму себе і гнівається на цих 
«порушників спокою». У цьому випадку гнів стає союзником її розуму; і тепер 
об’єднавшись, вони приборкують актуалізовані потяги. Відмітимо, що останні 
складають значну частину внутрішнього світу кожної людини. Тож над ними 
повинен бути постійний контроль, щоб ці утворення не підсилились за рахунок 
так званих тілесних задоволень і не вплинули на ціннісну структуру особистості. 

Справедливість є однією з цінностей, яка займає центральне місце не 
тільки у сучасних виховних системах, а й в історичних. Вона ввійшла як 
моральний імператив у всі законодавства, які створило людство для свого 
соціального життя. Такою є суспільна значущість справедливості як 
неупередженого об’єктивного ставлення до людини, яка заслуговує його лише 
суспільно важливими справами, і не вдається до загально несхвальних діянь. 
Останні й будуть показниками несправедливості конкретної особи. Тому 
об’єктивним є судження, згідно з яким межовим ступенем несправедливості – це 
вважати себе справедливим, не будучи їм насправді. А так часто буває. Якщо 
людина буде лиш видавати себе за справедливу, її схвалюватимуть у різних 
формах. Адже усі вважатимуть, що вона саме така, а чи заради справедливості 
вона є такою чи заради заохочень – буде незрозуміло. Натомість справедлива 
особистість – безхитрісна і доброзичлива, яка не бажає, а по-справжньому є 
доброю, чесною, правдивою, вірною обіцянкам. 

Незважаючи на те, що справедлива особистість володіє високими 
чеснотами, їй буває важко об’єктивно проявити свою справедливість стосовно 
іншого. Тут дає про себе знати широко прийнята формула справедливості як 
«віддавати за заслуги». Це ж рівнозначно оцінювати людей за результатами 
їхньої діяльності чи поведінки. На перший погляд видається, що у цьому 
твердженні є незаперечна істина як орієнтир для справедливого судження й 
оцінювання. Однак за згаданої формули справедливості не враховується той факт, 
що найблагорозумніші рішення можуть давати погані результати. Тут слід брати 
до уваги так звані неконтрольовані фактори, які можуть звести до мінімуму 
найенергійніші зусилля. До таких факторів слід віднести як зовнішні негативні 
умови, так і внутрішні (психологічні), які впливають на якісний бік результату 
певної дії – практичної чи розумової. Тож справедливе оцінювання повинно не 
ігнорувати означені фактори. У більш широкому плані ми повинні прагнути 
бачити навколо себе справедливий світ і жити у ньому як мету для невідкладної 
реалізації. 
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Все ж існує досить поширена думка, що справедливість як цінність значно 
обтяжлива; і їй можливо віддатися лиш заради нагороди, поваги і слави. Сама ж 
вона по собі ніби то настільки важка, що її краще уникати. Що ж можна на це 
відповісти? Жити у високій духовній аурі людині завжди важко, але іншого 
шляху для неї немає, щоб залишатися справжньою людиною. Тому вона мусить 
щиро поважати справедливість як таку і справедливих людей. 

Піклування за інших є мотивом надання будь-кому допомоги, яка не 
пов’язана свідомо з власними егоїстичними інтересами. У такому значенні 
піклування виступає провідною цінністю особистості. Орієнтуючись на цю 
цінність, люди не вимагаючи нічого собі у відповідь, показують дорогу, здають 
кров, вносять грошові пожертвування, тратять час тощо. Це є свідченням того, що 
у людини природно закладений задаток небайдужого ставлення до інших, яке 
втілюється у вчинках різноманітного безкорисливого піклування. Звичайно це не 
означає, що у неї відсутня взагалі схильність до байдужості; вона часто дає про 
себе знати у черствості і невідгукливості стосовно один одного. Про таку людину 
говорять: «У неї холодне серце». Тож тут діє закономірність, згідно з якою все 
добре, що закладено в людині, слід постійно підтримувати, спрямовано 
виховувати. 

Щоб зрозуміти природу піклувального вчинку, слід з’ясувати умови, за 
яких людина здійснює подібні діяння. Ці умови можуть бути зовнішніми і 
внутрішніми; вони кваліфікуються як нагороди. Так, якщо людина, щоб одержати 
визнання, підняти свій міжособистісний статус, пропонує скористатися її 
послугами. Ми даємо, щоб одержати. Вигоди від надання допомоги можуть 
приносити внутрішню самонагороду, піднімати власну гідність й упевненість в 
собі, захищати власне Я. 

Зауважимо, що розкрити сутність дійсного піклування як повністю 
безумовно безкорисливого духовно-морального діяння досить нелегко. Деякі 
вчені стверджують, що на наше прагнення надати допомогу впливають як 
егоїстичні, так безкорисливі спонуки. Засмучені чимось, ми прагнемо полегшити 
наші страждання, або ухиляючись від неприємних ситуацій, або ж надаючи 
допомогу, а у тих випадках коли ми відчуваємо прихильність до чогось, ми також 
переживаємо співчуття. Люблячі батьки страждають, коли страждають їхні діти, і 
відчувають радість разом з ними. Коли ми переживаєм співчуття, ми звертаємо 
свою увагу не стільки на власний душевний дискомфорт, скільки на страждання 
інших. Дійсне співчуття і співстраждання мотивують нас допомагати іншій 
людині у її власних інтересах. Така емпатія виникає природним шляхом і є 
джерелом дійсного піклування за інших. 

У цілому чисте піклування за інших може існувати виключно у наступних 
випадках. 

- Емпатія викликає надання допомоги лише тоді, коли люди вважають, 
що інші одержать необхідну їм допомогу. 

- Люди, у яких зросла емпатія, нададуть допомогу навіть тоді, коли 
впевнені, що ніхто не взнає про їхню допомогу. 
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- Відчуваючи, що емпатія викликає піклування, люди інколи прагнуть 
уникати ситуацій, які викликають емпатію, щоб була можливість ухилитись від 
надмірного включення в них. 

За інших рівних умов люди повинні надавати допомогу тим, хто в ній 
відчуває потребу, безвідносно до можливої вигоди, якщо вони дотримуються 
сформованих духовних цінностей, зокрема соціального обов’язку. Останній 
змушує нас надавати допомогу тим, хто її потребує, навіть якщо вони не в змозі 
відповісти тим же, причому на протязі всього часу, доки це їм необхідно. 

Відповідальність як вища цінність – це свідомо прийнятий особистістю 
обов’язок (обіцянка), що безумовно виконується. Вона передбачає активність 
суб’єкта, незалежно від того, нав’язана йому відповідальність ззовні чи прийнята 
на себе добровільно. Розрізняють моральну відповідальність, за якої ті чи інші 
етичні норми, правила реалізуються у відповідних вчинках й у різних життєвих 
ситуаціях. Відповідальність повинна виступати основним завданням виховання, 
коли суб’єкт відповідальний за свої моральні діяння, перш за все, перед самим 
собою. За такої функції відповідальність виступає засобом внутрішнього 
контролю (самоконтролю) і внутрішньої регуляції поведінки, діяльності і 
спілкування. 

Організуючим початком відповідальної поведінки особистості виступає 
довільність. За її допомоги здійснюється вибір як надання свідомої переваги 
певній лінії поведінки. Вибір же відбувається за наявності по крайній мірі однієї, 
а то й декількох альтернатив. Тож особистість несе відповідальність не тільки за 
вибране, але й за відхилене, нереалізоване нею. Тому будь-який вибір для 
особистості є проблемою вибору свого «Я», а це проблема «бути чи не бути». 
Відповідно, і відповідальність, прийнята нею, різна. «Бути» означає бути 
особистістю, відстоювати свої життєві позиції і нести за них відповідальність. 

При визначені ступеню відповідальності особистості слід, перш за все, 
вияснити, якою мірою людина добровільно, свідомо прийняла рішення і діяла у 
відповідності з ним. Чим більший ступінь самовизначення особистості, тим 
більший ступінь її відповідальності. 

У виховному плані важливо, окрім загально теоретичного уявлення про 
відповідальність, розкрити як науково розуміються рушійні сили її розвитку, 
принаймні на початкових стадіях онтогенезу особистості. 

Нині найбільш відомою є «концепція атрибуції відповідальності» Хайдера. 
В її основу він поклав положення Ж.П’яже про стадії «морального реалізму» (7-9 
років) і «автономної моралі» (9-12 років). 

На першій стадії морального реалізму дитина відчуває необхідність 
виконання правил, тому що вони сприймаються як незмінне. «Моральний 
реаліст» вважає, що винуватець повинен бути неодмінно покараний. Ступінь же 
покарання мусить бути строго співрозмірною з ступенем нанесеного збитку. Це – 
так зване спокутувальне покарання у відповідності з каральною справедливістю. 
Ці діти визначають моральний проступок, виходячи з того, що є забороненим чи 
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каральним. Моральні реалісти взагалі вважають справедливими і правильними 
будь-які заохочення і покарання, які призначені старшими. 

Проблема рівного розподілу нагород і покарань їх поки не хвилює. Як самі 
правила, так і покарання повністю дані дитині ззовні, «зверху», а тому вони 
абсолютні і непохитні. Відповідно, обов’язок визначається як послух дорослим 
(«збрехати дорослому гірше, ніж ровеснику»). Проступок тому оцінюється по 
букві, але не по духу правил. Суб’єктивні моменти і реальні обставини, які 
викликали проступок, ігноруються, а оцінювання відбувається лише за 
зовнішніми, об’єктивними наслідками. 

Моральні реалісти схвалюють покарання, які накладаються авторитетом. 
Теж саме спостерігається й стосовно схвалення нерівного розподілу благ чи 
нагород. 

На стадії автономної моралі правила уже не вважаються незмінними. 
Можливі відступи від них, їх можливо навіть змінювати. У чисту справедливість 
діти з автономною мораллю не вірять. Каральна справедливість можлива, але не 
завжди спокутувальна. До 12 років почуття справедливості робиться більш 
відносним. Вихованець у цьому віці, наприклад, може утриматися і не «давати 
здачі» дитині, яка заділа його, тоді як у 7-8 років він постарався б 
«розрахуватися». Дітей з автономною мораллю починає займати дух правил, а не 
їхня буква. Адже правила вважаються тепер встановленими на основі співпраці, 
кооперації з ровесниками чи дорослими. Значить, обов’язком віднині 
виявляються не просто послух зовнішнім правилам, а виправдання взаємних 
очікувань. Стрижневим моментом морального розвитку, за П’яже, виступає 
скрізь перехід дитини від егоцентричної, реалістичної перспективи, у якій вона 
сама виступає центром усього світу, до релятивістської, де дитина здатна 
включати у свій світ інших людей й ставити їх на своє місце. Розумова незрілість 
дитини виражається у її «егоцентризмі» (віра у те, що й інші розглядають певну 
подію так же, як і вона сама). Одностороння повага до дорослих є синдромом 
почуття залежного становища, прихильності, захоплення і страху. Усе це 
породжує відчуття обов’язковості виконувати будь-які вказівки дорослих. Такою 
є у загальних рисах теорія морального розвитку дитини Ж.П’яже. 

Хайдер, орієнтуючись на П’яже, вичленяє п’ять рівнів атрибуції (тобто 
кваліфікації, пояснення) відповідальності. Дітям з цією метою пропонувалося 
вирішити проблему колізійного морального змісту у формі розповіді. 

Рівень 1. Асоціація. Людина вважається відповідальною за кожний 
результат, який будь-яким чином пов’язаний з нею. На цьому рівні немає навіть 
натяку на будь-який аналіз факторів, що призвели до дії. Відповідальність 
визначається синкретично, і абсолютно ігноруються об’єктивні причино-
наслідкові зв’язки. У житейських ситуаціях цей вид проявляється, наприклад, 
коли комусь дорікають за проступки його товариша, коли дітей осуджують за 
провини батьків тощо. 

Рівень 2. Причинність. Про людину судять не згідно з її наміром, а по 
дійсному результату, який вона вчинила. Для атрибуції відповідальності суб’єкту 
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на цьому рівні достатньо простого факту здійснення ним дії, навіть якщо він не 
міг передбачити наслідки свого вчинку. 

Рівень 3. Передбачуваність. На означеному рівні критерієм виступає 
передбачення результату дії – чи міг суб’єкт передбачити такий результат. При 
цьому не має значення, був чи не був цей наслідок метою суб’єкта дії. 
Відповідальність приписується йому за безпечність, недбалість. 

Рівень 4. Намір. Критерієм визначення відповідальності на четвертому 
рівні виступає намір вчинку. Тут майже єдиним агентом події визнається сам 
суб’єкт як безпосередній носій наміру. 

Загальноприйнятим є положення, згідно з яким наміри є спонуками 
поведінки особистості. Самі ж наміри проходять складний шлях становлення: від 
імпульсивних, реактивних, неусвідомлених до таких, що просвітлюються думкою 
людини. У результаті цього вони стають системним утворенням з пізнавальними і 
емоційними компонентами. Тепер ми говоримо про їхній синтез як цілісність. 
Співвідношення ж між цими компонентами може бути різним. Так, достатня 
усвідомленість когнітивного компоненту може поєднуватися зі слабким 
емоційним компонентом, що негативно впливає на спонукальну функцію наміру. 
Остання можлива за силу його емоційної складової. Лише за цієї умови наміри 
трансформуються у дієві мотиви. При цьому бажано, щоб вони були суспільно 
значущими.  

У такому значенні наміри й задають тенденції морального розвитку 
особистості. У свою чергу моральний розвиток збагачується в метод виховання 
репертуару моральних якостей як спонук відповідних вчинків. Тож вся виховна 
робота педагога має бути зосереджена якраз у цьому плані. 

Застереження у цій виховній роботі може зводитися до того, що не слід 
підміняти центральний мотив якимись іншими, як це часто буває. Тоді й виникає 
ситуація, коли вихованець діє не за прагненням бути щедрим, а, наприклад, з 
боязні бути осудженим. Зазначимо, що становлення зростаючої особистості 
пов’язане не лише з системою духовно-моральних якостей як цінностей, а й з 
тими ієрархічними залежностями, у які вони вступають. Тож так важливо, щоб 
вище вичленені нами цінності «самі по собі» і заради «результату» виявлялися 
безпосередніми представниками Я-духовного особистості. Ефективність же 
виховного процесу у такому контексті визначатиметься тим, на скільки частка 
згаданих цінностей буде переважати інші цінності. 

Ієрархічна структура ціннісної сфери стосується такої складної проблеми, 
як проблема стійкості і самих ціннісних утворень, і відповідних вчинків та 
поведінки у цілому. Встановлено, що духовно-моральна стійкість зростаючої 
особистості прямо корелює з особливостями її розумового розвитку в онтогенезі. 

Рівень 5. Виправдання. На останньому рівні суб’єкт вважається лише 
частково відповідальним за будь-які результати його дії, якщо обставини 
склались так, що кожний, хто потрапивши на його місце, змушений був би 
чинити так само. Тут вступають у силу пом’якшувальні провину обставини; 
відповідальність за дію розподіляється крайньою мірою з оточенням. 
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Все ж теоретичною обмеженістю розглянутої концепції атрибуції 
відповідальності є те, що вона ґрунтується лише на когнітивному світі зростаючої 
особистості й не бере до уваги її реальну діяльність – гру, навчання, працю. А 
саме тут виникають умови для співпраці, кооперації як джерела формування 
відповідальності. 

Серед педагогічних теорій відповідальності найбільш розгорнутою 
вважається концепція «відповідальної залежності» А.Макаренка. Його концепція 
ґрунтується головним чином на вихованні особистості в колективі і через 
колектив. Це аж ніяк не означає, що він зводив відповідальність до зовнішнього 
контролю поведінки особистості за допомогою колективу. Макаренко активно 
наголошував на вихованні почуття відповідальності, емоційному переживанні 
особистістю своєї відповідальності. Теорія відповідальності Макаренка була 
глибоко конкретно-історична тому, що він виводив цілі виховної роботи з 
закономірностей суспільного розвитку і його перспектив. 

Вікові можливості розумового розвитку учнів, як свідчать сучасні 
дослідження, дещо випереджають зміст інтелектуальних стадій Ж.П’яже, не 
відміняючи у той час встановлених ним тенденцій. Це і є дієвим науковим 
підґрунтям для виховання цілісної гуманістично орієнтованої особистості, здатної 
ставити високі цілі й успішно досягати їх. 
 
 
 

ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ 
 

Адамець Наталія Миколаївна,  
вчитель біології, Судилківський ліцей 
Судилківської сільської ради 
Шепетівського району Хмельницької 
області, Хмельницька область, 
Шепетівський район, с.Судилків 
 

На сучасному етапі модернізація освітнього процесу покликана сприяти 
формуванню та розвитку творчої особистості, яка спроможна повноцінно 
реалізуватися в житті. Для цього їй потрібні певні навички: думати, розуміти 
сутність речей, аналізувати, осмислювати ідеї, шукати потрібну інформацію, 
тлумачити її, застосовувати за певних умов. 

Одним із шляхів оновлення змісту освіти й узгодження його з потребами 
сучасності є орієнтація на формування компетентностей та створення ефективних 
механізмів їх упровадження через навчально – виховний процес у школі [2, с.39-
51]. 

Як зробити урок не лише пізнавальним, інформативним, але й 
підтримувати у дітей зацікавленість предметом, бажання вчитися, підвищити у 
школярів мотивацію до навчання? 
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Шукаючи відповідь на це питання, я дійшла висновку, що зацікавити, 
вмотивувати учнів до вивчення предмету можна шляхом уникнення 
одноманітності, шаблонності в роботі, використання таких форм, методів 
навчання, які збуджують пізнавальний інтерес і стимулюють самостійне 
мислення школярів. 

Як відомо, вся діяльність дитини складається з окремих послідовних 
операцій. Спочатку учень сприймає інформацію, а далі мислить на підставі її, 
дуже важлива зацікавленість у цьому процесі. Причому, всі ці операції 
взаємопов’язані між собою. Тому вчитель має спрямувати всі свої творчі зусилля 
на створення системи активних методів навчання, що будуть спрямовані на 
активізацію мотивації учнів до навчання та їх пізнавальної діяльності. 
Опрацьовуючи передовий педагогічний досвід, науково-методичну літературу, 
інформаційні джерела мережі Internet з питання формування ключових 
компетентностей учня навчального закладу та на основі власного педагогічного 
досвіду, приділяю більше уваги цілеспрямованому розвитку особистості та 
формуванню ключових компетентностей учнів, таких  як: соціальні, 
комунікативні, інформаційні, саморозвитку і самоосвіти, здоров’язберігаючі, 
продуктивної творчої діяльності як в урочний, так  і у позаурочний час з 
предмету «Біологія».   

На моїх уроках запорукою успіху стає вміння створити атмосферу 
пізнання, пошуку, зацікавленості. Важливим є те, що, застосовуючи елементи 
інтерактивного навчання на уроках біології, я зрозуміла, що завдяки таким 
технологіям учні вчаться бути демократичними, критично мислити, 
співпрацювати, приймати рішення, спілкуватися з іншими. Для розвитку  
здібностей учнів слід добирати  такі інноваційні прийоми й методи, які б 
зацікавили дитину та надихнули її на пошук. 

У своїй педагогічній практиці використовую  технології колективно – 
групового навчання: «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Дерево рішень», 
«Навчаючи – вчуся «, «Ажурна пилка», «Асоціативний кущ». 

Надаю перевагу роботі учнів у  командах, тому застосовую різні методи 
кооперативного навчання: «Два - чотири - всі разом», «Ротаційна трійка», 
«Карусель», «Акваріум», «Робота в парах».  Коли виникає потреба вирішити 
проблему через дискусію, застосовую «Метод «Прес», «Дебати», «Займи 
позицію». Для того, щоб навчання було радісним, а бажання самовдосконалення 
лишалося завжди використовую  технології створення ситуації успіху, 
саморозвитку, навчання як дослідження, педагогіки співробітництва, рівневої 
диференціації навчання, проблемного навчання, ігрові технології навчання. 

Яу свідчить практика роботи, найбільшу цінність для учня становить та 
інформація, яку він здобув самостійно, оскільки вона добре інтегрується в уже 
наявну в нього систему знань, а  тому значну увагу приділяю інформаційній 
компетентності.Адже біологія є одним з тих навчальних предметів, що дає 
багатий матеріал для відпрацювання найрізноманітніших методів і прийомів 
роботи з інформацією. Застосування комп’ютерної техніки на даному етапі стало 
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особливо ефективним, оскільки дозволяє дуже швидко опрацювати інформацію і 
представити її у  вигляді малюнків, фотознімків, таблиць, схем, діаграм, 
презентацій, тощо.  

Формування комунікативної компетентності є важливою складовою 
ключових компетентностей, тому що сприяє формуванню в учнів вміння 
працювати й співпрацювати  в колективі (команді, ланці, малій групі); розвитку 
комунікативності, культури міжособистісних взаємин, здатності приймати спільні 
рішення, а також виховує моральні орієнтири молодого покоління. Учень вчиться 
презентувати себе, ставити запитання, давати відповіді, дискутувати.  Тому  
розробляю ігри, різні за складністю, формою та часом проведення, до яких 
залучаються всі учні класу. 

Реальним об'єктом у сфері  компетентності саморозвитку виступає сам 
учень. Він опановує способи діяльності у власних інтересах і можливостях, що 
виражається в його безперервному самопізнанні, розвитку необхідних сучасній 
людині особистісних якостей. Ця компетентність спрямована на засвоєння 
способів фізичного, духовного й інтелектуального саморозвитку, емоційної 
саморегуляції та самопідтримки.  

Формування компетентності самоосвіти означає мати потребу і готовність 
постійно навчатися впродовж усього життя. 

Вчитель повинен не тільки навчити засвоювати знання у готовому вигляді, 
а й навчити мислити, аналізувати зроблене, вносити корективи. 

Здоров'язберігаюча компетентність  передбачає готовність дотримуватися 
здорового способу життя у фізичній, соціальній, психічній і духовній сферах.  

Турбота про здоров’я учнів невід’ємна від турботи вчителя про своє 
здоров’я. Своїм способом життя педагог подає приклад. 

На підставі теоретичного аналізу та розгляду нормативних освітніх 
документів, наукової літератури, які вивчають проблеми дослідження та суть 
поняття «ключова компетентність» на уроках біології, можна зробити висновок, 
що сучасні умови суспільства вимагають від школи сформованої молодої, 
високоосвіченої, творчої, суспільно – активної людини, яка вміє критично 
мислити, володіє комунікативними здібностями, використовує свій потенціал для 
самореалізації, конкурентоспроможна, яка не тільки багато знає, а й використовує 
свої знання в навчальних та життєвих ситуаціях, здатна генерувати нові ідеї.   
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Сьогодні дедалі більше приватних шкіл, кількість яких щорічно зростає, 

запроваджує у своєму освітньому просторі соціально-педагогічну технологію 
тьюторського супроводу соціального розвитку, якісна імплементація якої 
неможлива без розуміння самого поняття тьюторингу та тьюторської 
компетентності педагогів, залучених до цього. Складно не погодитися із тим, що 
"особистостей виховують особистості», тож виділяємо провідною умовою 
ефективності впровадження зазначеної соціально-педагогічної технології 
відповідний рівень сформованості тьюторської компетентності у педагогічних 
працівників, залучених до тьюторського супроводу молодших школярів, зокрема 
соціальних педагогів. Щороку проблематика формування тьюторської 
компетентності у викладачів закладів вищої освіти та учителів-предметників або 
учителів початкових класів у науковому середовищі артикулюється усе ширше. 
Ґрунтовно питання структури та змісту тьюторської компетентності, показників її 
сформованості висвітлюється у працях Т. Кравцової (2017), В. Озимої та 
В. Заруби (2017), Н. Меркулової (2018), С. Подпльоти (2018), К. Гармаша (2020), 
О. Максимова (2020). Проблема професійної підготовки тьюторів у системі 
сучасної освіти знаходить відображення у розвідках М. Іващенко (2011), Л. 
Семеновської (2014), К. Осадчої (2017), Т. Деркача та Ю. Мельник (2018). Разом 
із тим, наразі акцент компетентносної рамки тьютора зроблений на тьюторингу у 
вищій школі або тьюторингу академічного спрямування, тоді як специфіка 
супроводу тьютором соціального розвитку дитини та виховне спрямування 
тьюторської діяльності, а також орієнтація на молодший шкільний вік, лише 
побіжно висвітлюється у наявних працях.  

Найбільш дотичним, виходячи зі специфіки нашого наукового викладу, є 
тлумачення тьюторської комепетнтності Т. Кравцової, яка визначає її як 
інтегративну якість педагогічного працівника, що має сформовані особистісні та 
професійні якості, уміння та знання, що дають йому можливість реалізовувати 
таку тьюторську діяльність як наставництво та підтримку, консультування та 
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фасилітацію, супровід учасників освітнього процесу у ході побудови та втілення 
індивідуальної освітньої траєкторії. 

Синтезуючи окремі визначення тьюторської компетентності із доробку 
зазначених вище вітчизняних науковців, особливо О. Гармаш, Т. Кравцової та К. 
Осадчої, зважаючи на результати власної дослідницької діяльності, отримані під 
час нашого педагогічного експерименту, маємо резюмувати, що під тьюторською 
компетентністю слід розглядати сукупність знань та практичних навичок, 
особистісних рис та чеснот педагогічного працівника, які дозволяють йому 
ініціювати та здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію з ввіреними йому учнями 
(тьюторантами) у відкритому варіативному особистісно зорієнтованому 
виховному просторі.  

Єдиної позиції щодо вичерпного переліку компонентів тьюторської 
компетентності наразі у вітчизняній науці не сформовано, однак у своїх 
дослідженнях науковці виділяють наступні її складові:  

- загально педагогічна компетентність, володіння інноваційними 
продуктивними технологіями навчання (проєктний метод, навчання у 
співробітництві, розвиток критичного мислення) та прийомами особистісно 
зорієнтованої педагогіки; креативністю, комунікабельність й цифровою 
грамотністю, знаннями у галузі андрагогіки; 

- організаційні навички; системне, стратегічне і критичне мислення; знання 
індивідуальних психолого-педагогічних особливостей своїх тьюторантів; 
здатність до створення ситуації успіху; 

- прагнення до співпраці, співтворчості та співробітництва; здатність до 
аналізу, порівняння і проєктування професійних дій згідно з індивідуальною 
траєкторією тьюторанта; вміння добирати відповідні форми та методи організації 
освітнього процесу, враховуючи природні здібності тьюторантів та 
урізноманітнюючи їх спільну діяльність, покликану на самоосвіту та 
самовиховання; 

- здатність до налагодження успішної суб’єкт-суб’єктної комунікації у ході 
тьюторського супроводу дитини, підвищення рівня її мотивації; високі рівні 
особистої толерантності, емпатії, емоційного та соціального інтелектів, 
вимогливості та об’єктивності;  

 - здатність до організації відкритого освітнього простору, виходячи із 
врівноваженого збалансування умов зовнішнього середовища (соціально-
економічних, політичних, екологічних прогнозів), потреб замовників освітніх 
послуг та самого тьюторанта.  

Відповідно до ряду наукових розвідок наразі сформовано окремі позиції 
щодо критеріїв та рівнів сформованості готовності до тьюторської діяльності у 
закладах загальної освіти.  

Серед критеріїв такої готовності наразі виокремлюють:  
- критерій мотивації (до вивчення спеціалізованих дисциплін та виконання 

проблемних завдань у практиці тьюторського супроводу); 
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- критерій когнітивності (володіння базовими знаннями з тьюторської 
діяльності та готовність до впровадження інтегрованого підходу у ній); 

- критерій діяльності (володіння сучасними освітніми технологіями, рівень 
розвинутості навичок інноваційної компетентності, самоінтерпретації й 
самовизначення персонального професійного стилю).  

Доповнює цілісність розуміння тьюторської компетентності доробок щодо 
рівнів її сформованості, відповідно до якого наразі виділяють високий (творчий), 
середній (реконструктивний) та низький (репродуктивний) рівні. Апелюючи до 
зазначених досліджень, резюмуємо, що стартова позиція та темп професійного 
вдосконалення, рівень стійкості інтересу та замотивованості, здатність до 
розвитку тьютора прямопропорційно впливають на якість реалізації технології 
тьюторського супроводу, тож інноваційний заклад загальної середньої освіти, що 
її впроваджує, має здійснювати виправданий рекрутинг, а також постійно 
інвестувати у професійний розвиток осіб, залучених до тьюторської діяльності.  

Список використаних джерел: 
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Запорукою успішного національного самоствердження Української 

держави, подолання загальної кризи в суспільстві є духовне відродження народу. 
Майбутнє ж української нації залежить від змісту моральних цінностей і від того, 
якою мірою духовність стане основою життя підростаючого покоління. 

У період молодшого шкільного віку інтенсивно формуються 
інтелектуальні, соціальні і моральні якості. Саме в початковій школі учні 
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отримують основи знань з навчальних дисциплін, правил поведінки, розуміння 
моральних і національних цінностей, що будуть служити підґрунтям їхньої 
успішної діяльності та поведінки впродовж усього життя.  

Проблема формування загальнолюдських моральних цінностей зростаючої 
особистості досліджувалася різними вченими, зокрема, у таких аспектах: 
психологічні механізми та закономірності морального виховання школярів 
висвітлено в дослідженнях психологів: І. Беха, Р. Павелківа, М. Боришевського та 
інших; проблему формування моральних якостей, моральної культури поведінки 
на основі загальнолюдських моральних цінностей досліджено С. Гончаренком, 
О. Вишневським та ін.; національний аспект у розвитку теорії морального 
виховання охарактеризовано Ю. Руденком, Б. Чижевським та іншими. Проблемі 
морального виховання молодших школярів у системі позакласної діяльності 
присвячене дослідження І.Трухіна, А. Кузьмінського, В. Омельяненка та ін. 

Мораль, як форма суспільної свідомості, постійно змінюється під впливом 
нових об`єктивних і суб`єктивних чинників, набуває нових якостей. Слово 
«мораль» французького походження, що означає: система норм, правил і вимог 
до поведінки людини, які визначають її обов`язки у ставленні до суспільства та 
інших людей. Мораль регулює поведінку людини в усіх сферах суспільного 
життя – у праці, побуті, політиці, науці, у сімейних, особистісних, колективних, 
міжнаціональних та міжнародних стосунках [3; 5].  

На думку І. Беха, моральність є формою суспільної свідомості щодо двох 
сфер – світу людей і світу речей. Може виступати і як суб'єкт-суб'єктне, і як суб'єкт-
об'єктне ставлення [1]. Внутрішньою ціннісною основою духовності, культури 
суб'єкта, яка спрямовує людську активність на утвердження самоцінності 
особистості, усвідомлення обов'язків людини перед іншими людьми, перед 
Батьківщиною, суспільством, нацією, природою, усе це, за твердженням 
К. Чорної, включає моральність. У ставленні до особистості моральність виступає 
метою, перспективою її вдосконалення, вимогою, її зміст проявляється у формі 
норм і оцінок, які мають загальний, обов’язковий для всіх характер. Моральність 
відображає гуманістичну перспективу розвитку людства, визначає критерії 
оцінки людських цілей і засобів їх досягнення. З моральної точки зору 
оцінюються не лише практичні дії, вчинки людей, але й їхні мотиви, стимули і 
наміри [6, с. 59]. 

У педагогічному словнику С. Гончаренка зазначається, що моральне 
виховання – одне з найважливіших видів виховання. Воно полягає у 
цілеспрямованому формуванні моральної свідомості, розвитку морального 
почуття і навичок моральної поведінки людини відповідно до певної ідеології. 
Моральне виховання здійснюється на національному ґрунті шляхом засвоєння 
національних норм і традицій, багатої духовної культури народу, тих моральних 
норм і якостей, які є регуляторами взаємовідносин у суспільстві, узгодження дій і 
вчинків людей [2, с. 156-158]. 

В основі змісту морального виховання лежать загальнолюдські моральні 
цінності – це набуті попередніми поколіннями незалежно від расової, 
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національної чи релігійної приналежності моральні надбання, які визначають 
основу поведінки і життєдіяльності окремої людини або певних спільнот [3; 4]. 

Таким чином, означена проблема була актуальною на різних етапах 
розвитку людського суспільства і є центральною у вченнях різних часів. Мораль 
існує з початку утворення людського суспільства. Моральність містить у собі 
моральні цінності й ідеали, що відображають рівень розвитку як окремої 
особистості, так і народу в цілому. Будучи ядром особистості, моральність визначає 
характер життєвої позиції людини й результати її діяльності. 
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1. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку. Київ : Академвидав, 
2012. 256 с. 
2. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 
376 с. 
3. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. Київ: Знання-
Прес, 2003. 418с. 
4. Сойчук Р. Л. Відповідальність як найважливіша характеристика зростаючої 
особистості. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 2 / упоряд. О. Б. 
Петренко ; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С Ціпан та ін. Рівне : 
РДГУ. 2018. С. 212–221. 
5. Сойчук Р. Л. Формування лідерських якостей учнів початкової школи: погляд 
на проблему // Pedagogy : Theory, Science and Practice : Collective monograph. 
Yunona Publishing, New York, USA, 2020. 224 p. Pp. 34−51. 
6. Чорна К. І. Виховання моральності підростаючого покоління: Наук.-метод. 
посібн. / К. І.Чорна, В. О. Білоусова, В. А.Киричок, Л. П.Осьмак, В. О. Павленчик. 
Київ: Богдана, 2005. 288 с. 

 
 
 

ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ 
ОСОБИСТОСТІ 

 
Бабак Оксана Петрівна,  
вчитель української мови та літератури ІІ 
категорії, Судилківський ліцей 
Судилківської сільської ради 
Шепетівського району Хмельницької 
області, Хмельницька область, 
Шепетівський район, с.Судилків 
 

Інтеграційні процеси, що відбуваються в українському суспільстві, 
вимагають нової школи, метою якої є створення «умов для розвитку і 
самореалізації кожної особистості», формування покоління, «здатного навчатися 
упродовж життя» («Національна доктрина розвитку освіти»). Такий підхід є 
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вимогою часу. Головними проблемами, на які сьогодні орієнтує дидактика, мають 
бути не просто питання «що вчити?», а «для чого вчити?» і «як учити?». 

Сучасна освіта працює на майбутнє країни та  прагне забезпечити 
національну самобутність, а отже, прагне направити світоглядну місію школи в 
лоно культури, моральності, духовності. Духовність і моральність стають тими 
чинниками закладу, що дозволяють дитині звернутися до загальнолюдських 
цінностей; залучитись до національної культури, традицій; за християнською 
вірою творити добро, що виступає серцевиною нашої свідомості, гуманно 
ставитися до інших людей, поважати і розуміти їх. 

Усе це дає право стверджувати, що духовність і моральність виступають 
тією ціннісно-гармонійною основою національної світоглядності, того 
відповідального індивідуалізму, формуванню якого повиннен бути 
підпорядкований увесь освітній процес. 

Саме через зміст навчальних предметів реалізуються різні напрями 
виховання, що сприяє формуванню та засвоєнню найважливіших 
загальнолюдських моральних цінностей. Водночас, формування моральних 
цінностей відбувається ще з початкової школи, де розглядається необхідність 
допомогти дитині повноцінно увійти в існуючий навколо неї світ, не втрачаючи 
при цьому своєї індивідуальності, свого власного неповторного світу. А його 
потрібно шукати у національно-історичних, соціальних, психологічних і 
культурних особливостях. 

Як вчитель-словесник, переконана, що саме на уроках літератури значна 
увага приділяється ідеям смисложиттєвої сфери та громадянського виховання. 
Саме на основі вивчених творів відбувається  формування в учнів уявлень про 
українське суспільство, знань про рідний край, розкриття на доступному для 
дітей рівні особливостей взаємодії людей в родині, в класному та шкільному 
колективі; виховання в них позитивного ставлення до державних і народних 
символів України, поваги до її історичного минулого; виховання відповідальної 
особистості. 

Любов до рідного краю, рідної мови починається з любові до своїх рідних, 
до своєї родини, до рідної школи. Поступово із зростанням особистості, ця любов 
переходить у любов до  Батьківщини, до її історії,  сучасності, до людей. 

Успішність виховних впливів з метою виховання громадянськості також 
залежить від умілого використання як традиційних, так і інтерактивних методів, 
адже навчання повинне формувати у здобувачів освіти здатність креативно 
мислити, вміння зіставляти й аналізувати факти, аргументовано захищати власну 
точку зору, вчитися глибше занурюватися у бездонну криницю мудрості та 
життєвого досвіду. У цій ситуації на допомогу вчителеві мають прийти 
найсучасніші інновації. І якщо провідною ідеєю педагога буде виховання дитини 
з високими моральними якостями, то він неодмінно базуватиме роботу на 
безмежному аспекті творчих ідей та знахідок. 
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Саме тому в своїй практиці використовую такі методи та елементи 
інноваційних технологій: 

-  традиційні: стимулювання діяльності і поведінки, усвідомлення 
громадянських цінностей суспільства. 

-  інтерактивні: евристичні бесіди, творчий аналіз результатів спільної 
діяльності, ігрові ситуації, встановлення правил, інтерв’ю, створення ситуацій 
успіху, а також різні види творчо-розвивальних технологій: технологія 
особистісного «відкриття» знань, умінь і навичок; навчальне дослідження; ігрова 
технологія; проектна технологія; розв'язування дослідницьких проблем; 
технологія розвитку умінь і навичок ефективного спілкування. 

Отож, як зазначають науковці, духовно-моральне виховання – 
організований цілеспрямований виховний процес сприяння духовно-моральному 
становленню особистості, що веде до опанування і прийняття дітьми ієрархії 
духовних цінностей та передбачає формування у представників підростаючого 
покоління таких рис духовної свідомості, як: почуття (сумління, обов’язку, віри, 
відповідальності, патріотизму); індивідуального духовного обліку (терпіння, 
послуху); особистої позиції (здатності розрізняти добро і зло, прояву 
самовідданої любові (до ближніх), готовності до подолання життєвих 
випробувань); духовно зумовленої поведінки (готовності до служіння людям і 
Батьківщині, проявів духовної розсудливості, милосердя, доброї волі). Адже 
сьогодні суспільству необхідно мати випускника, який не тільки знає і вміє 
здійснювати якісь операції, а людину компетентну, в якій поєднано «знаннєві» 
уміння і соціально-культурна поведінка, ініціативність, здатність працювати в 
групі, прогнозувати й досягати своєї мети. 
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Осмислення наукового феномену приватної вищої освіти в Україні було 

започатковано в середині 90 – х років, коли недержавні ЗВО стали помітним 
фактором суспільного життя. Першими, хто писав про приватний сектор вищої 
школи, були ректори, проректори, завідувачі кафедр та викладачі недержавних 
закладів вищої освіти. Метою їх публікацій було ознайомити громадськість 
України з проблемами, що  стоять перед недержавними закладами, наголошуючи 
на  їх важливому суспільному значенні.  

У другій половинні 90–х років, коли було накопичено необхідний обсяг  
фактів і зроблені перші узагальнення, прийшов час наукових досліджень. В 1997-
1999 роках різним аспектам виникнення, становлення і функціонування приватної 
вищої освіти в Україні досілдження С.Жарої, О.Дікової-Фаворської, В.Вихрової, 
С.Рєзанової, Г.Артюх та ін.  

Особливий інтерес викликають праці зарубіжних дослідників про 
недержавну вищу освіту, серед яких варто виділити монографію американського 
політолога Дж. Стетара “Оновлення та реформа вищої школи: приватна вища 
освіта в Україні у 1991 – 1996 рр.” (1996 р.). Особливістю цієї роботи є те, що усі 
перипетії становлення недержавної вищої освіти в Україні автор аналізує у 
порівнянні  з аналогічними  процесами в інших країнах. 

Історія становлення приватної вищої освіти сягає часів Київської Русі, коли 
освіта була як справою держави, так і церкви і приватних осіб. Саме це і 
забезпечило  досить високий  у порівнянні з  сусідніми  і західноєвропейськими 
державами  рівень освіченості  давньоруського (ранньоукраїнського)  суспільства.  
Розпад Київської Русі, втрата незалежності і відсутність  в українців тривалий час 
власної держави створювала умови, коли національна освітня діяльність  в 
Україні могла  здійснюватися лише як результат  ініціативи громади, 
професійних, релігійних та інших об’єднань і окремих приватних осіб.  Перші 
вищі навчальні заклади  України – Острозька і Києво–Могилянська академії – з 
початку їх існування  фінансувалися не державою, а приватними  особами 
(меценатами), різними організаціями, релігійними та іншими  товариствами і за 
рахунок внесків студентів. За зразком Києво–Могилянської академії  були 
організовані і православні колегії (колегіуми) у  Чернігові,  Харкові і Переяславі.  

Знищення царським урядом автономної  Гетьманщини спричинило регрес 
в освітній сфері України. Російська імперія прагнула тримати під повним 
контролем всю систему освіти, розглядаючи її  як важливий інструмент  
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зміцнення свого впливу  на населення, особливо в національних  районах. Але час 
брав своє. Після  селянської реформи 1861 р. і ліквідації  кріпосного права  
соціально–економічні відносини  в державі урізноманітнилися.  Життя стало 
вимагати  більше освічених людей. В цих умовах  починається новий етап  у 
розвитку  вищої освіти в Україні. Державний її сектор був домінуючим. Але 
бурхливий розвиток ринкових відносин вів до зміцнення  недержавної вищої 
освіти, однак вже не як національної, а як складової  частини загальноімперської  
системи недержавної (приватної) освіти.  У 1917 р. на території 9 підросійських 
губерній України  діяло 15 приватних вузів. 

В умовах  Української революції 1917 – 1920 рр. починається відродження  
української вищої школи. Зусиллями громадськості, кооперативних організацій і 
державних органів у 1917 – 1918 рр. було відкрито у Києві Український народний 
університет, Українську науково–педагогічну академію, Народний політехнікум, 
Польський і Єврейський університети; вищі навчальні заклади у Полтаві, 
Кам’янці–Подільському, Катеринославі, Чернігові та інших містах  України. 

З перемогою більшовиків усі приватні вищі навчальні заклади в Україні 
були  перетворені в радянські вищі школи, або закриті. Освіта і виховання  стали 
державною монополією і фінансувалися з державного бюджету. 

Радянська вища школа за роки свого існування  накопичила значний 
потенціал. Загальна кількість студентів в Україні в останні роки  її перебування у 
складі СРСР перевищувала 850 тисяч, що було у 24 рази більше, ніж у 1917 р. 
Щороку понад 150 тисяч  юнаків і дівчат  України вступали до вузів, а майже 140 
тисяч одержували  дипломи спеціалістів.  Досить розвинутою була  система  
заочного і вечірнього навчання,  яка охоплювала 300 тис. чол.  

Але поряд з безсумнівними успіхами, у роботі  вищої школи України  в 
останні десятиліття ХХ ст. стали все яскравіше проявлятися ознаки 
неблагополуччя. Державна система  освіти в СРСР фінансувалася за залишковим 
принципом. Всесоюзний перепис 1989 р. показав, що на 100 тис. жителів 
Радянського Союзу  припадало 1867 студентів.  За цим показником СРСР 
опинився на  44  місці у світі – між Португалією і Таїландом. Україна з її 1700 
студентів на 100 тисяч жителів  у світовому рейтингу опинилася аж на 50 місці. В 
республіці існував величезний  незадоволений попит  на вищу освіту.  Щороку 
студентами  вузів ставало  менше 50% від загального числа абітурієнтів. 

Все це відбувалося  в умовах, коли  роль освітнього фактора в житті 
людства кардинально  посилилася. Світ вступав у нову фазу   свого розвитку, яка 
в політичних науках називається інформаційною. Одним з головних  законів її 
функціонування вважається  пріоритет  освіти.  Україна, що за параметрами свого 
розвитку  знаходилася, за оцінкою вітчизняних спеціалістів, в початковій  стадії 
переходу від індустріальної фази розвитку до інформаційної, в освітній сфері 
значно відставала від  розвинутих країн світу. Ця сфера опинилася у стадії 
глибокої кризи,  яка була проявом загальної структурної кризи, в  якій  опинилося  
радянське суспільство в останнє десятиліття свого існування.  
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Отже, поява приватної вищої школи в Україні стала неминучою вже у 
другій половині 80 – х років. Наприкінці 80 – х років у вищих навчальних 
закладах все частіше стали  заявляти про себе  викладачі, які виступали з 
власними, новаторськими пропозиціями з вдосконалення освітнього процесу. 
Настрої новаторів  були співзвучні  атмосфері пошуків  і очікування ринкових 
перетворень, з  якими  пов’язувалися надії на вирішення  багатьох соціально – 
економічних проблем. За  більш якісну і ефективнішу  роботу вузівських 
працівників  батьки студентів  готові були вносити  відповідну плату. Справа 
була за дозволом держави. 

Список використаних джерел: 
1. Добрянський І. Приватна  вища  освіта:  філософсько-практичний  аспект.  

Педагогіка толерантності. 2002. № 3. С. 28–30. 
2. Зязюн І. А. Гуманістична парадигма в освіті.  Вища освіта в Україні: 

реалії, тенденції, перспективи розвитку: Тез. міжнар. наук.-практ. конф. 
К., 1996. Ч 1. С. 54–56. 

3. Крізь терни...: Нариси становлення приват. вищ. освіти в Україні /  За заг. 
ред. В. І. Астахової. Х., 2001. 

4. Черних О. В. Освіта як комунікативний процес. К., 2004. 
 
 

 
ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

У СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 
 

Богданець Наталія Русланівна,  
вихователь групи продовженого дня 
Рокитнівського ліцею №2, здобувач 
ступеня вищої освіти «магістр»,  
Міщеня Оксана Миколаївна,  
кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки початкової, 
інклюзивної та вищої освіти, Рівненський 
державний гуманітарний університет, 
м. Рівне 

 
На сучасному етапі розвитку українського суспільства набуває 

актуальності проблема моралі та етичної культури. Морально-етична культура 
виступає способом осягнення дійсності, є спрямовуючою силою до вершин 
моралі, людського духу, усвідомлення цінності людського життя.  

Головним завданням сучасної школи є формування гармонійної, духовно 
багатої та національно свідомої особистості. Тому одним з актуальних напрямів 
освітнього процесу сучасної школи є моральне та етико-культурне виховання 
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особистості. Особливе значення для морального та етико-культурного виховання 
має початкова школа. Це зумовлено специфічністю молодшого шкільного віку, 
оскільки він є сприятливий до засвоєння моральних цінностей і культурних 
знань, формування духовно орієнтованої та культурної поведінки. 

Аналіз наукових досліджень свідчить про те, що проблему морального, 
культурного та етичного виховання вивчали впродовж історичного шляху 
розвитку людства та продовжують її розробляти представники різних наук.  

У філософії поняття „етичної культури" на сьогодні не має однозначного 
тлумачення. По-різному його характеризують та визначають представники 
ідеалістичної філософії (Д.Юм), феноменологічної методології (Е.Гуссерль), 
персонатізму (Е.Мун'є), екзистенціонанізму (ІІ.Рікер), інтуїтивізму (Д.Мур) [5]. 

Сучасні вітчизняні психологи (І.Бех, Л.Божович, М.Боришевський, 
Г.Горська, З.Карпенко, О.Матвієнко, В.Москалець, М.Савчин) у дослідженнях 
підкреслюють на філософсько-психологічне тлумачення моральності особистості, 
зокрема, на гуманістичне спрямування в психології. 

Теоретичні основи морального, етичного, культурного виховання 
висвітлені як у працях видатних педагогів минулого, зокрема, К.Ушинського, В. 
Сухомлинського, так і в працях сучасних учених: І. Беха, Л. Божович, А. Богуш, 
С. Гарячої, В. Кременя, О. Савченко, О.Сухомлинської та ін. [5, с. 56]. 

Незважаючи на зростання інтересу науковців до проблеми морального, 
етичного та культурного виховання школярів, аналіз наукової літератури 
свідчить, що вивчення особливостей виховання молодших школярів не знайшло 
відображення у сучасній психолого-педагогічній літературі. 

Зміст початкової освіти - основа різнобічного розвитку учнів, формування 
у них мислення, пізнавальних інтересів, оволодіння навичками здобуття знань, 
виховання навиків культурної поведінки. У цей період в школярів формуються 
інтелектуальні, соціальні і морально-культурні якості. Саме в початковій школі 
учні отримують знання правил культурної поведінки, розуміння моральних та 
етичних  норм, що служитимуть підґрунтям їхньої успішної діяльності і 
соціальної поведінки впродовж усього їхнього життя [2, с. 56]. 

У початковій школі моральне, етичне  та культурне виховання учнів має 
виразну особливість, зумовлену передусім віковими особливостями учнів. 
Молодший шкільний вік є сенситивним для морального виховання, оскільки в 
цей період закладається підґрунтя світосприйняття, активно формується моральна 
сфера, інтеріоризуються моральні цінності, усвідомлюється необхідність 
моральних якостей, поведінки, дотримання моральних норм. 

В.Сухомлинський відзначав, що учні живуть своїми уявленнями про добро 
і зло, про честь і безчестя, про людську гідність; у них навіть своє вимірювання 
часу: в роки дитинства день здається роком, а рік - вічністю. «Виховання в 
молодшому шкільному віці - від 6 до 10 років - я назвав би школою сердечності», 
- писав В.Сухомлинський [5, с. 19]. 

Сучасні вчені І.Бех, С.Гаряча, В.Киричок, О.Савченко, Л.Хоружа та ін. 
досліджували психолого-моральний розвиток молодших школярів та розглядали 
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різні чинники і аспекти оптимізації морального, етичного та культурного 
виховання молодших школярів.  

О. Савченко підкреслює, що молодший шкільний вік - надзвичайно 
значущий період у житті. У ньому яскраво виявляються риси дошкільного 
дитинства і типові особливості школяра. Цей вік багатий прихованими 
можливостями розвитку, які важливо своєчасно помічати і підтримувати. У цей 
час закладаються і розвиваються основи психічних якостей. Учнів характеризує 
природна допитливість, емоційність, вразливість, довіра до дорослих, бажання 
наслідувати їх, випробовувати власні сили і можливості [4, с. 56]. 

В. Киричок у роботі «Гуманне ставлення до дитини» зазначає, що «період 
молодшого шкільного дитинства є сенситивним для засвоєння моральних правил 
і норм, етико-культурного виховання. Це обумовлено надзвичайною 
пластичністю психіки дітей цього віку, здатністю до емоційного відгуку як 
передумови моральних почуттів, новоутвореннями, пов’язаними з 
підпорядкуванням мотивів, появою внутрішніх механізмів регуляції поведінки 
тощо» [3, с.16]. Вчена переконана, що молодший шкільний вік має такі 
можливості для виховання, які не можуть повторитися в інші періоди життя. 

О. Чорна зазначає, що у молодших школярів відсутній власний моральний 
досвід, тому діти вірять в істинність того, що їм говорять дорослі, перш за все у 
безумовність і необхідність моральних та культурних норм. Бувають випадки, що 
діти, хоча і знають, як потрібно поводитись, нехтують усіма правилами, що 
пояснюється тим фактом, що дорослі обмежуються словесними формами 
виховання, мало вправляючи дітей [5, с. 20]. 

Отже, з метою морального та культурного виховання учнів початкової 
школи потрібно проводити велику виховну роботу, спрямовану на більш 
усвідомлене засвоєння дітьми моральних та етико-культурних знань і уявлень про 
елементарні норми й правила поведінки, що будуть відігравати важливу роль у їх 
майбутньому житті. 

Список використаних джерел: 
1. Бех І. Психологічний супровід особистісно зорієнтованого виховання. 
Початкова школа. 2005. № 3. 1-6 с. 
2. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. 
К.: Видавничий центр «Академія», 2012. 576 с.  
3. Володько  В.М.  Педагогічна система навчання: теорія, практика, перспективи. 
К.: Пед. преса, 2010. 148 с. 
4. Гаряча С.А. Виховання основ етичної культури в теорії і практиці сучасного 
виховання. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГА ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ 
РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» 

 
Бойко Анна Едуардівна,  
науковий співробітник лабораторії 
позашкільної освіти, Інститут проблем 
виховання НАПН України, м. Київ 

 
З впровадженням концепції «Нової української школи» сучасний освітній 

процес у закладах позашкільної освіти підвищує вимоги до педагогічних 
працівників закладів позашкільної освіти. Відповідно до Закону України “Про 
позашкільну освіту” педагогічним працівником закладів позашкільної освіти 
повинна бути особа, яка має належний рівень професійної підготовки, здійснює 
педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи [2]. 

З огляду на це,  професійна підготовка педагога закладу позашкільної 
освіти має сприяти удосконаленню освітнього процесу в ньому, його програмно-
методичного забезпечення, запровадженню нових форм і методів діяльності, 
підвищенню педагогічної майстерності педагогічних колективу. 

Головним залишається завдання задовольнити потреби працівників 
закладів позашкільної освіти з оволодіння новітніми технологіями навчання і 
виховання  у досягненні нової наукової інформації. Тому, у закладі позашкільної 
освіти має бути створена система підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, 
яка покликана розвивати, творчий потенціал сучасного педагога, вдосконалювати 
його методичну культуру.  

Дуже важливо, особливо за умов відсутності спеціальної методичної 
служби, щоб у закладі позашкільної освіти проводилася робота з підтримки 
кращих керівників гуртків, спеціалістів вищої категорії з узагальнення досвіду їх 
роботи. Це здебільшого педагоги, які мають вищу професійну освіту, володіють 
новітніми технологіями навчання і виховання, які відповідають потребам 
розвитку особистості, сприяють розкриттю їх талантів, духовних, розумових, 
фізичних здібностей, узагальнюють, впроваджують передовий педагогічний 
досвід, поширюють інновації в системі позашкільної освіти, беруть активу участь 
у роботі методичних об’єднань або керують ними, розробляють програми, 
методичні рекомендації, посібники, беруть активну участь у підвищенні 
кваліфікації педагогічних працівників закладу, проведенні семінарів, курсів, 
нарад тощо. 

З метою удосконалення рівня методичного, науково-методичного 
забезпечення діяльності, заклади позашкільної освіти мають активізувати та 
удосконалити свою методичну роботу дотримуючи наступних вимог:   

• враховувати нові досягнення педагогічної науки і передової 
педагогічної практики; 

• обґрунтовано визначати стан актуальних проблем удосконалення 
освітнього процесу; 
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• залучати зацікавлених спеціалістів інших установ і організацій для 
творчої реалізацію сучасних завдань, поставлених перед педагогічною 
громадськістю закладів позашкільної освіти; 

• враховувати рівень професійної компетентності, потреби профільних 
закладів позашкільної освіти для удосконалюючи систему підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів тощо [1]. 

Відповідно концепції «Нової української школи» у процесі професійної 
підготовці педагог закладу позашкільної освіти має оволодіти знаннями: 1) з 
основ методичної роботи і методики педагогічних досліджень; 2) сучасних 
досягнень психолого-педагогічної, методичної науки і досвіду роботи 
педагогічних колективів інших закладів позашкільної освіти як свого регіону, так 
і за його межами; 3) з проблем діяльності сучасних закладів позашкільної освіти, 
організації освітнього процесу в них, розвитку позашкільної освіти в країні, 
регіоні та за їх межами; 4) щодо потреб і вимог до створення системи підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів [3]. 

Підсумовуючи вищеозначене, відповідно до вимог реалізації концепції 
«Нова українська школа» система професійної підготовки педагога закладу 
позашкільної освіти в умовах має постійно сприяти формуванню педагогічних 
кадрів з високим рівнем професіоналізму, інноваційним творчим стилем 
аналітичного мислення, високими комунікативними та організаційними 
здібностями. 

Список використаних джерел: 
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Євроінтеграційні процеси, які відбуваються в системі освіти ХХІ ст., 

зумовлюють переосмислення та оновлення підходів до проєктування і організації 
сучасного освітнього середовища, впровадження нових форм, методів та 



 
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГА  

У ВИСОКОСМИСЛОВОМУ ПОЛІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ  
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, 31 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ 

 
 

 

28 
 

технологій, які забезпечать підвищення якості освіти. Подолання стихійності, 
чітка орієнтація на кінцевий результат, логічний взаємозв’язок між складовими 
процесів та явищ в освітньому просторі – це ті необхідні характеристики, які 
повинні бути притаманні сучасному освітньому процесу, і одним із шляхів 
досягнення цієї мети є широке застосування педагогічного моделювання як 
методу системного дослідження і проєктування, управлінської та пізнавальної 
діяльності. 

Проблемі педагогічного моделювання присвячено дослідження багатьох 
науковців. Так, О. Борисова, Л. Карасьова досліджують 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, В. Загвязинського, Л. Семушиної та інших. 

У працях сучасних учених (С. Мартиненко, І.  Новіков, О. Савченко, 
В. Штофф) стверджується думка про те, що моделювання глибоко проникає в 
теоретичне мислення і практичну діяльність людини. В галузі педагогічної науки 
визнано, що одним із важливих напрямів пошуку шляхів підвищення якості 
освіти є розробка моделей освітніх процесів та явищ.  

На думку О. Савченко, моделювання – це метод дослідження об’єктів на 
їхніх моделях-аналогах; побудова і вивчення моделей реально існуючих 
предметів і явищ і тих, що спеціально сконструйовані [3, с. 490]. Педагогічне 
моделювання передбачає вивчення і відтворення у спрощеній формі структури 
багатофакторного явища засобами штучно створеного аналога із застосуванням 
спеціальних символічних знаків. Сутність педагогічного моделювання 
розкривається як відображення характеристик існуючої педагогічної системи у 
спеціально створеному об’єкті. Науково-обґрунтована модель певного процесу 
дозволяє побачити не лише його статичний стан, але і динаміку, створює умови 
для прогнозування його розвитку. 

Дослідники стверджують, 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. 9]. 

Застосовуючись у педагогічній науці та практиці, педагогічне 
моделювання виконує низку важливих функцій. У сучасних дослідженнях 
означеної проблеми аналізуються різні функції: абстрагуюча, синтезуюча, 
дидактична, прогностична, функція екстраполяції та інтерполяції тощо [1, с. 19]. 

Абстрагуюча функція передбачає уявне виокремлення певної властивості 
або ознаки об’єкта, процесу чи явища з метою більш глибокого їх дослідження. 
Тісно пов’язана з нею дескриптивна функція, яка за рахунок абстрагування 
моделі дозволяє достатньо просто пояснити досліджувані явища та процеси. 
Синтезуюча функція передбачає можливість поєднання у моделі властивостей 
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багатьох різних предметів, явищ і процесів. Евристична функція означає 
можливість тимчасового переключення з реального об’єкта на уявний – його 
модель. Дидактична функція передбачає застосування моделей (моделювання) з 
метою підвищення якості та ефективності освітнього процесу. Демонстративні, 
ілюстративні та навчально-евристичні моделі виконують функцію екстраполяції 
та інтерполяції, а це означає, що модель надає додаткову, доповнюючу 
інформацію про досліджуваний об’єкт. Прогностична функція дає можливість 
передбачати майбутні явища та стани систем і процесів, які моделюються. 
Важливою є і нормативна функція, що полягає в отриманні відповіді на запитання 
«як має бути?» відповідно до прийнятих норм.  

Усі функції реалізуються комплексно, забезпечуючи різні аспекти 
застосування моделювання в педагогічній теорії та практиці (гносеологічний, 
загальнометодологічний, психологічний) [2, с. 25]. 

Таким чином, педагогічне моделювання через багатофункціональність і 
різновекторність сфери застосування забезпечує реалізацію сучасних підходів до 
організації освітнього процесу та сприяє підвищенню якості освіти. 
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Сучасний процес модернізації вищої освіти, у тому числі і педагогічної, 

проходить у контексті світових, європейських освітніх тенденцій. Перетворення у 
сфері вищої освіти характеризуються багатьма змінами, серед них виділяється 
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втілення у вищу професійну освіту компетентнісного підходу (рух від поняття 
«кваліфікація» до поняття «компетенція»). 

У педагогічній науці компетентність розглядається як єдність знання і 
досвіду, здатність і готовність випускника діяти у ситуації, що складається та 
вирішує професійні, соціальні та особистісні проблеми. Реалізація 
компетентнісного підходу на рівні освітнього процесу ЗВО передбачає 
переорієнтацію у відповідності зі сформульованими на компетентнісній основі 
цілями і результатами освіти змісту навчання на діяльнісний тип, впровадження 
ситуацій та задач, що моделюють соціальний і змістовно-професійний контексти 
майбутньої професії та формування компетенцій, що виступають як засіб 
формування і діагностики компетенцій. З цього виходять функції 
компетентнісного підходу у вищій освіті: операційна (пов’язана з визначенням 
результатів освіти у вигляді компетенцій), діяльнісно-технологічна (спрямована 
на конструювання діяльнісного типу змісту навчання, максимально наближеного 
до сфери майбутньої професії здобувачів), виховна (пов’язана з посиленням 
виховної складової освітнього процесу), діагностична (спрямована на розробку та 
удосконалення системи моніторингу якості професійно-освітнього процесу). 

Серед основних принципів реалізації компетентнісного підходу у вищій 
освіті, що уточнюють його сутність, виділяють діагностичність, що передбачає 
поетапне виявлення ступеня сформованості компетенцій за допомогою 
діагностико-критеріального апарату. 

Ефективність навчального процесу значною мірою залежить від здійснення 
аналітичної, контрольної та оцінювальної функції викладачем. Названі функції 
охоплюють навчально-пізнавальну діяльність здобувачів освіти і є механізмом 
взаємодії підсистем процесу навчання, важливою умовою забезпечення його 
якості. Мета реалізації аналітичної, контрольної та оцінювальної функцій у 
навчальному процесі закладу вищої освіти полягає в безперервному 
вдосконаленні всіх його складових на основі вирішення таких завдань: 
визначення рівня навчальних досягнень майбутніх фахівців; з’ясування якості 
засвоєння вивченого матеріалу здобувачами; оцінювання відповідності форм і 
методів навчання цілям та завданням професійної підготовки майбутніх фахівців; 
визначення ефективності самостійної, індивідуальної роботи здобувачів тощо. 

Контроль за ходом педагогічного процесу і його результативністю, 
своєчасна діагностика професійного становлення особистості майбутніх фахівців 
– це важливі складові, без яких неможливо вирішити проблему підготовки 
висококваліфікованих кадрів. Важливим методом збору необхідної інформації 
про закономірності навчального процесу, його результативності у професійному 
становленні здобувачів являється моніторинг. Дидактичний моніторинг – система 
цілеспрямованої діяльності викладачів вищої школи зі збору, зберігання, 
систематизації, узагальнення та застосування для проєктування і корекції 
інформації про стан та тенденції навчального процесу, його вплив на професійне 
становлення майбутніх фахівців. Переорієнтація предметного на особистісно 
орієнтоване навчання підвищує роль моніторингу в професійному розвитку 
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кожного здобувача вищої освіти. Будь-яка діяльність не буде мати позитивного 
результату, якщо не відслідковувати процес її виконання. 

У структурі професійної компетентності викладача вищої школи чітко 
виокремлюється оцінювальна компетентність як окрема її складова, що 
визначається як інтегративна якість особистості, яка включає в себе знання, 
уміння, досвід оцінювальної діяльності, сформовану мотивацію до такого виду 
діяльності, володіння її структурою та стійке ціннісне ставлення до її процесу й 
результату. Напрями формування оцінювальної компетентності викладача вищої 
школи :  

- розроблення засобів посилення мотивації майбутніх викладачів до 
власного професійного зростання та самовдосконалення у сфері оцінювання 
навчальних досягнень. Цьому сприяють: поєднання групових та індивідуальних 
форм навчальної діяльності; співвіднесення навчального матеріалу з майбутньою 
оцінювальною діяльністю; моделювання ситуацій, які вимагають підтримки або 
спонукання до діяльності; ознайомлення з майбутньою професійною 
викладацькою та оцінювальною діяльністю; ознайомлення з вимогами, які 
висуваються до знань, умінь і якостей особистості фахівця; створення уявлень 
про викладача вищої школи, усвідомлення ближніх і кінцевих цілей професійного 
навчання; складання об’єктивної професійної самооцінки магістранта; 
формування ціннісних орієнтацій, що пов’язані з професійною діяльністю; 

- забезпечення взаємодії викладачів, які викладають різні предмети, в 
оцінюванні навчальних досягнень магістрантів; 

- систематизація підготовки майбутніх викладачів до здійснення 
оцінювальної діяльності шляхом упровадження навчального курсу «Моніторинг 
та педагогічний контроль у вищій школі» 

- поетапне оволодіння майбутніми викладачами у процесі магістерської 
підготовки сучасними оцінювальними методами та їх закріплення на практиці; 

- активне залучення магістрантів до оцінювальної роботи у період 
асистентської практики. 

Викладач вищої школи має чітко уявляти, як саме оцінювати динаміку змін 
навчальних досягнень здобувачів, їхній особистісний розвиток, підвести підсумок 
освітньої діяльності. 

Структурними компонентами моніторингу можуть бути: параметри 
результативності освітнього процесу; процедура оцінки результативності; форма 
представлень результатів; опис аналізу отриманих даних і висновки, що виходять 
із проведеного аналізу. 

Підготовка майбутнього викладача вищої школи до оцінювальної 
діяльності є одним із пріоритетних завдань вищої професійної освіти на 
сучасному етапі. 
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Термін «духовність» походить від латинського слова spiritus, яким 

позначали «вітер» або «дихання», «подих». У французькій мові слово 
«духовність» має однакове значення з терміном «душа». Отже, найважливішим 
атрибутом духовності є жива енергія, подих, адже жодна жива істота не існує без 
дихання. Духовність за визначенням і є саме життя, але основне питання полягає 
у тому, як жити, як проживати це життя. 

  За останні двадцять років у країнах Євросоюзу та у Сполучених Штатах 
Америки проводяться масштабні дослідження щодо різних аспектів проблеми 
духовності у сфері вищої освіти. Так, дослідник Д. Біх стверджує, що інтерес до 
духовних вимірів вищої освіти постійно зростає. Подібні заяви він виголосив і на 
Міжнародній конференції Духовних студій. 

У його дослідженні, проведеному у 412 коледжах США, виявилось, що 
81% респондентів визначили себе як духовну особистість [1, с. 220]. Разом із тим 
саме визначення духовності учасниками цього дослідження не мало єдиного 
значення. Духовність розглядалась у різних вимірах: і як пошук духовності, і як 
самовладання, і як чуйність, і у релігійних вимірах. І це найбільший успіх цього 
дослідження у виявленні різноманітності трактувань розуміння духовності 
особистості. Першу групу визначень становлять внутрішньо орієнтовані 
значення, увага приділяється внутрішнім почуттям, відчуттям особистості. 
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У межах цієї групи виділяються значення, спрямовані на взаємодію. 
Оскільки, на думку респондентів, духовність визначає спосіб взаємодії 
особистості із зовнішнім світом. 

Р. Хаг у власній праці також схиляється до думки про внутрішнє 
походження духовності [2]. На його думку, духовність особистості надає сенсу 
життю та сприяє розумінню базових життєвих істин. Духовність існує і поза 
межами нашої свідомості і забезпечує взаємозв’язок усіх компонентів 
навколишнього світу. Духовність надихає на досягнення цілей, на праведне 
життя. Духовність охоплює всі сфери розвитку індивіда: розум, почуття, 
поведінку. Вона існує у розвитку, оскільки людина інтегрує життєвий досвід 
протягом усього життя. Таке визначення вченого носить, безумовно, світський 
характер та відкидає зовнішнє походження терміна та ідею його невизначеності. 

А. Чікерін намагався дати робоче визначення духовності із залученням 
широкого спектра людей різного походження. Проте науковець зазначив цікавий 
факт, що не кожна релігійна людина духовна і не кожна духовна людина є релі-
гійною. Духовність - це спосіб життя, який включає кожну мить існування. 
Духовна людина прагне зростання як найважливішої життєвої мети, і щоб бути 
духовними, ми маємо усвідомлено підходити до стилю власного існування.  

Більшість західних учених розуміють концепцію духовності, яка 
проявляється у розумінні, що ми є тими, ким ми є, а релігійна концепція, за їх 
баченням, полягає у тому, що ми є те, що ми робимо. Ці дві сутності існують 
незалежно одна від одної. 

Згідно з Е. Тісдейл духовність є «невловимою темою» і має сім важливих 
пунктів: 

1) духовність і релігія не однакові, але для багатьох людей вони є 
взаємопов’язаними; 

2) духовність - це усвідомлення і шанування цілісності та 
взаємопов’язаності всіх речей шляхом використання власного життєвого досвіду, 
віри в Бога тощо; 

3) духовність завжди присутня у навчальному середовищі; 
4) духовний розвиток являє собою рух до більшої автентичності власної 

особистості; 
5) духовність - це процес набування людського знання через несвідомі і 

символічні процеси, які більш за все виявляються в таких мистецьких формах, як 
музика, мистецтво, образ та ритуал; 

6) духовний досвід здебільшого трапляється зненацька; 
7) духовність значною мірою стосується самоосмислення. 
Ця класифікація з’явилася в результаті дослідження, проведеного 

Тісдейлом у 2003 році [7]. Наступного року вчений Є. Остін надав визначення 
духовності, згідно з яким духовність, по-перше, вказує на наші орієнтири, під 
якими мається на увазі наш суб’єктивний спосіб життя. Іншими словами, 
духовний феномен тісно пов’язаний зі свідомістю людини. Духовність пов’язана 
з тими цінностями, які ми вважаємо найдорожчими, нашими відчуттями того, хто 
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ми є і звідки ми походимо, наші переконання про те, чому ми тут - сенс і мета, які 
ми бачимо у своїй роботі та в житті, і наш сенс взаємозв’язку один з одним і з 
навколишнім світом.  Т. Сєржіованні представив аргументи, об’єднуючи ідею 
духовності із ідеєю керівництва вищими навчальними закладами. Основна ідея - 
це розуміння того, що лідерство починається з природного бажання служити 
іншим. Теорія, заснована на моральному зв’язку з духовністю, є метою 
дослідження вченого, а моральні зв’язки між учителями, батьками та учнями у 
процесі навчання відображають думки та ідеї цього напряму. 

Розглядаючи питання духовності, Дж. Хендерсон та В. Хой визначили 
зв’язок духовності та Щирості як «максимізацію» прийняття організаційної та 
особистої відповідальності за дії, а також відповідальність за своє місце в 
соціальному середовищі. 

Р. Неш і М. Свабі говорять про власне прагнення до духовного, що означає 
«подорож протягом усього життя для створення сенсу».  Р. Неш застосовував 
власне слово для розуміння духовності як керівництва до розуміння життя. 
Науковець використовує грецьке слово “epektasis”, яке позначає «напрямок» до 
таємниці, до «загадкової темряви», яка надихає знайти невгамовне бажання 
відшукати спокій, що перевершує мирське розуміння.  

Наукові джерела, які стосуються питання духовності у вищій школі, 
демонструють шляхи, завдяки яким можна досягти зв’язку з духовним. Проте 
неоднозначність або розбіжність у дослідженнях різних науковців часто може 
призводити до неможливості дійти єдиного та правильного висновку з приводу 
цієї теми. Є загальна думка, що добре ставлення до колег і вміння забезпечувати з 
ними справжню взаємодію, яка призводить до особистої та професійної 
реалізації, є одним із напрямів здобуття «духовності». Приклади духовних 
практик починаючи з початку XX століття показують прогресування включення 
духовності як життєвої частини до буття і можливості бути ефективним лідером. 
Навіть коли читач відокремлює релігійний аспект від слова «духовність», між 
ними все одно багато спільних розумінь. 

У сучасному світі все більше уваги приділяється духовності, особливо 
взаємопов`язаним з нею поняттям – лідерству, наставництву та керівництву у 
вищій освіті. Нинішні дослідники пропонують включення власних дій, зокрема 
духовності, у великий інструментарій, необхідний для ефективного керівництва, 
адже духовність може мати місце у прийнятті рішень у провідних установах 
вищої освіти. 
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Поняття «процес» розглядається як просування, рух уперед, зміна і як хід 

розвитку якого-небудь явища, послідовна зміна станів у розвитку, закономірна, 
послідовна, безперервна зміна наступних один за одним моментів розвитку [6, 
с. 39-40]. 

У своїй роботі ми розглядаємо процес формування, підкреслюючи участь 
педагога в даномуосвітньо-виховному процесі. 

Формуванням ми маємо право вважати не будь-який процес розвитку, а 
тільки такий, який за спрямованістю носить фінальний характер, спрямований на 
досягнення певного цілісного вигляду. 

Багато вчених вважають, що процес виховання нескінченний і не може 
бути завершеним. Ми сприймаємо цю точку зору, але вважаємо, як у будь-якому 
процесі, у формуванні індивідуального іміджу зберігається загальність органічної 
єдності безперервного й перервного. При всій безперервності психічного 
процесу, в ньому завжди є й щось перервне. Індивідуальний імідж майбутнього 
вчителя є перервним компонентом усередині єдиного безперервного процесу 
розвитку культури педагогічної діяльності. Після свого виникнення 
індивідуальний імідж майбутнього вчителя продовжує «жити» у психічному 
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процесі, суттєво впливаючи на нього й не віддаляючись від нього. Процес 
формування, як соціальна якість індивіда, припускає розвиток особистості в 
результаті її соціалізації й виховання. 

Формування індивідуального іміджу майбутнього вчителя є однією із 
сторін єдиного процесу розвитку особистості. Як Д. Фельдштейн відзначає: 
«Розвиток особистості – це єдиний процес соціалізації, коли людина освоює 
соціальний досвід, та індивідуалізації, коли вона виражає власну позицію, 
протиставляє себе іншим, проявляє самостійність шляхом установлення більш 
широких відносин, де вона сама себе перевіряє, «прокручує», виробляє 
перспективу розвитку подальшої цільності, що винятково важливо, виходячи за 
межі даної діяльності [2, с. 148]. 

Виходячи з даних визначень, формування індивідуального іміджу 
майбутнього вчителя представляється як процес створення стійких внутрішніх 
структур і зовнішніх характеристик особистості, спрямованих на його професійну 
самопрезентацію. 

Завдання нашої роботи вимагають розгляду не стільки 
загальноособистісних, скільки специфічних проявів індивідуалізації й соціалізації 
з процесі освоєння майбутнім учителем культури педагогічної діяльності. 
Специфічні конкретизовані прояви індивідуалізації й соціалізації розглядаються в 
психологічних і соціологічних теоріях різного рівня. У соціально-психологічній 
концепції діяльнісно опосередкованого розвитку особистості А. Петровського 
індивідуалізація з'являється як одна з фаз становлення особистості, що займає 
серединне місце між фазами адаптації й інтеграції [4, с. 73-81]. Тут 
індивідуалізація – це повторюваний на кожному віковому етапі й при кожному 
входженні в новий для людини соціум процес. Джерелом розвитку особистості, за 
А. Петровським, слугує протиріччя між потребою людини в персоналізації 
створенні індивідуального іміджу) і зацікавленістю значимого для нього 
оточення, що ухвалюватиме лише ті прояви його індивідуальності, які з 
відповідають його інтересам, а сам процес буде знову й знову повторюватися, 
заповнюючись новим змістом [5, с. 30]. Процес соціалізації розглядається як 
рушійна сила процесу освоєння особистістю культури педагогічної діяльності. 

Ефективне вирішення проблеми формування індивідуального іміджу 
майбутнього вчителя початкової школи як компонента, що забезпечує цілісність 
культури педагогічної діяльності, неможливо без реалізації принципу культуро 
відповідності, тому необхідно брати до уваги умови місця й часу, у яких 
перебуває студент, усю сучасну культуру в широкому й всеосяжному змісті.  

Список використаних джерел: 
1. Бернс Р. Я-концепция учителя. Развитие Я-концепции и воспитание. М.: 
Прогресс, 1986. 423 с. 
2. Енциклопедія освіти /Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. 
К.: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с. 
 
 



 
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГА  

У ВИСОКОСМИСЛОВОМУ ПОЛІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ  
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, 31 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ 

 
 

 

37 
 

3. Педагогічна творчість і майстерність: Хрестоматія / Укл. Н.В. Гузій. К.: 13НМ 
2000. 168 с. 
4. Петровский А. В. Введение в психологию. М.: Издательский центр 
«Академия», 1995. 496 с. 
5. Петровский В. А. Принцип отраженной субъектности в психо-логических 
исследованиях. Вопросы психологии. 1985. № 4. С. 12-34. 
6. Український педагогічний словник /За ред. С. У. Гончаренка. К., 1997. С. 39-
90. 

 
 
 

KEY ASPECTS OF TEACHING IN INTERCULTURAL CONTEXT 
 

Hanna Voronina,  
PhD in Educational Sciences, senior teacher, 
Igor Sikorsky,  
Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv 

 
The processes of globalization and the rapid development of information 

technologies have a great impact on different aspects of humans’ life. Teaching in the 
21st century also needs rethinking and implementing new concepts and approaches that 
equip modern educators with relevant innovative tools to rebuild an educational system 
according to the latest requirements. One important question to be solved is the 
development of intercultural awareness in an increasingly multicultural society.  

The problems of cultural understanding in a global community are currently 
discussed nationally and internationally. The international experts conduct numerous 
researches on intercultural education to find successful strategies and practices of 
teaching and learning in intercultural context (Catarci, and Fiorucci, 2016; Rader, 2018; 
Reimers, and Chung, 2016). 

Globalization opens the door for international cooperation in every part of 
human life. Modern international education brings great advantages for a better 
understanding of other cultures, easy navigating and socializing within diverse 
communities. At the same time, it introduces relevant roles and responsibilities for 
teachers and students in presenting one’s own culture and building tolerance and 
respect to other cultures resulting in mutual learning and exchange (Reimers, and 
Chung, 2016).  

Teaching in a modern world gives educators a unique chance to help children 
not only fulfil their potential and influence on their lives but also develop intercultural 
understanding that is definitely one of four missions of education in this century: 
learning to Know, to Do, to Be and to Live Together (Rader, 2018). Intercultural 
understanding is a prior competence to be acquired for becoming a global citizen of the 
world community. It is crucially important to introduce effective strategies and 
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techniques to teach young people to value their own culture, history, language, and 
those of others.  

The experts in intercultural education identify the major challenges of national 
educational systems throughout the world: 

1. matching learning process, school management and leaner’s background; 
2. addressing issues related to human rights, discrimination and exclusion; 
3. emphasizing sustainable development as an important learning outcome;  
4. planning special steps to respond needs of vulnerable groups; 
5. improving school and educational environment (Catarci, and Fiorucci, 2016). 
Having over 30 years of teaching experience in intercultural context, 

international educational consultant Rader emphasizes on starting the process of 
intercultural education from early years (2018). The researcher also stresses that 
teaching and learning for intercultural understanding can be easily integrated into any 
school curriculum, and gives helpful tips encouraging teachers to start developing 
intercultural competence through including activities for sharing students’ cultures and 
languages, creating an environment for learning from each other, and demonstrating a 
high level of mutual respect (Rader, 2018).  

The knowledge, skills, values, and attitudes build up a basis for successful 
development of intercultural understanding that is a lifelong process. Cultural 
intelligence (CQ) is another closely related and essential concept identified as a 
capability to function effectively in a multicultural society (Rader, 2018). It includes 
strategy (judgements based on intercultural experiences), knowledge (understanding of 
cultural similarities and differences), motivation (interest for active interacting in 
intercultural context) and behavior (capability to adapt to diverse cultures and behave 
appropriately in different situations). 

To sum up, it should be noted that introduction of intercultural education at 
school and development of intercultural understanding from early years is an effective 
way of building balanced relationships for productive international dialogue and 
solving global challenges.  
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Результати сучасних педагогічних досліджень показують, що розвиток 

талантів учнів залежить від майстерності системи підготовки вчителя до роботи з 
обдарованими дітьми. Термін «система» існує вже понад два тисячоліття і 
насправді є неясним, як «множина» або «сукупність». Загалом зазначимо, що 
системний підхід – це метод наукового пізнання, який уможливлює 
відокремлення системи, структури, елемента як на рівні системи в цілому, так і 
кожної з її підсистем, ураховуючи кінцевий ефект, який підпорядкований 
функціонуванню системи [3, с. 51]. 

Отож, система професійної підготовки вчителів – це складна цілісна та 
багатовимірна структурна формація, мета якої полягає у підготовці фахівця, 
здатного творчо підійти до вирішення проблем освітнього процесу. 

Якщо проаналізувати це поняття ширше, то зауважимо, що підготовка 
вчителя до конкретної діяльності – це процес формування його професійної 
готовності, який містить: короткий опис набутих знань; компетентність як 
загальна здатність, заснована на знаннях, досвіді, цінностях та прагненнях, 
набутих під час навчання; готовність як мотивоване бажання виконати обов’язок 
вчителя. Це основна складова професійної майстерності працівника і включає: 

 набуття професійно-педагогічних знань, які є основою для розуміння та 
свідомого подолання труднощів професійної педагогічної діяльності; 

 набуття професійно-педагогічних умінь та навичок [4, с. 89]. 
В основі професійної готовності вчителя лежить його професійна 

компетентність, основними ознаками якої є сукупність критеріїв, що 
визначаються поєднанням структурних компонентів: систем знань, їхньої 
глибини, широкого кола; постійне бажання оновити свої знання, інтерес до 
наукових досліджень, гнучкість мислення, навички спілкування, культура, 
діалектичний світогляд, оволодіння методами аналізу, синтезу, порівняння; 
високорозвинені духовно-моральні настанови. При використанні терміна 
«професійна компетентність вчителя» необхідно розуміти єдність теоретичної та 
практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності. Професійно 
грамотним є вчитель, який достатньо здійснює педагогічну діяльність, 
педагогічне спілкування, досягає високих результатів у навчанні та вихованні 
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учнів. Професійна педагогічна свідомість відіграє важливу роль в особистісній 
характеристиці вчителя [2, с. 67]. 

У нашому дослідженні послуговуємось виокремленими основними 
етапами становлення системи підготовки вчителів до педагогічної діяльності: 

 перший етап – вибір професії, коли орієнтація людини на світ професій 
формується за рахунок переваги педагогічної діяльності як професійної (на етапі 
дошкільної освіти), набуття мотиваційно-психологічних та процедурних 
складових педагогічної діяльності, виявлення соціальної ролі вчителя у 
конкретній предметній області; (етап початкової професійної підготовки). 
Результатом цього ступеня навчання упродовж усього життя є розуміння 
педагогічної діяльності як спрямованої на якісну трансформацію дитини, 
«перетворення людини в людину»; 

 другий етап – самовизначення у професії, оволодіння істотними 
механізмами педагогічної діяльності, готовність до трансформації 
соціокультурного досвіду, пошук (під час навчання здобувача) та утвердження (у 
післядипломній освіті) його педагогічного стилю, усвідомлення освіти як 
трансформаційної допомоги. Результатом цього ступеня є концептуальна позиція 
вчителя-вихователя, визначення системи принципів його професійно-педагогічної 
діяльності; 

 третій етап – професійний саморозвиток, коли авторська концепція 
вчителя реалізується в системі педагогічної діяльності у взаємодії з авторським 
досвідом, освітніми програмами, проєктами, що координують систему 
педагогічних факторів). Процеси осмислення та усвідомлення професійно-
педагогічної діяльності відбуваються одночасно і в «момент їхньої зустрічі» 
професійно-особистісна позиція вчителя-вихователя як ціннісно-смислового 
виховання стає не лише основою, а й джерелом саморозвитку вчителя, 
утвердженням професійної свободи [1]. 

Підготовка вчителя до роботи з обдарованими дітьми має свою специфіку, 
оскільки для цього виду діяльності потрібен високий рівень професійної та 
педагогічної компетентності, заснований на наборі спеціальних знань, умінь та 
наполегливого вмотивованого бажання здійснювати цю діяльність. Професійно-
особистісна підготовка вчителів до роботи з обдарованими дітьми – це 
особистісне утворення на структурному рівні, яке відображає цілісність 
когнітивних, операційно-діяльнісних, мотиваційних, ціннісно-смислових, 
особистісно-рефлексивних компонентів та визначає працездатність вчителя. За 
словами американської вченої М. Лідслі [4], професійна підготовка вчителів до 
роботи з обдарованими здобувачами відповідає трьом рівням кваліфікації: 

І – особистісні характеристики, знання, вміння, ставлення, необхідні тим 
викладачам, які стимулюють відкриття та розвиток індивідуальності кожного 
учня; 

II – знання, вміння та ставлення, необхідні для розвитку будь-якої 
обдарованості певного типу (загальної, інтелектуальної, творчої, особливої 
обдарованості тощо); 
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III – знання, вміння та навички, що забезпечують розвиток високого рівня 
таланту [4, с. 5]. 

Підготовка вчителів до системи роботи з обдарованими дітьми 
здійснюється відповідно до дотримання низки принципів: 

1. Принципу максимального використання педагогічного досвіду в роботі з 
обдарованими дітьми, що сприяє збагаченню навчальної практики. 

2. Принципу актуальності знань та застосування цих знань на практиці. 
Цей принцип поєднує дві позиції, оскільки для педагогічної роботи з 
обдарованими дітьми найбільш актуальною є лише та, яка може бути 
використана негайно у практиці професійної діяльності. 

3. Принцип розв’язання завдань, пов’язаних із попереднім принципом, 
адже найважливішим для фахівця є вміння через навчання навчатися вирішувати 
реальні проблеми своєї професійної діяльності, з якими він не міг впоратися у 
навчанні. 

4. Принцип критичного мислення, який сприяє розвитку критичного 
мислення з метою подолання перешкод у створенні стереотипів у професійній 
діяльності. 

5. Принцип навчання в діяльності. У зарубіжних джерелах цей принцип 
називають «практикою». Його суть полягає в експериментальному тестуванні 
набутих знань на практиці, їхньому критичному осмисленні та усвідомленні. 

6. Принцип співпраці, який перетворює учня з об’єкта в суб’єкт навчання. 
7. Принцип самостійності, коли учень виступає на перший план у 

виявленні своїх потреб у навчанні, підборі та застосуванні підходів до 
використання навчальних матеріалів, оцінці результатів навчання тощо. 

8. Принцип розширення, що передбачає безперервність навчання вчителів, 
розвиток їхньої творчості без відриву від виробництва і тривалий час дозволяє 
паралельно з навчанням відображати власну діяльність, вносити в неї корективи, 
забезпечуючи перенесення набутого рефлексивного досвіду в реальний. 

9. Принцип відбору фактичного змісту навчального матеріалу вважається 
актуальним не лише з огляду на реальні проблеми, які вирішують викладачі, але і 
з огляду на можливість розгортання на основі цього процесу відображення змісту. 

10. Принцип створення рефлексивного середовища для отримання 
максимальної можливості для творчого розвитку та здатності культивувати 
рефлексію в процесі взаємодії. 

12. Принцип обліку індивідуальних особливостей учнів [6, с. 72]. 
На основі цих принципів формується специфічний блок підготовки 

вчителів до роботи з обдарованими дітьми, що складається з шести компонентів, 
що поєднують їхню професійну та особистісну готовність: 

 когнітивний (теоретичний, навчальний) – психолого-педагогічні знання 
в галузі психології та педагогіки обдарованості; 

 операційно-діяльнісний (практичний, психологічний, технологічний) – 
здатність надавати соціально-педагогічну допомогу та підтримку; 
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 ціннісно-смисловий – професійна та особистісна спрямованість 
вчителя, яке ґрунтується на прагненні успішно активізувати та розвивати таланти 
дітей; 

 мотиваційний – високий рівень розвитку пізнавальної та внутрішньої 
професійної мотивації; прагнення до особистісного зростання тощо; 

 особистісний – професійно важливі особистісні якості вчителя: 
творчість, співпереживання, спілкування, соціальна активність (ініціативність), 
незалежність, об’єктивність, толерантність, любов до дітей, внутрішній локус 
контролю; висока та достатня самооцінка тощо; 

 рефлексивний чи аутопсихологічний – знання переваг та недоліків 
власної діяльності [1]. 

Ці компоненти підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми 
дозволяють реалізувати низку функцій: когнітивний компонент реалізує 
когнітивно-гносеологічні інтегративні та виховні функції; операційно-
діяльнісний – аналітико-діагностичні, прогностично-логічні та координаційно-
організаційні функції, які найбільш повно відображають основні практичні 
напрями роботи вчителя з обдарованими дітьми; ціннісно-смисловий – 
рефлексивну, інтегруючу та цільову функції; мотиваційний – цілеспрямовану, 
рефлексивну та регулюючу функції; особистісний – інтегративну, що забезпечує 
цілісність процесу особистого розвитку вчителя, нормативну та комунікативну; 
рефлексивний – рефлексивні, комунікативні та когнітивно-гносеологічні. Функції 
компонентів підготовки виокремлено на основі урахування специфіки основної 
діяльності вчителя, яку він реалізує під час роботи з обдарованими дітьми [1]. 
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Стрімкий розвиток сучасної педагогічної освіти характеризується 

сучасними вимогами, які освіта ХХІ століття висуває перед педагогами. 
Особливої уваги в цих умовах заслуговує формування професійного іміджу 
майбутнього вчителя, оскільки саме педагоги мають бути своєрідним 
еталоном, взірцем для молоді, тому вчителю потрібно бути не тільки фахівцем 
високого рівня, а й вишуканою, вихованою людиною, тобто дотримуватись 
певного іміджу. 

Проблема професійного іміджу майбутнього вчителя початкових класів 
стає все актуальнішою. Концепція Нової української школи наголошує, яким 
повинен бути вчитель. Молодий учитель – це талановита, неординарна, 
багатогранна особистість, яка може повести за собою дітей, зацікавити їх 
навчанням. Імідж педагога розглядається як важливий аспект його 
професіоналізму й засіб педагогічного впливу на школярів. 

Окремі аспекти проблеми формування професійного іміджу 
майбутнього вчителя початкових класів деякою мірою висвітлено науковцями, 
які досліджували: психологію індивідуальності (Б. Ананьєв, В. Мерлін, Є. 
Рогов та ін.); особливості становлення «Я-концепції» особистості (Р. Бернс, А. 
Маслоу, К. Роджерс); концептуальні засади та практичний інструментарій 
іміджології (П. Берд, Л. Браун, Ф. Джефкінс та ін.); сутність професійного 
іміджу фахівця та особливості його ефективної самопрезентації (І. Альохіна, 
В. Бебік, М. Вудкок та ін.); формування педагогічного іміджу та 
«професійного образу Я» майбутнього педагога (І. Володарська, Н. Гузій, А. 
Морозов та ін.); закономірності становлення педагогічної майстерності 
освітянських кадрів та формування професійно важливих якостей майбутніх 
менеджерів освіти (І. Зязюн, Г. Закорченна, В. Сухомлинський та ін.). 

Більшість вітчизняних фахівців трактують і перекладають слово 
«імідж» як образ. Така інтерпретація цього терміна була би прийнятною, якби 
не той факт, що в українській мові слово «образ» має кілька значень: 1) 
зовнішній вигляд кого-, чого-небудь; вигляд кого-, чого-небудь, відтворений у 
свідомості, пам’яті або створений нею; подоба, копія чого-небудь; 2) 
специфічна для літератури і мистецтва конкретно-чуттєва форма 
відображення дійсності; 3) зображення якого-небудь явища через інше, 
конкретніше або яскравіше за допомогою мовного звороту, переносного 
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вживання слова та ін.; 4) те, що вимальовується, постає в чиїй-небудь уяві; 5) 
зображення зовнішнього вигляду кого-, чого-небудь (про портрет, 
фотографію, скульптуру та ін.); 6) відображення в свідомості явищ 
об’єктивної дійсності; 7) обличчя [1, с. 560–561]. 

А. Калюжний у праці «Психологія формування іміджу вчителя» виділяє 
таке поняття, як «імідж людини» – це думка про неї в групі людей у результаті 
сформованого в їхній психіці образу цієї особистості, який виник за 
допомогою прямого їх контакту з нею або завдяки отриманої про неї 
інформації від інших людей [2, с. 27]. 

У педагогічній науці є різні підходи щодо класифікації іміджу. Зокрема, 
за функціональним підходом виокремлюють такі види іміджу: 

• особистісний – імідж педагога, зумовлений його внутрішніми та 
особливими індивідуальними рисами; 

• професійний – імідж учителя, детермінований професійними 
якостями; 

• бажаний – імідж, до якого прагне учитель; 
• дзеркальний – імідж, що відповідає його уявленню про себе; 
•  корпоративний – імідж школи, ЗВО, факультету тощо. 
І. Розмолодчикова дійшла висновку, що «професійний імідж учителя 

початкової школи – це складна системна проблема цілісного розвитку 
особистості майбутнього фахівця, яка може бути вирішена шляхом створення 
спеціальних умов (виокремлення психологічно доцільного та педагогічно 
виправданого компонентів навчального заняття) в процесі вивчення фахових 
дисциплін» [3, c. 13]. Дослідниця у своїй науковій роботі підтримує думку 
Н. Тарасенко, що «професійний імідж майбутнього вчителя – це компонент 
культури педагогічної діяльності, система особистісних і професійних якостей 
(толерантність, тактовність, рефлексивність та ін.), психологічних 
характеристик (позицій, ролей), комунікативних засобів (способів та видів 
спілкування), до яких цілеспрямовано звертається вчитель з метою досягнення 
оптимальних результатів педагогічної діяльності» [4, c. 12]. 

В. Шепель у своїх працях підкреслює, що основними напрямами 
діяльності педагога, значущими для розвитку професійного іміджу, є: 1) 
вербалізація (представлення професійних якостей за допомогою слова); 2) 
візуалізація (зорове уречення). На його думку, ці напрями діяльності надають 
змогу проявити найважливіші професійні якості педагога [5]. 

Отже, імідж педагога є проєкцією його особистості і характеризується 
наявністю власного стилю та сумою індивідуальних характеристик, що 
роблять його неповторним. Особистість має свої позиції, своє яскраво 
виражене ставлення до життя, світобачення, до якого вона прийшла на основі 
великої свідомої роботи.  

Список використаних джерел: 
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На сучасному етапі відкрилися нові перспективи у системі освіти, 

пов’язані з переосмисленням ставлення до організації навчання і виховання дітей 
з особливими освітніми потребами (ООП). Влада, педагогіка, пересічні 
громадяни прагнуть наблизитись до розуміння труднощів, з якими зустрічаються 
ці особи. Актуальність зазначеної проблеми зумовлена тенденцією до зростання 
кількості дітей, які потребують освіти, яка б сприяла їхній соціальній адаптації та 
інтеграції в активне суспільне життя. 

Проблема організації навчання дітей з ООП знаходиться в центрі робіт 
багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців: A. Dyson, A. Millward, C. Clarke, 
D. Mitchell, S. Robson, T. Loreman, Л. Даниленко, А. Колупаєва, Н. Купустин, 
Ю. Найда, М. Сварник, Н. Софій, П. Троханіс, С. Юсфін, Е. Ямбург, Е. Андрєєва, 
В. Бондаря, Т. Ілляшенко, А. Колупаєвої, Н. Сабат, Є. Ярської-Смирнової, 
О. Акімової, Т. Сак, Л. Савчук, Л. Прядко та ін. 

Для реалізації основних положень Концепції ООН про права дитини, 
забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей спеціальне навчання в нашій 
країні здійснюється за трьома напрямами. 
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Офіційно прийнята в державі інтернатна модель перестає бути єдиним і 
обов’язковим типом закладу, в якому діти з особливостями психофізичного 
розвитку вчаться відокремлено та ізольовані від соціуму. У батьків і учнів 
з’явилася можливість вибору різних форм навчання (індивідуальне в домашніх 
умовах, у спеціальній школі, школі-інтернаті, навчально-реабілітаційному центрі, 
в інклюзивному класі закладу загальної середньої освіти тощо).  

Інклюзивна освіта — це розширення участі всіх дітей, зокрема з 
особливостями психофізичного розвитку, в освітньому процесі. Одним із аспектів 
інклюзивної освіти є забезпечення ефективності навчання школярів з ООП в 
закладі загальної середньої освіти. Увага зосереджується на соціалізації дітей цієї 
категорії та досягненні якості навчання. Основною метою інклюзивної освіти є 
якісні зміни в особистісному розвитку таких дітей. 

Інклюзивна освіта визнає, що всі діти різні, а школи й освітня система 
повинні підлаштовуватися під індивідуальні потреби всіх учнів — із 
порушеннями розвитку і без них. Однак інклюзивність не означає асиміляції чи 
прагнення зробити всіх однаковими, її ключовий компонент — гнучкість, 
урахування особистісних характеристик, що визначають темп навчання кожного. 

Основними характеристиками інклюзивної освіти є визнання того, що всі 
діти можуть вчитися; сприймання і повага особливостей школяра; забезпечення 
відповідності освітніх структур, систем і методології потребам усіх учнів; є 
динамічним процесом, що постійно вдосконалюється. 

Інклюзивне навчання може здійснюватися за однією із моделей: 
- модель повної інтеграції (ІНКЛЮЗІЯ), за якою дітей із психологічною 

готовністю включають до спільного навчання зі здоровими однолітками та 
нормотиповим рівнем психофізичного розвитку, що відповідає віковій нормі. 
Осіб з ООП в кількості 1—3 включають до звичайних класів (груп) закладу 
загальної середньої освіти; при цьому вони мають одержувати корекційну 
допомогу за місцем навчання та проживання; 

- модель комбінованої інтеграції, за якої дітей із близьким до норми 
рівнем психофізичного розвитку по 1—3 особи включають до звичайних класів 
(груп) закладу загальної середньої (дошкільної) освіти; у процесі навчання вони 
постійно одержують допомогу вчителя-дефектолога; 

- модель часткової інтеграції, за якої дітей з особливостями 
психофізичного розвитку, які неспроможні разом зі здоровими однолітками 
оволодіти освітнім стандартом, включають до загальноосвітніх класів (груп) по 
1—3 особи лише на частину дня; 

- тимчасова інтеграція, за якої дітей з особливостями психофізичного 
розвитку об'єднують зі здоровими однолітками 2—4 рази на місяць для 
проведення спільних виховних заходів. 

Модель повної інтеграції, яка вважається інклюзивною освітою, 
передбачає участь в освітньому процесі вчителів підтримки (асистентів учителів). 

Отже, за результатами проведеного теоретичного дослідження дійшли 
висновку, що на сучасному етапі навчання дітей з особливими освітніми 
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потребами спрямоване на інтеграцію їх у шкільний колектив з метою соціалізації, 
отримання якісних змін в особистісному розвитку та отримання якісної загальної 
середньої освіти. До того ж, включення дітей з ООП в заклад загальної середньої 
освіти корисне не лише для таких дітей, а й для їхніх однолітків, інклюзивне 
навчання сприятиме особистісному розвитку, появі здатності до емпатійності, 
тактовності у взаємодії, чуйності та толерантності, сприяє формуванню ставлення 
до них, як до рівноправних членів колективу. 
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Анотація. Автором обґрунтовано необхідність підготовки майбутнього 

вчителя до ознайомлення молодших школярів із творами про інклюзивність; 
проаналізовано апробацію особливостей ознайомлення з літературною 
автобіографічною історією-казкою про інклюзивність «Зайчик-нестрибайчик та 
його смілива мама». 

Ключові слова: пiдготовка майбутнього вчителя початкової школи до 
роботи в інклюзивному класі; молодший шкільний вік, інклюзивна література, 
твори про інклюзивність, літературна (авторська) казка, казка про 
інклюзивність. 

Актуальність окресленої проблеми зумовлена Професійним Стандартом  
за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», в 
якому передбачено формування «Інклюзивної компетентності», що спрямована 
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на формування в учнів початкових класів «здатності до педагогічної підтримки 
осіб з особливими освітніми потребами» (Професійний Стандарт, c.8) 

Одним із засобів реалізації цієї компетентності є твори про інклюзивність, 
що сприятимуть формуванню дитячої свідомості та впливатимуть на сприйняття 
школярами дітей/осіб з інвалідністю. Ми глибоко переконані, що твори про 
інклюзивність допоможуть молодшим школярам розуміти, приймати та поважати  
кожну, незалежно від її особливостей, а професійна підготовка фахівця до 
ознайомлення учнів є вкрай необхідною. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретичних аспектів професійної 
підготовки майбутнього вчителя початкової школи до ознайомлення дітей із 
творами про інклюзивність та аналізі апробації, виокремлених особливостей 
ознайомлення з літературною автобіографічною історією-казкою «Зайчик-
нестрибайчик та його смілива мама» (Оксани Драчковської). 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. 

На сьогоднішній день створення інклюзивного освітнього середовища та 
інклюзивне навчання в Україні підкріплено міжнародними правовими актами, 
вітчизняною нормативно-правовою базою,  визначено соціально-педагогічною 
практикою та стало нормою життя. Навчанню, розвитку та соціалізації дітей з 
особливими освітніми потребами, в жодному разі, не відповідає національна 
особливість. Ця проблема, ми переконані, має статус міжнародний. Однак, 
інклюзивним процесам не завжди відповідає методологічна грамотність та 
ефективність. Власне, вчителю-практику вкрай необхідна якісна готовність до 
роботи в інклюзивному освітньому середовищі. 

На це має бути покликаний практико-орієнований аспект професійної 
пiдготовки майбутнього вчителя початкової школи в ЗВО до роботи в 
інклюзивному класі. Наша стаття буде спрямована на  формування мотиваційно-
ціннісного, змістово-методичного, операційно-діяльнісного, рефлексивно-
оцінювального компонентів професійної готовності майбутнього учителя 
початкової школи до інклюзивного навчання учнів. Однак, логічність ми 
вбачаємо у викладі змісту щодо кожної ключової дефініції. 

Молодший шкільний вік – важливий період для засвоєння соціальної 
культури, тому що в цей час закладається ряд новоутворень, що забезпечують 
ефективність соціального становлення. У молодших школярів встановлюється 
новий тип взаємин з людьми. Діти засвоюють соціальні й культурні норми, 
втрачають абсолютну орієнтацію на дорослого та зближуються з однолітками. 

За науковими дослідженнями Л.В. Калініної, соціальний розвиток дітей 
молодшого шкільного віку ґрунтується на таких особистісних утвореннях: 
мотивація досягнень, позитивне ставлення до себе, адекватна самооцінка, уміння 
визначати емоційні стани інших людей, сприйнятливість до правильної поведінки 
в критичних ситуаціях, уміння конструктивно розв'язувати конфліктні ситуації 
(Калініна, 2013). 
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Молодший шкільний вік охоплює період адаптації та період 
індивідуалізації. Прагнення пізнати і увійти у світ соціальних відносин дорослих 
підштовхує дітей до інтенсивного засвоєння норм, цінностей, установок, що 
регулюють відносини людей. Важливо, щоб процес соціального становлення 
особистості учнів, незалежно від їх особливих освітніх потреб, відбувався не 
стихійно, а з цілеспрямованим спрямуванням учителя.  

Одним із інноваційних шляхів у системі інклюзії – є введення 
соціокультурного матеріалу (інструменту), в освітній процес, який дасть 
можливість для саморозвитку та саморозкриття молодшого школяра, загалом, та 
дитини з особливими освітніми потребами, зокрема.  

Вихідним матеріалом для розвитку в молодшого школяра  соціокультурної 
та інклюзивної компетентності слугують літературні оповідання та  казки з 
інклюзивністю. 

Так, ключовому терміну «інклюзивна література» в Україні було дано 
визначення О. Осмоловською, письменницею та доцентом видавничої справи 
Київського університету імені Б. Грінченка. Цінним є друк нових видань з 
оповіданнями про інклюзивність  «Terra інклюзія» (Terra інклюзія, 2019), 
наповненими життєвими ситуаціями про людей з інвалідністю. 

Основна функція творів про інклюзивність полягає у вихованні провідних 
моральних цінностей у молодших школярів, зокрема, «прийняття», 
«взаємодопомога», «рівність».  

Відповідно до завдань публікації, важливо розглянути цінність потужного 
жанру з виховним спрямуванням – літературні (авторські) казки. 

Так, застосування казкових образів та мотивів в освітньому процесі 
запровадив В.О. Сухомлинський. За словами педагога: «під впливом почуттів, що 
породжені казковими образами, дитина вчиться мислити словами», 
прослідковується так званий принцип доступності (Сухомлинський, 2008). 

На сьогоднішній день, зовсім новим жанром літератури, зауважимо, є 
інклюзивна казка. 

Інклюзивна казка – це  жанр літератури, який у своєму змісті висвітлює 
тему включення дитини з особливими освітніми потребами в освітній простір, 
формує у дітей почуття прийняття кожної людини, незважаючи на її особливості, 
та акцентує увагу на її особливі потреби. 

У контексті професійної підготовки майбутнього вчителя до ознайомлення 
молодших школярів з казками про інклюзивність, важливим є врахування 
наступних педагогічних умов: 

 обґрунтованість вибору літературного матеріалу та  його актуальність;  
 готовність учителя до довірливого спілкування з дітьми;  
 урахування вікових особливостей дітей у доборі казки для 

ознайомлення;  
 цілеспрямоване педагогічне керування процесом поетапної роботи над 

казкою;  
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 забезпечення адекватності сприйняття казки та оцінювання дій 
персонажів;  

 спонукання дітей до прийняття самостійних рішень, до самостійного 
морального вибору;  

 формування в учнів почуття впевненості в собі й забезпечення 
морального благополуччя;  

 спонукання до створення доступних умов та розумного пристосування 
для навчання кожної дитини; 

 рефлексія суб'єктами діяльності одержаних результатів. 
Професійну підготовку майбутнього вчителя початкової школи розглянемо 

на прикладі апробації ознайомлення різновікового колективу дітей, незалежно від 
особливостей, з літературною автобіографічною історією-казкою про 
інклюзивність «Зайчик-нестрибайчик та його смілива мама», авторки з Буковини 
Оксани Драчковської (Драчковська, 2019). 

Втішно, що казка, написана в Україні, отримала тримала відзнаку конкурсу 
«Коронація слова» як найкраще інклюзивне оповідання, і вийшла друком у 
Чернівецькому видавництві «Книги – ХХІ».  

Позаяк, методики вивчення окресленого жанру про інклюзивність в науці 
допоки нема, тому пропонуємо апробовані особливості вивчення 
автобіографічної історії-казки про інклюзивність: 

 робота над передбаченням; 
 діалог учнів із гостею-авторкою твору щодо задуму та історії написання 

казки; 
 застосування акровербальної методики в процесі опрацювання казки; 
 застосування ейдетики та її прийомів щодо розвитку пам'яті через 

образне і асоціативне мислення, з метою фокусування уваги учнів на позитиві;  
 врахування завдань для всіх типів сприйняття (візуальних, аудіальних, 

кінетичних); 
 залучення всіх учнів класу до зворотного зв'язку; 
 презентація вчителем емоційно-ціннісного ставлення до подій та ідеї 

казки. 
Апробацію, виокремлених нами особливостей вивчення автобіографічної 

історії-казки про інклюзивність, було вперше здійснено на II Марафоні 
«Інклюзивна спільнота: тут і зараз» під час проведення Міжнародного проєкту 
«Інклюзивна НЕ!ШКОЛА on-line» (організатори проєкту: ГО «Inclusive Space. 
Ukraine Community» (Україна, Чернівці) та НО «Inclusive Practices» (Грузія, 
Урекі).  

Знаковою для нас стала зустріч з Девідом Родрігесом, професором, 
Національним радником з питань освіти Португалії, президентом «Pro-Inclusion» 
- Національної Асоціації вчителів спеціальної освіти, директором журналу 
«Інклюзивна освіта» під час першої робочої сесії міжнародної експертної групи з 
розвитку суспільств, організованої НО «Inclusive Practices» (Грузія, Урекі). 
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Значущими для нас, наших партнерів і ключовими, в створенні моделі 
Інклюзивної НЕ!ШКОЛИ on-line, стали слова Девіда Родрігеса: «Неможливо 
впроваджувати інклюзію безпідставно. Розвивайте спочатку свої школи! Коли 
буде ґрунт, тоді зможете посіяти насіння інклюзії» (Девід Родрігес, Урекі-
11.04.2019, майстер-клас «Стратегія і практика: як стати ближче до 
інклюзивної освіти»). 

Власне, учасникам НЕ!ШКОЛИ було запропоновано завдання для 
міркування: «Яке саме слово відгукнулося вам найбільше з цитати Девіда 
Родрігеса? Напишіть в коментарях, і воно допоможе в пошуку нашої моделі 
НЕ!ШКОЛИ, у відродженні партнерського перспективного шляху». 
https://www.facebook.com/iplikbez/videos/455016309274589 

Відповіді дітей, команди «Інклюзивне покоління NEXT», виявилися дуже 
глибокими і конструктивними: 

 «Мені запам'яталася найбільше перша фраза: «Неможливо 
впроваджувати інклюзію безпідставно». Тому, якщо робити гарну і важливу 
справу, то потрібно спочатку добре підготуватися і багато чому навчитися» 
(Владик Кім). 

 «Дуже важливо в створенні інклюзивної школи розуміння – навіщо 
особисто мені це потрібно» (Микита Кочерещенко). 

 «Я запам'ятав слова: «розвивайте свої школи». Це означає, що треба 
розвивати стосунки всередині школи» (Алімжан Хасен). 

 «Коли буде ґрунт, тоді буде можливість посіяти насіння інклюзії. Треба, 
щоб була команда. І тоді ми зможемо розвиватися» (Ілля Кочерещенко). 

 «Мені запам'яталися слова: «ґрунт» і «впровадження». Я думаю, що 
люди, які хочуть робити інклюзію, повинні знати, як це робити, як це роблять 
Саша, Олена і всі фахівці «Inclusive Practices». Також, кожен повинен 
усвідомлювати, який він робить внесок в загальну справу» (Альміра Садикова). 

 «Мені запам'яталися слова: «посіяти насіння інклюзії». Тому що, 
квіточка зростає від насіння. Так само і наша НЕ!ШКОЛА зростає від контактів» 
(Бахтіяр Іманбаєв). 

 «Мені відгукнулася фраза, що «не можна інклюзію впроваджувати 
безпідставно» (Ярослав Юртаєв). 

 «Якщо не буде ґрунту, то не буде нічого рости. А в нашому випадку, 
якщо не буде контакту, то не буде інклюзії та розвитку» (Санжар). 

Ця ініціатива і активність стали авторським задумом з метою реалізації 
однієї із педагогічних умов – формування готовності майбутнього вчителя 
початкової школи до інклюзивного навчання учнів, а саме: модифікації 
практичної підготовки шляхом комплексного оновлення програм навчальних і 
виробничих практик  формальної освіти та залучення майбутнього вчителя 
початкової школи до неформальної інклюзивної практики 
https://www.facebook.com/Inclusive-spaceUkrainian-community-112210550159373/ 

Так, неформальна інклюзивна практика студентів спеціальності 013 
«Початкова освіта» Чернівецького національного університету імені Юрія 

https://www.facebook.com/iplikbez/videos/455016309274589
https://www.facebook.com/Inclusive-spaceUkrainian-community-112210550159373/
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Федьковича, членів ГО «Інклюзивний простір. Українська спільнота» на онлайн-
зустрічі з різнонаціональною, різновіковою командою дітей «Інклюзивне 
покоління NEXT», як і з нормотиповим рівнем розвитку та особливими освітніми 
потребами, 14 листопада 2020 року пройшла за темою:  «У гостях у казки з 
життя». В рамках зустрічі відбулося знайомство дітей з авторкою з Буковини 
Оксаною Драчковською та її сином Назаром, а також ознайомлення з казкою про 
інклюзивність  «Зайчик-нестрибайчик та його смілива мама». 

Якісними показниками роботи над передбаченнями, були цілком унікальні 
відповіді наших респондентів. На запитання для роздумів: «Чому зайчик-
нестрибайчик?», діти відповіли: 

 «Зайчик-нестрибайчик, бо не навчився стрибати, але дуже хоче». 
 «Зайчик-нестрибайчик – це іграшка на підставці-ніжці». 
 «Зайчик-інвалід, тому не може стрибати». 
Роздуми, щодо питання: «Чому мама – смілива?», були наступними: 
 «Бо вона захищає зайчика від хижаків». 
 «Бо мама хоче убезпечити зайчика, щоб знову не було в нього травм». 
Передбачення щодо життєвих епізодів, чи обставин, за яких людина 

береться за написання твору, чи казки, діти відповіли: 
 «Коли хотять розказати свою історію». 
 «Коли відбуваються щасливі моменти – народження дитини. Тому для 

неї складають казку». 
 «Щоб інші люди розуміли, якщо дитина з труднощами,  то не треба 

здаватися,  а розвивати, створювати доступність». 
Опісля подібних передбачень, відбувся активний діалог дітей із гостею-

авторкою твору щодо задуму та історії написання казки. Учасників зустрічі 
цікавило: 

 Як ви стали письменницею? 
 Що насправді спонукало Вас до творення цієї історії-казки ? 
 Чому саме зайчика обрали героєм? 
Як засвідчили емпіричні спостереження за учасниками онлайн-зустрічі, 

енергія контакту, сила вербальної і невербальної комунікації, вміння говорити 
душею – це фактори, які посприяли тому, що глибина і філософія 
автобіографічної історії-казки про інклюзивність «Зайчик-нестрибайчик та його 
смілива мама» були так продуктивно опрацьовані. 

Таким чином, як результатом готовності майбутнього вчителя до 
ознайомлення молодших школярів із творами про інклюзивність, мають стати 
системний і цілеспрямований процес залучення до: 

 участі студента спеціальності 013 «Початкова освіта» до авторської 
презентації збірки; 

 вибору теми інклюзивного напрямку дослідження науково-практичного 
проєкту;  

 зустріч дослідника з  авторкою та прототипом казки (якщо це 
можливо); 
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 апробація результатів науково-практичного проєкту; 
 аналіз результатів апробації, оприлюднення наукових розвідок за 

матеріалами дослідження та їх захист. 
Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. За результатами здійсненого дослідження, ми дійшли до наступних 
висновків: 

 Окреслена у статті наукова проблема, є недостатньо розробленою і 
потребує подальшого теоретико-методичного її вивчення.  

 Оповідання про інклюзивність із збірки «Terra інклюзія» загалом, та 
автобіографічна історія-казка про інклюзивність «Зайчик-нестрибайчик та його 
смілива мама» зокрема, мають стати  сучасними інструментами-засобами 
інформування молодших школярів про прийняття всіх дітей/осіб в соціумі, 
незалежно від особливих освітніх потреб, а також можуть бути апробованими, як 
в умовах традиційного (аудиторного), так і в умовах дистанційного навчання. 

 Прийняттю соціумом та підтримці дітей з інвалідністю потрібні 
системні заняття, зустрічі та інструменти. І, хоча – це складний процес, однак 
твори про інклюзивність, переконані, є одним із дієвих і доступним засобом у 
розмовах про актуальні суспільні проблеми та формування в молодших школярів 
інклюзивної культури.  

 Залучення майбутнього вчителя початкової школи до неформальної 
інклюзивної практики має стати складовою у модифікації формальної освіти з 
метою якісної професійної підготовки фахівців до роботи в умовах інклюзії.  

Перспективою подальшого дослідження є пошук казок про інклюзивність, 
написаних українськими та зарубіжними митцями. Зазначимо, що прогнозом є 
здійснення пошуку інших творів інклюзивного характеру, таких як: вірші, 
оповідання, поеми, п’єси. Також, нами передбачається дослідження та розробка 
методики вивчення творів про інклюзивність та ознайомлення з ними молодших 
школярів. 
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Нова українська школа — це ключова реформа Міністерства освіти і 

науки. Головна мета – створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка 
даватиме учням не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у повсякденному 
житті. НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням, школа — де 
прислухаються до думки кожного, вчать критично мислити, не боятись 
висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами, школа — де 
панують співпраця та взаєморозуміння.  

В умовах модернізації системи освіти в Україні суттєво змінюються 
вимоги до професійної підготовки і діяльності вчителя. Сучасні освітні реформи 
спрямовані на підвищення якості і доступності навчання, на виховання людини, 
яка відповідає потребам XXI століття – ініціативної, самодостатньої та творчої. 

 Новий Стандарт початкової освіти передбачає, що вчителі мають 
працювати за іншими підходами, тому відбувається масштабне перенавчання 
вчителів початкової школи. Вони проходять як дистанційне навчання (онлайн-
курс на освітній платформі EdEra), так і очні сесії, в межах яких спеціально 
підготовлені тренери закріплюють знання педагогів на практиці. 

 Перш за все потрібно підготувати майбутніх фахівців до розуміння 
проблем реформування та оновлення освіти, ознайомити з основними 
проблемами освіти нашої країни та інших країн світу; сформувати відповідальне 
ставлення до ролі вчителя-реформатора. 

 Процес підготовки майбутнього вчителя на сучасному етапі можна умовно 
поділити на такі основні компоненти: загальна підготовка (методологічно-
розвиваюча); спеціально-професійна (психолого-педагогічна, методична); 
особистісна підготовка (самовиховання особистості майбутнього педагога, його 
самовизначення). Важливе місце в системі професійної підготовки вчителів 
належить дисциплінам психолого-педагогічного циклу . 

 В нових соціально- педагогічних умовах існує потреба у вчителях з 
яскраво вираженою творчою індивідуальністю, які орієнтовані на розвиток 
особистості кожного учня [5, 4].  

 Сучасний учитель має не лише сформувати знання, але й навчити способів 
одержання цих знань, формувати навчальну діяльність молодших школярів, 
будувати освіту як систему, що створює умови для самопроектування і 
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формування багатомірної свідомості, здатності самовизначатися, розуміти, 
мислити, діяти. 

 Успішна професійна педагогічна діяльність не можлива без самоосвіти 
вчителя, яка носить закономірний, систематичний, обов`язковий характер 
упродовж професійної кар`єри, що складає основу його професійної 
компетентності. Майбутньому вчителю потрібно вміти знаходити інформацію та 
користуватися нею, застосовуючи у своїй роботі нові педагогічні технології, які 
існують у наш час.  

 Окрім глибоких професійних знань, вчитель має володіти 
комунікативними і ораторськими вміннями. 

 Сучасний вчитель має організовувати  навчання на засадах врахування 
індивідуальних потреб і можливостей вихованця, глибокої поваги до його 
особистості, розумінь його потреб. Гуманістична спрямованість особистості 
вчителя означає ставлення до дитини як до найвищої цінності, визнання її права 
на свободу і щасті, вільний розвиток і прояв своїх здібностей.  

У процесі підготовки майбутнього  вчителя  велику роль відіграє 
педагогічна практика, як перша серйозна перевірка готовності майбутнього 
вчителя до співпраці з учнями. Педагогічна компетентність учителя – це єдність 
його теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності. 

Важливе місце у освітньому процесі навчального закладу належить 
особистості педагога: його моральна культура, вміння встановлювати і 
підтримувати доброзичливі відносини з учнями, власним прикладом 
пробуджувати їх до активної навчально-пізнавальної, трудової та інших видів 
діяльності. Культура зовнішнього вигляду вчителя сприяє вихованню художньо-
естетичних смаків учнів. Мовна культура, манери вчителя є засобом 
безпосереднього впливу на свідомість і поведінку учнів, що відповідають нормам 
етикету на даному етапі розвитку людства. 

Педагог має передбачати кінцевий результат. Знання суті і логіки 
педагогічного процесу, закономірностей вікового та індивідуального розвитку 
учнів дозволяють прогнозувати, як учні сприйматимуть матеріал. Педагогічне 
прогнозування передбачає також бачення тих якостей учнів, які можуть бути 
сформовані за певний проміжок часу. 

Організаторська функція діяльності педагога потребує умінь залучати 
учнів до різних видів діяльності й організовувати діяльність колективу; розвивати 
в учнів ініціативу планувати спільну роботу, вміти розподіляти доручення, тощо. 

Велике значення у професійній підготовці вчителя має глибоке знання 
предмета, який він викладає. Учитель у цьому випадку виступає не лише 
організатором педагогічного процесу, а й джерелом наукової, світоглядної і 
морально-етичної інформації.  

Сучасний вчитель, здійснюючи навчання, виховання і розвиток учнів, 
покликаний створювати такі умови, за яких розкриваються індивідуальні якості 
та властивості кожної особистості. Учитель  має створити для учнів безпечне, 
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творче середовище, сприятливий психологічний клімат, в якому вони самостійно 
розвиваються, підвищують свій рівень відповідальності.  

Вчитель сучасності — це вчитель з високою професійною компетентністю, 
розвиненими творчими, дослідницькими здібностями, високим рівнем 
інтелігентності, духовно-морального потенціалу, конкурентоздатності, 
ерудованості, здібностей до безперервної освіти. Ця професія захоплююча, 
творча; для людини, що її обрала, вона є джерелом постійного зростання і 
вдосконалення, це велика праця душі. Оскільки нелегкою є праця вчителя, і як 
важко бути “вчителем, на якого чекають”. 
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В різних суспільствах, в залежності від рівня економічного та культурного 

розвитку, існують різні поняття норми, а також відповідно різні ставлення до тих 
людей, які якимось чином виділяються з цієї норми. 

http://mon.gov.ua/2016/12/05/konczepcziya.pdf
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Норма – це деяке ідеальне утворення, умовне позначення об’єктивної 
реальності, або деякий середньостатистичний показник, що характеризує реальну 
дійсність, але в ній здебільшого не існує [2]. 

Кожна норма має свої показники та характеристики. Все те, що не 
відповідає показникам називається відхиленням від норми. Усі відхилення 
поділяються на позитивні і негативні. Наприклад: негативним відхиленням від 
норми є розумова відсталість, а позитивним – талановитість чи обдарованість. 

 Поняття «обдарованість» походить від слова «дар» і означає особливо 
сприятливі внутрішні передумови розвитку. При цьому воно означає не лише 
високий рівень, а й деяку внутрішню настанову, напрям розвитку особистості [1]. 

Обдаровані діти – майбутнє, гордість, авторитет та надії нашої нації. 
Видатні діячі України та світу, завжди надавали великого значення формуванню 
та розвитку потенціалу людини. 

Український педагог, Василь Олександрович Сухомлинський, приділяв 
величезну увагу розвитку та роботі з обдарованими дітьми, бо це є запорука 
благополучного майбутнього життя. І на сьогоднішній день проблема роботи з 
обдарованими дітьми є актуальною. 

 Поняття «обдарованість» В. О. Сухомлинський розглядав як сукупність 
природних задатків та інтелектуальних здібностей, що сприяють поглибленому 
розумінню навколишнього світу, забезпечують високоякісне навчання і творчість 
учнів [3]. 

Обдарована особистість має хорошу пам’ять, добре розвинуте абстрактне 
мислення, дуже активна і завжди чимось зайнята. Отже, те, що дитина 
обдарована, можна припустити ще в ранньому дитинстві,  якщо її інтелектуальні 
здібності перевищують стандартний рівень,  дитина застосовує творчий підхід до 
вирішення проблем та завдань, та має високий рівень мотивації.  

Одна із задач педагога - пошук обдарованих дітей; створення умов для 
розвитку здібних та обдарованих учнів; підтримка та стимулювання розвитку 
інтелектуального і творчого потенціалу обдарованих дітей. 

У системі навчання обдарованих дітей надзвичайно велика роль належить 
педагогам. Враховуючи те, що обдаровані діти навчаються в одній групі з іншими 
дітьми, педагоги повинні вміти працювати з дітьми, які володіють різними 
здібностями і особливостями, знати вікові й психологічні особливості  розвитку  
дітей,  вміти  створювати  умови  для  їх  розвитку. 

Робота з обдарованими дітьми – складний і довготривалий процес. Від її 
правильної організації багато в чому залежить майбутнє талановитих дітей, їх 
подальша адаптація у суспільстві,  розвиток та вміння застосування своїх 
здібностей, талантів у подальшому житті, що сприятиме гармонійному, 
щасливому суспільству та розквіту нашої Української нації. 
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Реформування національної освітньої галузі та впровадження 

інклюзивного навчання і виховання дітей з особливими потребами на всіх рівнях 
освіти актуалізує необхідність розроблення технологій психолого-педагогічного 
супроводу дітей в загальноосвітньому просторі, зокрема організації процесу 
навчання та виховання, адаптації методичного забезпечення та створення 
розвивального освітнього середовища максимально комфортного та ефективного 
для всіх учасників освітнього процесу.  

Заклад дошкільної освіти з інклюзивним навчанням є установою, яка має 
забезпечити певну систему освітніх послуг, у відповідності до тих потреб, які 
виникають у дітей з особливими освітніми потребами у процесі розвитку та 
навчання (3). У проєктуванні розвивального освітнього середовища закладу 
дошкільної освіти для дітей з особливими потребами можна виділити наступні 
обов’язкові складові: 

– організація просторово-фізичного середовища з урахуванням вимог 
універсального дизайну; 

– формування команди супроводу із фахівців закладу та із залученням 
батьків до активної співпраці, психологічна та інформаційна підготовка 
педагогічного та допоміжного персоналу закладу; 

– адаптація та модифікація методів та форм освітньо-розвивального 
впливу, адаптація навчальних програм, освітніх планів, навчально-методичного 
забезпечення;  

– налагодження професійних фахових зав’язків з ресурсними закладами 
(інклюзивно-ресурсними центрами, спеціальними закладами дошкільної освіти та 
загальноосвітніми школами) для надання спеціальних послуг відповідно до 
різних освітніх потреб дітей.  
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Адаптація просторово-фізичного середовища для дітей з особливими 
освітніми потребами передбачає створення умов для безперешкодного доступу до 
будівель та приміщень закладу, зокрема для тих, що пересувається на візках, 
дітей з порушеннями зору, слуху. Безперечно, важливою умовою просторового 
середовища в якому перебувають діти є його безпечність. Застосування 
рекомендацій універсального дизайну дозволяє забезпечувати умови 
безперешкодності, безпечності та комфортності для всіх учасників освітнього 
процесу, а не лише для дітей з особливими потребами. 

З метою забезпечення ефективності освітнього процесу дітей з особливими 
потребами, які здобувають освіту в умовах інклюзивного навчання в закладах 
освіти, утворюється команда психолого-педагогічного супроводу. У закладі 
дошкільної освіти до неї включені, як постійні учасники: директор або 
вихователь-методист, вихователь, асистент вихователя, практичний психолог, 
соціальний педагог, вчитель-дефектолог, вчитель-реабілітолог та батьки дитини; 
як залучені фахівці: медичний працівник закладу освіти, лікар, асистент (2). 

Адаптація та модифікація методів та форм освітньо-розвивального 
впливу включає адаптацію освітніх програм, навчально-методичного і 
дидактичного забезпечення, прийомів та засобів організації розвивальних занять з 
дітьми у відповідності до їхніх пізнавальних можливостей та з урахуванням 
особливостей психофізичного розвитку (1).  

Важливим елементом організації розвивального середовища є 
застосування спеціального корекційного обладнання, як то технічні аудіальні 
засоби для дітей з порушеннями слуху, оптичні засоби для дітей з порушеннями 
зору, засоби мобільності для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, 
розвивальні дидактичні та демонстраційні матеріали, тощо.  

З метою ефективної організації навчальної та виховної роботи з дітьми з 
особливими потребами, оптимальної адаптації навчальних прийомів та засобів 
закладу освіти не обов’язково мати фахівця (корекційного педагога) для кожної 
дитини з особливими потребами, важливо налагодити співпрацю та професійні 
фахові зв’язки з ресурсними закладами, як то інклюзивно-ресурсні центри, 
спеціальні заклади дошкільної освіти та спеціальні школи для дітей з 
порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату, інтелектуальними, 
мовленнєвими порушеннями. Фахівців цих закладів можна залучати до надання 
консультативної допомоги, психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових 
послуг згідно з індивідуальною програмою розвитку. 

Таким чином, забезпечення окреслених умов організації інклюзивного 
навчання в закладі дошкільної освіти сприятиме максимальному розвитку 
потенційних можливостей усіх дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми 
потребами, допоможе фахівцям створити максимально сприятливе середовище 
для їх розвитку з урахуванням особливостей і потреб. 
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На сучасному етапі розвитку вищої освіти, у підготовці майбутнього 

викладача ЗВО широко використовуються терміни «компетентність», 
«професійна компетентність», «компетенція», «професійна компетенція» та інші. 

У Законі України «Про вищу освіту» компетентність визначається як 
«здатність особи успішно соціалізуватися, навчатися, провадити професійну 
діяльність, яка виникає на основі динамічної комбінації знань, умінь, навичок, 
способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей» [2]. 

За рівнем сформованості компетентності можна визначити готовність 
особистості до життя, її подальшого розвитку та активної громадської позиції. 
Для майбутнього викладача ЗВО «компетентність» – це здатність успішно 
здійснювати освітню діяльність, вироблення власного стилю вирішення важливих 
проблем, формування професійних якостей, генерування нових педагогічних 
ідей, усвідомлення соціально-професійних цілей своєї діяльності. 

Починаючи з 90-х років ХХ століття питання педагогічної компетентності 
стало активно досліджуватися науковцями та освітянами. Це пов’язано з 
ефективністю використання компетентнісного підходу в освіті країн Західної 
Європи.  
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Проблема формування компетентності досліджувалась з різних аспектів 
вітчизняними і зарубіжними педагогами: педагогічна компетентність (В. Адольф, 
Н. Кузьміна, М. Лук’янова, Т. Шамова та ін.); професійна компетентність 
педагога (Л. Алексєєва, В. Баркасі, В. Введенський, О. Дубасенюк, Л. Хоружа та 
ін.). 

Незважаючи на велику кількість науково-педагогічної літератури, 
захищених дисертацій, навчально-методичних посібників та монографій, на 
сьогоднішній день немає єдності у визначенні сутності психолого-педагогічної 
компетентності. Різноманітність підходів до трактування даного поняття 
обумовлена динамічністю та багатогранністю означеної категорії. Не викликає 
сумніву, що результативність та ефективність навчального процесу залежить від 
рівня сформованості компетентності та професійної майстерності педагога [6]. 

У педагогічній науці психолого-педагогічна компетентність майбутнього 
викладача визначається як сукупність якостей особистості, її знань, умінь, 
особистого досвіду, необхідних для якісної продуктивної професійної діяльності. 
Проте змістове наповнення даної компетентності залишається предметом 
дискусій науковців. 

Група науковців (О. Дубасенюк, Т. Семенюк, О. Антонова) трактує 
психолого-педагогічну компетентність викладача як сукупність певних якостей 
особистості, якій притаманні високий рівень професійної підготовленості до 
викладацької діяльності та ефективної взаємодії з суб’єктами навчання [1]. Інша 
вважають, що важливими складником педагогічної компетентності є елементи 
професійної та загальної культури, передовий педагогічний досвід, розвинені 
професійно значущі якості, котрі проявляються в педагогічній діяльності. 

Розгядаючи зміст психолого-педагогічної компетентності педагога, 
Н. Кузьміна та А. Реан, називають його визначальні характеристики: вміння 
будувати взаємозв’язки з суб’єктами навчання, використовувати педагогічну 
діагностику та її результати для індивідуальної роботи з учнями та студентами, 
вміння стимулювати до самовдосконалення та саморозвитку суб’єктів навчання 
[3]. Вони визначає у змісті психолого-педагогічної компетентності такі 
компоненти: спеціальна компетентність – знання та сукупний досвід фахівця в 
межах навчальної дисципліни та спеціальності; диференціально-психологічна 
компетентність – уміння педагога враховувати емоційний стан суб’єктів 
навчання, виявляти їх нахили та вподобання, вміння налагоджувати контакт у 
будь-якій ситуації; методична компетентність – знання педагогіки та 
психології, використання різноманітних методів навчання в освітній діяльності; 
аутопсихологічна компетентність – здатність педагога до рефлексії [там само]. 

В свою чергу А. Маркова зосереджувала увагу на тому, що рівень 
сформованості психолого-педагогічної компетентності залежить від самого 
педагога та його індивідуальних якостей. Педагог стверджувала, що відбувається 
якісний перехід особистісно-ділових якостей педагога в психолого-педагогічну 
компетентність [4]. 
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За Л. Мітіною, психолого-педагогічна компетентність потрактовується як 
чинник професійного розвитку особистості, який має дві складові: діяльнісну 
(способи здійснення педагогічної діяльності, знання, вміння та навички) та 
комунікативну (знання, вміння, навички та способи здійснення педагогічного 
спілкування) [5]. 

Аналіз науково-педагогічної літератури дає підстави для висновку, що 
найбільш значущим компонентом психолого-педагогічної компетентності є 
професійно-важливі особистісні якості майбутнього викладача ЗВО. 

З таким твердженням тотожне тлумачення М. Лук’янової, яка виокремлює 
найважливішими особистісними якостями у педагогічній діяльності: 
рефлексивність, комунікативність, емпатичність, здатність до співпраці, гнучкість 
мислення, емоційна стійкість. 

Отже, еобхідною складовою психолого-педагогічної компетентності є 
вміння аналізувати результативність своєї роботи (визначати сильні та слабкі 
сторони власної педагогічної діяльності); обізнаність викладача з діагностичним 
інструментарієм, особливостями діагностичних процедур, здатність до аналізу і 
узагальнення результатів діагностичної діяльності, спроможність до самоаналізу 
власної професійної діяльності та подальшого самовдосконалення. 

Врахування в педагогічній діяльності індивідуальних особливостей, 
нахилів, здібностей кожного суб’єкта освітнього процесі, розробка «стратегій 
успіху» для подальшого їх розвитку є пріоритетними вміннями сучасного 
викладача ЗВО. 

Більшість науковців вказують на важливість такого аспекту психолого-
педагогічної компетентності викладача ЗВО, як обізнаність у комунікативній 
сфері: вміння комунікації на різних рівнях; вміння аналізувати, як саме процес 
спілкування сприяє чи перешкоджає досягненню поставлених педагогічних цілей, 
вміння коригувати комунікативні впливи відповідно до особливостей ситуації 
взаємодії з суб’єктами освітнього процесу. 

Аналіз психологічних та педагогічних наукових джерел дозволяє 
виокремити такі компоненти психолого-педагогічної компетентності педагога: 

– загальна та професійна культура; 
– професійно значущі особистісні якості; 
– вміння науково-пошукової діяльності; 
– індивідуальний стиль професійної діяльності;  
– вміння використання передового педагогічного досвіду; 
– знання та готовність до впровадження інноваційних технологій. 

В цілому, звертаючись до тих чи інших складових компетентності фахівця, 
вчені одностайно визначають психолого-педагогічну компетентність як 
інтегративну структуру.  

Отже, психолого-педагогічна компетентність викладача ЗВО –
інтегративне утворення особистості, що поєднує в собі теоретичні знання, 
практичні вміння, досвід та особистісні якості, які забезпечують ефективність 
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психолого-педагогічних аспектів взаємодії педагога з іншими суб’єктами 
освітнього процесу. 
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Конфлікти існували завжди і всюди. Без них суспільство не могло б 

розвиватися. Незважаючи на ті деструктивні та руйнівні наслідки, які несуть за 
собою певні види конфліктів, все ж таки ці явища мають і досить позитивну роль. 
Адже, конфлікти - це джерело змін в суспільстві. 

Конфлікт - це вічна форма суспільного буття. В історії людства не існувало 
і не існує такої суспільної, соціально-економічної, політичної системи, що раз і 
назавжди розподілила, а потім і постійно рівномірно задовольняла б різноманітні 
потреби, інтереси та бажання людей, відповідаючи ідеальним уявленням про 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
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соціальну справедливість [2, с. 765]. Р. Дарендорф влучно висловився, що «там, 
де існує суспільство, існують також конфлікти» [3, с. 31]. 

Із виникненням нових протиріч та конфліктів вітчизняна наука потребує і 
нових досліджень та пояснень зазначеної проблематики. Кожний конфлікт має 
свої особливості і щодня потрібні нові дослідження для того, щоб розробити 
механізми їх попередження чи вирішення.  

Головна мета написання тез - розглянути теоретичний аспект проблеми 
визначення конфліктів, тобто виділити основні теоретичні підходи та засади, 
запропоновані як вітчизняними, так і зарубіжними дослідниками до вивчення 
конфліктів. 

Як вважають дослідники В. Светлов і В. Семенов, «те, що видає теоретик в 
якості продукту своєї інтелектуальної діяльності, можна порівняти тільки з 
повітрям чи повсякденним хлібом для практикуючого конфліктолога» [4].  

Е. Степанов [5] виділяє два концептуальні підходи до визначення 
конфлікту: перший орієнтований на актуальну поведінку; другий акцентує увагу 
на мотивах дії.  

Термін «конфлікт» в перекладі з латини означає «зіткнення». Але різні 
наукові школи та течії пропонують свої теорії та концепції щодо природи 
конфлікту, по-різному вивчають його. Це створює певні перешкоди як у 
тлумаченні, так і в практиці наукового вжитку. Загалом можна нарахувати 
десятки визначень поняття «конфлікт». 

Український дослідник Ю. Мацієвський виділяє такі аспекти визначення 
поняття «конфлікт»:  

1) структурна несумісність інтересів, взаємне виключення групових цілей, 
викликане обмеженою кількістю дефіцитних ресурсів;  

2) певні дії чи взаємовідносини з метою нанесення шкоди або знищення 
суперника;  

3) стан ворожості між групами чи особами.  
У психолого-педагогічній літературі виділяють кілька підходів чи 

парадигм до розуміння конфлікту. Суть першої парадигми полягає в одному з 
найбільш традиційних підходів до розуміння конфлікту, поясненням якого є 
прагнення вивести конфлікт з «природи людини», її самолюбства та вродженої 
агресивності, властивих з цієї точки зору людській натурі. У сучасній теорії 
конфлікту даний підхід, як правило, пов'язують з концепцією «депривації», яка 
іноді поєднується з концепцією «фрустрації агресії». Суть першої полягає в тому, 
що основою і навіть причиною чи не всіх конфліктів вважається розрив між 
очікуваннями того чи іншого соціального суб'єкта та його справжнім станом, а 
суть «фрустрації» виявляється в стані, що виникає внаслідок виявлення реальної 
чи удаваної перешкоди, на шляху до, здавалося б, досяжної і навіть близької 
мети.  

Логіка застосування класового підходу до розглянутої проблеми може бути 
представлена наступними висловами: 
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 - чим більш нерівномірно розподіляються в суспільстві блага, ресурси та 
цінності, тим глибше конфлікт між пануючими і пригнобленими класами; 

 - чим повніше й глибше розуміння соціальної несправедливості, тим більш 
неминуча політична організація пригноблених класів і поляризація суспільства; 

 - чим сильніше поляризація пануючих і пригноблених класів, тим вище 
ймовірність використання насильства в конфлікті між ними.  

Ще один підхід пов'язаний із теорією інтересів, що лежать в основі 
конфлікту. Дану теорію брали за основу у визначенні сутності конфліктів 
Н. Макіавеллі, Т. Гоббс, М. Вебер та ін. У їх дослідженнях спостерігається 
«розуміння конфлікту як зіткнення інтересів, серед яких можуть бути і 
протилежні, і взаємодоповнювані й навіть тотожні групи інтересів». 

 Як вважає Т. Борозенець, «конфлікт у своєму нейтрально інваріантному 
сенсі наповнюється конкретним змістом залежно від сфери життєдіяльності 
людини, в якій він актуалізується» [1, с. 114]. Залежно від того, що розуміють 
науковці під предметом конфлікту, ми стикаємось з різними його дефініціями.  

Тому, на наш погляд, під конфліктом слід розуміти певні суперечності, що 
пов'язані з перетином інтересів, тобто поглядів, прагнень, норм і принципів життя 
окремих людей чи їх груп. Складність і багатогранність явища конфлікту 
обумовлює необхідність продовження його вивчення.  
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До проблеми вдосконалення освітнього процесу останні роки помітно зріс 

інтерес і науковців, і педагогів-практиків, і громадськості. Саме від ефективності 
діяльності освітніх закладів залежить майбутнє благополуччя кожної людини і 
держави в цілому. Так  народний учитель, академік О. Захаренко у статті 
“Розраховуємо на мудрість” зауважував: “Незалежна Україна як повітря, як води 
потребує нової школи, яка хоч на крок йтиме попереду суспільства, нової за 
змістом, за системою і технологією навчання і виховання, чесної і добродійної, 
що дасть країні покоління чисте, мудре, порядне, працьовите, яке ніколи не 
зречеться своєї державності, своєї історії. Не зречеться святих істин 
справедливості, і давніх і нових традицій, дружби і поваги до культури інших 
народів” [2]. А щоб сформувати нове покоління, потрібні мудрі педагоги, яких 
готую заклади вищої освіти.  

Професійна діяльність педагога багатоаспектна, вона охоплює суто 
навчальну, методичну, науково-пошукову роботу, виховний вплив на особистість, 
організаційні вміння. На мою думку, найголовніша функція педагога – засобами 
свого навчального предмета  вчити учнів (студентів) найважливішому: як стати 
особистістю й реалізовувати свої потенційні можливості, здібності. В наш час це 
надзвичайно складні завдання. Життя за стінами навчальних закладів міняються 
стрімко, а педагог підготовлений “за вчорашніми вимогами суспільства, життя”. 
Це не провина, а біда вчителя. Не лише в Україні, а в усьому світі спостерігається 
криза системи освіти. Школі потрібні реформи змісту, технологій підготовки 
вчителя, начально-матеріального забезпечення освітнього процесу.  

Як засвідчує досвід найскладнішим у вирішенні проблем є: а) кадрова – 
рівень підготовки і перепідготовки вчителів; б) формування батьківської, 
громадської, суспільної думки щодо необхідності внесення кардинальних змін у 
освітню політику та методи її реалізації. Вічна проблема “Чому і як вчити”. У 
повісті “Тарас Бульба” Микола Гоголь, говорячи про навчання Остапа, зауважив: 
“Тогдашний род учения страшно расходился с образом жизни: эти 
схоластические, грамматические, риторические и логические тонкости 
решительно не прикасались к времени, никогда не применялись и не повторялись 
в жизни. Учившиеся им ни к чему, не могли привязать своих познаний, хотя бы 
даже менее схоластических. Самые тогдашние ученые более других были 
невежды, потому что вовсе были удалены от опыта” [1, с. 58]. Саме передовий 
педагогічний досвід є важливим чинником, підвищення педагогічної 
майстерності, розвитку творчої ініціативи вчителя, невичерпним джерелом 
нового і прогресивного. Прекрасним прикладом новаторства у прикладній 
педагогіці є діяльність А. Макаренка, В. Сухомлинського, О. Захаренка, Ш. 
Амонашвілі, І. Зязюна, М. Гузика, В. Шаталова, які блискуче узагальнили 
власний педагогічний досвід, збагативши теорію і методику освіти 
оригінальними науковими ідеями. У своїх педагогічних працях вони 
методологічно обґрунтували роль передового досвіду, наголошуючи на 
необхідності тісного взаємозв’язку теорії і практики без якого не можливий 
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розвиток освіти. І хоча до проблеми передового педагогічного досвіду зростає 
інтерес науковців, ще й сьогодні не все прогресивне, педагогічно доцільне, що 
народжується у творчих лабораторіях науковців і педагогів-практиків, стає 
надбанням широкого загалу освітян. Основною причиною, на мій  погляд, є 
невміння виокремлення продуктивних ідей, недооцінка педагогіки при підготовці 
педагогічних працівників. Аналізуючи це явище, В. Коротич цитує 
висловлювання Льва Толстого про завдання педагогіки: “завданням педагогіки є 
наведення розуму на узагальнення”, т.б. потрібно вчити людину мислити 
самостійно [3]. Тому  у вищих закладах освіти потрібно побудували викладання 
педагогічних дисциплін саме так, щоб навчити майбутніх вихователів 
підростаючого покоління, працівників освіти мислити, обирати педагогічно 
доцільні форми, методи, технології для досягнення цілей формування 
особистості, людини. Глибинне знання навчального предмету майбутнього фаху 
студентів завжди викликає повагу до викладача, є характерною рисою 
справжнього майстра-педагога вищої школи. Саме майстерність викладача, 
відданість його своїй професії, обраному фаху є визначальним чинником 
виховного впливу у студентів. Бездоганне глибоке знання предмету навчання 
завжди притаманне справжнім майстрам вищої школи. Викладач вищої школи в 
очах студентів виступає як науковець, він є представником певної галузі 
наукових знань, посередником між наукою та студентами.  

Підсумувати  все вище сказане можна словами  В. І. Вернадського про те, 
що для наукового розвитку необхідне визнання повної свободи особистості, 
особистості духу, бо тільки за цієї умови може один науковий світогляд 
змінюватися іншим, створеним вільною, незалежною роботою особистості, адже 
забезпечення вільного, творчого розвитку особистості студента є одним із 
важливих завдань педагога у вищій школі.  

Список використаних джерел: 
1. Гоголь Н. Повести. Санкт-Петербург: Издательство Дом “Азбука-классика”, 
2007. 317 с. 
 2. Захаренко О.А. Розраховуємо на мудрість. Віче. 1993. № 3. 
 3. Коротич В. Бульвар Гордона. 2008.  
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Сучасне життя відрізняється стрімким розвитком інформаційно-

комунікаційних технологій і засобів масової інформації, яке вимагає 
цілеспрямованої підготовки фахівців різних професій у своїй діяльності до 
грамотного їх використання. У сучасних стандартах вищої професійної 
педагогічної освіти наголошується, що випускники педагогічних навчальних 
закладів повинні володіти методами пошуку, обробки та використання 
інформації, вміти її інтерпретувати, адаптувати відповідно до запитів учнів. Цій 
взаємозв'язок медіаосвіти та професійної підготовки майбутнього вчителя 
розглядається як важлива складова його професійної компетентності. Підготовка 
майбутніх учителів початкової школи до використання медіазасобів в навчально-
виховному процесі передбачає високий рівень медіаграмотності самого педагога, 
щоб він зміг в майбутній професійній діяльності формувати медіаграмотність 
своїх учнів. 

Проблему формування медіаграмотності розглядали вчені в контексті 
медіаосвіти: Л. Баженова, О. Баранов, А. Журин, Н. Козловська, О. Нефедова, М. 
Сітцева, Н. Хилько, Н. Хлизова, О. Федоров, І. Челишева та інші. 

Метою роботи є розкриття основних шляхів формування медіаграмотності 
майбутніх вчителів початкових класів. 

Серед дослідників сутності поняття медіаграмотності, найбільш точне 
визначення дав О. Федоров як сукупності знань, умінь, мотивів, особистісних 
компетенцій, які сприяють вибору, застосування, критичного розгляду, 
оцінювання, формування, передачі текстів в різних формах, різновидах, жанрах, а 
також розгляду складних процесів роботи медіа в сучасному суспільстві [2]. З 
цього виступає, що медіаграмотність, як і будь-яка інша компетенція, є певний 
набір навичок, умінь, систем цінностей і відносин. У науковій літературі існують 
різні підходи до опису структури медіаграмотності. Так, Р.Хоббс пропонує 
виділяти в її структурі чотири групи умінь: вміння здійснювати доступ, вміння 
аналізувати, вміння оцінювати і вміння створювати медіапродукти [1]. 

На основі виділеної структури можна визначити основні напрямки 
формування медіаграмотності майбутніх учителів початкової школи. 

Для формування мотивації та вміння здійснювати доступ до різних джерел 
інформації необхідно враховувати індивідуальні інтереси студентів, розкрити 
можливості медіаресурсів в професійному становленні майбутнього педагога. 
Здійснювати інтенсифікацію знань про медіаосвіту і мультиплікаційну педагогіку 
[3]: знайомство студентів з історією виникнення та розвитку мультиплікації, 
сутність і види мультфільмів, вплив медіазасобів на підвищення рівня художньої 
освіти особистості. 

Ключовим моментом при аналізі та оцінки медіаматеріала слід приділяти 
розумінню специфіки мови засобів масової інформації та розвитку критичного 
мислення в процесі спілкування з мас-медіа, розуміння можливостей 
використання додаткової інформації при підготовці по тій чи іншій проблемі або 
темі. 
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Найпродуктивнішим шляхом формування вміння створювати 
медіапродукти, на наш погляд, є створення власних мультфільмів педагогічного 
характеру. Так як мультиплікація має величезний потенціал у всебічному 
розвитку особистості педагога та учнів [4]. Різноманітність форм і технік 
створення мультиплікації надає можливість розкрити індивідуальний потенціал 
кожного студента. При створенні мультфільмів майбутні вчителі вибирають різні 
теми: на основі картини художника «оживляють» її елементи за допомогою 
перекладної анімації; придумування свого сюжету на основі картини художника; 
ілюстрування дитячих пісень, вибір моральної теми та ін. В процесі створення 
мультфільмів майбутні педагоги опановують різні способи і прийоми художньо-
творчої діяльності, розвивають художньо-графічні уміння із залученням 
технічних засобів, здатності до втілення творчого задуму. 

Таким чином, основними шляхами формування медіаграмотності 
майбутніх вчителів початкової школи є: врахування інтересів майбутніх 
педагогів; освоєння ряду умінь і навичок, необхідних для повноцінного розуміння 
інформації та створення власних медіатекстів; розвиток критичного мислення при 
сприйнятті медіаматеріалів; реалізація художньо-творчого потенціалу студентів в 
формах, націлених на професійну орієнтацію. 

Список використаних джерел: 
1. Hobbs, R. (1994). Pedagogical Issues in U.S. Media Education. In S.Deetz 
(Ed.). Communication Yearbook 17, pp.453-456. 
2. Федоров А.В. Медиаобразование и медиаграмотность. Таганрог: Изд-во 
Кучма, 2004. 340 c.  
3. Красный Ю.Е. Мультфильм руками детей / Юрий Ешуанович Красный, Лина 
Ивановна Курдюкова. М.: Просвещение, 1990. 176 с. 
4. Сітцева М. Роль мультиплікації у розвитку дитини в умовах інформаційного 
суспільства [Електронний ресурс] / М. Сітцева. Режим доступу до ресурсу: 
http://www.inforum.in.ua/conferences/12/2/12. 
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свідомим ставленням до мови, розвинутим мовлення,  мисленням,  інтелектом. 
Тобто, важливе місце як в  покращені якості освіти, так і в розвитку особистості 
учнів початкової школи посідає комунікативна компетентність [3, с. 21]. 

З приходом дитини до школи функції мовлення розширюються. Воно стає 
засобом засвоєння і передавання знань, формування особистості. Тому набутих у 
дошкільному віці мовленнєвих умінь уже недостатньо для вираження нових 
понять, думок, почуттів. Їй бракує словникового запасу. Крім того, у школі 
доводиться давати розгорнуті відповіді, зв’язко висловлюватися перед учителем, 
класом. І, що найскладніше, треба вміти висловлювати свої думки в письмовій 
формі. Зазначені вміння стають для школяра життєво необхідними. 

Ефективними засобами цілеспрямованого впливу на формування 
комунікативних компетентностей школярів є використання на уроках української 
мови та читання системи пізнавальних завдань, у основі яких – виконання 
розумових дій: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, аналогія, встановлення 
причинно-наслідкових зв’язків, класифікація[2, с.3-4]. 

В процесі навчання траплятимуться учні, які швидше сприймають 
матеріал. Вони вже прийшли з певним багажем знань, тому на це теж потрібно 
зважати, адже їм часто буває не цікаво на уроках, через те, що вони багато чого 
вже знають. Для таких учнів необхідно підбирати спеціальні вправи, дещо 
ускладнені. 

Розвивати комунікативно-мовленнєві здібності учнів можна, створюючи на 
кожному уроці умови для спілкування. Уроки української мови, літературного 
читання, розвитку зв’язного мовлення надають великі можливості для 
ознайомлення учнів з найважливішими правилами усного та писемного мовлення 
і спілкування, практичного засвоєння формул ввічливості, що виховують мовну 
культуру, інтелігентність, вишуканість мовця. В процесі уроків застосовую такі 
шляхи формування комунікативної компетентності: 

• створення мовленнєвих ситуацій; 
• виконання групових завдань, завдань у парах; 
• розв’язування проблемних ситуацій; 
• застосування методу евристичної бесіди; 
• застосування інтерактивних технологій навчання; 
• організація роботи учнів з навчальною, художньою, довідковою та 

енциклопедичною літературою та ін..; 
• залучення учнів до оцінювання результатів виконаних завдань їхніми 

однокласниками; 
• виконання творчих завдань, спрямованих на активізацію, уточнення та 

збагачення словникового запасу учнів [3, с. 25] 
Сучасний рівень розвитку інформаційних технологій дає змогу навчатися 

незалежно від місця і часу, тим самим забезпечуючи неперервність і максимальну 
гнучкість навчального процесу. 
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На даному етапі освіти, для комунікативного розвитку учнів початкових 
класів актуальним є застосування мобільних технологій. 

Мобільні технології – це широкий спектр цифрових і повністю 
портативних мобільних пристроїв (смартфонів, планшетних комп’ютерів, 
електронних книг тощо), що дозволяють здійснювати операції з отримання, 
обробки та поширення інформації[1, с.113-114]. 

Ці технології забезпечують персоналізацію навчання, яку можна розуміти 
як більш глибокий рівень диференційованого навчання. Мобільні пристрої, 
зазвичай, власність учнів і тому знаходяться у їх розпорядженні протягом усього 
дня, а не лише під час уроків. Саме тому мобільні технології дозволяють у 
більшій мірі індивідуалізувати навчання окремого учня, створити умови за яких 
він матиме власні завдання, які враховуватимуть його здібності та нахили, 
інтереси та досвід, коли учень використовуватиме мобільний пристрій для 
виконання завдань (читання текстів, перегляду контенту із навчально-виховним 
змістом тощо) у зручний для нього час. Водночас термін "персоналізація" має й 
інший зміст, який пов’язаний із збиранням інформації про користувачів 
мобільними технологіями [4, с. 49 - 50]. 

Однак, слід зазначити, що ефективним застосування мобільних технологій 
буде лише тоді, коли вони поєднуються з традиційними методами та включають в 
себе розробку нових способів донесення інформації за допомогою інтегрування 
мобільного навчання з іншими компетентнісно орієнтованими технологіями. 
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1. Гуревич Р. С. Мобільне навчання – нова технологія професійної освіти ХХІ 
століття . Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. № 20. 2012.  
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Сьогодні прийнято вважати метод проєктів одним з найактуальніших і 

найперспективніших методів навчання. 
Оскільки сучасних дітей досить важко зацікавити та мотивувати вивчати  

чи дізнаватися щось нове, на допомогу приходить метод проєктної діяльності. 
Адже він спонукає учнів вирішувати поставлену проблему шляхом вивчення і 
отримання певної суми знань, досліджуючи щось.  

На відміну від традиційних заходів, які спрямовані на передачу школярам 
готового соціального досвіду, проєктна діяльність учнів дає змогу найбільш 
повно врахувати здібності, потреби та наміри учнів. Проєктна діяльність 
розглядається нами як чинник розвитку в учнів творчого мислення, формування 
самостійності, креативності та комунікабельності, як важлива умова становлення 
особистості у просторі існування. 

Перевагами проєктної технології є забезпечення високого рівня знань, 
компетенції самостійно набувати і застосовувати знання на практиці; залучення 
кожного учня до активної діяльності; розвиток критичного мислення; 
формування навичок роботи з інформацією ( учні добирають необхідну 
інформацію, аналізують і систематизують її); вирішення поставлених завдань 
шляхом співпраці, де кожен виконує різну соціальну роль. 

Формування природознавчої компетентності учнів початкових класів 
відбувається здебільшого на уроках « Я досліджую світ», адже цей інтегрований 
курс включає в себе природничу освітню галузь. 

В початковій школі передбачено по 4 проєкти в кожному класі один з яких 
– дослідницький. 

Назви проєктів учитель визначає самостійно, відповідно до змісту 
навчального матеріалу із врахуванням вікових особливостей  або обирає із 
запропонованих у програмі варіантів. 

Під час виконання проєкту  учень:   
• знаходить (за вказівкою вчителя) та використовує необхідну для 

проєктної діяльності інформацію з 2-3 джерел знань; 
• бере участь у складанні маршруту навчального проєкту; 
• працює в групах, у парі. 
До прикладу,  у 2 класі,  у процесі виконання  проєкту  на тему «Як 

тварини готуються до зими?»  перед дітьми може бути поставлене завдання: 
ознайомитися з життям та біологічними особливостями тварин нашої місцевості, 
їх значенням у природі. Діти діляться  на групи, кожна з яких здійснює 
літературно-пошукову роботу по темах: «Як зимують тварини», «Загадки про 
зимуючих тварин», «Неперелітні птахи», « Чим харчуються тварини взимку». 

Під час захисту проєктів діти вчаться слухати один одного, аналізувати 
чужу думку, зіставляти зі своєю. Оцінюючи інших, діти вчаться оцінювати себе, у 
них формується вміння жити серед людей. 

Такі проєкти часто інтегруються в дослідницькі проєкти і стають їх 
органічною частиною. 
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Саме в процесі проєктної діяльності на уроках природознавства 

формуються міжпредметні та ключові компетентності.  
Найголовнішим у проєктній діяльності є власні дослідження та 

спостереження школярів, уміння спілкуватися з оточуючими, робити аналіз 
отриманих знань та висновки. 

Н. Матяш, порівнюючи проектну діяльність з іншими видами навчальної 
діяльності, визначає її перевагу в тому, що мета навчальної діяльності постає 
перед суб’єктами навчання в опосередкованій формі, приховано. Необхідність її 
досягнення усвідомлюється учнями поступово, створюється ситуація 
самостійного досягнення мети, що має значну особистісну цінність. 

Робота з методом проєктів на уроках природознавства дає учням змогу 
побачити усе розмаїття навколишнього природного середовища. 

Важливим є те, що у процесі активної навчальної діяльності та роботи над 
проєктом учні: 

- спілкуються з учителем, батьками, рідними, сусідами, знайомими; 
- приносять у клас літературу, аналізують прочитане; 
- проводять навчальні екскурсії по рідному краю; 
- відвідують музеї та виставки; 
- займаються краєзнавчою роботою; 
- вчаться працювати з Інтернетом; 
На основі отриманої інформації: 
- складають списки, звіти; 
- випускають стінгазети, буклети; 
- виступають перед учнями класу, школи, міста; 
- створюють макети; 
- фотографують; 
- малюють. 
Я впевнена, що метод проєктів – це шлях пізнання, спосіб організації 

процесу пізнання. 
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У сучасних соціально-економічних умовах особливої актуальності набуває 

проблема формування культури здоров’я студентської молоді. Здоров'я 
розглядається як складний соціальний феномен, що відображає якість адаптації 
організму людини до умов природного і соціально організованого середовища її 
проживання.  

Під культурою здорового способу життя, як правило, розуміється якісне, 
систематичне, динамічне утворення особистості, що характеризується певним 
рівнем фізичного, психічного, духовно-морального розвитку і освіченості, 
усвідомленням способів досягнення цього рівня, яке проявляється в 
різноманітних формах життєдіяльності. 

Студентський вік є найбільш значимий в плані профілактичних впливів, 
тому що саме в цьому віці ще можлива відмова від шкідливих звичок – основи 
майбутніх захворювань і саме в цьому віці закінчує формуватися ціннісна 
структура особистості, яка може бути як основою процесів саморозвитку і 
самооздоровлення, так і процесів саморуйнування особистості [1, с. 47]. У цьому 
віці формується остаточно культура здорового способу життя. Молодь може бути 
втягнута в життєві ситуації, що руйнують її здоров'я. І тільки внутрішні 
особистісні установки, пріоритетні цінності «здоров'я» в особистісній структурі, 
наявність сенсу в житті, можуть уберегти студента від неправильної поведінки.  

Здоровий спосіб життя – це біосоціальна категорія, яка інтегрує уявлення 
про певний тип життєдіяльності людини і характеризується її професійною 
(навчальною), дозвільною діяльністю, побутом, способом задоволення 
матеріальних і духовних потреб [2, с. 152]. 

Доступність здорового способу життя і ступінь прилученості громадян до 
даної культури визначається такими передумовами: індивідуально-
типологічними чинниками; об'єктивними соціальними і загально-економічними 
умовами; конкретними умовами життєдіяльності, в яких здійснюється сімейно-
побутова і професійна діяльність; особистісно-мотиваційними чинниками, 
обумовленими світоглядом і культурою людини і ступенем їх орієнтації на 
здоров'я. 

Можна виокремити такі організаційно-педагогічні умови формування 
культури здоров’я студентської молоді: 
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1) Орієнтування на духовно-моральне самовдосконалення. Для підвищення 
рівня духовності і прагнення до здорового способу життя повинен стимулюватися 
і мотивуватися процес самовдосконалення. 

2) Профілактична і реабілітаційна робота щодо шкідливих звичок сприяє 
відмові від них, де головним фактором виступає своєчасність проведення даної 
роботи. 

3) Забезпечення повноти інформації про харчування і якісного контролю за 
дотриманням принципів правильного харчування. Інформування щодо 
правильного харчування, організація і контроль над ним, складання правильного 
меню для студентів сприяє правильному харчуванню. 

4) Обґрунтований контроль з боку педагогів, медперсоналу, самих 
студентів за дотриманням певних гігієнічних норм. З метою оптимального 
поєднання роботи і відпочинку студентів необхідно забезпечити певне поєднання 
навчальної роботи і відпочинку. 

5) Фізичний розвиток молоді вимагає певного рівня рухової активності, 
мотивування і стимулювання процесу фізичного самовдосконалення студентів. 
Таким чином, мотивування до проведення процедур, що гартують, сприяє 
загартовуванню молоді. 

6) Дотримання психогігієни студентами, яка передбачає: набуття сенсу 
життя, збереження життєвого оптимізму і емоційної рівноваги, усвідомленість і 
самостійність у виборі оздоровчої програми, розширення та поглиблення 
соціальних контактів з оточуючими, підвищення рівня освіченості та професійної 
кваліфікації. 

7) Розвиток валеологічної культури самого педагога і вдосконалення 
педагогічного процесу [3, с. 64]. 

Окрім того, ціннісно-мотиваційний напрямок орієнтації на здоровий спосіб 
життя передбачає також розробку і реалізацію комплексу заходів, спрямованих на 
вирішення проблеми формування культури і навичок самозбереження здоров'я.  

Отже, необхідно підкреслити, що на процес формування орієнтації на 
здоровий спосіб життя також впливають такі фактори: індивідуальний потенціал 
здоров'я людини, поведінка, соціокультурна система, соціально-економічні та 
політичні умови, фізико-біологічне середовище. Сприяти збереженню здоров'я 
повинен певний спосіб життя, формування потреби в його дотриманні, виховання 
у студентів правильної системи ціннісних орієнтацій. 
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Розвиток мовлення учнів набув статусу провідного принципу 

навчанняукраїнської мови, зокрема в її початковій ланці. У цьому 
контекстістратегічний документ «Нова українська школа» є 
методологічниморієнтиром у формуванні особистості, спроможної не лише 
здобуватизнання, а й уміло застосовувати їх у процесі власної життєдіяльності 
тарозвитку, репрезентувати себе в різних видах навчальної 
діяльності,текстотворчій зокрема [4, 5]. 

У процесі формування текстотворчих умінь в учнів початкових класів 
передбачається використання ефективних методів йприйомів навчання, які 
будуть ефективно впливати на самостійне складання текстіврізних стилів та типів 
мовлення, серед яких пояснювально-ілюстративний метод, метод проблемного 
викладу, частково-пошуковий, дослідницький, репродуктивні, інтерактивні 
методи навчання.  

Методичнодоречним у розвитку процесу текстотворення під час вивчення 
дієслова у 3-4 класах на уроках української мови є не лише застосування засобів 
навчання, серед яких моделі,зразкове мовлення вчителя, образотворчі та 
аудіовізуальних засобів наочності, а й інноваційних технологій навчання, зокрема 
і сторітеллінгу. 

Так, дослідниця А. Гамза у якості ключових підходів формування навичок 
текстотворення в учнів початкових класів під час вивчення дієслова вказує 
компетентністий,текстоцентричний, комунікативний, діяльнісний і системний [2, 
с. 133]. 

Сторітеллінг (англ. Storytelling: story – історія і telling – уявлення) – це 
прийом передачі інформації, образів і навичок шляхом складання історії[1]. 
Сторітеллінг в початковій школі – це текстотворча робота, яка полягає у 
створенні емоційних зв'язків, за допомогою яких можна привернути увагу учнів, 
розставляти потрібні акценти, загострюючи увагу на важливих речах. 
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Як вказує М. Гич, сторітеллінг – це сучасна освітня технологія може бути 
ефективно використана на урокахукраїнської мови. Це – можливість формування 
в учнів початкової школи текстотворчівмінння та навички, а також допомогу 
учням в тлумаченні, інтерпретації та аналізі художнього тексту. Важливо 
відзначити, що така форма роботи з дітьми допомагає зробити урок цікавим, 
пробуджує творчі здібності і зачіпає їх емоційну сферу[3].  

І. Большакова вказує, що сторітеллінг застосовується з раніше заданими 
цілями, потребує попередньої піготовки. У певному сенсі сторітеллінг можна 
вважати свого роду освітньою маніпуляцією, потужним ораторським прийомом, 
способом пробудити активність учня, утримати увагу[1]. 

Вчитель на уроці презентує основний матеріал завдяки захоплюючим 
історіям. Якщо учні сприймають сторітеллінг від вчителя, то у такому випадку 
мова йде про пасивний сторітеллінг. Активним сторітеллінгом називається 
самостійне викладання думок учнями, яке вчитель може практикувати у процесі 
формування тектотворчих вмінь. 

Учні початкових класів із задоволенням розкажуть історії, які вони, 
можливо, чули від членів родини, а потім розказати їх у власній інтерпретації. 
Діти також розповідати історії зі свого особистого досвіду, їх власні 
переживання. Вони можуть розказати історії про прочитані книги (тут вкрай 
важливо дати дитині змогу обрати таку книгу самій)[1]. На наступних етапах 
роботи можна проводити спільне придумування історій, текстотворчої роботи з 
вибудовування своїх власних розповідей за ілюстраціями або малюнками. 

Учням початкових класів можна, наприклад, на одному з уроків 
запропонувати кожній дитині скласти розповідь на вільну тему, вживаючи, 
наприклад, не менше 20 дієслів. Можна, наприклад запропонувати дітям 
прослухати зразок сторітеллінгу у вигляді лінгвістичної казки.  

Досвід застосування сторітеллінгу на уроках української мови у початковій 
школі показав великі потенційні можливості цієї технологіїу 
формуваннітекстотворчих вмінь дітей, їх комунікативної компетенції. 
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Розуміння смисложиттєвих цінностей як прояву креативного начала в 

життєдіяльності підлітка, а також у творчому процесі розгортання його сутнісних 
сил, дозволяє розглядати сучасне виховання у синергетичному й аксіологічному 
контексті умов євроінтеграційного поступу України. З цієї точки зору позакласна 
діяльність володіє потужним потенціалом для виховання смисложиттєвих 
цінностей у школярів основної і старшої школи, усвідомленні ними себе 
творцями своєї долі і життя, а запропонована нами методика виховання дає змогу 
зробити цей процес більш ефективним. 

Позакласна діяльність відіграє надзвичайно важливу роль у вихованні 
смисложиттєвих цінностей підлітків, значною мірою тому, що її метою є 
задоволення моральних потреб і запитів дітей, розкриття їхніх здібностей, 
нахилів, сутнісних сил у неформальній обстановці. 

До переваг позакласної діяльності можна віднести її добровільність, творчу 
орієнтованість, соціальну спрямованість, відповідність віковим інтересам і 
бажанням школярів, можливість проявити ініціативу, самостійність та 
самодіяльність. 

Ефективність позакласної діяльності значною мірою залежить від 
підготовленості класного керівника, його організаторських здібностей, уміння 
зацікавити і згуртувати учнів у досягненні виховної мети. 

Організація позакласної діяльності для школярів основної ланки школи 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. 

Ми виходили з того, що позакласна діяльності спрямована на розширення 
світогляду особистості школяра, закріплення і поглиблення етичних знань про 
смисл життя, життєві цілі, перспективи, плани, формування життєвих 
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компетентностей, відповідних практичних умінь і навичок, здатності самостійно 
вирішувати поставлені перед собою завдання, ставити мету та досягати її, долати 
внутрішні протиріччя та труднощі, бути самодостатньою особистістю. 

Процес виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і 
старшої школи був спрямований на: 

• формування у підлітків позитивної Я-концепції, що виявляється у 
внутрішній свободі, почутті власної гідності та переконаності у власній 
значущості, об’єктивності самооцінки; упевненості в доброзичливому ставленні 
до себе дорослих і однолітків; усвідомленні себе суб’єктом життя, власних 
можливостей в успішному оволодінні різними видами творчої діяльності, 
досягненні поставленої мети; 

• розвиток у підлітків таких моральних якостей, як свобода, любов, 
гідність і справедливість; 

• формування у дітей осмисленої поведінки, навичок партнерства, 
колективної взаємодії, дружби; 

• розвиток у школярів смисложиттєвої сфери та моральних потреб через 
ознайомлення та безпосередню участь у різних видах діяльності; 

• формування у дітей бажання та позитивної мотивації до розвитку 
власної моральної самосвідомості, рефлексії, вироблення власних 
смисложиттєвих цінностей;  

• стимулювання до розширення знань про себе, смисложиттєву сферу та 
роботи над собою. 

З метою поліпшення виховання смисложиттєвих цінностей у підлітків ми 
використовували різні форми позакласної виховної діяльності. 

Водночас, форми виховної роботи забезпечували реалізацію змісту, що 
відповідав би визначеним нами педагогічним умовам. Вибір форм виховної 
роботи з виховання смисложиттєвих цінностей у позакласній діяльності основної 
школи зумовлювався, зокрема, кількістю вихованців. За кількістю охоплених 
процесом виховання школярів форми поділяються на індивідуальні, 
мікрогрупові, групові (колективні) і масові. 

У процесі дослідно-експериментальної роботи свою ефективність 
підтвердили індивідуальні форми роботи, які сприяли розумінню вихованцями 
себе як суб’єкта життя, більш глибокому осмисленню життя, розкриттю 
індивідуальності особистості учня, реалізації сутнісних сил, задоволенню 
моральних потреб. 

Індивідуальні форми роботи використовувалися на формувальному етапі 
дослідження з метою формування у школярів позитивної Я-концепції, 
позитивного самосприйняття, об’єктивної самооцінки та розвитку моральних 
якостей та особистісного потенціалу. Така робота допомагала педагогу краще 
пізнати і розкрити індивідуальність вихованців, їхні здібності і нахили, 
спрямовувати їхній розвиток, тоді як сам учень мав нагоду отримати 
кваліфіковану консультацію, конфіденційну пораду педагога з тих питань чи 
проблем, які його хвилювали. Обираючи індивідуальні форми роботи вчителі 
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мали виявляти інтерес до дитини, володіти діагностувальними і виховними 
методиками, розуміти дитину у тій ситуації, в якій вона опинилась, проявляти 
педагогічний такт та спілкуватися з дитиною на суб’єкт-субʼєктному рівні 
(Кремень, В. (Ред.), 2008, с. 967). Практика показала, що індивідуальна робота з 
підлітками неможлива без скоординованих дій учителів, батьків і учнів як 
суб’єктів виховного процесу, що досягається за умови постійних контактів та 
довіри один до одного, обміну думками та життєвим досвідом. 

Перевіреними й ефективними формами індивідуальної роботи у вихованні 
смисложиттєвих цінностей були психолого-педагогічний супровід, індивідуальні 
бесіди, консультації, педагогічне спостереження, робота над проєктом, підготовка 
до виховних заходів, конкурсів, що давало змогу враховувати індивідуальні і 
вікові особливості вихованців, життєві обставини з метою оптимізації виховного 
процесу. 

Використана нами робота у мікрогрупах обʼєднувала дітей за інтересами, 
що сприяло діалогічному спілкуванню на паритетній основі. Мікрогрупові форми 
роботи грунтувалися на активній взаємодії дітей між собою та партнерстві усіх 
учасників виховного процесу. Це привчало дітей до роботи у команді, сприяло 
формуванню командного духу, почуття ліктя товариша. Водночас, робота у 
мікрогрупах активізувала процеси критичного і креативного мислення, 
самоосвіти і самовиховання школярів, сприяла корекції цілей та засобів, 
ураховуванню своїх інтересів та інших людей. Мікрогрупова діяльність 
підтвердила свою доцільність у пошуковій, проектній і творчій діяльності. 

Використання групових (колективних) форм роботи давало змогу 
педагогам спілкуватися одразу з усім класом, спостерігати за поведінкою дітей та 
їхнім спілкуванням, ставленням до життя, уміння  вирішувати проблеми, які 
виникають, розумінням та узгодженням дітьми індивідуальних й колективних 
цілей. Групові форми роботи показували, як в реальному житті діти розуміють та 
виявляють гідність, свободу, любов, справедливість. У своїй дослідно-
експериментальній роботі ми використовували такі форми групової роботи як 
виховні години, тренінгові заняття, етичні і сократівські бесіди, міні-дискусії і 
дискусії, брейн-ринги, обговорення, читацькі конференції, гуртки, клуби, тощо. 
Перевагою групових форм роботи є порівняно невелика кількість учнів, 
партнерська взаємодія, наявність спільних інтересів і цілей. Групові форми 
роботи спонукали дітей до ініціативності, активності, сприяли розширенню і 
поглибленню світогляду, більш глибокому розумінню один одного, 
встановленню дружніх стосунків з однолітками. 

У своїй роботі ми також використовували і масові форми, як прості (з 
використанням одного методу), так і комплексні (з поєднанням різних методів і 
засобів) в залежності від виховних цілей і задач. 

У дослідно-експериментальній роботі нами використовувались різні групи 
методів: 

- вербальні (розповідь, пояснення, роз’яснення, умовляння); 
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- інтерактивні (бесіда (етична, сократівська), дискусії, міні-дискусії, 
обговорення); 

- рефлексивні (рефлексивно-експліцитний метод І. Беха, асоціацій, 
аутотренінгу); 

- ігрові (сюжетно-рольові, розвивальні, ділові ігри); 
- практичні (КТС, проєкти, творчі вправи, проблемні ситуації, ціннісні 

дилеми ); 
- наочні (презентації, шкільні газети, книги, аудіо- , відео-, Інтернет- 

матеріали, ЗМІ); 
- арт-терапевтичні. 
Спосіб організації кожного виду діяльності потребував творчого підходу з 

боку педагога. При цьому слід враховувати, що одні і ті самі форми можуть 
стосуватися різних напрямів діяльності школярів. 

Порівняння ефективності різних форм свідчить, що у педагогічній 
практиці найбільш ефективними є індивідуальні і мікрогрупові форми завдяки 
можливості оперативно змінювати педагогічну тактику за зміни умов чи обставин 
в яких перебуває дитина.  

 
 
 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В УМОВАХ НУШ 
 

Загоруйко Ольга Іванівна, 
вчитель початкових класів, Судилківський 
ліцей Судилківської сільської ради 
Шепетівського району Хмельницької 
області, Хмельницька область, 
Шепетівський район, с.Судилків 

 
У Концепції НУШ  зазначено, що «нова школа потребує нового вчителя, 

який зможе стати агентом змін». У цьому ж документі деталізуються певні 
вимоги до фахової та загальної підготовки вчителя: 

- уміти готувати власні авторські навчальні програми; 
- власноруч обирати підручники, методи, стратегії, способи і засоби 

навчання; 
- активно виражати власну фахову думку; 
- уміти виконувати нові ролі вчителя: коуча, фасилітатора, тьютора, 

модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини; 
- уміти організовувати навчально-виховний процес на принципах 

дитиноцентризму відповідно до індивідуальних стилів, темпу, складності та 
навчальних траєкторій учнів: від комунікативних типів завдань (знайти спільну 
мову з друзями, учителями, однокласниками, батьками, незнайомими людьми) до 
творчих (креативно-інноваційних); 
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- мати сформовані навички інтегрувати навчальний матеріал у змісті 
споріднених предметів або окремих модулів; 

- ураховувати вікові особливості фізичного, психічного і розумового 
розвитку дітей; 

- уміти організовувати навчання через діяльність, ігрові методи як у класі, 
так і поза його межами; 

- володіти навичками здійснювати електронний документообіг у системі 
освіти; 

- уміти навчати дітей справлятися зі стресом та напруження, забезпечувати 
під час навчання 

атмосферу психологічного комфорту та підтримки; 
- забезпечувати навчання в різновікових предметних або міжпредметних 

групах; 
- виховувати в дитині відповідальність не лише за себе, а й за розвиток і 

добробут країни та всього людства; 
- здійснювати оцінювання результатів освітньої діяльності учнів з 

використанням описового 
формувального оцінювання, підтримуючи в кожному учневі впевненість і 

мотивацію до пізнання; 
- уміти виявляти індивідуальні нахили та здібності кожної дитини для 

цілеспрямованого розвитку і профорієнтації; 
- володіти навичками спілкування з учнями, батьками, вчителями, 

керівництвом школи та іншими учасниками освітнього процесу на основі 
взаємної поваги та діалогу. 

Окремі положення Концепції НУШ, на думку Вадима Лунячека, мають 
декларативний характер, «залишається невирішеним питання узгодження 
педагогічної підготовки майбутнього вчителя у класичних і педагогічних 
університетах, навчальні плани яких суттєво відрізняються. Щодо підготовки 
вчителя, то повинні бути сформульовані чіткі вимоги з боку замовника, яким є 
держава, для програм педагогічної підготовки у ВНЗ» . 

Намагання вирішити ці проблеми простежується в затвердженому у 2018 
році Професійному стандарті «Вчитель початкової школи» . Більшість вимог до 
вчителя відповідно до Концепції НУШ знайшла відображення в описі трудових 
функцій учителя цієї ланки. У планах реалізації концепції Нової української 
школи визначені заходи з перенавчання вчителів, підвищення їхньої кваліфікації. 
На це спрямований онлайн курс для вчителів початкової школи , передбачено 
цикл заходів у схваленій Кабінетом Міністрів України Концепції реалізації 
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» на період до 2029 року . 

Крім загальних питань організації навчального процесу в перших класах 
НУШ (модулі «Загальний огляд» та «Організація класу»), онлайн курс містить 
матеріали для ознайомлення з інтегрованим навчанням, методиками викладання 
(чому не навчання? – авт.) у першому класі, інклюзивною освітою. 
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Урахування психологічних особливостей учнів початкової школи є однією 
з головних умов реалізації дитиноцентризму, тому, мабуть, он-лайн курс уміщує 
окремий модуль «Нейропсихологія». 

Матеріали модуля охоплюють цикл лекцій, що орієнтовані на 
ознайомлення вчителів з особливостями вищих психічних функцій дитини 
молодшого шкільного віку, особливостями функціонування мозку та тим, як ці 
особливості впливають на процеси пізнання навколишнього світу. Майже 
половина змісту он-лайн курсу присвячена ознайомленню вчителів з 
інтегрованим навчанням. На це спрямовані 44 відеомінілекції тривалістю від 3 до 
14 хвилин. Передбачено як ознайомлення із самим поняттям «інтегроване 
навчання», так і особливостями планування навчального процесу в умовах 
інтеграції навчальних предметів у початковій школі, формування та розвитку 
наскрізних умінь, організації групової роботи тощо. 

Значно менше (4 відеомінілекції) відведено на ознайомлення з 
«методиками викладання» предметів початкової школи – української мови, 
математики та інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Це, мабуть, зумовлено 
тим, що онлайн курс передбачений для вчителів, що закінчили університет чи 
коледж за спеціальністю Початкова освіта та мають практичний досвід навчання 
дітей 1−4 класів. 

Порівняння змісту онлайн курсу з вимогами до вчителя, що визначені у 
Концепції НУШ та професійному стандарті «Вчитель початкових класів закладу 
загальної середньої освіти», дає підстави стверджувати, що зазначений онлайн 
курс є дуже ефективним засобом підготовки вже практикуючих учителів 
початкових класів до реалізації вимог нового стандарту початкової освіти. Однак 
він, на жаль, не зможе замінити фундаментальної професійної підготовки вчителя 
початкових класів у педагогічних університетах та коледжах. 

Яким повинен бути вчитель Нової української школи, описано в 
зазначених документах реформування середньої освіти. Однак на сьогодні 
відсутні методичні системи підготовки вчителя для роботи в нових умовах. Не 
визначено зміст, форми, методи та засоби такої підготовки. 

Базуючись на вимогах до вчителя, окреслимо коло питань, які необхідно 
врахувати в процесі розроблення такої методичної системи та орієнтовні шляхи їх 
вирішення. Зміст підготовки вчителя початкової ланки освіти значною мірою 
узгоджується з вимогами Державного стандарту початкової освіти. Учитель 
повинен  мати достатній рівень професійних компетентностей для реалізації 
змістової складової стандарту, для формування в учнів ключових 
компетентностей, за рівнем сформованості яких визначаються обов’язкові 
результати  навчання. 

До таких компетентностей, відповідно, належать : 
1) вільне володіння державною мовою; 
2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 

іноземними мовами; 
3) математична компетентність; 
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4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; 
5) інноваційність; 
6) екологічна компетентність; 
7) інформаційно-комунікаційна компетентність; 
8) навчання впродовж життя; 
9) громадянські та соціальні компетентності; 
10) культурна компетентність; 
11) підприємливість та фінансова грамотність. 
Для формування цих компетентностей стандарт визначає кілька освітніх 

галузей : 
- мовно-літературна; 
- математична; 
- природнича; 
- технологічна; 
- інформатична; 
- соціальна і здоров’язбережувальна; 
- громадянська та історична; 
- мистецька; 
- фізкультурна. 
При цьому відповідно до Базового навчального плану початкової освіти 

для закладів загальної середньої освіти  для значної частини освітніх галузей 
передбачено інтеграцію. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ 
ЦІННОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ В АКСІОЗОРІЄНТОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 
 

Заредінова Ельвіра Рифатівна,  
доктор педагогічних наук, доцент, 
старший науковий співробітник 
лабораторії морального, громадянського 
та міжкультурного виховання, Інститут 
проблем виховання НАПН України, 
м. Київ 

 
Євроінтеграційні процеси та цивілізаційні виклики ХХІ століття, 

суттєвими рисами яких, на думку В. Кременя, є невпинна глобалізація, змінність, 
що прогресують в будь-якій сфері діяльності і ґрунтуються на інноваційному типі 
розвитку; демократизація й гуманізація сучасних суспільств з одночасним 
посиленням вимог до особистої компетентності та самодостатності людини; 
формування нового цивілізаційного феномену –мережевого суспільства через 
інноваційний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій 
(Кремень, В., 2011, с. 8–9), детермінують необхідність і доцільність реалізації 
нових інтегративних стратегій у сучасній освіті, що базуються на 
методологічному принципі міждисциплінарності.  

З огляду на це слід своєчасно реалізувати продуктивну систему освіти, яка 
б відповідала національним інтересам і світовим тенденціям розвитку та 
забезпечувала підготовку розвинутої особистости, яка швидко орієнтується в 
реальних умовах, адекватно реагує на різноманітні ситуації та здатна ефективно 
взаємодіяти з іншими на користь усього соціуму, виявляючи відповідні соціально 
значущі якості. У цьому контексті особливої актуальності набуває проблема 
формування соціокультурних цінностей саме у підлітковому віці. 

Пошук шляхів розв’язання цієї актуальної проблеми вимагає 
переосмислення цілей, змісту, концептуальних підходів та технологій освітньої 
діяльності сучасних закладів освіти.  

Нормативне підґрунтя для вирішення таких завдань закладено в Декларації 
ООН «Світ сприятливий для дітей» (2002), Конституції України (1997), Законах 
України «Про освіту» (2017), «Про загальну середню освіту» (1999), 
Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (2013), 
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Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді (2015), Концепції 
нової української школи (2016) та інших офіційних документах, ухвалених на 
державному рівні.  

Методологічне підґрунтя становлення і розвитку особистості в умовах 
реформування освіти визначено у дослідженнях І. Беха, О. Вишневського, 
І. Зязюна, В. Кременя, О. Сухомлинської, Г. Шевченко та інших науковців. 

Сучасне трактування соціокультурного підходу представлено в роботах 
Н. Черниш, О. Ровенчак. Міждисциплінарний формат соціокультурних цінностей 
репрезентовано у філософії (В. Андрущенко, Є. Борінштейн, Г. Вижлецов, 
І. Зязюн, В. Ільїн, В. Кремень, В. Молодиченко А. Кавалеров, М. Підлісний, 
Є. Причепій, В. Тугаринов, О. Якимова); соціології (В. Бакіров, К. Вельцель, 
В. Журавльов, Р. Інглхарт, Г. Клагес, В. Лисовький, П. Сорокін, Р. Ручка, 
О. Якуба); культурології (А. Арнольдов, Р. Вагнер, Т. Устименко, А. Флієр); 
психології (В. Білскі, М. Боришевский, Н. Дембицька, І. Кон, Г. Олпорт, 
М. Рокич, Ш. Шварц, Е. Шпрангер); педагогіці (І. Бех, Е. Бондаревська, 
Я. Боренько, В. Долженко, Т. Равчина). 

Актуальність і необхідність дослідження окресленої проблеми 
підсилюється рядом існуючих суперечностей між:  

 потребою сучасного глобалізованого суспільства в громадянах з 
розвинутими соціокультурними цінностями й недостатнім рівнем їх 
сформованості у молоді; 

  актуалізованим запитом українського суспільства на формування 
соціокультурних цінностей особистості та недостатньою теоретико-методичною 
обґрунтованістю їх формування у учнівської молоді; 

  декларуванням у сучасному суспільстві ідей полікультуралізму, 
міжетнічної толерантності та відсутністю спеціальної методики формування 
соціокультурних цінностей підлітків в закладах освіти; 

 об’єктивним значенням освітнього середовища закладів освіти для 
формування соціокультурних цінностей учнів та недостатньою практичною 
реалізацією його аксіологічного потенціалу. 

Провідною ідеєю дослідження є положення, згідно з яким соціокультурні 
цінності виступають як ґрунтовні життєві смисли, детерміновані історією і 
культурою певного народу, є мотиваторами і регуляторами поведінки особистості 
й утверджуються в процесі її життєдіяльності. Формування означених цінностей 
у сучасних підлітків реалізується в спеціально створених умовах 
аксіозрієнтованого освітнього середовища закладу освіти, базується на 
теоретичних засадах (концептуальні положення гуманистичної освітньої 
парадигми та тенденції розвитку сучасної освіти, які визначальною мірою 
впливають на оптимізацію формування соціокультурних цінностей молоді. 

Науково-теоретичні засади зумовили визначення концептуальних основ 
дослідження, що потребують обґрунтування на методологічному, теоретичному 
рівнях.  
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Методологічним концептом дослідження є фундаментальні наукові 
підходи до вивчення проблеми, покладені в основу дослідження, а саме: 
культурологічний (передбачає трактування процесу формування соціокультурних 
цінностей як засобу становлення особистості в культурі, зумовленості 
внутрішнього розвитку людини зовнішніми культурними факторами); 
аксіологічний (полягає в орієнтації освітнього середовища закладу освіти на 
формування соціокультурних цінностей особистості); соціокультурний (розглядає 
формування соціокультурних цінностей особистості крізь призму єдності 
соціального буття та культури, що створюються й удосконалюються у діяльності 
людини); системний (визначає цілісність виховного процесу освітнього 
середовища закладу освіти через розроблення системи умов формування 
соціокультурних цінностей); діяльнісного (передбачає активну діяльність 
підлітків у процесі засвоєння та інтеріоризації соціокультурних цінностей); 
суб’єктний (забезпечує розгляд особистості підлітка як суб’єкта культури й 
освітнього середовища закладу освіти у площині формування соціокультурних 
цінностей особистості); компетентнісний (передбачає готовність особистості 
свідомо й відповідально застосовувати набуті знання і цінності у соціокультурній 
діяльності). 

Окреслена наукова парадигма та підходи конкретизуються в стратегічних 
(аксіологічної спрямованості освіти, принцип культурно-історичної детермінації, 
людиноцентризму, систематичності й послідовності у формуванні аксіосфери 
особистості, середовищної орієнтації, міждисциплінарності) і тактичних 
(моделювання змісту, форм і методів формування соціокультурних цінностей, 
інтерактивності й партнерства, задачно-ситуативної насиченості, діалогізації та 
полілогізації у формуванні соціокультурних цінностей) принципах формування 
соціокультурних цінностей. 

Теоретичний концепт дослідження проявляється в аналізі концепцій, 
вихідних положень, теорій, що дозволило уточнити сутність досліджуваних 
понять («соціокультурні цінності», «середовищеутворення», «аксіоґенез»,  
«аксіозорієнтоване освітнє середовище закладу освіти»); розробити типологію 
соціокультурних цінностей, яка представлена соціокультурними 
макроцінностями, соціокультурними мезоцінностями, соціокультурними 
мікроцінностями; з’ясувати структуру соціокультурних цінностей, що містить 
когнітивний, емоційно-ціннісний, праксеологічний компоненти, яким 
відповідають когнітивно-рефлексивний, мотиваційно-аксіологічний, суб’єктно-
діяльнісний критерії сформованості соціокультурних цінностей.  

Необхідність перегляду сучасної системи цінностей особистості вимагає 
від суспільства та держави активних дій щодо формування позитивних цінностей 
у молодого покоління з урахуванням зовнішніх упливів. Імовірно, що ціннісно-
смислові орієнтації молоді в подальшому визначатимуть вектор розвитку країни, 
що вимагає розширення аксіологічного складника в змісті освіти. 

Отже, таке теоретико-методологічне підґрунтя зумовило логіку 
дослідження та розробки методики формування соціокультурних цінностей 
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підлітків в аксіозорієнтованому освітньому середовищі закладу освіти, а саме 
виділення її провідних компонентів та з’ясування їх ієрархічних зв’язків, які 
відбивають соціокультурні, аксіологічні, людиноцентровані виміри сучасної 
вітчизняної освіти на етапі її входження до європейського освітнього простору. 

Список використаних джерел: 
1. Кремень, В. Г. (2011). Структурна модернізація освіти в контексті 
цивілізаційних змін. Педагогіка і психологія, 2, 5–13. 
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Згідно українського законодавства про освіту та Національної доктрини 

розвитку освіти необхідною на сучасному етапі є проблема виховання духовної, 
творчої особистості, здатної забезпечити прогрес української нації, вихід нашої 
держави на рівень цивілізованих країн світу. Зазначене свідчить про важливість 
педагогічної діяльності в умовах навчально-виховних закладів і належного рівня 
підготовки до неї. Оскільки сучасний педагог, майбутній вихователь закладів 
дошкільної освіти повинен уміти виробити єдину навчально-виховну технологію, 
яка б сприяла соціально-психічному, духовно-моральному, фізичному рівню 
розвитку дітей. Саме таку підготовку має забезпечувати вищий навчальний 
заклад, який сьогодні повинен відповідати не тільки індивідуальним потребам 
особистості щодо навчання, а й соціальним цілям. Оскільки сучасна вища освіта в 
Україні спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, практичної, 
загальнокультурної підготовки конкурентоспроможних фахівців та формування 
інтелектуального потенціалу країни. Тому сучасні вимоги до освіти в Україні, 
необхідність запровадження нових наукових підходів і гуманістичних концепцій 
навчання та виховання актуалізують проблему якісного поліпшення підготовки 
майбутніх педагогів та майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у вищих 
навчальних закладах [1]. 
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Результативна професійна підготовка майбутнього вихователя закладів 
дошкільної освіти неможлива без самоосвіти, самовиховання та саморозвитку. 
Тому навчання і самонавчання студента потребує не лише знання ним форм і 
методів аудиторної роботи, роботи з підручником чи посібником, іншими 
сучасними джерелами інформації, а й застосування наполегливих зусиль, 
розвитку особистісних якостей. 

Студент стане справжнім педагогом-вихователем тільки тоді, як він сам 
працює над своєю особистістю та проявляє активність щодо оволодіння 
науковими знаннями і вміннями, наскільки цілеспрямовано, свідомо та 
наполегливо працює над розвитком у собі тих дрібниць, що формують 
особистість сучасного фахівця. У педагогіці й психології така робота має назву 
самовиховання і саморозвитку. Самовиховання та саморозвиток – це свідома 
практична діяльність, спрямована на більш повну реалізацію людиною себе як 
особистості. Самовиховання – формування людиною своєї особистості відповідно 
до свідомо поставленої мети. Психологи трактують самовиховання як 
усвідомлювану діяльність людини, спрямовану на вдосконалення самої себе, на 
вироблення позитивних рис, якостей, звичок і подолання негативних. Професійне 
самовиховання і саморозвиток є свідомою діяльністю, спрямованою на 
вдосконалення своєї особистості, згідно з вимогами професії до людини [2, 
с.236]. 

Особистісне самовдосконалення і професійне самовиховання нерозривно 
пов’язані між собою. Обидва процеси складні за своєю структурою і здійсненням, 
проте оволодіння технологією професійного самовиховання та 
самовдосконалення допоможе майбутньому вихователю ЗДО продуктивно 
організувати самостійну підготовку до професійної діяльності та скоротить шлях 
до власної майстерності.  

Варто зазначити, що досвід загального самовиховання є необхідною 
передумовою професійного самовдосконалення, яке передбачає свідому роботу з 
розвитку професійно значимих властивостей, формування педагогічних умінь і 
здібностей. 

Самовихованням займається багато молодих людей у таких сферах, як 
інтелектуальна, духовна (самоосвіта), морально-психологічна (самоконтроль за 
виявленими у себе дефектами характеру), спортивно-фізкультурна (гігієнічна) 
(тренування, проведення оздоровчих процедур, ведення здорового способу 
життя) тощо.  

Для майбутнього вихователя ЗДО праця над собою – важлива передумова 
отримання і збереження професіоналізму. Самовиховання майбутнього 
вихователя ЗДО починається з усвідомлення відмінності між уявленням про себе 
як майбутнього спеціаліста та власними конкретними перспективами. Поштовхом 
праці над собою є думка несумісності між «Я-реальним» та «Я-ідеальним», за 
умови, що у майбутнього педагога наявний фаховий приклад і здібність до 
самопізнання. Звичайний і водночас надійний метод формування ідеалу фахівця – 
особистісне опрацьовування психолого-педагогічної та наукової літератури та 
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джерел, знайомство з побутом і творчою діяльністю визначних педагогів з ціллю 
пошуку власного ідеалу педагога [3]. 

Таким чином, важливо, щоб педагогічною справою займалися люди, які 
мають до неї потяг, природні здібності, талановитість. Проте в наш час 
педагогічна спеціальність є наймасовіших, багато спеціалістів схиляються до 
думки, що відсутність у вихователя ЗДО виразно проявлених здібностей може 
бути компенсована розвитком інших, не менш важливих професійних якостей, 
зокрема таких, як працьовитість, добре та позитивне ставлення до своїх 
обов’язків, заповзята робота над собою тощо. Окрім цього треба зауважити, що 
професійно значимі індивідуальні якості характеризують інтелектуальну й 
емоційно-вольову сторони особистості, значно впливають на результат 
професійно-педагогічної діяльності і розкривають особистий стиль вихователя-
педагога. 
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На сучасному етапі розвитку суспільства особливо гостро постає проблема 

передачі духовних цінностей наступним поколінням, серед яких одне з провідних 
місць посідає свідома громадянська позиція. Її формування є однією з невід'ємних 
умов якісної підготовки молодих педагогів і їх майбутньої успішної професійної 
діяльності. Сучасне життя суспільства, розвиток держави як соціального 
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інституту пред'являють суворі вимоги до організації освіти. Особливо це 
стосується професійної освіти майбутніх педагогів, зокрема, і початкової школи, 
завдання яких після закінчення навчального закладу – стати провідниками не 
тільки набору тих чи інших навичок і вмінь, а й виховання, яке є багатогранним 
явищем. І однією з головних його ланок є виховання громадянськості. Очевидно, 
що досягнення такої мети можливо лише за умови, що студенти педагогічних 
ЗВО стануть активними громадянами своєї країни будуть здатні донести власні 
переконання представникам наступних поколінь. 

Молодший шкільний вік – особливий період в становленні особистості, час 
формування громадянської позиції, поваги до оточуючих і становлення 
самосвідомості незалежно від соціального походження, національності, рідної 
мови і віросповідання. У початкових класах соціальна і громадянська 
компетентності, як ключові, є міждисциплінарними та інтегруються через усі 
освітні галузі і, спрямовуються на соціалізацію особистості, набуття 
громадянських якостей, дотримання соціальних норм і правил [1]. 

Проте, ефективність формування громадянської компетентності молодших 
школярів стане можливою лише за умови відповідної підготовленості вчителів 
початкової школи [2, с. 3]. Тому варто розглядати сформовану громадянську 
компетентність майбутнього вчителя початкової школи як один із чинників 
готовності випускників вищих педагогічних навчальних закладів, в тому числі 
коледжів, до професійної діяльності у процесі їхньої фахової підготовки [2, с. 4]. 
Наразі, школа повинна виступити в якості ефективного засобу національно-
культурного відродження, формувати і розвивати в учнів національну 
самосвідомість, громадянськість. Готовність майбутнього вчителя до формування 
національної самосвідомості молодших школярів, їх громадянської позиції – це 
результат спеціальної підготовки, що являє собою інтегральне утворення 
особистості майбутнього вчителя, яке виникає при об'єднанні мотивів, 
компетенцій, професійних знань, умінь, навичок і педагогічного досвіду, 
адекватних вимогам відповідного напряму професійно-педагогічної діяльності. 

Громадянськість невід’ємна від патріотизму – відданості Батьківщині. Але 
громадянськість – не тільки любов до рідної землі, але й правильне, цивілізоване 
та свідоме виконання своїх громадянських зобов’язань [3, с. 263].  

Очевидним є і той факт, що для формування почуття громадянськості, 
громадянського обов'язку, відповідальності перед державою і суспільством для 
майбутніх вчителів початкових класів необхідне створення низки педагогічних 
умов: вони базуються на закономірностях педагогічної і психологічної наук. 

Перша умова – наявність освітнього контенту в структурі дисциплін, які 
вивчаються студентом педагогічного ЗВО, які можуть бути як складовою 
частиною робочої програми, так і опрацьовуватися додатково на розсуд 
викладача. Друга умова – створення такого середовища в студентському 
колективі, яке б сприяло формуванню необхідних якостей громадянськості. Воно 
передбачає такі аспекти: формування у студентів знань про свої права та 
обов'язки і механізми їхньої реалізації в сучасному соціумі; естетики приміщень, 
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в яких здійснюється виховний процес; формування інформаційного простору 
педагогічного ЗВО; протидію негативним суспільним явищам в суспільстві; 
психологічний супровід студентів; взаємодія з іншими соціальними інститутами, 
наприклад, ЗМІ, органами влади, громадськими організаціями. Третя умова – 
знайомство студентів з творами національно-патріотичного змісту в процесі 
оволодіння дисциплінами загальноосвітнього циклу. Четверта умова – 
підвищення рівня громадянської самосвідомості студентів педагогічних ЗВО 
через посилення позиції екскурсійно-краєзнавчої діяльності. 

Таким чином, готовність майбутнього вчителя початкових класів до 
формування національної самосвідомості та громадянськості молодших школярів 
– це результат спеціальної підготовки, що представляє собою інтегральне 
утворення особистості майбутнього вчителя, яке виникає при об'єднанні мотивів, 
компетенцій, професійних знань, умінь, навичок і педагогічного досвіду, 
адекватних вимогам відповідного напряму професійної педагогічної діяльності. 
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освіти. Інклюзивний освітній простір сьогодні забезпечує дитині, незалежно від 
особливостей її розвитку, рівний доступ до якісної освіти в умовах масових 
закладів загальної середньої освіти.  

Інклюзивне навчання, перш за все, – це забезпечення права кожної дитини 
на освіту, що зазначено в усіх національних документах (Конституція України, 
Закон «Про освіту» і т.д.), а також в міжнародних документах, ратифікованих 
Україною (Конвенція ООН про права дитини (стаття 23), Конвенція ООН про 
права осіб з інвалідністю (стаття 24) [1].  

Для повноцінної інклюзії необхідно вибудувати вертикаль психолого-
педагогічного супроводу, коли дитина «передається» від фахівця до фахівця на 
різних ступенях навчання. Інклюзія принципово відрізняється від корекційної 
практики. Відповідно, система роботи психолого-педагогічної служби та 
шкільного консиліуму, а також супровідна документація, повинні створюватися 
спеціально для інклюзивної освітньої середовища [2, c. 12].  

Окремою, не менш важливою ділянкою роботи є формування у дітей 
сприйняття та адекватного ставлення до особливих дітей від початку навчання й 
упродовж усього шкільного життя. Це система форм та методів роботи, що 
включає в себе тренінги, класні години, виїзні заходи, які проводяться спільно 
співробітниками психологічної служби та класними керівниками. Якщо на етапі 
початкової школи найбільш важливим є формування навчальної поведінки, то в 
основній школі на перший план виступає розвиток соціальної компетенції учнів з 
особливими освітніми потребами, розвиток у них більш складних 
комунікативних навичок. Вирішення цих завдань покладено на шкільну систему 
проєктної роботи і додаткової освіти, яка включає інклюзивні гуртки, секції та 
факультативи [4]. 

Умовами успішної реалізації інклюзивного навчання в освітнє середовище 
закладу загальної середньої  освіти є:  

1. Адміністративна підтримка. Розуміння і прийняття адміністрацією 
необхідності і сенсу інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми 
потребами. Експертиза прийнятих адміністративних рішень психолого-
педагогічної службою (ППС) на відповідність принципам інклюзії.  

2. Фінансова забезпеченість. Фінансова можливість сформувати в школі 
команду психолого-педагогічного супроводу, що включає в себе фахівців різного 
профілю.  

3. Кадрове забезпечення. Наявність в школі служби ППС, наявність у всіх 
педагогів базових знань з суміжних галузей: психології, дефектології, 
нейропсихології, а також специфіку розвитку людей з особливими освітніми 
потребами.  

4. Командна робота всіх фахівців школи. Загальна система педагогічних і 
етичних цінностей. Постійна підтримка і взаємозамінність. Колегіальне рішення 
стратегічних і проблемних питань.  
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5. Вибудувана система психолого-педагогічної підтримки всіх учасників 

освітнього процесу: дітей, батьків, співробітників школи. Формування взаємної 
довіри.  

6. Наступність між усіма ступенями освіти. Загальні принципи роботи, 
передача інформації про кожну сім'ю, спільні консиліуми при переході дитини з 
рівня на рівень і під час адаптації на новому щаблі здобуття освіти. 

7.  Робота з батьками всіх учнів, не тільки дітей з особливими освітніми 
потребами. Батьківські клуби, індивідуальні консультації, консиліуми, навчання 
батьків, реалізація спільних проєктів.  

8. Варіативність методів роботи й освітнього середовища. Різні форми 
проведення уроків, використання широкого діапазону методів і додаткових 
навчальних матеріалів, в тому числі поведінкового підходу і логопедичних, 
дефектологічних, нейропсихологічних методик, підручників за програмами 
різного виду; зонування освітнього простору школи і кабінетів, наявність 
ресурсних зон.  

9. Безперервний професійний розвиток педагогів. Систематичні внутрішні 
семінари, взаємонавчання, участь педагогів у широкому професійному 
співтоваристві, аналіз і узагальнення власного досвіду, укладання педагогічного 
потрфоліо, його демонстрація на психолого-педагогічних конференціях, 
семінарах, круглих столах [3]. 
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Актуальність вивчення мови як засобу соціальної взаємодії, інтерес до 

проблем іншомовного спілкування є очікуваним результатом розвитку 
мовознавчих наук, психології, соціолінгвістики, оскільки «комунікація завжди 
передбачає обмін думками, обмін інформацією, адже, таке спілкування 
задовольняє практичні та інтелектуальні запити людини в процесі її фахової і 
суспільної діяльності». 

У сучасній спеціальній психології проблема затримки психічного розвитку 
– одна з найважливіших. Низку досліджень у цій галузі присвячено етіології 
Бастун Н., Бачерніков М., Прохоренко Л., перебігу Власова Т., Ілляшенко Т., 
Лебединська К., Сак Т., пошуку засобів корекції Колупаєва А., Лубовський В., 
Макарчук Н., Рождественська М., розвитку комунікативної компетентності Бабяк 
О., Коновалова М., Логвінова І., Омельченко І., Семенцова О. 

У дослідженнях згаданих авторів з проблеми затримки психічного 
розвитку чимало важливих питань залишилися поза увагою. Зокрема, місце та 
роль  вивчення іноземної мови в системі психолого-педагогічної корекції 
порушень у психічному розвитку, можливості формування мовленнєвої 
компетентності у  дітей із затримкою психічного розвитку в процесі її вивчення 
[1]. 

Комунікативна компетентність, за твердженням Д. Хаймса, – це уміння 
керувати тим, що, де, коли, чому і як говорять люди. Подібне трактування 
Д.Хаймсом комунікативної компетентності позначає інтуїтивну майстерність, 
якою опановує носій мови в результаті мовної практики [2] 

Участь в процесі спілкуванні вимагає від комунікантів більше, ніж просто 
розуміння логічної і граматичної структури висловлювання, а також його 
лексичного наповнення. Процес мовленнєвої компетентності є настільки 
складним і багатоаспектним явищем, що його аналіз навряд чи можливий у межах 
однієї науки. Не менш складним буде процес навчання іншомовному 
спілкуванню дітей із затримкою психічного розвитку, оскільки вимагає розробки 
методично обґрунтованих рекомендацій на основі новітніх досліджень у галузі 
психології, педагогіки, лінгвістики, соціолінгвістики тощо. 

Подальший розвиток засобів психолого-педагогічної підтримки дітей із 
затримкою психічного розвитку значно розширює семантику терміну 
«мовленнєва компетентність» і дозволяє виокремити такі поняття як: вербально-
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комунікативна компетентність, лінгвістична компетентність, соціальна 
компетентність тощо. Питання про види і рівні мовленнєвої компетентності ще не 
одержали належного обґрунтування й однозначного практичного вирішення. 
Особливо це стосується питання формування  мовленнєвої  компетентності  у  
дітей  із  затримкою психічного розвитку. 

Подолання порушень мовлення у дітей із затримкою психічного розвитку 
здійснюється в процесі вивчення іноземних мов за допомогою активної 
діяльності над усіма аспектами: над вимовою і фонематичним сприйманням, над 
звуковим аналізом і письмом, над збагаченням словникового запасу учнів і 
практичним оволодінням граматичною будовою мови.  

Формування мовленнєвої компетентності в дітей із затримкою психічного 
розвитку спрямоване на розвиток вмінь практичного використання мовних 
структур з їх комунікативними функціями в повсякденних ситуаціях спілкування. 
Отже, для успішного комунікування іноземною мовою учні з затримкою 
психічного розвитку повинні опанувати не тільки визначеною сукупністю знань 
лінгвістичного характеру, загальними поняттями про мову, мовними 
структурами, але і вміти застосовувати отриманні знання на практиці, оскільки в 
процесі спілкування неможливо відокремити фонетику, лексику або граматику. 
Навчання різним видам мовної діяльності дітей із затримкою психічного розвитку 
повинно відповідати реальному спілкуванню, розвивати вміння переходити від 
одного виду мовленнєвої діяльності до іншого, залежно від зміни умов 
спілкування. 

Вчителі, які працюють з дітьми із затримкою психічного розвитку і  
сприяють формуванню мовленнєвої компетентності за допомогою іноземних мов 
повинні пояснювати, як відбувається процес спілкування, доречність 
використання жестів і міміки, необхідність дистанції між комунікантами, 
передбачуваної реакції адресата і багато іншого, що становить основну частину 
мовленнєвої поведінки і складає поняття «мовленнєва  компетентність». Така 
інформація необхідна і є визначальною для успіху комунікативної взаємодії  між  
дітьми із затримкою психічного розвитку та оточенням, і є необхідною з точки 
зору методики викладання іноземних мов для даної групи дітей, починаючи з 
першого рівня здобуття освіти. 

З метою вдосконалення процесу вивчення іноземних мов дітьми із 
затримкою психічного розвитку необхідно сформувати певні знання про мовний 
етикет як соціально важливий аспект у правилах комунікативної взаємодії. Крім 
того, під час освітнього процесу необхідно надати інформацію про країну, мова 
якої вивчається, про її мешканців, звичаї та традиції. Країнознавча інформація, 
розуміння мовного етикету, норм соціально припустимої поведінки, невербальні 
засоби спілкування – усе це безпосередні складові комунікативної взаємодії, яку 
повинні опанувати діти із затримкою психічного розвитку. 

Таким чином, спілкування для дітей із затримкою психічного розвитку є 
основним джерелом надходження знань про навколишню дійсність, засобом 
набуття досвіду, способом удосконалення мовних засобів, використовуваних у 
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практичній мовленнєвій діяльності. Спілкування є головним фактором подолання 
порушень у дітей із затримкою психічного розвитку та сприяє формуванню 
мислення і самосвідомості. 
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Ми живемо у світі, який постійно змінюється. Сучасна ситуації, що 

спричинена пандемією Covid-19 призвела до того, що традиційна форма навчання 
активно розпочала впровадження у свою практику дистанційну  освіту. У наш час 
важливість даної проблеми має глобальний характер, адже коли світ переживає 
пандемію, саме завдяки дистанційному навчанню, молодь має можливість 
отримувати необхідні знання. У зв’язку з цим, основними завданнями викладачів 
ЗВО виступають, по-перше, впровадження системи дистанційної освіти у 
практику закладу; по-друге, забезпечення сприятливого впливу нових технологій 
на освітній процес; по-третє, необхідність розвитку сильних сторін і мінімізація 
негативних сторін дистанційного навчання.  

Теоретичною основою забезпечення адаптації студентів до дистанційного 
навчання виступають сучасні наукові розвідки, зокрема моделі впровадження 
електронного навчання у педагогічному університеті (Н. Балик, Г. Шмигер), 
організаційно-методичне забезпечення дистанційного навчання в закладах освіти 
(Л. Васильченко, І. Лапшина), підготовка майбутніх кваліфікованих спеціалістів у 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-014080665-6
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комплексі з використанням системи дистанційного навчання (Н. Лотошникова). 
Особливу увагу цьому питанню приділяють такі вітчизняні науковці, як: В. 
Биков, Ю. Богачков, В. Кухаренко, А. Манако, О.Пінчук. 

Дистанційне навчання – індивідуалізований процес набуття знань, умінь, 
навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в за 
опосередкованої взаємодії віддалених від один одного учасників навчального 
процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних 
технологій [1]. 

Тобто «дистанційне навчання» означає таку організацію навчального 
процесу, коли студент навчається самостійно за розробленою викладачем 
програмою і відділений від нього у просторі чи в часі, однак може вести діалог з 
ним за допомогою засобів телекомунікації. Всі існуючі технології дистанційного 
навчання можна умовно розділити на три категорії: не інтерактивні – друковані 
матеріали, аудіо й відеоносії; інтерактивні комп’ютерні технології навчання – 
електронні підручники, тестові методики контролю знань, засоби мультимедіа; 
відеоконференції – сучасні засоби телекомунікації через аудіоканали, відеоканали 
та комп’ютерні мережі [2].  

Незважаючи на стрімкий розвиток засобів телекомунікації, використання 
супутникових каналів зв’язку, передача відеозображення через комп’ютерні 
мережі ввійшло у практику дистанційного навчання в Україні лише нещодавно. 
Це пояснюється відсутністю розвиненої інфраструктури зв’язку, високою 
вартістю обладнання й каналів зв’язку. За характером комунікації між 
викладачем і студентом усі існуючі технології дистанційного навчання можна 
умовно класифікувати на чотири типи: самонавчання, навчання «один на один», 
«один з багатьма» і «багато з багатьма».  

Перший тип технологій дистанційного навчання передбачає мінімальну 
участь викладача, студент самостійно працює з освітніми ресурсами, здійснює 
самонавчання через комп’ютерні технології – бази даних, мультимедіа і 
гіпермедіа, мережу Інтернет. Навчання «один на один» забезпечує 
індивідуальний підхід до запитів студента, реалізується переважно за допомогою 
телефону й електронної пошти. Технології дистанційного навчання «один з 
багатьма» не забезпечують активної ролі студента у комунікації з викладачем чи 
експертом. Це можуть бути: лекції, записані на відео чи аудіокасету й 
трансльовані радіо чи телебаченням; так звані «е-лекції» (електронні лекції) – 
добірка навчального матеріалу, витягів із книг і статей, що мають на меті 
підготувати студентів до наступних дискусій; серія навчальних електронних 
симпозіумів – послідовний виступ кількох авторів («перших спікерів») тощо. 
Технології дистанційного навчання «багато з багатьма» характеризуються 
активною взаємодією всіх учасників навчального процесу. Крім аудіо, 
аудіографічних і відеоконференцій, комп’ютерні комунікації створюють умови 
для використання традиційних активних методів, форм і технологій навчання: 
дебатів, рольових і ділових ігор, мозкових атак тощо [2]. 
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У сучасних умовах дистанційна освіта функціонує за дотриманні усіх 
умов, що дозволяють забезпечити для здобувачів освіти якісне навчання (рис 1.).  

 
Сучасне життя висуває до якості особистості нові вимоги, тому головною 

формою навчання в університеті має бути самостійна робота або самоосвіта, адже 
навчити людину неможливо, можна лише навчитися. Студент має бути не просто 
зацікавлений і хотіти учитися, а готовий і здатний докласти всіх зусиль до того, 
щоб навчитися вчитись. Подальші його зусилля в освіті примножують його сили 
завдяки формуванню внутрішньої мотивації: зрозуміти ту чи іншу проблему, 
оволодіти тим чи іншим предметом, знайти рішення тощо. Студент має навчитися 
аналізувати свої знання, не просто присвоювати досвід інших, а будувати свій, що 
набагато важче. Досвід інших слід не стільки привласнювати, скільки брати з 
нього уроки. Студенти мають оволодіти видами і структурою знань, мистецтвом 
читання й наукою розуміння не лише тексту, а й самого себе. Отже, для всіх форм 
навчання, в тому числі й дистанційного навчання, необхідна психологічно-
педагогічна пропедевтика, призначення якої полягає у засвоєнні основ навчальної 
діяльності – принципів, навичок, правил гри.  

Список використаних джерел: 
1. Положення про дистанційне навчання. Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13. 
2. Стрельніков В.Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі: модульний 
посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів. 
Полтава: ПУЕТ, 2013. 309 с. 
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У мовленні учнів початкових класів наявні відхилення від сучасних 
акцентуаційних норм, які пов’язані з низьким рівнем їх знань або відбивають 
регіональні особливості вимови. 

Вирішення проблеми формування акцентуаційних умінь та навичок у 
межах орфоепічного матеріалу було предметом дослідження учених-педагогів і 
вчителів на всіх етапах розвитку школи. Необхідність активізації роботи 
формування акцентуаційних умінь та навичок підкреслювали Р. Аванесов, 
С. Бернштейн, Ф. Буслаєв, Г. Винокур, Д. Ушаков, К. Ушинський, Л. Щерба та 
інші дослідники. Питаннями методики навчання орфоепічних навичок, в тому 
числі і акцентуаційних займалося багато лінгводидактів (І. Баранников, 
Н. Бакеєва, Б. Гулакян, А. Текучов, Г. Фірсов).  

Формуванню акцентуаційних умінь і навичок сприяє виявлення 
ефективних методів і прийомів навчання. Правильне наголошення визначається 
комунікативною функцією. Від акцентуаційної грамотності, як відомо, залежить 
не тільки естетична сторона мовлення, але і його семантика, бо відхилення від 
норм наголошення спричиняє нерозуміння мовлення, викликає порушення 
процесу усного обміну думками [1, с. 19].  

У доборі методів та прийомів для формування умінь та навичок у школярів 
треба виходити із специфіки навчання норм наголошення, що при навчанні 
закріплюють набуті знання. Праці сучасної методики навчання української мови 
нараховують декілька видів класифікацій методів (П. Афанасьєв, О. Біляєв, 
В. Капінос, М. Львов, Н. Поздняков, М. Таранов, А. Текучов, Л. Федоренко). 
Найбільш поширеною з позиції розуміння формування умінь і навичок в 
національній школі слід уважати класифікацію методів за способом взаємодії 
вчителя і учнів на уроці, виділену О. Біляєвим [2, с. 64], а також інтерактивні 
методи. В основі вирішення методичного завдання навчання вимови лежить 
домінуюча ідея свідомого засвоєння нових артикуляційних рухів, способу 
сполучення звуків, ритмікоінформаційного оформлення слова, речення, тексту, 
сформульована Л. Щербою [2, с. 103]. До методів, що навчають правильній 
вимові, належать такі: імітація, демонстрація і пояснення артикуляції. Учені 
стверджують, що формування мовленнєвих навичок неможливе без звукового 
словесного наслідування. Здатність учнів до словесного наслідування 
використовується у школі. Імітація визначається як мовна робота, що складається 
з наслідування мовлення вчителя, як негайне механічне відтворення в усному 



 
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГА  

У ВИСОКОСМИСЛОВОМУ ПОЛІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ  
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, 31 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ 

 
 

 

101 
 

мовленні або на письмі почутих або прочитаних мовних одиниць, або відрізків 
мовлення [2, с. 119]. Для відпрацювання фонетико-орфоепічних навичок 
необхідно використовувати демонстрацію і пояснення артикуляції 
(М. Гетьманський, Т. Карапетян, Т. Сутоцька, Л. Фурсова). Для правильної 
артикуляції звуків необхідно навчити учнів: 1) відчувати роботу органів мовлення 
й аналізувати роботу органів вимови, контролювати її при утворенні звуків; 2) на 
слух розрізняти складний звук; 3) порівнювати і знаходити різницю між звуками, 
що вивчаються; 4) помічати різницю артикуляції у звуковому оточенні [2]. 
Вищезазначені умови є актуальними для методики навчання правильній вимові та 
наголошенню на уроках української мови. У ході формування акцентологічних 
умінь та навичок (як і інших орфоепічних) може використовуватися відкрите і 
скрите порівняння. Відкрите, вважають методисти, найбільш доречно на етапі 
демонстрації матеріалу, виявлення артикуляції звуків, скрите – у процесі 
тренувальних робіт. Порівняння «нормативне–ненормативне» допомагає 
практично оволодіти окремими елементами звукової системи української мови. 
Таке порівняння особливо необхідне в умовах українсько-російської двомовності 
при відпрацюванні акцентологічних норм слів, що мають просторічний варіант. 
Наприклад: 
             Вимовляй правильно                                          Так неможна 
                             Піду́                                                             Пі́ду  
                             Зроблю́                                                        Зроблю 
                             Візьму́                                                         Ві́зьму 
                             Кажу́                                                            Ка́жу  
                            Лише́                                                            Лише  
                            Собі́                                                              Со́бі  
                            Тобі́                                                              То́бі 

Порівняння реалізується в таких діях:     
− слухове сприйняття вимовної одиниці, що відповідає нормам української 

літературної мови;  
− вимова;  
− слухове сприйняття ідентичної нелітературної норми, обмеження її на 

основі аналізу від взірця-норми;  
− залучення зразка у тренуванні;  
− прослуховування;  
− виділення ненормативної вимови у мовленні учнів класу [3].  
Акцентуаційні норми є складними для засвоєння, а відтак досить 

важливою ланкою у вивченні мови. На думку сучасних методистів, ці норми 
набуваються в процесі мовленнєвої діяльності. Отже, дотримання норм 
наголошування й вимови є одним із неабияких показників культури усного 
мовлення. На думку науковців, культура мови (мовлення) пов’язана, з одного 
боку, із правильністю мови, відповідністю її орфоепічним, акцентуаційним, 
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граматичним, лексичним, словотвірним нормам, а з іншого – із мовною 
майстерністю використовувати ці мовні форми.  

Список використаних джерел: 
1. Дудик П. Наголошування слів і культура мовлення.Дивослово. 2003, №4. 
С. 19–25. 
2. Методика навчання української мови в початковій школі. Навч.–метод. посіб. 
Київ : Літера ЛТД, 2011. 363 с. 
3. Мовчун Л. Норма і відхилення: мовні помилки-штампи. Початкова школа. 
1999, №1. С. 27–29. 
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В умовах соціально-економічних змін та духовно-культурних процесів, що 
нині відбуваються в Україні, вимоги до якості освіти постійно зростають. Перед 
педагогічними працівниками постає завдання сприяти становленню майбутнього 
працівника як особистості та фахівця, відродженню його духовності та почуття 
патріотизму. Безперечно, одним з основних факторів виховання справжнього 
громадянина України  є відродження національно-спрямованих закладів освіти, 
що неможливе без критичного вивчення історичної спадщини з метою 
впровадження найкращих її здобутків. 

Історія української педагогічної думки 20-го століття славиться вченими та 
педагогами, які зробили значний внесок у розвиток педагогічної науки.  Серед 
них – О.Ф.Музиченко, професор педагогіки,  методист,  дидакт,  який  майже  40  
років  життя присвятив  педагогічній  діяльності, педагогічна спадщина якого й 
нині є недостатньо досілджена. Внесок педагога у розвиток української школи с 
вагомим  і  значущим із позицій  сьогодення. Відразу згадується вислів "нове  - це 
добре забуте старе", адже описані свого часу педагогом процеси реформування 
заклади освіти на засадах демократизації змісту, методів навчання,  використання 
здобутків зарубіжної педагогіки у педагогічній практиці, гармонійному розвит- 
ку всіх здібностей дитини, активізації її пізнавальної діяльності, творчої ролі 
вчителя в освітньому процесі мають багато спільного із тим, що відбувається 
сьогодні. «Досліднику, який вивчає сучасність з широкої історичної точки зору, 
нове нерідко здається новим тільки за формою, але давно знайомим, старим за 
змістом. Зараз, на початку XX століття, ми є свідками глибокого процесу 
сучасності: серед духовних цінностей знову відбувається переоцінка, що висуває 
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на перший план школу та народну освіту», - зазначав Олександр Музиченко [4, 
с. 108]. 

О. Музиченко так визначає мету освіти: «Школа XX століття буде мати в 
головному іншу мету: розвиток самостійності мислення, чіткий погляд на 
здобуття знань й ознайомлення з природним зв'язком явищ» [3, с. 21]. 

Серед основних принципів педагог виділяє: 
- принцип гуманності передбачає необхідність плекати і розвивати 

здібності й талант кожної особистості: «Школа повинна забезпечити кожному 
учневі можливість розвивати всі свої сили та здібності до вищої повноти та 
досягнути освіти, що відповідає здібностям, працьовитості та наполегливості 
кожної дитини» [2];  

- принцип свідомості й пізнавальної активності учнів виходить із того, що 
позитивний результат будь-якої діяльності визначається активністю людини та є 
запереченням догматизму й пасивної ролі учнів у навчанні: «Школа повинна не 
стільки дати певне коло знань, скільки збільшити загальну психічну 
працездатність дитини, утворити на цьому ґрунті вільну розвинену особу, 
індивідуальність. Завдання школи – організувати дитячу свідомість. 
Організована, вільна свідомість веде до самодіяльності дитини»  [2]; 

- принцип наочності є функціональною концепцією навчання та виходить 
із самостійної праці самого учня. Унаочнення дає конкретне, чітке уявлення про 
предмет навчання, робить його доступним дитячому розумінню, вчить дитину 
спостерігати,  думати, правильно висловлювати свої думки. «Коли замість 
принципу вивчання, пам'яті висовується принцип переробки матеріалу самими 
учнями, вже маємо підвалину трудової школи» [5]; 

- принцип індивідуального підходу до учнів означає врахування 
індивідуальних особливостей учня: «Моральне завдання освіченого вчителя - 
враховувати індивідуальність учнів» [3, с.  14]; 

- принцип науковості полягає в тому, що вчитель зобов'язаний викладати 
предмет на підставі перевірених наукових даних, новітніх досягнень науки, 
розкривати зв'язок з іншими науками: «Будь-яку точно визначену істину вводити 
відразу в усі школи, аж до найелементарнішої» [3]. «Щирий педагог шукає 
відповіді  на питання, що його хвилюють, у системі педагогіки, де школа 
пов'язана з філософією, з психологією,  етикою, з наукою про державне 
урядування, юридичними науками та політичною економією» [5];  

- принцип зв'язку навчання з життям передбачає зв'язок навчання і 
практичного життя. О.Ф.Музиченко виступає проти пануючого духу в шкільній 
кімнаті, проти обтяження пам'яті сирим матеріалом і відчуження  від життя [4, с. 
109];  

- комплексна система навчання, в основі якої лежить концентрація 
системи навчання навколо стрижневої теми. За О.Музиченком, комплексність - 
активне переживання дітьми миттєвостей, їхнє захоплення невеликим відрізком 
дійсності, що покликане перетворити школу в центр організованого впливу на 
суспільне середовище [1]. 
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Погляди О.Ф.Музиченка на педагогіку, яка ставить собі за мету 
удосконалити процеси виховання, навчання, розвитку людини, є прогресивними. 
Він справедливо зауважував, що для того, щоб народ був щасливим, замало лише 
однієї доброї школи. Треба, щоб життя навколо стало кращим, справедливішим, 
правдивішим. Саме цьому сприяють школа та навчання. Вони вказують нам, як 
зробити кращими себе й улаштувати краще життя навколо, як реформувати себе 
та життя [2]. 

Етап реформування на засадах демократизації завжди супроводжуєть ся 
певним хаосом. Бо людина, отримавши свободу, не відразу знає, як нею 
скористатися, але без неї людина не здатна на власні вчинки, не навчиться 
самостійності, самовідповідальності. Підтвердимо це словами Олександра 
Федоровича: «Враження хаосу виходить із того, що ново введення надто швидко 
виступають на шкільне Діло. Хаос служить лише благодатним вісником, що 
близький момент нового творіння. Зерна кинуті. У боротьбі виробляються 
паростки істини» [3, с. 3]. 

Таким чином, діяльність О.Ф.Музиченка дозволяє вважати  його одним із 
фундаторів нової самобутньої української школи: блискучий аналітик 
зарубіжного педагогічного здобутку; реформатор освіти на засадах 
демократизації, переосмислення змісту, методів і форм навчання; прибічник 
гармонійного персоніфікованого розвитку всіх здібностей дитини; натхненник 
творчої ролі вчителя;  активний  при бічник ідеї, яка в парафразі формулюється 
так: «Учень це не ваза, яку треба наповнити, а вогнище, що треба розпалити» 
[4, с.  109]. 

Список використаних джерел: 
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Психічний і особистісний розвиток дитини у молодшому шкільному віці 

зумовлюється особливістю соціальної ситуації розвитку – навчання у початковій 
школі. На цьому віковому етапі провідною діяльністю стає навчання, основою 
якого є пізнавальний інтерес і нова соціальна позиція [2, с.165]. 

Л. Божович, В. Давидов, А. Леонтьєв, С. Рубінштейн, М. Савчин  та інші 
зазначили, 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.  

Як зазначається в психолого-педагогічній літературі, діяльність – це 
системо-утворююча основа всього навчально-виховного процесу, головна сила у 
розвитку особистості в цілому та у формуванні міжособистісних стосунків 
молодших школярів [1, с.4].    

Мотивація до навчання – одна із головних умов реалізації навчально-
виховного процесу. Вона не тільки сприяє розвитку інтелекту, але і є рушійною 
силою удосконалення особистості в цілому. Формування мотивації в учнів до 
навчально–пізнавальної діяльності є однією з головних проблем сучасної школи. 
Мотивація навчальної діяльності складається із сукупності певних мотивів.  

Мотив навчання – внутрішня спонукальна сила, яка забезпечує залучення 
особистості до пізнавальної діяльності, стимулює розумову активність. Мотив 
навчально-пізнавальної діяльності – це потреба учня досягти високого результату 
в навчанні. Особливої уваги заслуговує питання про пізнавальні інтереси. Сталі 
пізнавальні інтереси забезпечують активну діяльність школярів, тому що в 
процесі навчання пізнавальні інтереси вступає у протиріччя з тим запасом знань, 
яким володіє учень. Це і викликає в індивіда внутрішню потребу задовольнити 
інтерес шляхом пізнавальної діяльності. Створити у навчанні умови, які сприяли 
б формуванню у школярів пізнавальних інтересів – це шлях, передумова 
підвищення якості навчання, якості всебічного розвитку особистості. 

Питання мотивації є головним у роботі з дітьми з особливими освітніми 
потребами. Проблема корекційної допомоги дітям з труднощами в навчанні не 
перестає бути актуальною завдяки збільшенню їх кількості. Без спеціальних 
педагогічних заходів діти з особливими освітніми потребами  не можуть засвоїти 
навчальну програму.  Чим вищий рівень мотивації, чим більше чинників 
спонукають дитину до діяльності, тим більших результатів вона може досягти. 
Тому перед школою стоїть завдання – розвинути в дитини позитивну мотивацію 
до навчальної діяльності. 
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Зазвичай учні з особливими освітніми потребами, вони мають порушений 
психологічний вік, чим відрізняються від однолітків, тож стандартне 
мотивування може не діяти. Інша проблема – нерозуміння змісту уроку, що може 
викликати супротив чи відмову виконувати завдання. 

Діти з особливими освітніми потребами відчувають свою інакшість та 
гостро це переживають. Головне завдання – пояснити, що помилки, це нормально 
– помилятися може викладач, батьки та інші діти. Це додасть впевненості 
фокусним учням. 

Похвала має бути предметною, хвалити варто лише у тих випадках, коли 
дитина працювала. Може здаватися, що успіхи незначні, адже у здорової дитини 
той самий прогрес відбувається сам собою, тоді як у дитини з інвалідністю він 
стає результатом копіткої праці. Саме тому досягнення треба помічати й 
відзначати. У протилежному випадку які вчитель, і дитина страждатимуть від 
емоційного вигорання. 

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.  

Рекомендації вчителю щодо розвитку мотивації до навчання учня з 
особливими потребами: 

1. Під час формування мотивації учителю слід враховувати вікові 
особливості дитини та особливості її  психофізичного розвитку. 

2. Необхідно організувати залучення дитини до активних видів діяльності 
і взаємодії її з іншими людьми (учителями, ровесниками). 

3. Не можна забувати, що в процесі діяльності і соціальних контактів у 
школярів виникають психічні новоутворення, які проявляються новим 
ставленням до себе, своєї діяльності. 

4. Особливу увагу слід приділяти розвитку вольових якостей учня. 
Отже, вчителю необхідно вміти створити таке розумне освітнє середовище 

закладу освіти, яке сприяло б розвитку мотивації до навчання, включення учнів у 
самостійну навчально-пізнавальну діяльність. 
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Проблема формування комунікативної компетентності учнів є актуальною 

– ступінь її сформованості впливає не тільки на результативність навчання дітей, 
а й на процес їх соціалізації, розвитку особистості вцілому. 

Уроки української мови мають великі можливості для ознайомлення учнів 
із найважливішими правилами усного та писемного мовлення, практичного 
засвоєння правил ввічливості, етикетних формул, які виховують мовну культуру, 
інтелігентність особистості мовця. 

На уроці потрібно зацікавлювати учнів роботою, яка має поєднувати у собі 
мотиваційний, змістовий, процесуальний та розвивальний компоненти. 
Ефективним видом роботи, що сприяє розвитку комунікативної компетентності 
учнів та задовольняє ці умови, є ситуаційні завдання. 

Ефективність ситуаційних вправ апробована дослідженнями багатьох 
вітчизняних словесників: П.Білоусенко, О.Глазової, Г.Іваницької, В.Капінос, 
Г.Шелехової, В.Явір. Проте аналіз методичної літератури засвідчує, що питання 
використання ситуаційних завдань із метою формування комунікативної 
компетентності учнів потребує подальшого дослідження. 

Ситуаційні вправи – це вправи, які штучно змодельовані в умовах 
шкільного навчання відповідно до певних ситуацій спілкування, що спонукають 
учнів до створення висловлювань діалогічного або монологічного характеру [3, с. 
68]. Під ситуацією спілкування маються на увазі обставини та умови комунікації, 
ставлення того, хто говорить, до того, хто слухає, загальна спрямованість 
висловлення [4, с. 212]. 

Суть цих завдань полягає в тому, що учням пропонується ознайомитися з 
реальною життєвою ситуацією, що спонукає до морального вибору, оперативного 
прийняття рішення. Ситуація супроводжується проблемними завданнями, як от: 
оцінка вчинків людей, прогнозування розвитку подій, їх наслідків, надання порад 
тощо.  

Запропонований для ознайомлення текст виступає як інформація для 
роздумів, містить декілька соціальних ролей, включає багато культурних норм, 
правил та стереотипів поведінки, тобто ситуаційні завдання дозволяють 
моделювати різні види діяльності, знайомити учнів із шаблонами поведінки, 
привчати їх до виконання особистісно-соціальної ролі.  
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Ці завдання будуть корисними ще й тим, що дозволяють одразу 
застосувати вивчений на уроці теоретичний матеріал на практиці. Тобто учні 
можуть побачити, яким чином він використовується у тій чи іншій життєвій 
ситуації, що збільшить ефективність уроку, інтерес дітей до вивчення предмету.  

Ситуаційні вправи не повинні подаватися штучно, а мають бути 
результатом подій, важливих і цікавих для учнів. Основне завдання вчителя - 
максимально наблизити навчальні умови спілкування до реальних. Йому 
необхідно створити ситуацію, яка стимулюватиме бажання спілкуватися, та 
навчити учнів орієнтуватися в ній, враховуючи основні складники комунікації.  

Важливо демонструвати учням предмет розмови з різною метою 
комунікації, потребами спілкування, оскільки у дітей може виникнути обмежене 
уявлення, що на одну тему можна спілкуватися виключно з однією метою, 
поставленою педагогом. 

З огляду на вищевказані умови, можемо виділити такі складники 
ситуаційних завдань: вказівка на завдання; місце, де відбувається ситуація; ролі 
(учасники спілкування), вказуються їх взаємовідносини; опис ситуації; 
визначення мети і мовленнєво-комунікативних завдань. 

Під час створення ситуаційних завдань вчитель повинен враховувати 
рівень навченості, індивідуальні можливості та особливості кожного учня. 
Структура завдань не змінюється, а диференціація досягається шляхом 
формулювання завдань, вміщення певних підказок, уточнень. 

У процесі моделювання навчально-мовленнєвої ситуації необхідно 
планувати не тільки сукупність умов, які визначають спілкування, але і його 
продукт - зв’язне висловлювання, яке повинно з’явитися в результаті 
спілкування. Тому в опис ситуацій слід включати вказівку на тип, стиль, жанр 
майбутнього висловлювання. 

Отже, застосування вчителем ситуаційних завдань підвищує інтерес до 
вивченого матеріалу, показує шляхи практичного застосування теоретичних 
знань. Найсприятливіші умови для вдосконалення мовлення створюються тоді, 
коли навчання відбувається в умовах, максимально наближених до природної 
комунікації, що забезпечує свідому побудову висловлювання та поліпшує 
мотивацію навчання. 
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У сучасній школі спостерігається збільшення впливу інформаційних 

технологій на формування предметних умінь в учнів початкових класів. 
Застосування інформаційних технологій впливає на сприйняття навколишнього 
світу школяра і його виховання.  

Аналіз науково-методичної літератури засвідчив, що означене питання 
стало важливим аспектом для  дидактів таких, як: Г.Г. Ващенко, П.Я. Гальперін, 
Й.Ф. Гербарт, О.Я. Гердом, Ф.А. Дістервег, В.П. Максименко, Б.Є. Райковим, 
К.П. Ягодовським, М.М. Скаткиним і психологів: Б.Г. Ананьєв, Л.С. Виготський, 
В.В. Давидов, Л.В. Занков, А.Н. Леонтьєв та методистів:  Т.Н. Байбара, З.А. 
Клепініна, М.О. Козіна, С.Л. Рубінштейн, Б.М. Тєплов. Вченими В.Ю. Биковим, 
Я.В. Булахововською, О.А. Міщенко доведено, що знання повинні засвоюватись 
різними методами та засобами навчання, тобто практичними методами навчання: 
спостереженням і дослідами та  використанням інформаційних засобів навчання: 
комп’ютерів, електронних підручників. Вони сприяють розвитку самостійності й 
активізації розумової діяльності учнів початкових класів [3, с. 21]. 

Численними дослідженнями в психології доведено, що зорові аналізатори 
володіють значно більш високою пропускною здатністю, чим слухові. Око здатне 
сприймати мільйони біту секунду, вухо  – тільки десятки тисяч. Інформація, 
сприйнята очима, більше осмислена й краще зберігається в пам'яті. Педагогічно 
доцільне й методично грамотне застосування аудіо пристроїв збільшує обсяг 
засвоюваної інформації, використання аудіовізуальних засобів забезпечує 
засвоєння навчальної [1, с. 97].   

Інтерактивні можливості сучасних комп'ютерів впливають на створення 
умов, необхідних для процесу мислення, що лежить в основі осмислювання, 
відіграють велику роль у запам'ятовуванні як логічному завершенні процесу 
навчання, створюючи яскраві опорні сигнали, сприяють закріпленню отриманих 
знань і їхньої систематизації. Емоційний вплив від застосування в процесі 
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навчання інформаційних технологій сприяє концентрації уваги учнів на змісті 
пропонованого матеріалу, викликає інтерес та формує предметні уміння в учнів 
початкових класів, позитивний емоційний настрій на сприйняття [2, с. 83]. 

Збереження уваги протягом усієї навчально-виховної взаємодії є однією з 
актуальних проблем педагогіки. Ще К.Д. Ушинський відзначав, що увага учня є 
надзвичайно важливим фактором, що сприяє успішності виховання й навчання, і 
вказував на засоби для збереження уваги: посилення враження, пряма вимога 
уваги, міри проти неуважності, цікавість викладання. Важливо організувати 
процес навчання так, аби учень активно, з цікавістю і захопленням працював на 
уроці, бачив плоди своєї праці і міг їх оцінити.  

Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може 
поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, 
у тому числі і інформаційних технологій. З іншого боку, цей метод навчання є 
досить привабливим і для вчителів: допомагає краще оцінити здібності і знання 
учня, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи 
навчання. 

Використання інформаційних технологій навчання надає вчителю 
можливість віртуально вийти за стіни шкільного кабінету, зануритися в яскравий 
барвистий світ, дозволяє разом з учнем отримувати задоволення від захопливого 
процесу пізнання та сприяє кращому формуванню предметних умінь в учні 
початкових класів  

За допомогою комп’ютера вчитель має можливість краще оцінити 
здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні 
форми і методи навчання, стимулює його професійний ріст і все подальше 
здобуття знань.  

Отже, дуже складно передбачити, у якому світі житимуть сьогоднішні 
школярі, адже він так швидко змінюється. Проте із впевненістю можна сказати, 
що їм потрібно буде вміти працювати над формуванням практичних умінь, 
співпрацювати та постійно вчитися. Уміння вчитися – це саме та навичка, яка 
стає у пригоді кожній людині. Адже у світі, який швидко змінюється, потрібно не 
відставати, а значить, уміти самостійно вчитися та розвивати себе та свої 
практичні вміння. Саме тому навчання у НУШ побудоване на дослідженнях з 
використанням різних засобів інформаційних технологій (прийоми пошуку, 
зберігання, опрацювання, подання і передавання графічної, текстової, цифрової, 
аудіо і відеоінформації на основі електронних засобів комп'ютерної техніки і 
зв'язку і т. д.): дитина самостійно шукає відповіді  на запитання, осмислює 
вивчене, а вчитель їй допомагає їй у цьому [4, с. 19]. 
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У Державному стандарті початкової [3, с. 92] освіти зазначено, що метою 
початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, 
компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних 
психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток 
самостійності, творчості та допитливості. До ключових компетентностей зокрема 
належать: вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і 
письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати 
факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови 
для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати 
українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях. 

Робота над вивченням лексичного матеріалу в  початкових класах має 
велике загальноосвітнє і  практичне значення. Вивчення його розширює знання 
учнів про мову, ознайомлює з  одиницею мови – словом, є головним джерелом 
збагачення словника учнів. Вивчення лексики розвиває увагу учнів до значення й 
уживання слів у  власному мовленні, виховує потребу в  доборі необхідного слова 
для точного висловлювання думки, розвиває чуття мови. Через інтерес до 
лексики виховується інтерес до мови в  цілому. 

Знання, яких набувають учні, мають стати основою для подальшого 
вдосконалення засобів вираження думок в  усному й писемному мовленні. 

Один із авторів сучасної концепції вивчення рідної мови академік 
М. С. Вашуленко [1, c. 197], говорячи про зміст розділу «Слово», зазначає: «Ми 
ставимо завдання подолати однобічний підхід до вивчення слова в  початковій 
школі, розширивши коло лексико-граматичних і суто лексичних ознак, які 
допомогли б молодшим школярам сприйняти слово в  єдності його різних 
значень, у  взаємозв’язках з  іншими словами у  словосполученні, реченні, тексті». 
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Зі словом як одиницею мовлення учні мають справу з  перших днів свого 
навчання у  школі. Ще в  період навчання грамоти вчитель пояснює 
першокласникам значення окремих слів, практично (без уживання термінів) учні 
спостерігають явища омонімії (коса, лист), багатозначності (іде, дзвоник), 
синонімії (йде, поспішає, біжить) та антонімії (великий – малий). Саме тут учнів 
привчають стежити за власним мовленням, доречно вживати слова. 

У роботі над вивченням лексичних понять М. С. Вашуленко [2, c. 141] 
визначає такі основні напрями: 

I. Лексичний аналіз мови художніх текстів: виявлення незнайомих слів і  
висловів, уточнення відтінків значень окремих слів і  висловів; виявлення слів, 
ужитих у  переносному значенні; з’ясування смислових відтінків ужитих у  тексті 
синонімів, антонімів; аналіз інших зображувальних засобів, зокрема порівнянь. 

II. Пояснення значення слів шляхом використання різних способів: показ 
предмета чи дії, демонстрація малюнка, слайда із зображенням предметів, назви 
яких є  новими для дитини, добір синонімів, антонімів, уведення нового слова до 
контексту тощо. 

III. Виконання завдань на добір слів із певним значенням: дібрати з  
поданого синонімічного ряду потрібні за смислом речення іменники; дібрати 
прикметники з  переносним значенням для опису предметів, характеристики 
людини, опису її зовнішності, настрою, свого ставлення до події, до товариша 
тощо. 

IV. Уведення поданих або самостійно дібраних лексем у  власне мовлення 
школярів: складання речень і  текстів за опорними словами, заміна слів у  
реченнях відповідними синонімами чи антонімами, редагування поданих текстів 
тощо. 

Так в  учнів поступово виховується увага до значення слів і  висловів, 
доречного їх використання, що є  передумовою успішної роботи над розвитком 
мовленнєвих умінь учнів початкових класів. 

Список використаних джерел: 
1. Вашуленко М.С. Українська мова і мовлення у початковій школі. Київ : Освіта, 
2018. 400 с. 
2. Методика навчання української мови в початковій школі : навчально-
методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За наук. ред. М. 
С. Вашуленка. Київ : Літера ЛТД, 2011. 364 с. 
3. Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти: 1–2 та 3–4 
класи. Київ : Світоч, 2019. 336 с. 
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ГЕРБЕРТ СПЕНСЕР ПРО ОСВІТУ ТА ВИХОВАННЯ 
 

Мельничук Вікторія Вадимівна, 
здобувач ступеня вищої освіти «магістр»,  
науковий керівник:  
к. пед. н., доц. Бричок С. Б., 
Рівненський державний гуманітарний 
університет, м. Рівне 
 

Питання про те, якою має бути загальна освіта завжди хвилювало 
педагогів, учених та філософів. Найчастіше відповіді ми можемо отримати у 
видатних діячів минулого століть. У працях класика англійської філософської 
думки, вченого-еволюціоніста, одного з основоположників позитивізму, що 
зробив величезний вплив на розвиток теорії і практики освіти, - Герберта 
Спенсера (1820-1903). 

Його педагогічні погляди знайшли своє відображення у працях учених 
різних країн М. Виноградова, М. Ф. Даденкова, А. М. Джуринського, Д. Дункан, 
Х. Еліот, Є. М. Мединського, М. Б. Мчедлідзе, К. І. Салімової, 
О. В. Сухомлинської, М. Тейлор, В. Хадсон та ін. 

Ідея людського призначення стала основою для визначення головної мети 
освіти, суть усього для філософа полягає в тому, щоб «жити повним життям». 
Учений писав, що ідеальна освіта має підготувати людину до різних видів 
діяльності, що охоплюють усе її життя: одні з них відносяться до індивідуального 
життя, інші - до сімейного, треті - до соціального.  

Науковим знанням Г. Спенсер відводить пріоритет в освіті. На його думку, 
привілеєм завжди мають бути наукові істини, що вірні завжди і у всіх випадках – 
закони фізики і хімії. Наукова освіта є ідеалом для Спенсера, бо вона навчає 
мислити і дає знання, що не залежать від громадської думки і стають підґрунтям 
для будь-якого виду діяльності. 

Для самозбереження Г. Спенсер пропонував вивчати анатомію і 
фізіологію; для добування коштів - читання, письмо і рахунок, а також вивчати 
предмети, що сприяють здійсненню виробничої та торгової діяльності (логіка, 
арифметика, геометрія, механіка, фізика, хімія, астрономія, геологія, біологія, 
суспільствознавство); для збереження роду - фізіологію, психологію і педагогіку; 
для виконання громадських обов’язків - історію суспільства, яку Г. Спенсер 
називає описовою соціологією; для дозвілля потрібно вивчати мистецтво - 
літературу, музику, живопис, які формують естетичну культуру.  

Сучасна програма для загальноосвітньої школи поповнюється предметами, 
орієнтованими на самозбереження, наприклад, такими як ОБЖ (основи безпеки 
життєдіяльності), «природознавство», «екологія», але цього сьогодні недостатньо 
для вирішення проблеми здоров’язбереження підростаючого покоління. В епоху, 
коли продукти харчування значно скорочують життя людини, а мистецтво 
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засмучує психіку, як ніколи актуальна орієнтація на спенсерівську мету освіти, 
тобто самозбереження. 

Від того, наскільки правильно і якісно організоване харчування школярів, 
залежить якість їх навчання. З точки зору вченого, величезну роль, щоб 
виростити здорове потомство грає їжа.  

Г. Спенсер писав, що в процесі навчання знання повинні не підноситися 
дітям в готовому вигляді, а видобуватися ними. Продовжуючи розвивати свою 
думку, Г. Спенсер стверджував, що процес залучення дітей до знань повинен 
бути приємним, враховувати їхні вікові особливості, повинен бути 
пристосованим до їхніх поглядів і не шкодити здоров’ю. Г. Спенсер відстоює 
помірні розумові навантаження. 

Мислитель був переконаний, що для правильного виховання необхідні 
знання з психології та основ фізіології. Моральне виховання має бути спрямоване 
на формування внутрішньої дисципліни, розвиток характеру. Він стверджував, 
що обов’язок вихователя - «створити особистість, яка б управляла собою, а не 
особистість, якою б управляли інші». «Діти, до яких відносяться без симпатії, - 
самі не виявляють її, але якщо з ними поводитися з належним співчуттям, то це 
розвиває в них ті ж почуття. У сім’ї, як і в державі, суворий деспотизм породжує 
більшість злочинів, які йому ж доводиться приборкувати, тоді як ліберальне 
правління усуває причини розбіжностей і підвищує моральний клімат, що згодом 
веде до зменшення схильності до неправильних вчинків» [1, с. 134]. 

Актуальна також ідея Г. Спенсера, яка орієнтує учнів на постійну 
самоосвіту. Коли набуття знань супроводжується задоволенням, тоді схильність 
продовжувати самоосвіту відбувається без нагляду і нагадування.  

Основна думка Г. Спенсера актуальна в умовах кризи сучасної освіти і 
стоїть перед усіма педагогами, які дотримуються гуманістичної парадигми, - це 
навчання дітей умінню жити, оскільки саме життя є мистецтво найважливіше і в 
той же час найскладніше для людини.  

Список використаних джерел : 
1. Спенсер Г. Воспитание умственное, нравственное и физическое / Г. Спенсер; 
пер. с англ. М. А. Лазаревой. М. : Изд-во УРАО, 2002. 288 с. 
2. Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские. Минск, 1998. С. 
1385.  
3. Каптерев П. Ф. Избранные педагогические сочинения / под ред. 
А. М. Арсеньева. Москва : Педагогика, 1982. 704 с.  
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кандидат педагогічних наук, доцент 
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м. Рівне 

 
Сьогодні у світі продовжує відбуватися інформаційна революція, що 

актуалізує проблеми модернізації освіти. Кен Робінсон (міжнародний радник з 
питань освіти та інновацій) у своєму виступі на TED2010 Talks обґрунтував 
радикальний перехід від шкільних стандартів до індивідуального навчання та 
створення умов для розквіту природних талантів, зокрема: «Людські ресурси 
схожі на природні тим, що цінності закладені глибоко, що їх треба вишукувати, 
що на поверхні вони не лежать, що для їхнього прояву треба створювати умови. 
… Усі без винятку системи освіти знаходяться в даний час на стадії 
реформування. Але цього недостатньо. Реформа вже даремна, бо вона покликана 
удосконалити непрацюючу модель. Нам потрібна не еволюція, а революція в 
освіті. Освіта повинна бути перетворена у щось нове» [5]. 

Політика модернізації освітніх систем розвинених країн усе більше 
орієнтується на розвиток дистанційної освіти. При цьому випереджальний або 
запізнілий розвиток дистанційних технологій визначається як об’єктивним 
розвитком відповідних інфраструктур (інформаційної, організаційної, ринкової 
тощо), так і зацікавленістю органів влади й управління освітою та самим 
розумінням суті модернізації [2].  

Світова пандемія Covid-19 зумовила інтенсивний розвиток дистанційної 
освіти як у світі, так і в Україні. Сучасні тенденції в освіті вимагають підготовки 
фахівців нового покоління, які здатні до професійної та інноваційної діяльності, 
оновлення знань, проектування особистісного і професійного зростання [3]. 

Дистанційне навчання – одержування освітніх послуг без відвідування 
навчального закладу; цілеспрямований процес діалогової взаємодії суб’єктів 
освітнього процесу незалежно від їх розміщення в просторі й часі, що передає 
комунікацію за допомогою спеціальних технічних засобів [1]. 

Питання дистанційної освіти досліджували вітчизняні й зарубіжні 
науковці: А.Андрєєв, В.Биков, Н.Морзе, Н.Сиротенко, M.Cornelia, N.Hara, 
G.Kearsley, M.Moore та ін. Проблеми розвитку дистанційної освіти активно 
розроблялись у працях О.Кіріленко, Н. Муліної, В.Свиридюк. Дослідженню 
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проблем дистанційного навчання у вищій школі присвячені праці О.Кареліної, 
М.Умрик. Теоретичні, практичні та соціальні аспекти дистанційного навчання в 
Україні висвітлені в роботах П.Дмитренка, В.Кухаренка, О.Самойленка та ін. 

Популярність дистанційної освіти на основі Інтернет-технологій, особливо 
в системі вищої освіти, зростає з кожним роком. Це пов’язано з перевагами, які 
надає така форма навчання: можливість отримувати освіту без відриву від 
виробництва, економія ресурсів та часу, розширенням сфери додаткової освіти 
тощо. З огляду на світові тенденції зростання ролі дистанційної освіти, можна 
стверджувати, що цей розвиток матиме дедалі зростаючий вплив на забезпечення 
національних інтересів.  

Причини поширення дистанційного навчання: демографічний чинник, 
навчання протягом життя, людський капітал, оновлення професійних знань, 
фінансовий аспект, інформаційні технології [2, С.104]. 

Однією з найновіших форм дистанційного навчання, яка активно 
розвивається у світовій освіті є масові відкриті онлайн-курси (МООС).  

МООС (з англ. MASSIVE OPEN ONLINE COURSES) – це інтернеткурс з 
великомасштабною інтерактивною участю та відкритим доступом через Інтернет. 
Відеозаписи лекцій різних навчальних закладів почали з’являтися у мережі 
Інтернет ще наприкінці 90-х років ХХ ст., однак лише масові відкриті онлайн-
курси престижних університетів надали змогу інтерактивного спілкування 
студентів та викладачів, а також прийому іспитів в режимі онлайн. Подібні сайти 
розраховані на студентів різних попередніх рівнів підготовки – як новачків, так і 
досвідчених фахівців. 

MOOS – MASSIVE OPEN ONLINE COURSES включають [4]: 

          
Coursera -  засновано у 04.2012 р. проф. Стенфорду Е.Ином і Д.Коллер 

(навчається  - 5 млн. студентів із 190 країн, 530 + курсів, 100 + ЗВО). 
EdX  - засновано у 05.2012 р. Массачусетським технічним університетом та 

Гарвардом (навчається 1,65 млн. студентів із 225 країн, 125+ курсів, 50+ ЗВО). 
Udacity - засновано 02.2012 р. проф. інформатики С.Турном і директором з 

досліджень Гугл П.Норвігом, навчається 1,8 млн. студентів із 190 країн, 33 курси, 
25 ЗВО [4]. 

Популярність дистанційного навчання на основі інтернет-технологій (e-
learning), особливо в системі вищої й професійної освіти, зростають із кожним 
роком. Це пов’язано з економією ресурсів і часу, можливістю отримувати освіту 
без відриву від виробництва, розширенням сфери додаткової, у тому числі 
післядипломної освіти, коли мотивацію учнів формують не стільки дипломи й 
сертифікати, скільки конкретні знання й компетенції [2].  

Співзасновник однієї з найбільших сьогодні освітніх інтеренет-платформ 
Coursera Дафні Коллер підкреслила, що беззаперечний козир дистанційної освіти 
– рівний доступ для всіх людей – незалежно від їх матеріального становища, 
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національності, місця проживання та стану здоров’я. Знання, які можна отримати, 
не сидячи за партою, а прямо зі свого телефону або комп’ютера – це тренд XXI 
століття [4].  

Саме такий формат MOOC є унаочненням концепції навчання впродовж 
життя (Life Long Learning). Тому, сучасні онлайн-курси широко запроваджуються 
і використовуються в освітньому процесі ЗВО різних країн світу. Така система 
дистанційного навчання не замінить традиційну систему вищої освіти, а 
доповнюватиме її, і, водночас, матиме вплив на розвиток освіти в усьому світі та 
України зокрема. Тому, запровадження сучасних онлайн-курсів сприятиме 
удосконаленню української системи вищої освіти. 

Список використаних джерел: 
1. Демяненко М.О. Перспективи розвитку дистанційної освіти в Україні. НУХТ. 
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інтерактивному режимі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ) від викладача до слухача. Перші зародки такого навчання почали з’являтися 
у Європі наприкінці 18-го століття з появою регулярного і доступного поштового 
зв’язку у вигляді листування з педагогами, передачі навчальних матеріалів 
поштовим сполученням і навіть складання іспитів. 

Питання дистанційної освіти досліджували вітчизняні вчені А.Андрєєв, 
В.Биков, Н.Морзе, Н.Сиротенко й зарубіжні M.Cornelia, N.Hara, G.Kearsley, 
M.Moore та ін.  

Поява комунікаційних технологій назавжди змінила дистанційне навчання 
і, якщо поява телеграфу і телефону в 19-му столітті майже не впливали на 
розвиток дистанційної освіти та лише пришвидшили обмін інформацією між 
викладачем та слухачем, то поява радіо і телебачення дали можливість у сотні 
разів збільшити аудиторію. Попри те, що під час таких трансляцій залишалася 
проблема відсутності зворотнього зв’язку у реальному часі між викладачем та 
аудиторією, поява теле- та радіо - ефіру стала переломним моментом на шляху до 
розвитку дистанційного навчання і у 1969-му році у Великій Британії було 
відкрито університет дистанційної освіти - Відкритий університет. 

В кінці 80 років увійшли у вжиток персональні комп’ютери та комп’ютерні 
навчальні програми в формі ігор, котрі виникли в результаті спрощення та 
автоматизації процесу навчання. А у ХХІ столітті з доступністю персональних 
комп’ютерів та доступом до мережі Інтернет поширення дистанційного навчання 
стало набагато швидшим. Поява Інтернету дозволила спілкуватися і отримувати 
швидкий зворотній зв’язок від слухача незалежно від того де останній 
знаходиться, а високошвидкісний Інтернет та подальший розвиток ІКТ дали 
змогу використовувати онлайн семінари (вебінари) для навчання [1;171]. 

Початком запровадження дистанційного навчання в Україні прийнято 
вважати 21 січня 2004 року після затвердження “Положення про дистанційне 
навчання” наказом №40 Міністерства освіти і науки. Однак, перші експерименти 
Міністерство освіти і науки почало ще в 2002-му році [4].  

Дистанційна освіта в Україні до недавнього часу розвивалася повільно. 
Мультимедійних інструментів не вистачало, або і взагалі були відсутні. До 
шкільних кабінетів обладнання потрапляло у малих кількостях, яких було замало 
аби усі класи знаходилися в однакових умовах і могли вільно використовуватися 
в ході уроку, україномовного програмного забезпечення для початкової школи 
затвердженого Міністреством освіти і науки не існувало довгий час. 

З розповсюдженням COVID-19 в Україну та оголошенням карантинних 
обмежень з березня 2020 р. українська дистанційна освіта отримала ідеальні 
умови для стрімкого розвитку, оскільки виникла гостра необхідність в 
дистанційному навчанні. Було виконано оперативні закупівлі обладнання та 
програмного забезпечення для можливості проведення дистанційних занять, 
з’явилася потреба у підвищенні кваліфікації та покращенні якості викладання з 
використанням мультимедійних засобів [2]. 
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Сьогодні ми можемо спостерігати значний розвиток української системи 
освіти до сучасних європейських стандартів та методів викладання. Тому 
автоматизація навчання залишається особливо актуальним. Найбільш доступною 
формою автоматизації навчання є застосування ПК, тобто  використання 
машинного часу для навчання й обробки результатів контрольного опитування 
знань здобувачів освіти. Використання комп'ютерів дозволяє автоматизувати й 
спростити складну процедуру, що використовують наукові співробітники й 
викладачі при створенні методичних посібників. Подання різного роду 
"електронних підручників", методичних посібників на комп'ютері має ряд 
важливих переваг. По-перше, це автоматизація, як самого процесу створення 
таких, так і зберігання даних у будь-якій необхідній формі. По-друге, це робота із 
практично необмеженим обсягом даних. Створення комп'ютерних технологій у 
навчанні є аналогічним із виданням навчальних посібників нової генерації, що 
відповідають потребам особистості, що навчається. Саме тому наші українські 
педагоги зараз переймають досвід у своїх європейських, канадських колег [3]. 

Організація навчального процесу дистанційної освіти, характеризується 
індивідуальними планами заняття для кожного здобувача, це можливість 
спілкуватися з викладачем за умови, що у здобувача є сучасний 
комп'ютер/планшет, з переліком простого програмного забезпечення. 

Факт в тому, що дистанційна освіта, розвиток сучасної техніки й 
технологій завжди були нероздільні: одне сприяє розвитку іншого. І 
зараз  кожний, де б він не жив, може вчитися по програмі практично будь-якого 
західного університету не виїжджаючи зі своєї країни. Освіта в цілому стає 
загальносвітовою і загальнодоступною, випереджаючи процеси політичного й 
економічного об'єднання, що відбуваються у світі [5]. 

Дистанційне навчання ввійшло в XXІ століття як найефективніша  система 
підготовки й безперервної підтримки високого рівня знань. 

Тому, нові технології дистанційного навчання прекрасно підходять для 
побудови програм, орієнтованих на видачу реальних результатів. Таким чином, 
дистанційне навчання третього покоління наділить здобувачів освіти можливістю 
бути автономними, пізнаючими суб'єктами, значно змінить звичні відносини 
викладач/здобувач. Більше того, нові технології, середовища й методи дозволять 
однозначно визначити ту мету й завдання освіти, які довгий час лише мали на 
увазі, а саме підготовку до прийняття рішень, діям у невизначених проблемних 
ситуаціях, розвиток системи цінностей, міжкультурна взаємодія й спілкування. 
Все це може стати реальністю із впровадженням дистанційного навчання. 
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Питання вибору позиції педагога є одним із центральних у закладі 

позашкільної освіти, адже на сьогодні у нашому суспільстві точаться думки про 
те, як має зводити свої відносини із оточенням педагог, покликанням якого є 
розвиток творчих рис здобувачів позашкільної освіти.  

У закладах позашкільної освіти ми можемо розрізняти вільну й залежну 
позицію педагога. Вільна позиція сприймається як автономна, а залежна позиція 
характеризує педагога як слабку духом людину, що не здатна протистояти 
негативним чинникам, які спотворюють освітній процес, нищать людяність та 
красу педагогічного впливу. Саме поняття «автономія» у словнику представлене 
як «право самостійно вирішувати справи внутрішнього законодавства, 
управління» [3, с.2]. У нашому розумінні автономна позиція педагога може бути 
представлена більш широко – не лише як право самостійно обирати форми і 
методи навчання і виховання, а й самостійно вирішувати питання, що пов’язані із 
розвитком вихованців (учнів), слухачів, орієнтуючись на їх вибір улюбленої 
справи.  

Автономія, на думку С. Антушева, Р. Кюстерса, Х. Марієн, Х. Аартсена, є 
здатністю приймати необмежені рішення і діяти відповідно до них в ім’я 
особистих цілей [1]. Автори підкреслюють, що автономія є ключовим елементом 
для існування демократичних конституцій. Зважаючи на їх думку, підкреслимо, 
що центральна проблема для педагога − збереження особистої автономної позиції 
з урахуванням юридичних і моральних обмежень. Це протистоїть поняттю 
«позиція індивідуаліста», що ставить себе поза юридичними і моральними 
нормами суспільства. Поєднання вибору обдуманих дій, які мають намір, 

http://www.rusnauka.com/
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враховують потреби здобувачів позашкільної освіти та їх батьків, необхідні для 
розуміння складності самої ідеї щодо автономної позиції педагога. І саме тому 
автономна позиція передбачає свободу волі, прийняття себе через здійснення 
педагогічно доцільних дій, розуміння їх наслідків у розвитку вихованців. Таким 
чином, свобода волі, саморегуляція, цілеспрямована поведінка, відповідальність і 
розуміння моральної поведінки іншого – ключові аспекти в автономній позиції 
педагога. 

Залежна позиція педагога зумовлює його ницість, що виявляється у 
нечуйності, безсилості, зухвалості, зверхності тощо. Така позиція не надає 
можливості справжнього переживання та внутрішнього перетворення і 
одухотворення. В цілому можемо стверджувати, що позбавлення автономної 
позиції педагога призводить до позбавлення у нього почуття свободи волі, що 
супроводжується негативними процесами руйнування особистості тощо.  

Автономна позиція сприймається вільно, і при цьому педагог не вимагає 
користі для себе, тоді як залежна позиція людини має особливу ціль, суто 
прагматичну, а іноді й спустошливу в емоційному плані. У позиціях – залежній і 
автономній – дуже тонка межа, адже автономна людина може робити вільний 
вибір, і при цьому які результати будуть внаслідок вільного вибору – не завжди 
відомі. Результати можуть бути передбачуваними тільки тоді, коли у педагога 
сформована моральність і він опікується процесами розвитку дитини, у тому 
числі – і духовними, фізичними, соціальними тощо. Залежна позиція, навпаки, 
відхиляє моральність та моральну свободу як таку, не намагається розширити 
можливості здобувачів позашкільної освіти, а користується іншою річчю – 
змушенням, примусом, маніпуляцією, показовістю тощо. В автономній позиції 
педагога спостерігається витонченість моральних почуттів, широко розвинені 
інтереси до свого морального і професійного призначення у світі, їй притаманні 
натхнення і спонтанність, що розкриваються у системі духовно-моральних 
вчинків. Залежна позиція педагога є надломленою, і саме тому характеризується 
системою нездатностей до творення педагогічного процесу на засадах 
моральності, духовності. Таку систему легко споглядати через нездатність 
сприймати вільний вибір дитини, нездатність розрізняти автономію і залежність, 
нерозуміння іншої людини, яка виявляє такі якості, як альтруїзм, благодушність, 
людяність без практичної користі. 

Кожна із таких нездатностей, що характеризує залежну позицію педагога, у 
чистому вигляді не зустрічається, натомість їх різні комбінації можна 
спостерігати у реальних подіях, які на разі проходять у сучасному освітньому 
процесі у закладах позашкільної освіти. 

Ідеї абсолютної автономії педагога криються у педагогічних творах 
минулого, спостерігаються у міжособисобистісному спілкуванні, моральній 
діяльності, тобто, автономна позиція педагога має набути обґрунтування, втім, 
коли виникають ідеї нормотворення, жорсткої прив’язки до менеджералізму, 
автономія зникає, а після неї виникає послідовний ланцюжок зникнення 
педагогічної творчості, наснаги і краси педагогічної дії. Тобто, раціональний план 
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роботи стає штучним і спрощеним, і для виявів педагогічного мистецтва не 
вистачає часу. При цьому стандартизуються і унормовуються вияви педагогічної 
творчості, на які претендує залежна позиція педагога. Ті або інші стандарти, 
протоколи, які регламентують живу тканину освітнього процесу, надають 
алгоритми, до яких має дослухатися педагог і, відповідно, діяти у залежності із 
заданим напрямом. Але чи завжди ці напрями, вказані протоколами, є дійсно 
дієвими для дитини? Чи не спрощується у такому випадку чуттєвий зміст 
виховного процесу? Чи не спростовується тоді ідея моральної свободи 
особистості? Якщо дитина не має бажання та настрою під час роботи у гуртку, 
секції або творчому колективі чи обов’язково тоді вона має виконати ті справи, 
які було заплановано на тому або іншому занятті? 

Автономна позиція не є порожньою, а містить справжній зміст, який 
проявляється у здатностях особистості, тобто, педагог є здатним до виконання 
певних дій і з огляду на це добирає саме ті процедури, які, на його погляд, є 
досяжними для розвитку дитини, не руйнують її психіку. При цьому краса 
педагогічної дії не є фігурою мовлення, це словосполучення розкриває духовний 
вимір діяльності. Зауважимо, що саме у закладі позашкільної освіти, під час 
проведення занять у вільний від навчання в школі час, педагог має запалити 
почуття свободи волі у вихованців (учнів), слухачів, привести до незвичних 
рішень, розкрити творчі якості тощо.  

Саме те, що під час педагогічної роботи із дітьми розкривається як вільний 
моральний вибір, у теоретичному плані виявляється як автономна позиція, яка, у 
свою чергу, характеризується незалежністю педагога від думок іншої людини, 
навіть такої, яка наділена владою, але не має для розв’язання певної ситуації 
моральної стійкості. Отже, незалежність від ходу думок іншого, бачення 
корисності та некорисності вчинків, вміння прогнозувати наслідки аморальних 
дій – основні аспекти, що характеризують автономну позицію педагога. 

Утім, ці аспекти можуть бути підваженими попри їх оптимістичність, адже 
те, що є моральним для одного суспільства, не є прийнятним для іншого 
суспільства, а отже, абсолютна, ідеальна моральність педагога у різних 
суспільствах буде мати не завжди позитивний зв’язок із його абсолютною 
автономною позицією. Як на нашу думку, цей зв’язок є амбівалентним, адже він 
висуває волю педагога, його незалежність як основну цінність, як із одного боку, 
а із іншого – вказує на свавілля і панування автономії, що має ризик набуття 
тоталітарних рис у навчання і вихованні дітей та молоді. У цьому разі може бути 
сформований тоталітарний менталітет, що є загрозою для самої свободи як 
цінності, адже людина стає відданою іншій людині унаслідок не унормованим 
практикам управління або звичаю, а суто завдяки вірі в іншу людину, в авторитет. 
Саме про це ще писав М. Бібіков, вказуючи на неоднозначність тоталітаризму у 
науці та ухвалюючи вирок системі формування тоталітарної свідомості, 
безумовного підкорення людини «особистій харизмі (авторитету особистого 
дару) вождя» [2, с. 295]. 
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І парадокс автономної і залежної позиції педагога закладу позашкільної 
освіти лише в тому, що при виборі тієї або іншої позиції лише сам педагог може 
обирати вільно, яка із позицій для нього є кращою, а яка позиція – кращою для 
надломленої, спустошеної людини.  
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В умовах сьогодення професійна готовність майбутнього педагога до 

розвитку творчого мислення у молодших школярів є важливою передумовою для 
досягнення досконалості в подальшій педагогічній діяльності. Формування такої 
готовності майбутніх учителів у ЗВО є умовою ефективного просування у 
професійній діяльності [6]. 

Так, В. Сластьонін визначає готовність особистості до діяльності як 
особливий психічний стан, що сигналізує про наявність у суб'єкта образу 
структури певної дії та постійної скерованості свідомості на її виконання. «Вона 
(готовність) містить у собі різні настанови на усвідомлення педагогічної задачі, 
моделі ймовірної поведінки, визначення спеціальних способів діяльності, оцінку 
власних можливостей у їхньому співвідношенні з майбутніми труднощами й 
необхідністю досягнення певного результату» [5, с. 65]. 

З позицій діяльнісного підходу підготовка майбутнього вчителя до 
розвитку творчого мислення молодших школярів передбачає таку форму 

https://doi.org/10.1016/j.concog.2021.103076
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активності студента, за якої він досягає свідомо поставлених цілей, що постають 
унаслідок виникнення певних потреб особистості. 

Акцент на компетентнісному підході обумовлюється вимогами 
реформування національної системи освіти, тому кінцевим інтегрованим 
результатом навчальної діяльності у процесі професійної підготовки є 
компетенції суб'єктів освітнього процесу. 

Зазначені аспекти професійної підготовки майбутніх педагогів є 
важливими у формуванні готовності здійснювати професійну діяльність і 
підтверджують актуальність проблеми. У контексті досліджуваної проблеми 
індивідуально-особистісні якості педагога відіграють важливу роль. Доцільним 
вважаємо додати такий напрям професійної підготовки майбутніх учителів, як 
формування їхніх ціннісних орієнтацій, що спрямовують педагогічну діяльність 
[4]. 

Вважаємо, що концептуальні положення підготовки майбутніх учителів до 
розвитку творчого мислення у молодших школярів мають своїм підґрунтям 
системно-функціональну теорію професійного становлення особистості. Отже, 
професійне становлення майбутнього учителя початкових класів обумовлене 
особливостями його майбутньої професії – здійсненням освітньої діяльності у 
процесі викладання практично усіх без винятку предметів курсу початкової 
школи [6]. 

На підґрунті аналізу досліджень підготовку майбутнього вчителя до 
розвитку творчого мислення в учнів початкової школи визначимо як 
усвідомлений особистісно значущий та внутрішньо сприйнятий процес 
формування готовності студентів до здійснення процесу розвитку творчого 
мислення в учнів початкової школи [4]. 

Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя розглядається 
нами як підготовка його до неперервного професійного розвитку. І важливу роль 
у зв'язку з цим відіграє перехід від масово-репродуктивної до індивідуально-
творчої освіти, що створює умови для виявлення і формування творчої 
індивідуальності майбутнього вчителя [2, с. 14; 4]. 

Готовність майбутнього вчителя до розвитку творчого мислення в учнів 
початкової школи розуміємо як стан сформованості фахової компетентності щодо 
формування креативного мислення молодших школярів, яку характеризують 
наявність когнітивного, мотиваційно-ціннісного та діяльнісного компонентів. 

З огляду на це значний інтерес представляє дослідження Л. Пелех, у якому 
визначено чотири основні напрями організації процесу підготовки майбутнього 
вчителя в системі роботи закладу вищої освіти, а саме: 

1) формування особистості майбутнього вчителя має відбуватися як у 
процесі аудиторної роботи, так і в позааудиторній діяльності;  

2) обов'язковою складовою цілісної концепції педагога є професійне 
самовиховання;  

3) формування всебічно розвиненої особистості шляхом активізації в 
різних сферах діяльності: соціальній, політичній, науковій, художній;  
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4) упровадження масових форм освітньої роботи в діяльність навчального 
закладу [3, с. 54].  

Навчання в педагогічному ЗВО повинно орієнтуватись не тільки на 
предмет, що вивчається, але й на особистість студента, його індивідуальні 
особливості, потреби та інтереси. Це створює атмосферу співробітництва й 
зумовлює потребу діалогу як домінуючої форми навчального спілкування, 
спонукає до обміну думками, враженнями, досвідом. В організації навчання 
відбувається зміщення акценту з домінування окремих форм і методів навчання 
на визнання їх плюралізму, переваги творчої ініціативи, конструювання «ситуації 
успіху», «ситуації вибору», самоаналізу, самооцінки, самопізнання, 
самовираження, самореалізації. Саме така постановка питання дає можливість 
студентам спостерігати, а пізніше самим використовувати, такі прийоми та 
методи роботи, які впливають на розвиток творчого мислення як у студентів, так і 
у молодших школярів [2, c. 25]. 

У більшості випадків творче мислення розглядається учителем тільки як 
засіб організації навчального процесу, як мотиватор пізнавальної діяльності. Не 
витримана тенденція до пошуку шляхів формування інтересу до розвитку 
творчого мислення в молодшому шкільному віці. 

Важливість цієї проблеми вбачається ще й у зв’язку з падінням інтересу 
школярів до навчання в масовій школі, тим паче в початковій школі. Спеціально 
організовані дослідження вчених констатують, що природний пізнавальний 
інтерес дитини, яка вперше прийшла до школи, в більшості випадків поступово 
гасне, а у низки школярів з’являється стійке небажання вчитися [1, c. 85]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дає змогу стверджувати, що на 
практиці недостатньо використовуються сучасні освітні технології, шляхи 
формування творчого мислення, які напрацьовані психолого-педагогічною 
наукою. Зусилля учителя насамперед спрямовані на те, щоб передавати учням 
якнайбільше інформації, передбаченої програмою, що не сприяє формуванню та 
розвитку творчого мислення молодших школярів. 

Уміння розвивати творче мислення молодших школярів є одним із 
значущих професійних якостей учителя початкових класів. Його засади можуть 
бути сформовані на підставі реалізації особистісно орієнтованого комплексу 
засобів підготовки студентів ЗВО, які визначаються такими умовами: 

– процес навчання з формування творчого мислення у молодших школярів 
визначається як мета підготовки та буде включений в навчальні програми 
психолого-педагогічного циклу;  

– забезпечення достатньо успішного засвоєння здобувачами у курсі 
педагогіки та психології сутності та ролі творчого мислення у процесі навчання.  

Вивчення психолого-педагогічних дисциплін виділяється як 
структуроутворюючий компонент всієї системи професійної підготовки, оскільки 
«озброює майбутніх вчителів знаннями наукових основ процесу формування 
особистості школяра» [4].  

Підготовка майбутнього учителя до професійної діяльності трактується 
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багатьма вченими (С. Карплюк, Л. Коваль, Б. Ступарик та ін.) як особистісне 
утворення, що забезпечує внутрішні мотиви діяльності, педагогічну 
самосвідомість, педагогічні здібності, знання, вміння та навички, здатність до 
інтегрування знань, професійно значущі якості особистості.  

Отже, проведення теоретичного аналізу основних дефініцій з проблеми 
дослідження дало нам змогу узагальнити зміст поняття «готовність майбутніх 
вчителів початкових класів до формування творчого мислення молодших 
школярів» як цілісне особистісне інтегративне утворення, що характеризується 
сукупністю гуманістичних і практичних ціннісних орієнтацій, фаховою і 
ключовою компетентностями з питань розвитку творчого мислення молодших 
школярів.  
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Розвиток освіти сьогодні відбувається на фоні втрати морально-духовних 

цінностей у значної частини представників українського суспільства, доказом 
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чого є поширення таких негативних якостей людини, як зрадництво, лицемірство, 
злість, егоїзм, нахабність, жорстокість, байдужість тощо.  

Негативний вплив на процес виховання підростаючого покоління також 
здійснюють підміна істинних цінностей масової культури, посилення процесу 
індивідуалізації, домінування ринкових відносин, що призводить до загострення 
духовної кризи особистості. Як наслідок цього сучасні школярі втрачають 
прагнення до самовдосконалення і розвитку власного творчого потенціалу, 
моральних якостей. Тому зараз гостро відчувається необхідність зосередити увагу 
на духовно-культурний розвиток особистості здобувачів освіти, формування в 
них моральних цінностей як основ для гармонійно розвиненої, духовно багатої 
особистості.  

Освіта завжди відігравала і продовжує відігравати неабияку важливу роль 
у житті держави, бо саме вона є тим засобом соціалізації, становлення 
особистості людини, який підтримує рівновагу суспільства зсередини. Однак, 
реалії сучасного життя свідчать, що яскравою ознакою сьогодення є поступова 
втрата духовної спрямованості життєдіяльності. Трагічним є те, що сучасна 
особистість не розвивається, втрачає свою індивідуальність, спрямовує свої сили 
на зовнішні атрибути, накопичує матеріальні цінності, роблячи їх сенсом життя, 
забуваючи про найважливішу сторону життя – духовну. Як наголошував С. 
Анісімов, матеріальні цінності – це всього лише суттєва умова життя людини, але 
саме духовна діяльність є свідомо цілеспрямованою, бо під час її здійснення у 
людини формуються вищі потреби та інтереси, певна цінність поставлених нею 
моральних, естетичних та інших цілей та певних досягнень [1, с.3-5]. 

У Національній доктрині розвитку освіти зазначається, що її реалізація 
забезпечить перехід до нового типу гуманістично-інноваційної освіти, що 
сприятиме істотному зростанню інтелектуального, культурного, духовно-
морального потенціалу особистості та суспільства. В результаті цього 
відбудуться потужні позитивні зміни у системі матеріального виробництва та 
духовного відродження, структурі політичних відносин, побуті і культурі [3, 
с.173]. Важливим аспектом гуманістично-інноваційної концепції освіти є 
реалізація індивідуального підходу до кожного вихованця в освітньому процесі. 

У працях багатьох класиків педагогічної думки відстоюється ідея, що 
виховання має базуватися на індивідуальності школяра. Необхідність реалізації 
індивідуального підходу зумовлена тим, що будь-який вплив на особистість 
дитини проходить через її індивідуальні особливості, без врахування яких 
неможливо ефективно організувати процес формування духовно-моральних 
якостей [2].  

Сутність індивідуального підходу полягає в тому, що педагог повинен 
глибоко вивчити риси та властивості особистості своїх учнів, умови їх життя, 
задатки та здібності, і враховувати їх у моделюванні та проведенні виховних 
заходів (індивідуальних та масових; на уроках і в позаурочний час). 
Індивідуальний підхід забезпечує сприятливі умови для розвитку пізнавальних 
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сил, активності, схильностей і обдарувань кожного школяра, для впливу на його 
духовно-моральну сферу. 

Успішна реалізація індивідуального підходу до кожного вихованця у 
процесі формування його духовно-моральної сфери забезпечується дотриманням 
певних вимог, серед яких: опора на позитивне та сильні сторони в особистості 
дитини; виявлення причин виникнення ускладнень та негативних реакцій на 
виховні впливи; системність, послідовність, етапність у здійсненні 
індивідуального підходу; розуміння динаміки рівня сформованості певних рис та 
якостей кожного учня; підтримка проявів його самостійності, ініціативності, 
творчості тощо. 

Отже, у процесі виховання сучасних школярів необхідно реалізовувати 
індивідуальних підхід, який нині передбачає не лише вивчення та врахування 
індивідуальних особливостей дітей, а й повагу до особистості вихованця, 
забезпечення його права на самореалізацію, самоствердження, сприяння у 
виробленні власного стилю життєдіяльності на основі загальнолюдських та 
національних духовно-моральних цінностей. 
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відродження національної культури, зупинення соціальної деградації, стимулом 
пробудження таких моральних якостей, як совість, громадянськість, патріотизм, 
людяність, почуття власної гідності, творча ініціатива. Держава працює на своє 
самозбереження та політичну консолідацію населення, що актуалізує 
національно-патріотичне виховання, яке передбачає формування в підростаючого 
покоління високої ідейності, національних ідеалів і світогляду, національної 
свідомості. Відтак особливої уваги потребує питання формування національно-
патріотичних якостей у зростаючого покоління на основі досвіду виховної практики 
закладу загальної середньої освіти у контексті викликів сьогодення [6]. 

У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» наведено 
таке тлумачення «національного»: «виражає національні і патріотичні 
стремління» [2, с. 558].  

У контексті означеного варто згадати висловлення академіка І. Беха про те, 
що в основу національного покладено особливий духовний шлях, адже бути 
патріотом, любити Батьківщину означає не просто любити національний характер 
рідного народу, а й перейматися «духовністю цього національного характеру» та 
його духом. 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]. 
Саме розквіт української нації як найвищої історичної категорії є запорукою 
гідного та повноцінного життя кожної особистості, захисту її прав та інтересів. 
Розвиток особистості шляхом удосконалення, а держави й нації – процвітання 
базований на фундаментальній цілісності: праві реалізації особистістю своїх 
сутнісних сил у прямій пропорційній залежності від розвитку всього людського 
життєвого потенціалу країни [6]. 

 Такий підхід увиразнює вимогу виховання підростаючого покоління на 
засадах унікальності й самобутності української національної системи виховання. 
Так, за твердженням О. Вишневського, специфічною метою українського 
виховання є прищеплення державницького світогляду, коли свою долю та своє 
особисте щастя людина пов'язує з власною, упорядкованою державою, що має 
міцні моральні підвалини і добрі та шановані людьми закони [3, с. 145]. 

Формування національно-патріотичних якостей в учнів молодшого 
шкільного віку постає на засадах національного виховання, що детермінує 
організацію та цілеспрямований вплив на школярів для передачі знань про 
національні цінності і здобутки, щоб сформувати уявлення про українську націю, 
до якої належить; плекання у підростаючого покоління почуття любові й гордості 
за духовні і матеріальні цінності, здобутки своєї нації; вироблення волі і 
характеру для захисту духовних і матеріальних здобутків та інтересів нації і 
Батьківщини [5, с. 71]. 

З огляду на це В. Гнатюк представив систему національного виховання як 
взаємодію трьох основних компонентів «громадянина-патріота-гуманіста», що 
забезпечує формування національного ідеалу українця як людини, котра 
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усвідомлює себе частиною нації, шанує закони і традиції України, наділена 
почуттям національної гордості та відповідальності за долю своєї Батьківщини» 
[4, с. 5–6]. 

Також варто звернути увагу на те, що система не може існувати поза певним 
середовищем і може бути зрозумілою лише у взаємодії з ним, що передбачає 
створення демократично-сприятливого освітнього середовища ЗЗСО та дає змогу 
інтегрувати результати навчально-виховної діяльності й органів учнівського 
самоврядування за їхньою доцільністю та результативністю в активно творчу 
діяльність із вирішення актуальних проблем шкільної громади [6].  

Таким чином, підґрунтям процесу формування національно-патріотичних 
якостей в учнів молодшого шкільного віку слугує система загальнолюдських і 
національних цінностей та сукупність соціально значущих якостей особистості, 
що набувають вияву у системі її ставлень і передбачають інтеграцію інтересів 
особистості, громади, держави, нації щодо вирішення нагальних питань.  
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Одним із важливих напрямів інновацій в освіті є впровадження форм та 
методів особистісно зорієнтованого процесу навчання, серед складових якого 
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контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти. Сучасне 
оцінювання не зводиться тільки до виявлення недоліків, прогалин, а 
розглядається як критичний аналіз освітнього процесу для визначення способів 
його вдосконалення. Мова йде не стільки про зміну засобів, інструментів 
оцінювання, скільки про зміну структури: оцінювання – це не фіксація 
результатів, а рубіж, за яким іде новий етап розвитку, підвищення якості освіти. 
Новий підхід до оцінювання – портфоліо – передбачає впровадження 
накопичувальної системи навчальних досягнень. Ця інновація підсилює 
комплексність оцінки, збільшує кількість оцінних параметрів, дозволяє отримати 
характеристику динаміки результатів навчання [4]. 

Портфоліо (з італійської – папка з документами) – це спосіб фіксування, 
накопичення та оцінювання індивідуальних досягнень за певний період навчання 
[2]. Батьківщиною технології «портфоліо» є США. Однак ця модель уже 
завоювала популярність у багатьох країнах світу. Так, наприклад, у Фінляндії 
саме із впровадження цієї форми обліку досягнень учнів почалася реформа 
системи освіти. Портфоліо – це модель автентичного оцінювання, яке більшою 
мірою, ніж традиційне, сприяє формуванню культури мислення, логіки, умінь 
аналізувати, узагальнювати, систематизувати, класифікувати. 

Портфоліо як поняття має множинне значення. Дослідники тлумачать його 
по-різному: папка індивідуальних досягнень, засіб зворотного зв’язку, інструмент 
самооцінювання, програма розвитку особистості, технологія управління якістю. 
Практики використовують різні його види: портфоліо закладу освіти, портфоліо 
педагога, портфоліо здобувача освіти тощо. 

Технологія портфоліо ґрунтується на навчанні з урахуванням досвіду. Її 
сутність характеризують дві важливі тези: попередній досвід цінується і 
використовується як ресурс для подальшої освіти; усвідомлене навчання сприяє 
більш ефективному застосуванню знань на практиці. Це особливо важливо, коли 
майбутні педагоги планують розвиватися, досягаючи професійного і життєвого 
успіху. Процес навчання за технологією портфоліо ґрунтується на 
взаємозалежності певних елементів. Рефлексивне спостереження дозволяє 
проаналізувати події, абстрактна концептуалізація визначає необхідність 
осмислювати та узагальнювати нову інформацію, активне експериментування 
передбачає професійне впровадження здобутих знань, умінь і навичок [1]. 

Будучи альтернативним способом оцінювання стосовно традиційних форм 
(тест, іспит), портфоліо дозволяє вирішити два основних завдання: 

1) простежити індивідуальний прогрес студента, досягнутий ним у процесі 
одержання знань та вмінь (без прямого порівняння з досягненнями інших 
студентів); 

2) оцінити його освітні досягнення й доповнити (замінити) результати 
тестування чи інших традиційних форм контролю. У цьому випадку підсумковий 
документ портфоліо може розглядатися як аналог підсумкової оцінки (або 
виступати поряд з нею). 
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Портфоліо оформляється у вигляді творчої папки (книги) студента з 
додатком його робіт, представлених у вигляді текстів, розрахунків, тестів, 
електронних версій, фотографій, відеозаписів тощо. У ньому можуть бути 
представлені висновки, рецензії, відгуки, резюме, есе, рекомендаційні листи та 
інше.  

Працюючи з портфоліо, можна використовувати комплексні моделі: 
а) портфоліо, що складається з трьох розділів (найбільш об’ємний і 
комплексний): «розділ документів» + «розділ робіт» + «розділ відгуків»; 
б) портфоліо, що складається з двох розділів: «розділ документів» + «розділ 
робіт»; або «розділ документів» + «розділ відгуків»; або «розділ робіт» + «розділ 
відгуків». 

Відповідно до різних завдань використання портфоліо будується система 
його оцінювання. Однією з них є неформальне оцінювання (експертне), що 
включає колективну оцінку педагогів і одногрупників. Іншою – формалізація й 
стандартизація критеріїв оцінювання, погоджених із загальноприйнятими 
навчальними показниками, наприклад, такими основними навчальними вміннями 
(компетентностями), як вирішення проблем, комунікативні й розумові вміння, 
інформаційно-комп’ютерна грамотність та інші [3]. 

Таким чином, портфоліо як альтернативна система оцінювання навчальних 
досягнень студентів дозволяє вирішити ряд завдань у побудові особистісно 
зорієнтованого освітнього процесу: фіксує зміни й ріст за певний період часу, 
підтримує навчальні цілі, заохочує результати студентів та викладачів, розкриває 
весь спектр виконуваних робіт, забезпечує безперервність процесу навчання з 
року в рік, показує діапазон навичок і вмінь. 
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Загальні тенденції розвитку суспільства, які містять і прогресивні, і 

регресивні моменти, детерміновані тривалими системними кризами різних 
масштабів, що, безперечно, зумовлюють як інтенсифікацію класичних, так і 
пошуки нових засобів подолання кризових явищ, стимулювання людської 
діяльності у різних сферах, необхідність більш успішної реалізації людських 
ресурсів – у першу чергу творчого потенціалу окремої людини, окремого 
працівника [3, с. 107]. 

Чинні нормативно-правові освітні документи та чисельні науково-
педагогічні студії засвідчують актуальність дослідження проблеми розвитку 
креативних здібностей майбутніх фахівців усіх рівнів вищої освіти, а також 
підготовки фахівців до розвитку творчих здібностей вихованців.  

Успішність розвитку творчих здібностей студентів в значній мірі залежить 
від викладача, про що свідчить аналіз особливостей даного процесу. Однією з 
найважливіших причин нерозвиненості творчого потенціалу визначається 
недостатня увага до цієї проблеми педагогів вищої школи [1, с. 65]. 

З цього приводу ще В. Сухомлинський влучно зауважив: «Якщо в 
педагогічному колективі є талановитий, закоханий у свою справу викладач 
математики, серед студентів обов’язково виявляться здатні й талановиті 
математики. Немає хорошого викладача математики – немає й талановитих 
студентів; у цьому випадку той, хто володіє математичними здібностями, ніколи 
не виявить їх. Викладач – це перший світоч інтелектуального життя ...» [5, с. 123]. 

Означене  підкреслює взаємозалежність між рівнем творчих здібностей та  
успішністю розвитку творчих здібностей майбутнього фахівця. Таким чином, у 
процесі професійної підготовки майбутніх викладачів до розвитку творчого 
потенціалу студентів варто насамперед формувати творчий потенціал суб'єктів 
освітнього процесу у світлі сучасних вимог професійної підготовки магістрів [3, 
с. 106]. 

Сучасна педагогічна освіта за своєю суттю спрямована та всебічний 
розвиток особистості, у тому числі і розвиток її творчого потенціалу.  

Так, А. Алексюк розглядає вищу педагогічну освіту як фундаментальну 
наукову, загальнокультурну і практичну підготовку фахівців, які визначатимуть 
темпи і рівень науково-технічного, економічного та соціально-культурного 
прогресу. Відтак, вища педагогічна освіта покликана сприяти формуванню 
інтелектуального потенціалу нації, всебічному розвитку особистості як найвищої 
цінності суспільства, стати могутнім фактором розвитку духовної культури 
українського народу, відтворення продуктивних сил України [1, c. 248].  

Таким чином, основою вищої освіти є поступ, який неможливий без 
творчої і талановитої молоді. 

На думку І. Зязюна,  педагогічна освіта – як смисл і мета, об'єкт і суб'єкт 
мають особистість учня-студента-викладача у постійному розвиткові. Мета 
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педагогічної освіти – формування образу і осягнення смислу професії викладача 
як триєдності духовного, соціального, професійного. Мета вищої педагогічної 
школи – професійне виховання педагога – багатовимірне і багатофункціональне 
явище, що включає духовне становлення як активне внутрішнє прагнення до 
істини, добра, краси, осмислення цілісного світу; формування педагогічної 
культури; гармонійний розвиток емоційних, інтелектуальних, вольових, етичних і 
естетичних якостей [3, c. 111].  

Отже, процес підготовки майбутнього викладача є складним, 
багаторівневим явищем, основна мета якого не лише особистісне, але й 
професійне становлення у світлі сучасних психолого-педагогічних цінностей. 

Професійна підготовка на другому (магістерському) рівні вищої освіти 
включає також здобуття «загальних засад методології наукової та/або 
професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного 
виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної 
діяльності» [2,  с. 6].  

Таким чином, саме на магістерському рівні вищої освіти повинна бути 
передбачена підготовка фахівця до майбутньої творчої, інноваційної професійної 
діяльності у відповідній галузі задля подальшого оволодіння педагогічними 
технологіями розвитку творчого потенціалу студентів. 
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Інститут проблем виховання НАПН 
України, м. Київ 

 
Виховання цілісної особистості є одним із основних завдань сучасної 

системи освіти. Всебічний і гармонійний розвиток, розкриття особистісного 
потенціалу кожної дитини є важливою складовою виховання є розвиток 
самосвідомості та позитивної Я-концепції дітей. 

Статтю присвячено підвищенню педагогічної культури батьків та вчителів 
з виховання Я-концепції молодших школярів. Батьки і вчителі — це ті значимі 
дорослі, які мають найбільший влпив на виховання Я-концепції у молодшому 
шкільному віці. На констатувальному етапі дослідження нами було з’ясовано, що 
як батьки, так і вчителі є недостатньо готовими до виховання Я-концепції 
молодших школярів.  

Формування в батьків та педагогів активної та відповідальної позиції 
сприятиме їхній більш свідомій залученості у процес виховання Я-концепції 
дитини. В свою чергу це має якісно вплинути на досвід взаємодії з дорослим, в 
якому виховується Я-концепція дитини. 

Сім'я є першоосновою формування позитивної Я-концепції особистості. 
Вихованню Я-концепції допомагає перехід на діалогічний, особистісно-духовний 
рівень спілкування в родині. Діалогічний клімат сімейного спілкування 
характеризується домінуванням духовно-моральних цінностей. Головними 
факторами, що забезпечують встановлення в сім'ї діалогічного клімату 
спілкування є орієнтація на взаємодію з дитиною, на духовно-моральні цінності, 
визнання унікальності та неповторності дитини, її самоцінності.  

Важливим завданням роботи з батьками та педагогами має бути 
формування в них орієнтації на дитиноцентричний підхід. Це означає, що в 
процесі взаємодії з дитиною, батьки та педагоги мають орієнтуватись на 
особливості і потреби саме тієї дитини, з якою вони безпосередньо взаємодіють. 
Дорослі мають підкріплювати самоцінність дитини, орієнтувати її на позитивне 
самосприйняття сукупності власних позитивних і негативних сторін, 
усвідомлення своїх особливих зон найближчого розвитку.  

Підготовка батьків та вчителів до виховання Я-концепції молодших 
школярів включає наступні положення педагогічного забезпечення формування 
позитивної Я-концепції у молодших школярів у позакласній діяльності: 

– врахування гуманістичної та особистісно-орієнтованої моделей 
виховання, орієнтованих на розвиток особистості дітей; 

– діяльність батьків та педагогів повинна здійснюватися з урахуванням 
ряду принципів, що визначають характер взаємовідносин дорослих і дітей: 

• принцип гуманного ставлення до дітей, згідно з яким оптимістична віра 
в дитину, пріоритет позитивного стимулювання, терпимість до дитячих недоліків 
сприяють становленню позитивної Я-концепції; 

• принцип надання активності і самостійності дітям при організації 
різних видів діяльності, а також в оцінці себе і результатів своєї діяльності; 
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• принцип обліку індивідуальних особливостей особистості дитини; 
• принцип творчості і спонтанності, що передбачає орієнтацію вчителя на 

проблемний підхід у навчанні, на створення умов для активного вираження себе в 
творчості кожної дитини, тому що дитина, поставлена перед необхідністю 
досягнення будь-якої мети, активізує свій розум, звикає до самостійності у 
рішенні, вчиться аналізувати отриманий результат, набуває віру у власні творчі 
сили; 

• принцип партнерського спілкування, який передбачає створення 
атмосфери повної взаємодії між дітьми і дорослими, наявності довірчих відносин 
між ними; здатністю дорослих зрозуміти і прийняти позицію дитини, врахування 
базової психологічної потреби дитини у безумовному прийнятті. 

Отже, залучення батьків та вчителів до виховання Я-концепції молодших 
школярів, підвищення їх проінформованості, глибшого розуміння Я-концепції та 
особливостей її формування є важливою умовою виховання позитивної Я-
концепції учнів початкових класів.  
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Дитина успішно розвивається і сприймає радість життя, якщо воно 
несуперечливе, гармонійне. Для молодших школярів дуже важливо відчувати 
порозуміння батьків між собою, а також їхню повагу до вчителя. Шкільне і 
сімейне виховання не повинні суперечити одне одному [1]. 

Спільна робота школи і родини ґрунтується на принципах гуманістичної 
педагогіки: пріоритетності сімейного виховання, громадянськості, демократизму, 
гуманізації взаємин педагогів і батьків, ретроспективності, педагогізації батьків 
[3]. 

Принцип пріоритетності підкреслює величезне значення  сім'ї у фізичному 
й духовному становленні особистості зокрема й суспільства загалом. Родинне 
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виховання є природною і постійно діючою ланкою виховання. У сім'ї 
закладається основа особистості: її світогляд, національна самобутність, 
моральність та інші важливі якості і властивості. Тому без докорінного 
поліпшення родинного виховання не можна домогтися значних змін у 
суспільному вихованні підростаючих поколінь.  

Принцип громадянськості ґрунтується на усвідомленні вчителем і 
батьками місця кожної сім’ї у суспільно-державній системі. Принцип 
демократизму означає встановлення партнерських відносин між школою і сім’єю 
у вихованні дітей. Сьогодні батьки можуть брати участь у вирішенні тих питань, 
до яких традиційно їх не допускали, – вибору предметів для навчання, визначення 
обсягів їх вивчення, складання навчальних планів, зміни термінів і тривалості 
навчальних семестрів і канікул, вибору профілю школи тощо [3]. 

Принцип гуманізації  спрямовує діяльність класного керівника, вчителя, 
на: а) дії і заходи, які зміцнюють і підвищують авторитет батьків; б) вияв довіри 
до виховних можливостей родини, підвищення рівня її педагогічної культури і 
активності у вихованні; в) педагогічний такт, неприпустимість грубого втручання 
в життя сім'ї; г) життєстверджуючий, оптимістичний настрій у вирішенні проблем 
виховання, опору на позитивні якості дитини, сильні сторони родинного 
виховання, орієнтацію на успішний розвиток особистості [3]. 

Принцип ретроспективності орієнтує на осмислення і використання 
історичного досвіду виховання в українській родині. Цей досвід повинен 
використовуватись, насамперед, для виховання поваги і відданості своїм батькам, 
сім'ї, родині; для шанування культу предків, традицій і звичаїв народу; розуміння 
і відчуття духовної єдності поколінь; формування національної гідності і честі, 
основ вселюдської і народної моралі, готовності до праці в умовах ринкових 
відносин, повноцінного естетичного, фізичного та інтелектуального розвитку [3]. 

Принцип педагогізації батьків передбачає, що одним із головних завдань 
школи залишається організація і здійснення педагогічного всеобучу. 

Сьогодні у зв’язку з виокремленням різних типів сімей з різним виховним 
потенціалом виникає необхідність диференційованого підходу до роботи вчителя 
з батьками. Диференційований підхід розуміється як система цілеспрямованих 
впливів на виокремлені за схожими показниками групи батьків (батьків і матерів) 
з метою підвищення їхньої педагогічної культури, ефективності їхньої діяльності 
із суспільного і сімейного виховання дітей [2].  

У роботі  вчитель може використовувати різноманітні форми. Це може 
бути індивідуальна (відвідування сім’ї школяра, запрошення батьків до школи, 
листування з батьками, індивідуальні консультації), групова (бесіди, робота з 
батьківським комітетом, відкриті уроки для батьків) і колективна робота 
(батьківські збори, тренінги, екскурсії і т. ін.) [1; 5]. 

Батьки будуть прагнути до співпраці тоді, коли будуть бачити 
зацікавленість вчителя долею їхніх дітей. Велику роль у взаємодії школи і родини 
відіграють батьківські збори. Батьки, відвідуючи їх, завжди намагаються почути 
щось хороше про свою дитину. Вчителю потрібно обов’язково готуватися до них 
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і намагатися не тільки аналізувати навчання та поведінку учнів, а готувати 
діагностичний або статистичний матеріал, пов’язаний з вивченням окремих 
сторін життя учнів класу. 

Учитель має прагнути, щоб батьки отримали для себе щось корисне в 
обговореній темі, аби захотіли і змогли прийти на збори-зустрічі ще раз. 
Особливо важливо мати до кожного свій підхід, потрібно «вивчити» кожну сім’ю, 
необережно сказане слово вчителя може накласти слід на все подальше життя 
дитини [2]. 
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У другій половині ХІХ ст. виникає науковий інтерес до просвітницької та 
громадської діяльності, яка виникла і реалізувалася зі складних соціально-
економічних умов розбудови народної освіти. П. Г. Житецький вніс вагомий 
внесок у розбудову національного шкільництва того часу. До вивчення його 
різнобічної діяльності вдається та присвячує свої праці ціла плеяда вчених-
науковців, зокрема, Л. Березівська, О. Бріцина, Л. Вовк, М. Грицик, В. Ісаченко, 
О. Казакевич, А. Катренко, В. Перетц, В. Плачинда, Н. Побірченко, В. Сарбей, 
О. Сухомлинська 

https://sites.google.com/site/pedagogikasny/pedagogika/pedagogika-mojseuk-n-e-navc-posibnik
https://sites.google.com/site/pedagogikasny/pedagogika/pedagogika-mojseuk-n-e-navc-posibnik
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Ще будучи студентом, Павло Житецький набував свого педагогічного 
досвіду. Він мав велику педагогічну практику, приймав активну участь створенні 
та налагодженні діяльності недільних шкіл у Києві, його цікавило суспільно-
політичне життя країни. Досліджуючи діяльність цих шкіл в Україні, він згодом 
писав по зростання їх кількості та про їхню діяльність і прагнення надавати 
елементарну освіту якомога більшій кількості місцевого населення. 

Працював він і на курсах по підготовці вчителів для сільських шкіл. Йому 
було доручено справу викладання цікавої науки – «методика объяснительного 
чтения». Молодий педагог розумів, що для того, щоб таке «чтение» було 
корисним, воно мало не суперечити народному світогляду і вестися народною 
мовою. Саме тому на своїх заняттях він розповідав про історію українського 
народу, про особливості народного світогляду українців. 

Його діяльність не обмежувалася лише викладацькою, разом із колегами 
він організовував проведення публічних лекцій, брав участь у відкритті 
бібліотеки, сам був лектором. Про нього стало відомо як про борця за 
справедливість. Найбільше його обурювало питання про фізичне покарання дітей 
та про їхнє приниження. Саме на цьому ґрунті і виник конфлікт учителів із 
керівництвом гімназії. 

За його ініціативи було створено семирічну школу з українською мовою 
викладання, за його участі почалася активна підготовка до створення української 
читанки. 

Майже двадцять років він був викладачем російської мови та словесності у 
Колегії Павла Галагана. Брав активну участь у створенні Статуту Колегії, та у 
розробці дисциплінарних правил. Спочатку Колегія задумувалася як виховний 
заклад, де учні мали отримувати виховання, а Павло Гнатович наполягав на тому, 
щоб Колегія стала ще й освітнім закладом і надавала не тільки виховання, а й 
освіту. Він надавав пріоритетність розумовому та фізичному розвитку молоді. За 
його пропозицією було створено у Колегії гімназію із трьох вищих класів та 
віддано Колегію під юрисдикцію Ради Університету св. Володимира для 
формування безперервної освіти. Наполягав на такому облаштуванні невеликих 
класів, аби можливим ставало запровадження індивідуального навчання. 

За цей час він став талановитим та авторитетним педагогом, який 
формував розум учнів колегії та відігравав величезну роль у становленні їх 
світоглядної позиції. Учні поважали свого наставника, який зумів побудувати з 
ними дружні стосунки і надовго після закінчення навчання. Вихованці називали 
його своїм «духовним батьком». 

Здійснюючи такий вплив на своїх учнів, він зумів прищепити їм любов до 
філології, розвинув здібності до серйозної наукової роботи, допомагав у виборі 
життєвого шляху. 

Павло Житецький з допомогою свого стилю викладання вимагав від своїх 
учнів неабиякої зацікавленості та високого рівня розвитку інтелекту. Все своє 
життя в душі він був більше науковцем, ніж педагогом, і це часом впливало на те, 
як він міг знайти спільну мову з аудиторією учнів юнацького віку. Його учні 
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згадували як їхній учитель вимагав високої підготовки та будив пристрасть до 
наукової діяльності з історії, філології та літератури.  

Він прагнув працювати зі здібними та добре підготовленими учнями 
старших класів, був вимогливим, але й сам ретельно готувався до уроків, тому 
рівень їх проведення характеризувався як високий і науковий. Віз здійснив 
особливий глибокий вплив на своїх учнів та цим відіграв вирішальну роль у 
їхньому житті, зокрема це А. Кримський, М. Маяковський, Н.  Котляревський, 
О. Ігнатьєв. 

П. Житецький чітко визначав, що український народ має боротися за свою 
власну школу, визначати основні педагогічні проблеми, розробляти теоретичні 
засади навчально-виховного процесу, впроваджувати їх у шкільну практику, бо 
без цього українська освіта буде денаціоналізованою і не відповідатиме вимогам 
розвитку українського суспільства. 

Сучасне осмислення розвитку освіти та суспільства не може бути повним 
без глибокого аналізу педагогічних поглядів та вивчення просвітницької 
діяльності. Педагогічні погляди Павла Гнатовича Житецького не втратили своєї 
актуальності й до сьогодні, а інтерес до їх вивчення має велике значення для 
розуміння напряму вдосконалення сучасної системи освіти. 

Список використаних джерел : 
1. Казакевич О. Павло Житецький. Життя та діяльність. Київ : Фітосоціоцентр, 
2008. 204 с. 
2. Катренко А. М. Український національний рух XIX століття : навч. посібник 
для студ. іст. ф-тів / А. М. Катренко. - Київ : Київський ун-т ім. Тараса Шевченка, 
1998. 88 с. 
3. Плачинда В. П. Павло Гнатович Житецький. Київ : Наукова думка, 1987. 
208 с.  
4. Побірченко Н. С. Павло Житецький – український вчений, педагог, 
громадський діяч. Київ : Педагогічна думка, 1997. 36 с.  
5. Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн. Кн. 1 : навч. посібник / За ред.. 
О. В. Сухомлинської. Київ : Либідь, 2005. 624 с. 
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Одним із важливих варіантів включення дитини з психофізичними 
порушеннями у загальноосвітній простір на сучасному етапі розвитку освіти в 
Україні є інклюзія. 

Створення спеціального освітнього середовища (оточення), яке б 
відповідало потребам і можливостям кожної дитини та забезпечило б адекватні 
умови й можливості для отримання нею освіти в межах спеціальних освітніх 
стандартів, лікування та оздоровлення, виховання та навчання, корекції порушень 
психофізичного розвитку, соціалізації – саме цього вимагає впровадження 
інклюзивного навчання дітей із обмеженими можливостями здоров’я. 

Створення інклюзивного освітнього середовища було предметом наукових 
пошуків таких дослідників, як Л. Коваль, І. Кузава, Л. Петушкова, О. Рассказова, 
К. Рєзнік, С. Фурдуй  та ін. Аналіз наукових праць засвідчує, що автори 
переважно досліджували проблеми створення інклюзивного середовища в 
закладах освіти, а також соціалізацію дітей із обмеженими можливостями 
здоров’я в колективі однолітків типового розвитку. 

Сенс і значення поняття «включення дитини з обмеженими можливостями 
здоров’я в загальноосвітнє середовище»  можна обґрунтовувати з двох позицій - 
як процес і як результат. 

Процес включення в середовище даної категорії учнів має загальні ознаки 
процесу і особливостей, зумовлених наявністю особливих освітніх потреб у дітей 
із обмеженими можливостями здоров’я. Спільність визначається залежністю від 
просторово-часових обставин, динамічними характеристиками, можливістю 
управління процесом.  

До особливостей процесу включення дітей із обмеженими можливостями 
здоров’я в загальноосвітнє середовище можна віднести необхідність спеціальної 
організації такого процесу і спеціального супроводу його учасників. На відміну 
від тих, що нормативно розвиваються і навчаються, діти з особливими освітніми 
потребами потребують створення спеціальних умов навчання і виховання і, отже, 
входження в освітнє середовище і присвоєння внутрішньо шкільної культури 
взаємодії і спілкування не відбувається спонтанно, на загальних підставах.  

У теорії інклюзивної освіти важливе значення має діагностичне вивчення 
впливу середовища на розвиток дитини з психофізичними порушеннями. Тому 
що кожна дитина з обмеженими можливостями здоров’я потребує створення 
умов для свого індивідуального розвитку та освіти. І тому виходить, що, з одного 
боку, здорові діти мають навчитися приймати «особливих» однолітків, а з іншого, 
для таких дітей мають бути створені спеціальні умови для їх навчання та 
розвитку в інклюзивному середовищі. 

Повноцінний розвиток дитини передбачає забезпечення єдності 
предметно-розвивального середовища та змістовного спілкування дорослих із 
дітьми. Тобто особистісному розвитку та змінам у людині сприяє середовище. 
Тому процесом взаємодії з середовищем треба управляти, аби оптимально 
використовувати його потенціал. А це є актуальним і в самому процесі створення 
середовища, що буде сприяти ефективному включенню учнів, які потребують 
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корекції психофізичного розвитку та реалізації своїх потенційних можливостей та 
здібностей. 

Однак, потрібно знати і проявляти обережність із раптовим включенням у 
освітнє середовище. Це слід робити обережно, спільно з батьками та 
психологами. Окрім того, інклюзивне середовище потребує від закладу 
комплексної готовності і людських та професійних взаємостосунків, і 
матеріально-технічних умов. 

Інклюзивне освітнє середовище характеризується системою ціннісного 
ставлення до навчання, виховання і особистісного розвитку дітей із особливими 
освітніми потребами, а також сукупністю ресурсів (засобів, зовнішніх і 
внутрішніх умов), їх життєдіяльності в загальноосвітньому навчальному закладі і 
спрямованістю на реалізацію індивідуальних освітніх стратегій вихованців. 

Практика засвідчує, що взаємодія дітей, які потребують корекції 
психофізичного розвитку, зі здоровими однолітками сприяє їхньому 
когнітивному, фізичному, мовному, соціальному та емоційному розвитку. При 
цьому діти з типовим рівнем розвитку демонструють відповідні моделі поведінки 
дітям з особливими освітніми потребами і мотивують їх до цілеспрямованого 
використання нових знань і вмінь. В інклюзивних умовах взаємодія між 
вихованцями з особливими освітніми потребами та їх здоровими однолітками 
сприяє налагодженню між ними дружніх стосунків, внаслідок чого діти вчаться 
природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей, стають 
більш чуйними, готовими до допомоги. 

Список використаних джерел: 
1. Выготский Л. С. Коллектив как фактор развития дефективного ребёнка // 
Л. С. Выготский. Собрание сочинений : в 6 т. Т. 5 : Основы дефектологии. 
Москва : Педагогика, 1983. С. 196-218. 
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У період відродження національної культури, традицій, мови, школи 
вітчизняні письменники самовіддано збагачували вітчизняну педагогічну думку 
провідними демократичним ідеями та вели активну просвітницьку діяльність. 
Їхню творчість, та громадську діяльність вивчають дослідники Л. Березівська, 
Г.  Білан, О. Борейко, С. Дмитренко, Ж. Ільченко, Н. Побірченко, К. Тимошенко 
та ін.  

Іван Семенович постає перед нами як демократичний учитель, гуманна і 
тактовна у поводженні з учнями людина. Він залишив глибокий слід у пам’яті 
своїх вихованців. І. С. Левицькому вдавалося швидко встановлювати  контакти з 
семінаристами, які жадібно хапалися за все нове, політично гостре, особливо в 
тодішній періодиці і літературі. Він читав їм словесність та історію літератури. 
Свій предмет І. С. Левицький знав добре, викладав його цікаво, умів переносити 
бесіду в гумор, захоплювався літературою і викликав у вихованців до неї 
посилений інтерес. Не шкодуючи сил і часу словесник розвивав у вихованців 
демократичні погляди на суспільно-політичні явища, прищеплював їм нахил до 
самостійного мислення, творчої праці, пробуджував почуття національної 
самосвідомості. З цією метою він любив давати учням писати твори на різні теми 
як дома, так і в класі, і серед них: «Яке життя краще – сільське, чи міське», 
«Становище жінки за народними піснями». Він намагався пробуджувати у своїх 
учнів гуманне ставлення до людей, добробуту і співчуття до знедолених. 
Гуманістичність, тактовність, доброзичливість, велика ерудиція, глибоке знання 
свого предмета, творчий підхід у викладанні вабили учнів до молодого вчителя. 

Особливо багато працював учитель над розвитком мови учнів, їх зв’язного 
мовлення. З цією метою застосовував на уроках різноманітні типи вправ. 
Письмові вправи були різних видів: описи, розповіді, складання змісту статей, 
відповіді на питання абстрактного характеру, на зразок коротенького роздуму, 
письмові відповіді з граматики у класі, складання прикладів на граматичні 
правила, письмовий розбір, диктанти, списування з книжки та напам’ять 
вивчених віршів, короткий виклад думок прочитаної статті чи вірша по пунктах і 
з власною думкою, визначення мотиву і причини написання відомих віршів. 

Така методика викладання мови може з успіхом бути використана 
вчителями сучасної школи. Іван Семенович завжди турбувався про міцні знання 
учнів. Тут у нього також була своя система і методика: кожен непідготовлений 
урок він задавав знову і перевіряв його разом із наступним. Велику увагу він 
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приділяв опитуванню учнів, проводив його по декілька разів, а гірших учнів 
запитував ще частіше. 

Велика кількість творчих робіт говорить про те, що Іван Семенович 
сумлінно ставився до своїх обов’язків, сповна віддавався роботі. Адже кожен твір 
треба було перевірити, зробити аналіз і слідкувати за усуненням допущених 
помилок. Учитель, крім навчальної ставить і виховну мету. Він намагався 
навчити своїх вихованців образно мислити, сприймати і відчувати природу, 
малювати портрет і розуміти психологію людини. Його кропітка праця приносила 
результати. У своїх звітах він писав про успіхи класу в порівнянні з першою 
чвертю, які просунулися уперед, деякі дуже слабкі учні стали писати краще, 
відмічав успіх у граматичному розборі. 

Багато працює Іван Семенович і як класний наставник. Він відвідує учнів 
вдома, на квартирах, цікавиться їхнім побутом, звертає увагу на те, як діти 
харчуються, на якій білизні сплять і т.  ін. Бідність і відсутність коштів на 
придбання кращого – все це глибоко хвилює вчителя. У звітах, написаних рукою 
класного наставника І. С. Левицького, відчувається велика людяність, батьківська 
турбота, неформальне ставлення до своїх обов’язків. 

Нечуй-Левицький мав неабиякі педагогічні здібності і педагогічний талант. 
Як свідчать архівні документи, листування, спогади, Іван Семенович був 
ерудованою, культурною, гуманною, тактовною людиною з найкращими рисами 
справжнього інтелігента. Він добре знав свій предмет, викладав його цікаво, 
творчо використовуючи принципи і методи сучасної йому педагогіки. Він 
розумів, що високий професійний рівень педагога передбачає не лише глибоке 
знання предмета, але й майстерність виховання творчої особистості. Для цього 
педагог сам повинен бути новатором, уміти залучати учнів у творчий процес і 
стимулювати їх активність, самостійність, ініціативу. Всі форми роботи, які 
використовував І. С. Нечуй-Левицький, були підпорядковані саме цій меті. 
Особливо багато уваги він приділяв пробудженню в учнів національної 
самосвідомості через знання своєї рідної мови і літератури, історії свого народу, 
виховання поваги до національних культурних цінностей, традицій, звичаїв, 
обрядів.  
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Для вирішення проблем, які виникають у сучасному інформаційному 

суспільстві необхідні великі інноваційні зрушення, і тому постає проблема 
розвитку креативного нестандартного мислення людей. Швидкий темп розвитку 
інформаційних технологій також вимагає, щоб здобувачі освіти не лише 
опановували нові комплекси знань, умінь та навичок, а й постійно оцінювали 
результати власних дій і поведінки, несли відповідальність за прийняті рішення. 
На потенціал розвитку критичного мислення вказують документи, ухвалені 
останнім часом щодо освіти в Україні. 

Дослідженню критичного мислення присвятили свої праці багато 
науковців. Цей феномен у своїх науково-педагогічних працях досліджували 
Д. Клустер, А. Бідл, Д. Кларк, Р. Енніс, Е. Норріс, Д. Халперн, М. Ліпман, 
Р. Пауль, Д. Брукфілд, Д. Халперн. Серед українських учених вивченню цього 
питання приділяють значну увагу В. Козира, Т. Воропай, О. Пометун, С. Терно, 
О. Тягло. 

У дидактико-методичній літературі та на сторінках фахових видань не 
існує єдиного визначення цього виду мислення. Американська філософська 
асоціація (APA-Delphi) сформулювала найбільш розгорнуте трактування 
критичного мислення: «Критичне мислення ─ це цілеспрямоване, саморегулююче 
судження, яке завершується інтерпретацією, аналізом, оцінкою і інтерактивністю, 
також як поясненням очевидних, концептуальних, методологічних, або 
контекстних міркувань, на яких ґрунтується це судження» [4]. 

Згідно  з  Р. Матоніною,  під  критичним мисленням  треба  розуміти  
здатність  людини (природну  або  виховану)  до  самостійного оцінювання явищ 
навколишньої дійсності, наукових знань,  думок і  тверджень інших людей,  
уміння визнавати  їх  позитивні  та  негативні  сторони;  а також  прагнення  до  
кращого,  більш оптимального розв’язання  проблем,  до  перегляду  догм, 
стереотипів, традицій, що існують [2, с. 9]. Водночас педагог зазначає,  що  це  
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складний  процес,  що починається із залучення інформації, її критичного 
осмислення  та  завершується  ухваленням рішення.  Це  здатність  людини  
самостійно аналізувати інформацію, уміння бачити помилки або логічні 
порушення у твердженнях партнерів, аргументувати  свої  думки,  змінювати їх,  
якщо вони  неправильні [2, с. 6]. 

Засновник Iнституту критичного мислення М. Лiпман визначає критичне 
мислення як відповідальне, вміле мислення, що ґрунтується на критерiях, здатне 
до самокорекцiї та чутливе до контексту. Він виділяє шість ключових елементів 
критичного мислення:  уміння мислити, яке передбачає оволодіння певними 
прийомами, що розвивають апарат операцій мислення; формулювання 
самостійних суджень, яке передбачає вміння продуктивного порівняння різних 
суджень і визначення альтернатив; відповідальність, яка передбачає вміння 
доводити за допомогою переконливих аргументів власні думки, які будуть 
предметом подальшого розгляду іншими; самокорекція, яка передбачає 
використання людиною критичного мислення як методу, зверненого на її власні 
судження з метою їх виправлення чи покращення; вибір критеріїв, які бере до 
уваги критично мисляча людина з метою їх детального аналізу чи критики; увага 
та чуйність до контексту передбачає розуміння загальних критеріїв у зв’язку із 
контекстом їх використання та розробку інших альтернативних критеріїв, що 
відповідають конкретній ситуації [1]. 

У педагогічній літературі визначається думка, що критичне мислення дуже 
близьке до системного та логічного, але його слід відокремлювати від творчого 
мислення. Досить часто при розгляді питань творчих здібностей 
використовується  термін «креативність». С. Заір-Бек визначає критичне 
мислення як оціночне, відкрите, рефлексивне, яке не приймає догм і розвивається 
шляхом накладання нової інформації на життєвий особистісний досвід, є 
відправною точкою для творчого мислення, яке не передбачає оціночності, а 
продукує нові ідеї, що виходять за межі життєвого досвіду, зовнішніх норм і 
правил [3].  

Проблема розвитку критичного мислення тісно пов’язана з питаннями 
розвитку творчості та креативності особистості, її самостійного мислення та 
самоактуалізації. Творче мислення ─ мислення, результатом якого є 
вдосконалення старого або відкриття нового. Критичне мислення здійснює 
перевірку відкриття, прийнятого рішення, удосконалення, допомагає віднайти в 
них дефекти, недоліки й подальші можливості їхнього практичного застосування. 

Виходячи із вище сказаного, можна зробити висновок, що критичне 
мислення ─ це складний процес переосмислення інформації та понять. Це 
активний процес пізнання дійсності, який відбувається водночас на декількох 
рівнях. Тому що знання, які засвоює людина, яка критично мислить, постійно 
систематизуються і диференціюються з точки зору ступеня їх достовірності та 
вірогідності. Критичне мислення ─ це мислення вищого порядку, а це означає, що 
у процесі його становлення і розвитку особистість творчо оволодіває знаннями, 
навичками та уміннями. 
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На сьогоднішній день самоосвіта, як компонент освіти, присутня в кожній 

галузі освіти. І освіта неможлива без самоосвіти. 
Проблема самоосвіти в різні історичні періоди розроблялися в наукових 

роботах різних вчених, філософів, психологів, соціологів. Засновниками 
гуманістичного напрямку самоосвіти вважають давньогрецьких учених – 
Архімеда, Сократа, Платона, які говорили, що лише у процесі самовдосконалення 
особистості розвиток мислення людини здійснюється якісно, а завдяки 
самопізнанню – розвиток її здібностей. До засобів розвитку особистості можна 
віднести і самостійну пізнавальну діяльність, ідеї якої розглянуто в працях Ж. 
Руссо, Й. Песталоцці, Г. Сковороди та ін. Г. Сковорода надавав самоосвіті 
особливого значення та наголошував на її значущості для особистості: «... якщо 
виміряти небо, землю та море, починай з виміру себе» [6, c.67]. 

Необхідність самоосвіти та саморозвитку педагога, відповідний освітній 
рівень, як основну передумову здійснення якісного ефективного навчання й 
виховання, писали видатні педагоги-гуманісти ХХ століття С. Русова та В. 
Сухомлинський. С. Русова наголошувала, що педагог повинен мати «широку 
схему освіти», «високу освіту» – загальну, і фахову, яку зуміє використовувати у 
повсякденній праці, викликаючи інтерес. Формуючи вимоги до педагога, С. 
Русова писала: «Це мусить бути незвичайної моральної краси людина, що 
безпосередньо своїми переконаннями, всім своїм поводженням повинна впливати 
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на своїх вихованців. Педагог повинен бути не якимось ремісником, а апостолом 
правди й науки, який має перед собою не лише матеріальну нагороду за працю, а 
велике гуманне завдання» [4]. 

Значення загальної самоосвіти полягало у набуванні нових життєвих 
смислів, ідеалів, зміни картини світу, особистості в цілому. На думку В. 
Сухомлинського «педагог повинен знати в десять, двадцять разів більше, ніж 
буде викладено на занятті. Тільки за такої умови він зможе пробудити інтерес до 
пізнання, жадобу знань у вихованців» [5]. 

Вперше процес стратегії розвитку самоосвіти був покроково описаний М. 
Ноулзом у 1975 році, а згодом вдосконалений та доповнений рядом вчених. На 
думку послідовника М. Ноулза Р. Хейса, ефективно організований процес 
самоосвіти, повинен включати такі етапи [3]: 

1. Визначення потреб у самонавчанні та з’ясування особистісних 
преференцій щодо стилю навчання; 

2. Створення щоденника складних випадків, які виникали при визначені 
потреби у самонавчанні; 

3. Формулювання цілей навчання відповідно до визначених потреб та 
виокремлених випадків; 

4. Пошук відповідних ресурсів, за допомогою яких можна досягнути 
зазначених самоосвітніх цілей; 

5. Вибір та застосування відповідних стратегій навчання, документування 
результатів навчання в щоденнику; 

6. Оцінка результатів навчання шляхом розв’язання подібних кейсів або 
під час розв’язання реальних професійних завдань; 

7. Обговорення процесу, досягнень та невдач з викладачем-координатором. 
Підґрунтя ефективної самоосвіти на всіх її етапах – необхідність майбутніх 

учителів до її здійснення, в основі якої лежить потреба нових вражень, яка 
переходить у пізнавальну потребу. Вона, в свою чергу, за умови предметної 
наповненості, перетворюється в пізнавальний мотив, пізніше – в мотив певної 
діяльності. Успіх переходу пізнавального мотиву в ефективну навчальну та 
професійну діяльність залежить від сформованості вміння студентів ставити 
самостійні цілі (проміжні результати на шляху до досягнення мети) в навчальній 
роботі, тому цей компонент повинен залишатись в полі зору викладача. На 
початкових етапах розвитку зазначеного вміння, залежно від індивідуальних 
інтересів, особливостей та навчальних цілей викладачеві доцільно ставити перед 
студентами готові цілі, які будуть переосмислені ними з точки зору 
індивідуального досвіду життя [1; 2]. 

Для того, щоб сформувати потребу неперервної самоосвіти у майбутніх 
вчителів початкових класів необхідно використовувати розроблені ними 
індивідуальні плани самоосвіти. У свою чергу, вони можуть бути як 
комплексними (довготривалими) (наприклад, план самоосвіти протягом навчання 
в освітній установі), так і вузькоспеціалізованими (короткотривалими) (в межах 
одного навчального курсу, або одного його розділу чи теми). При цьому варто 
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зазначити, що зміст плану самоосвіти має враховувати дані попереднього 
діагностування, яке, з одного боку, допомагає студентам створити цілісну 
картину власних освітніх потреб та обрати відповідні форми, методи й прийоми 
самоосвіти з урахуванням результатів діагностування, а з іншого, виступає 
мотиваційним підсиленням для розробки складових плану самоосвіти. До того ж 
для успішного здійснення самоосвіти майбутніми вчителями на перших її етапах 
після діагностування необхідно скоординувати студентів із вибором теми або 
напрямку для поглиблення знань та удосконалення навичок. 

Отже, самоосвіта як особливий вид пізнавальної діяльності передбачає 
наявність високого рівня інтелектуального розвитку особистості, сформованість її 
пізнавальних вмінь, здатність до постановки і вирішення проблем та достатній 
рівень самооцінки. Самоосвітня діяльність з педагогічної точки зору полягає у 
самостійній організації навчальної діяльності, її плануванні та реалізації, що стає 
можливим за умови формування активної життєвої позиції та необхідних 
педагогічних умов. 
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Пріоритетні напрями розвитку освіти в сучасному українському 
суспільстві, висувають високі вимоги до професійного рівня педагога, його 
людського сумління і відповідальності. Компетентність педагога стає 
необхідною умовою соціальних перетворень, адже саме через освіту у 
підростаючого покоління формуються особистісно - важливі якості і досвід 
суспільної поведінки. Провідним напрямом у процесі підготовки сучасного 
педагога до педагогічної діяльності є спрямованість освітнього процесу на 
розкриття потенційних можливостей і здібностей майбутнього фахівця з 
метою формування основ педагогічної майстерності. 

Сьогочасні трансформації суспільно-економічного життя в Україні 
висувають нові вимоги до професійної освіти майбутніх фахівців, спричиняючи 
переосмислення кожної освітньої ланки. Особливого значення набуває 
формування педагогічної майстерності сучасного педагога. Актуальність цієї 
проблеми підкреслюється прийняттям нового «Професійний стандарт «Вчитель 
початкових класів закладу загальної середньої освіти» (2018 р.) [1]. 

Здійснивши аналіз сучасних досліджень з проблеми формування 
професійної майстерності, ми можемо зробити висновок, що питання підготовки 
сучасних педагогів знайшли своє розв’язання у працях О. Абдуліної, І. 
Богданової, М. Євтуха, В. Лозової, Н. Ничкало, С. Сисоєвої, Н. Тализіної, М. 
Ярмаченка, а також психологів Л. Войтко, О. Киричука, С. Максименка, В. 
Семиченко та ін. Проблема професійної підготовки сучасних педагогів в Україні 
є предметом дослідження багатьох науковців, які обґрунтовували систему 
підготовки педагогів у Європейському просторі (О. Гордійчук, Ю. Соловйов). 
Науковці (А. Алексюк, С. Гончаренко, І. Зязюн, С. Лисенкова, Н. Ничкало, О. 
Савченко, С. Сисоєва, Н. Теличко, Л. Хоружа, М. Фіцула та ін.) відзначають 
особливості професійної підготовки сучасних педагогів і наголошують на 
необхідності подальшого обґрунтування і аналізу окремих її аспектів, що 
залишаються недостатньо вивченими та невирішеними частинами загальної 
проблеми [3]. 

Методичні засади формування педагогічної майстерності педагогів 
обґрунтовували І. Андріаді, І. Зязюн Л. Крамущенко, А. Маркова, С. Сисоєва, Н. 
Теличко, В. Теслюк та ін. Предметом дослідження інших науковців були окремі 
аспекти педагогічної майстерності, а саме: основні ознаки іміджу педагога (А. 
Калюжний, П. Лернер, П. Мовчан, Л. Хрипункова); творчість як детермінанта 
духовної культури педагога (В. Наумчик); етика педагога (Е. Савченко, Л. 
Хоружа); практико-орієнтовані дидактичні підходи досягнення та складові 
педагогічної майстерності (С. Сисоєва, В. Перлова); розвиток педагогічної 
техніки (С. Болсун, Н. Островерхова, А. Чернявська), культури діалогічного 
мовлення (В. Павленко, А. Севастьянов) і майстерності педагогічного 
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спілкування (Ю. Васьков, М. Бабенко, І. Зарецька, В. Киричок, Н. Островерхова, 
Т. Симоненко), діалогічної компетентності у професійному розвитку педагога (П. 
Ершов) та ін. Дослідниками вивчалися проблеми акторської майстерності у 
педагогічній діяльності педагогів (О. Булатова, О. Єршова, В. Букатов, 
А. Савостьянов); упровадження інноваційних підходів для підвищення 
компетентності педагогів (О. Темченко) та ін. [2]. 

З метою формування різних компонентів педагогічної майстерності 
вченими використовуються різні підходи до підготовки педагога сучасного 
закладу освіти: сучасні аспекти логічної підготовки до формування наукової 
картини світу; підготовка до активізації пізнавальної діяльності особистості; 
формування стилю корекційно-педагогічної діяльності педагога; для 
використання природотерапії у роботі, формування здоров’язбережувальних 
навичок і вмінь, підготовка педагогів до виховної роботи на основі формування 
екоцентричного світогляду особистості та підготовки студентів до соціально-
педагогічної діяльності тощо.  

Аналіз сучасних досліджень ХХІ ст. різних аспектів професійної 
підготовки педагогів дає змогу констатувати наявність багатьох напрямів 
наукових пошуків вирішення проблеми формування педагога-майстра для роботи 
в освітньому середовищі. Це формування національної свідомості та духовних 
цінностей педагогів; формування ергономічних компетенцій з урахуванням 
специфіки організації здоров’язберігаючого освітнього процесу; формування 
інформаційної культури та підвищення професійної компетентності педагогів з 
проблеми громадянського виховання; підготовка педагогів до організації 
спілкування у процесі творчих ігор, до особистісно-орієнтованого навчання, до 
проектування занять, до організації проектної діяльності студентів і діагностики 
їхнього розвитку та ін. 
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Система освіти та педагогічна наука України розвиваються за умов 

реформування та пошуку нових інноваційних моделей навчання і виховання дітей 
та учнівської молоді. Опікуючись особистісними цілями, інтересами своїх 
вихованців і їхніх батьків, школа нерідко вступає в протиріччя із загальними, 
офіційними установками, намагається вчасно реагувати як на виклики часу, так і 
потреби особистості. На цьому тлі виникають авторські школи з інноваційними 
ідеями щодо мети, способів і засобів навчання й виховання дітей, що спираються 
на педагогічну рефлексію. 

Виникнення авторських шкіл українські науковці пов’язують з пошуком 
відповідей на гострі потреби вдосконалення освітньої практики, соціальної 
затребуваності певних ідей щодо навчання, виховання і розвитку дітей. О. 
Сухомлинська зазначає, що це педагогічне явище отримало найбільше 
поширення наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст., коли змінилася соціально-
культурна й економічна ситуація, держава послабила тиск на школу, а педагоги 
отримали можливість творчо розвивати й реалізувати свої ідеї. Цей процес вчена 
розглядає в контексті загальних тенденцій розвитку школи як живого організму, 
що здатний до самоорганізації, саморефлексії та підтримує цілі, пов’язані з 
ідеалами й цінностями кожної дитини [5]. 

Важливою передумовою і основою становлення авторської школи в 
Україні є новаторський педагогічний рух, розгортання якого зумовлювали 
офіційна освітня політика та діяльність громадських освітянських організацій, 
органів влади, науково-дослідних установ, засобів масової інформації.  

У поглядах на авторську школу вчені-теоретики та педагоги-практики 
розставляють акценти залежно від суб’єктивного бачення проблеми та власного 
досвіду. Так, Н. Дічек вбачає її сутність у площинах методології новаторства та 
парадигмального й біографічного підходів, висуваючи в центр уваги постать 
педагога-новатора як ініціатора і творця нової педагогічної системи, що 
реалізується через визначення її мети та вироблення виховних принципів і 
процесуально-організаційних підходів до освітнього процесу  [3, с. 42-44]. 
О. Адаменко, О. Попова розглядають авторську школу передусім як систему 
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реалізації нових технологій та насамперед на її більш високому рівні 
ефективності порівняно з масовою практикою діяльності школи  [1; 4].  

Авторська школа може виникнути на основі вироблення оригінальної 
концепції освіти. Концепція – це певний засіб розуміння, тлумачення будь-якого 
предмета, явища, процесу або основна точка зору на предмет, явище, керівна ідея 
для їх систематичного розгляду. Термін «концепція» вживається також для 
означення провідного замислу, конструктивного принципу в наукових та інших 
видах діяльності [2]. Концептуальна модель реалізує гуманістичну, особистісно-
орієнтовану ідею, яка відрізняється принципово іншим розумінням ролі 
вихованця. Міра розвитку дитини стає мірою якості роботи педагога-вихователя 
та всієї педагогічної системи в цілому. Учень дійсно стає суб’єктом свого 
розвитку, педагоги забезпечують повноцінне проходження кожного вікового 
етапу: дитинства, підліткового віку, юності відповідно до його індивідуальних, 
психофізіологічних особливостей. Повага до особистості дитини, її особистісних 
цілей, запитів, інтересів, створення сприятливого середовища для її 
самовизначення та самореалізації – неодмінні умови діяльності закладів освіти 
нового типу, авторських шкіл. 

Таким чином, авторська школа як явище у педагогічній теорії та практиці 
відіграє важливу роль у розвитку та реалізації нових педагогічних концепцій, які 
вдосконалюють систему освіти із урахуванням вимог сьогодення та 
індивідуальних потреб і запитів усіх учасників освітнього процесу. 
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Формування загальноєвропейського освітнього простору, запровадження 

освітніх стандартів, інформатизація, діджиталізація тощо вимагають привести 
освітню систему у відповідність до сучасних вимог економіки суспільства. 
Особливих успіхів у галузі реформування освіти ще не досягнуто. Недолік 
полягає в тому, що ідеї не підкріплені механізмом для їх реалізації. У галузях 
бізнесу та економіки таким універсальним механізмом є логістика. 

Педагогічна логістика як окремий напрям сформувалася на початку 
першого десятиліття XXI століття. Педагогічна логістика дає змогу вперше 
синхронізувати педагогічну систему, наблизити її за рівнем управління до 
економічних систем. В умовах нестабільності педагогічна логістика є 
найадекватнішим шляхом для розвитку освіти. 

Серед багатьох визначень терміну «логістика» найбільш відповідною для 
працівників освіти є таке: «Це наука про організацію, планування, контроль і 
регулювання руху матеріальних та інформаційних потоків у просторі і в часі від 
їх первинного джерела до кінцевого споживача» [4]. 

Активне використання можливостей логістики в народному господарстві 
стало стимуляцією для розгляду впровадження, використання її в методології 
освітнього процесу, а зокрема в системі шкільної освіти і веде до здійснення 
принципу «навчання через усе життя». 

Відповідно до установок логістики в освітньому процесі виокремлюють 
функціональні галузі — освітній процес та види потоків, актуальних для  закладів 
освіти [4], де враховується провідна методологія управління інформаційним, 
матеріальним, кадровим та іншими потоками, що формують якість освітнього 
процесу як об'єкта докладання логістичних принципів у шкільній освіті.  

Педагогічні потоки за педагогічною логістикою: потік знань, потік 
навчання, психологічний потік, інформаційний потік, потік обладнання [2]. 

Міжнародний освітній простір нині вимагає розширення завдань 
освітнього процесу — із традиційного формування знань, умінь і навичок на 
розвиток мислення, високого рівня інтелекту, інформаційної культури, 
самоконтролю. Упровадження принципів логістики дає можливість реалізації 
цього завдання і вдосконалює процес управління системою освіти, покращує 
систему контролю якості знань. Потоки освітньої логістики дають змогу виявити 
проблеми і приховані резерви. 
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Використання елементів логістики для оптимізації освітнього процесу 
вбачаємо таким: 

• Потік знань. Ураховуються особливості складання навчально-
методичних документів з метою оптимізації освітнього процесу, проводиться 
усунення застарілих даних, включення в програми навчання питань 
менеджменту, логістики. У школі практикується проведення уроків-екскурсій, 
уроків успіху, інтегрованих уроків. 

• Психологічний потік. Розклад занять складається з урахуванням 
раціонального розподілу занять (з урахуванням фізіологічних навантажень). 

• Інформаційний потік. Створення єдиного освітнього простору, єдиного 
центру педагогічної логістики, просування нових технологій. 

• Потік обладнання. Враховується раціональне використання наявних 
матеріальних можливостей, кооперування з іншими закладами щодо 
використання демонстраційного матеріалу у навчальному процесі. Також мається 
на увазі обмін підручниками, навчальними посібниками, методиками навчання, 
створення центру обміну — електронної бібліотеки. 

• Потік освіти. Крім виконання основної програми, необхідно навчати 
самостійній роботі. Використання нових форм навчання — ситуаційних ігор, 
хакатонів, квестів вдало поєднують розвиток мислення, самостійну діяльність 
учнів, контроль знань, використання ІТ. 

Відтак, можна виокремити процеси, які охоплює освітня логістика в 
закладі загальної середньої освіти, а саме: 

• опис ряду освітніх програм, курсів, тренінгів ЗЗСО та забезпечення 
безперешкодного доступу до такої інформації;  

• планування освітнього процесу та формування графіків виконання 
поставлених учасниками освітнього процесу завдань;  

• педагогічний моніторинг;  
• управління змінами (прогресом): відстеження процесу навчання учнів 

та шляхи розвитку їх компетенцій;  
• проведення контролю знань на різних етапах навчання. 
 Отже, освітня логістика актуальна для всіх освітніх установ, які 

впроваджують інноваційні стандарти освітнього менеджменту і прагнуть 
забезпечити довгострокові конкурентні переваги, підвищуючи свою ефективність 
на ринку освітніх послуг.  
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80-і роки ХХ ст. є досить продуктивним періодом в історії вітчизняної 

вищої освіти. Саме ці роки слугують своєрідною межею, виступають «зламом 
епох» подібно до 10–20-х років ХХ століття. Розвиваючись за принципом спіралі 
та хвиль, університетська освіта на «зламах» має частково дубльовані проблеми, 
для вирішення яких варто знати, аналізувати та виокремлювати продуктивні ідеї 
та надбання з їх подальшим модернізаційним запровадженням. Науковці 80-х 
років ХХ ст. (Ю. Алєксєєв [1], Е. Бєлозєрцев [2], В. Миронов [3], М. Рейнвальд 
[6] та ін.) зазначали у своїх розвідках, що до ХХІ століття система вищої, зокрема 
університетської, освіти має готуватися, оскільки з’явиться людина нового 
покоління – «...гостро мисляча, діяльнісно практична, творчо індивідуальна 
істота» [3, с. 149], якій має відповідати абсолютно нова школа і педагогіка.  

Розвиток освітнього процесу закладів вищої освіти 80-х років ХХ століття 
відбувався в умовах децентралізації та часткової демократизації системи вищої 
освіти, гуманізації процесу навчання. Про розвиток демократії у вищій школі 
свідчить велика кількість посібників, підручників, методичних рекомендацій, 
хоча частина з них була низькоякісною, оскільки розроблялась не 
професіоналами, знавцями свої справи, а випадковими людьми без достатнього 
практичного та психолого-педагогічного досвіду. Не було повною мірою 
враховано таку вимогу про те, що «...зміст освіти має бути відносно стабільним, 
відображати сталі й перевірені практикою знання, та разом з тим достатньо 
мобільним...» [2, с. 20].  

Основними проблемами організації освітнього процесу у ЗВО у контексті 
реформування усієї системи вищої освіти були такі: підвищення якості 
викладання; організація освітнього процесу не на науковій основі; 
нерівномірність у щорічному випуску фахівців; екстенсивні шляхи розвитку; 
необґрунтоване зростання кількості фахівців з невисоким рівнем їх фахової 
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підготовки; подрібнення спеціальностей та зростання їх кількості із зниженням 
рівня загальнонаукової та професійної підготовки тощо.  

Натомість, позитивними рисами існуючої у ці роки системи вищої освіти 
були: підтримка державної політики, формування громадської думки, підтримка 
високого рівня науково-технічного прогресу, здійснення інтелектуального 
самозабезпечення, соціальна мобільність молоді, гарантія безкоштовної освіти, 
високий рівень природничо-математичної, військової та промислової підготовки, 
висококваліфікований професорсько-викладацький склад тощо. Заклади вищої 
освіти підтримувались науковими та виробничими установами, що сприяло 
зміцненню «зв’язку школи з життям», політехнізуючи вищу освіту.  

Водночас, в освітньому процесі ЗВО мали місце формальність і догматизм 
у навчанні, що змінювало свідомість молоді у бік неповаги до вищої освіти як 
інституції. Враховуючи низьку мобільність і гнучкість освітніх установ, низьку 
варіативність освітніх послуг та їх відірваність від потреб потенційного 
роботодавця, можемо стверджувати про відсутність ринку освітніх послуг, що 
задовольнило б роботодавця і здобувача вищої освіти. Так, Постановою ЦК 
КПРС «Основні напрями перебудови вищої та середньої спеціальної освіти в 
країні» (1987) акцентувалась увага не стільки на досягненнях радянської системи 
вищої освіти, скільки на недоліках, проблемних питаннях. Зокрема, 
наголошувалось, що поряд із провідними ЗВО країни – університетами є значна 
кількість ЗВО , які не забезпечують якісну теоретичну і практичну підготовку 
випускників; у освітньому процесі наголос робиться на розширення обсягу 
інформації, що вивчається, а не на розвиток навичок самостійного творчого 
мислення у здобувачів вищої освіти; норми роботи на викладача перевищують 
оптимальні, що призводить до зниження якості освітнього процесу; значна 
кількість ЗВО відірвана від виробництва, наукових установ і реального замовника 
[5, c. 224]. 

Якщо порівняти проблеми, що окреслені у Постанові 1987 р. зі 
стратегічними завданнями, які постали перед вищою освітою на початку ХХІ ст., 
можна упевнитися, що частина проблем минулого тисячоліття все ще не 
вирішена, й дотепер гальмує розвиток сфери вищої освіти. І, насамперед, це 
стосується якісної професійної підготовки фахівців за спеціальністю.  

Позитивним вважаємо те, що у 80-х рр. ХХ ст. активно запроваджувалися 
нові активні форми і методи освіти студентської молоді, включаючи 
моделювання виробничих і практичних ситуацій, самостійної роботи з 
елементами творчої діяльності, відбувалися гуманітаризація та часткова 
комп’ютеризація навчання, реалізовувалася проєктна діяльність, 
впроваджувалися додаткові спеціальності та спеціалізації, змінювалися підходи 
до оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти та проведення 
заходів соціально-культурного напряму, що сприяло розгортання студентського 
руху. 

Серед негативних тенденцій відзначимо: скорочення державних витрат на 
освіту; невідповідність матеріально-технічної бази освітніх установ потребам 
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замовника освітніх послуг; необґрунтованість структури підготовки кадрів; 
загострення кадрової проблеми. У ЗВО була відсутня система оперативного 
отримання нової інформації.  

Таким чином, важливим завданням ЗВО була і залишається підготовка 
висококваліфікованих фахівців з якісно новим рівнем компетентностей.  
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Сучасний етап розвитку вищої педагогічної освіти характеризують нові 
підходи до визначення мети і завдань навчання. Основною метою є підготовка 
фахівців, котрі повинні мати не лише достатній запас професійних знань і умінь, 
але і бути готовими до інноваційної діяльності, до педагогічної творчості. 
Найбільшим педагогічним потенціалом у даному сенсі володіє мистецтво, як 
засіб формування картини світу і духовної культури особистості, як умова 
розвитку творчих здібностей,  естетичних смаків і критичного мислення, як 
інструмент виховання культури життєтворчості, як можливість самореалізації. На 
визначальну роль мистецтва у вихованні підростаючого покоління вказувало 
багато мислителів різних епох: від античності – до сьогодення.  

Концептуальні основи синтезу людини, природи і мистецтва та ідеї 
мистецької педагогіки обгрунтували: Платон, Я.А.Коменський, С.Гессен, П.Тейяр 
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де Шарден, О.Лосєв, Л.Масол, Г.Падалка, Б.Яворський, В.Біблер, І.Зязюн, 
О.Рудницька, П.Юсов та ін. 

Вперше проблему синтезу підняли представники німецького романтизму 
на рубежі ХVІІІ-ХІХ ст.: Г.Гегель, брати Шлегелі, Новаліс, Л.Тік, Ф.Шеллінг, 
І.Кант. Вони вважали синтез методологічною основою вчення про «всекультуру», 
де органічно «узгоджуються» мистецтво і філософія, мистецтво і наука, фольклор 
і природознавство.  

П.Флоренський вищим виявом синтезу вважав храмове дійство, у якому 
«істинна художність досягається завдяки єдності стилю і змісту, а музика, спів, 
церковний живопис, богослужіння досягають граничного синтезу, зливаючись в 
музичній драмі» (Флоренский П.А., 2000, с. 77). 

Активне прагнення до синтезу мистецтв було притаманне авангардистам. 
Базуючись на «міфогенних уявленнях про магічний характер творчого акту-
дійства» (Шукуров, Д.Л., 2006, с.154), вони конструювали нові жанри, що 
синтезували різні види мистецтв. Модерністи проголошували провідним видом 
мистецтва театр, який є прообразом цілісного соборного мистецтва.  

Сучасні науковці піднімаюють проблему взаємодії мистецтва і техніки та 
аналізують результати такого синтезу – появу нових видів прикладної творчості – 
кіно, дизайну, фотографії, радіо тощо (Каган М., 1972, с.262).  

На системну роль синтезу мистецтв в освіті звертає увагу Л.Мун, адже 
синтез є креативною рушійною силою процесу навчання (Мун Л.Н., 2009, с. 3).  

 Філософія освіти розглядає середовище як один з найважливіших 
чинників розвитку особистості. Так Л. Виготський вважав, що людина «вступає у 
спілкування з природою не інакше як через середовище і залежно від цього 
середовище стає важливим фактором, що визначає і встановлює поведінку 
людини» (Выготский Л.С., 1991, с. 12). О.Леонтьєв зазначав: «Поняття освітнього 
середовища – одне з ключових у психології і педагогіці…У даному контексті 
особливо важливі потреби і можливості розвитку, які забезпечує дітям 
особистісно орієнтоване освітнє середовище» (Леонтьев А.Н., 1998, с.108).  

Формування освітнього середовища у вищому закладі освіти дослідники 
доводять, що  воно можливе лише на основі використання технології 
рефлексивного управління педагогічним процесом і механізму залучення 
студента в освітній процес як суб’єкта ціннісного та особистісно-професійного 
спілкування (Мамонтова Э.Р.,2007, с. 8). 

Згідно із синергетичним підходом, освітнє середовище закладу вищої 
освіти не є пасивною умовою, яка забезпечує ефективність підготовки студентів 
як фахівців, громадян, індивідуальностей. Визначальною його рисою є 
динамічність, здатність до самоорганізації основних компонентів, когерентність.  

Атрибутивними рисами освітнього середовища у підготовці майбутніх 
вчителів початкової школи є: цілісність (яка забезпечується взаємодією з іншими 
системами); структурованість (наявність внутрішньої диференціації, інтеграції і 
розподілу); стабільність (наявність стійких зворотніхзв’язків); адаптивність 
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(пристосування до оточуючого світу, реакція на нього); інваріантність; 
професійна орієнтованість.  

Аналіз літератури переконує, що процес взаємодії особистості й 
середовища має взаємообумовлений характер. З одного боку, середовище через 
свої структурні елементи впливає на формування особистості, з іншого боку, 
особистість, вступаючи у взаємодію з різними елементами, предметами і 
явищами, створює це середовище, надаючи йому певної соціальної якості. 

Освітнє середовище професійної підготовки мабуйтніх учителів початкової 
школи трактуємо як цілісну організовану систему умов, що забезпечують 
ефективну взаємодію суб’єктів освітнього процесу і забезпечують можливості 
для всебічного розвитку особистості, формування її готовності до професійної 
діяльності. 
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Спадщина К. Д. Ушинського – джерело, яке дає силу педагогічній думці, і 

вітчизняній і світовій, уже впродовж декількох століть. Педагоги неодноразово 
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звертаються до його творчості та ідей, які живуть, відроджуються і несуть із 
собою нові вдосконалені теорії навчання та виховання. 

Впродовж останніх десятиліть ціла низка дослідників, зокрема, 
В. Андрущенко, І. Бичко, Б. Головко, В. Горський, М. Михальченко, В. Огнев’юк, 
М. Култаєва, В. Лук’янець, В. Окороков, В. Ярошовець, Л. Горбунова, 
займаються вивченням життя та творчості педагога та їх значення для розвитку 
освіти. 

К. Д. Ушинський у своїх працях особливу увагу приділяв особистості 
вчителя. Він підкреслював необхідність для виховання володіння прикладними 
знаннями про умови ефективності виховного процесу, про способи педагогічної 
діяльності, про засоби педагогічного впливу.  

Думки педагога про підготовку вчителів викладені в таких працях: 
«Проект учительської семінарії», «Три елементи школи», «Педагогічна подорож 
по Швейцарії», «Думка колезького радника К.Д. Ушинського про проект 
реорганізації Гатчинського інституту» та інші. Його система підготовки вчителя 
ґрунтується на усвідомленні високої ролі вчителя в житті суспільства, на великій 
ролі особистісного фактора у педагогічній діяльності.  

Педагог стверджував, що вчитель повинен не лише викладати свій 
предмет, але і виховувати учнів. він порівнював вихователя, який не знає мети 
своєї діяльності з архітектором, який не знає що будуватиме. 

К.Д. Ушинський висловлював думки не лише щодо питань підготовки 
вчителів початкової школи, але й для середніх навчальних закладів та викладачів 
педагогіки. Вважав за необхідне відкрити при університетах педагогічні 
факультети, визначив для них наукові дисципліни. Педагогічні факультети, що 
пропонувалися ним, мусили бути центрами розвитку і поширення педагогічної 
науки. К.Д. Ушинський висунув ідею не лише теоретичної, але й практичної 
підготовки вчителів: у зв’язку з цим запропонував при семінаріях створити 
спеціальні зразкові школи для педагогічної практики.  

Основну діяльність учительської семінарії К.Д. Ушинський розумів у 
практичних заняттях. З метою практичної підготовки майбутніх учителів він 
вперше запроваджує педагогічну практику для семінаристів. Після закінчення 
семінарії випускники мають пройти річне педагогічне стажування і тільки після 
цього їм присвоюється звання вчителя. Випускники семінарії повинні були 
підтримувати зв’язки зі своїми викладачами, з якими могли б порадитися в 
деяких педагогічних питаннях. Педагог також висловлював пропозиції щодо 
створення в університетах педагогічних факультетів, де б готували викладачів 
педагогіки та вчителів для середніх шкіл. Для підвищення кваліфікації народних 
учителів К.Д. Ушинський пропонував організувати при семінаріях вищі 
педагогічні курси, щорічні лекції з педагогіки і психології, він позитивно 
ставився до проведення вчительських з’їздів, зборів, нарад, та сам брав участь у 
роботі таких з’їздів. 

Вимоги до вчителя і його всебічної підготовки сформульовані 
К. Ушинським чітко та однозначно. Вміння не тільки вчити, але і виховувати 
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любов до своєї професії й прихильне ставлення до дітей, відповідальне ставлення 
до обов’язків педагога, освіченість, ґрунтовне знання педагогіки і психології, 
статечність, володіння педагогічною майстерністю й педагогічним тактом - ось 
провідні риси справжнього вчителя. 

Педагогічна підготовка вчителя, на думку К. Д. Ушинського, мала 
включати такі компоненти: цілеспрямований добір учнів, виявлення їх здібностей 
до педагогічної діяльності; вивчення основ наук, необхідних у майбутній 
педагогічній діяльності; в учнів умінь та навичок висловлювати власні думки; 
залучення учнів до загальнопедагогічної діяльності як найкращий метод 
перевірки здібностей та особистісних якостей майбутніх учителів. 

Справжній учитель, на думку педагога, - це той, хто постійно сам вчиться, 
займається самоосвітою, знайомиться з найновішою педагогічною літературою, 
підвищує й відточує свою майстерність. 

К. Ушинський неодноразово наголошував, що педагог тільки тоді досягає 
рівня творчості, мистецтва, коли він пiдiймається на ступiнь наукового розумiння 
своєї справи, усвідомлює закономiрностi педагогічних процесів i вміє охопити 
всю складність конкретної ситуації, яка потребує застосування всіх цих знань. 
Саме тому видатний педагог наполягав на досконалому володiннi вчителем 
системою психолого-педагогічних знань, їх свідомому засвоєнні та вмілому 
використанні. Задля цього майбутній учитель повинен постійно вдосконалювати 
свої професiйнi якості, багато читати спеціальної літератури для поглибленого 
вивчення предмета виховання (людини), щоб якнайкраще зрозуміти її природу.  

Таким чином, усвідомлення К. Ушинським проблеми народного вчителя 
було прогресивним у свій час і досі залишається співзвучним нашій епосі. Тому 
ідеї педагога щодо відповідальності професії вчителя, її важливості у 
забезпеченні соціального розвитку ще й дотепер є актуальними в сучасній освіті. 
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XXI століття – століття викликів і диспутів, погроз і деструкцій, 

турбулентності і розпаду, криз і технологічного підйому – період 
неоднозначності й складності (complexity). Власне, саме століття вимагає від нас, 
дослідників, безперестанної рефлексії людського буття в пошуках основи 
сприйняття Людини як творця: творця змін і нелінійних траєкторій 
соціокультурного розвитку. Complexity як світ складного буття обумовлює 
входження людства в епоху стрімко наростаючих розривів і відмінностей, що не 
тільки загострює конфліктогенну проблематику, а й вимагає певного 
інструментарію для обґрунтування збільшеної потреби в соціальній 
справедливості та солідарності [2]. 

Гуманітарні дослідження просторових меж досягнули на сьогодні того 
історичного максимуму, де людина, осягаючи реальність, її навколишнє, – 
космічну або океанську безодню, осмислюючи метаморфози буття і небуття, 
конструює нову символічну реальність – віртуальну, не тільки доповнює 
навколишній світ, а й втілює його найсміливіші мрії про ідеальне. Але ідеальний 
світ – ніщо без ідеальної людини. Так поступово формується розуміння, що 
ідеальний світ та ідеальна людина подібні стандартам, до яких слід прагнути, 
оскільки, згідно ідей Платона, досконалі зразки буття істотно трансформуються, 
набуваючи нових, неоднозначних, але актуальних в умовах сьогодення смислів.  

Так, знаменитий вислів М. Лютера: «Платон мені друг, Сократ мені друг, 
але істині слід віддати перевагу», долаючи свою традиційну конотацію, 
несподівано редукується до буквальної семантики. У сучасній гуманітаристиці 
ідеї про ідеальних людей, а також сократівська думка про те, що кращі чоловіки 
повинні прагнути кращих жінок, і тільки їхніх дітей слід виховувати, набувають 
іншого змісту, ускладненого проблематикою знецінення людини. Античні 
філософи, возвеличенні нащадками упродовж тисячоліть, вільно чи мимоволі 
проголосили ідеї інклюзії й соціальної нерівності як основи ідеального світу на 
багато століть уперед [1].  

Така обставина не тільки вплинула на хід історії людства у цілому, де 
кожен Інший автоматично отримував статус персони non grata, але й вплинула на 
всі подальші соціокультурні процеси. Сьогодні, за часів творення нових 
комунікативних просторів, що розширюють умови й можливості міжособистісної 
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взаємодії, вона стала сприйматися як засіб руйнування цілісності усталеної 
антропо-соціокультурної системи (М. Каган), погрожуючи її стійкості, 
посиленням втратою загальних властивостей [1]. 

Актуалізація проблеми інклюзії викликана й тим, що зростаючі складності 
(complexity) й ентропія соціокультурного розгортання, які тлумачаться Е. Ласло 
як «макрозсув», Е. Гідденсом – як «світ, що вислизає», а М. Лапіним – як «світ 
зростаючих соціокультурних нерівностей та ризиків у всіх областях його 
життєдіяльності», загострили негативні ефекти особистісної інклюзії до 
максимальних значень, зажадавши повного перезавантаження всієї системи 
ціннісно-смислових детермінант сучасної культури в бік відновлення її здатності 
регулювати «динамічну рівновагу» з метою збереження людського роду. 

Сучасний етап, вперше в історії розвитку людської цивілізації, 
характеризується увагою до суспільства, що змінює уявлення про істинно 
людське, виводячи на авансцену багатоликого Іншого, який, як і інша культура, 
зводиться в самоцінність, що визначається значним зростанням потреби його 
розуміння і прийняття. Така репрезентація ідеального світу та ідеальної людини 
як носія унікальності буття конкретизує проблематику цінності людського 
співіснування, де істинний сенс життя особистості вміщено в розуміння і 
прийняття себе / себе як Іншого і самого Іншого на шляху до справедливої 
спільноти. Подолання такого усталеного знецінення людини забезпечується в 
теперішній час саморегуляцією культури, яка «в пошуках виходу з ситуації 
смислової невизначеності» збагачується новою антропо-соціокультурною 
системою, що носить характер світоглядної універсалії – інклюзії, наділяючи її 
всіма рисами породжуючого її складного середовища. 

Означений феномен презентується як ядро нової гуманістичної парадигми, 
що виражає становлення в сучасній культурі складного (complexity) мислення, 
який утверджує безумовну цінність кожної людини для розвитку всієї спільноти 
через сприяння забезпечення права особистості на самовдосконалення, 
самоактуалізацію, творчість і соціальну реалізацію. 

Відчутним впливом на систему соціокультурних взаємозв'язків, що 
впливають на її стійкість і життєздатність, фіксується збільшенням її внутрішньої 
і зовнішньої складності, стало знецінення людини з будь-якими вадами чи 
дефектами в області здоров'я. Сучасна соціокультурна ситуація обумовлена 
наявністю однієї сьомої людської спільноти офіційно визнаних інвалідів і ще 
більшою кількістю тих, хто має будь-які обмеження в області здоров'я [3]. 

На жаль, таке співвідношення поступово прогресує, що вимагає від 
суспільства не тільки виділення значного ресурсу на їхню підтримку, а й 
вироблення механізмів подолання обмежень соціальної реалізації, сприяння 
веденню людьми з обмеженими можливостями здоров'я та інвалідами 
максимально незалежного способу життя, що дозволяє зберегти самоповагу і 
гідність – фундаментальні потреби особистості. Разом з людиною з порушеннями 
здоров'я в процесі рефлексії сучасної реальності актуалізується значущість 
подолання вразливості безлічі Інших, які сприймаються суспільством як 
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гендерно, етнічно, релігійно, особистісно або з інших параметрів «підривають» 
групову ідентичність. 

Отож, соціальна рівновага, представлена в філософському дискурсі 
імперативом соціальної справедливості, є необхідним елементом гармонійного 
співіснування людської цивілізації в умовах, де комунікативна матриця стрімко 
ускладнює свій просторово-часовий континуум за допомогою масштабного 
технологічного ресурсу, що впливає на прискорення взаємопроникнення і 
ускладнення ціннісно-смислових імперативів сучасної культури. 

Разом з тим така ситуація виявляє зростання залежності суспільства від 
технологічного прогресу, де людина «губиться» під натиском більш 
функціональних (через те й виграшних у конкурентній боротьбі) машин, що 
посилює прояв ознак знецінення особистості і виявляє необхідність формування 
гуманістично обумовленого інклюзивного мислення, яке проголошує безумовну 
ціннісну значущість кожної людини. 

Сучасна реальність демонструє прискорене зростання досвіду переживання 
інклюзивних відносин, що сприяє становленню інклюзії. Навіть при 
поверхневому погляді на цей феномен стає очевидно, що інклюзія як складна 
соціокультурна система, самостійно діагностуючи вразливі місця, пов'язані з 
новими формами знецінення людини, в першу чергу будь-якого Іншого, утворює 
шляхи їхнього подолання, формуючи масштабне поле можливостей для 
рефлексії, що дозволяє зробити висновок про її орієнтація на Людину [2]. 

Незважаючи на значущість змін, що відбуваються як у філософській 
антропології та культурології, так і в цілому в філософії, спостерігаємо 
концептуальний вакуум, що вимагає рефлексії представленого феномена з позиції 
складності, що розкриває його глибокий гуманістичний потенціал, сутність 
сучасної культури. 

Ми вважаємо, що ґрунтовне дослідження інклюзії передбачає застосування 
системно-синергетичної методології, вивіреної специфікою філософсько-
антропологічних і культурних філософських підходів, що веде до масштабної 
концептуалізації означеної проблеми, розкриває її складний характер, 
детермінований здатністю інклюзії як універсалії сучасної культури 
синхронізувати дії всіх сфер людської життєдіяльності «у виробленні нових 
смисложиттєвих орієнтирів», спрямованих на визнання безумовної ціннісної 
значущості унікальності кожної людини у розвитку людської цивілізації [2]. 

Список використаних джерел: 
1. Нестеренко В. Вступ до філософії: онтологія людини. Київ, 1995. 
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Сучасне українське суспільство вступило в якісно новий етап розвитку, на 

якому відбуваються принципові зміни в економіці, соціальних відносинах, науці 
й техніці. Ці зміни вимагають певної переорієнтації в структурі управління 
закладами вищої освіти різних рівнів акредитації [1].  

Будь-яка організаційна система вимагає управління. Одним із провідних 
напрямків реформування управління вищою освітою в Україні є посилення 
акцентів на управління розвитком закладів вищої освіти. 

Теорія управління ЗВО є складним й багатогранним явищем, яке потребує 
розробки універсальної системи методологічних підходів до аналізу й оцінки 
розвитку теорії управління закладами вищої освіти. 

Становлення вищої освіти в Україні розпочалося з давніх часів. Тому 
зрозумілим є факт, що від того часу й до сьогодні вона поповнювалася 
положеннями до становлення сучасної системи вищої освіти в Україні.  

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки 
визначено основні напрями, пріоритети, завдання й механізми реалізації 
державної політики в галузі освіти, кадрову й соціальну політику. Цей документ є 
основою для внесення змін і доповнень до чинного законодавства України, 
управління й фінансування, структури та змісту системи освіти. Зазначено, що 
освіта має стати стратегічним ресурсом покращення добробуту людей, 
забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету й 
конкурентоспроможності держави на міжнародній арені. Розробка Національної 
стратегії розвитку освіти зумовлена необхідністю кардинальних змін, 
спрямованих на підвищення якості й конкурентоспроможності освіти, вирішення 
стратегічних завдань, що стоять перед національною системою освіти в нових 
економічних і соціокультурних умовах, інтеграцію її до європейського і світового 
освітнього простору [2].  

Освіта, зокрема вища, належить до найважливіших напрямів державної 
політики України. Вища освіта – це сукупність систематизованих знань, умінь і 
практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 
громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, 
здобутих у вищому навчальному закладі (науковій установі) у відповідній галузі 
знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є 
вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти [3]. 
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Управлінська теорія довгий час розвивалася за окремими напрямами – 
управління дошкільними закладами, загальноосвітніми школами, професійно-
технічними закладами, закладами вищої освіти. Але освітня практика випередила 
розвиток теорії управління. З появою магістратури «Управління навчальними 
закладами» виникла необхідність у формуванні загальної теорії управління 
освітніми установами. 

Подальший розвиток теоретичних засад управління закладами освіти, 
зокрема вищими, неможливий без аналізу поширених у різних країнах шкіл, 
концепцій, теорій менеджменту. Теорія управління в освітніх системах базується 
на ідеях наукового управління соціальними організаціями, а витоки її 
становлення слід шукати за кордоном. 
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3. Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 01.07.2014 р. 
№ 1556-VII.  Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.  
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У буремний час викликів і ризиків ХХІ століття відбуваються 

трансформації в усіх сферах суспільства, відтак змінюються погляди і підходи 
щодо професійної підготовки фахівців, зокрема і майбутніх педагогів ЗВО у 
контексті реформування системи освіти України.  

Слід зауважити, що роботодавці різних сфер діяльності все менше уваги 
звертають на базові технічні знання та водночас дедалі більше акцентують запит 
на неспеціалізовані навички. Свідченням означеного може слугувати і проведене 
дослідження Гарвардського Університету і Стенфордського Дослідницького 
Інституту: Hard Skills становлять 15% професійного успіху фахівця, а Soft Skills – 
складають 85% досягнень. Також соціологічне дослідження у Великій Британії, 
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проведене Mc.Donald’s, продемонструвало, що найближчим часом понад 500 тис. 
працівників буде звільнено у зв’язку із недостатністю/відсутністю сформованості 
м’яких навичок [3; 5]. 

Нині керівництво зарубіжних компаній та установ зорієнтоване на 
співробітників, котрі вміють пристосовуватися до невизначених умов і здатні 
займатися саморозвитком, а також у подальшому реалізовувати концепцію 
навчання упродовж життя «lifelong learning». 

Первинне звернення до термінів «soft skills» і «hard skills» пов’язане із 
проведенням дослідження ще в 1959 році в американській армії щодо підготовки 
військовослужбовців, зокрема оволодіння солдатами професійними та 
універсальними навичками, що передбачало формування «hard skills» для роботи 
з технікою та «soft skills» – з людьми і документацією [5]. Надалі означені 
терміни набули свого розвитку й активно увійшли у різні сфери життєдіяльності 
людини та наразі стали надзвичайно вживаними у різних галузях знань. 

У сучасному професійному середовищі виокремлюють два типи навичок, 
прикметні для фахівців:  

- «hard skills» («тверді навички») – це професійні, технічні навички, котрі 
наочно можна продемонструвати (знання мови, програмування тощо); 

-  «soft skills» («м’які/гнучкі навички») – це навички, вияв яких наочно 
складно перевірити, продемонструвати (комунікативні, організаторські, 
управлінські тощо) [3; 5]. 

У світлі викликів сьогодення у майбутнього викладача вищої школи мають 
бути сформовані два види навичок:  

- професійні знання і навички, необхідні для здійснення професійної 
діяльності за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» відповідно до 
нормативно-правових документів у галузі освіти та формування професійно 
важливих якостей і компетентностей майбутніх фахівців; 

- соціально-психологічні навички, котрі необхідні особистості педагога 
задля їх застосування у різних життєвих і професійних ситуаціях (комунікативні, 
командні, ораторські, лідерські і т. ін.); іноді ще називають особистими якостями, 
оскільки їх вияв залежить від характеру особистості та ситуації; універсальні 
навички, які сприяють професійному саморозвитку і самоствердженню.  

Дослідники Н. Длугунович, Н. Махначова, А. Мідляр розглядають «soft 
skills» і «hard skills» у порівняльному аспекті за прикметними характеристиками 
(див. таблицю 1.1) [3; 5]. 

Таблиця 1.1 
Порівняльна характеристика «hard skills» і «soft skills» 

Характеристика «hard skills» «soft skills» 
Сутність  Компетентність  Компетенції  
Основа Професійний досвід Особистісні цінності 
Застосування Технічні знання і навички, 

кваліфікація 
Моделі поведінки 

Критичність Короткострокова перспектива Довгострокова перспектива 
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Розвиток Швидкий  Помірний  
Досягнення 
результату 

З меншими зусиллями та 
гарантованим результатом (за 
умови дотримання базових 
критеріїв, як мотивація та 
здатність до навчання і т. ін.) 

З більшими зусиллями, 
досягнення потрібного рівня не 
гарантовано (межа компетенцій, 
глибока інтегрованість у 
структуру особистості) 

Зворотність Практично не мають схильності 
до зворотного розвитку 

За специфічних умов мають 
схильності до зворотного 
розвитку 

 
До переліку «hard skills» майбутнього викладача слід віднести 

методологічні, психолого-педагогічні та спеціальні знання, які є основою для 
педагогічної діяльності в умовах ЗВО, уміння оперувати різного виду знаннями і 
застосовувати їх на практиці. 

Відтак перелік «soft skills» майбутнього викладача передбачає навички, 
уміння і характеристики, котрі дають йому змогу бути успішним. Учені 
стверджують, що саме «soft skills» сприяють професійному зростанню фахівця, 
оскільки вони відповідають за відповідальність, комунікацію та прийняття 
рішення, а саме: лідерські якості та уміння працювати в команді, вирішувати 
конфлікти, окреслювати та досягати цілі, раціонально використовувати час (тайм-
менеджмент), цілеспрямованість, навички риторики й ефективної комунікації, а 
також стресостійкість, креативність і т. ін.  

Варто зауважити, що серед «soft skills» виокремлюють такі три групи: 
1. особисті якості – позитивні характеристики як фахівця, так і 

особистості, котрі поціновуються усіма керівниками й колегами (пунктуальність, 
акуратність, відповідальність, порядність, сумлінність тощо); 

2.  навички спілкування (ввічливість, здатність дотримуватись 
субординації, уміння вирішувати проблеми, неконфліктність у командній роботі 
тощо); 

3. додаткові професійні знання, які отримуються завдяки власному 
досвіду та самовдосконаленню (уміння шукати інформацію, вивчати іноземні 
мови тощо) [3; 5].  

У контексті проблеми дослідження посутнім видається інтерес до 
Програми освітнього альянсу «Партнерство з навчання у ХХІ столітті». Учені у 
межах означеної програми досліджували формулу «Чотири К», яка містить: 
креативність, кооперацію, критичне мислення та комунікативні навички. 
Екстраполюючи означену формулу у середовище закладу вищої освіти, можна 
визначити чотири складники «soft skills» майбутнього викладача ЗВО: 

1. Креативність як здатність майбутніх викладачів генерувати інноваційні 
ідеї, що передбачає нестандартне й критичне мислення («вихід за межі 
традиційності», ризик тощо), прагнення до творчості. До методів формування 
креативності слід віднести: «мозковий штурм», метод «кейсів», командну роботу, 
моделювання, ділові й рольові ігри тощо. Показниками креативності є: кількість, 
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оригінальність та інноваційність, продуктивність ідей (презентації, програми, 
моделювання тощо). 

2.  Критичне мислення як здатність майбутніх педагогів вирішувати 
проблему в умовах недостатньої/надмірної поінформованості, що передбачає: 
аргументацію фактів, оцінку та самооцінку результатів діяльності. До методів 
формування критичного мислення у майбутніх педагогів належать: підготовка 
звітів, повідомлень з оцінкою певного виду діяльності; «асоціативний кущ», 
«карта розуму», «дерево рішень», дискусії, диспути, полілоги тощо. 

3. Комунікативність як здатність майбутніх викладачів до 
конструктивного обміну інформацією. Методи формування комунікативності у 
майбутніх викладчів: диспути, дискусії, «відкритий мікрофон», «відкрита 
трибуна», презентація результатів дослідження (відеопрезентації; виступи на 
семінарах, конференціях, форумах тощо). 

4. Кооперативність як здатність майбутніх викладачів працювати в 
команді, що передбачає: комунікативну компетентність; уміння та навички 
вирішення конфліктів (толерантне ставлення до думок інших здобувачів освіти та 
колег; уміння приймати компромісне рішення); управлінську компетентність. 
Поціновується уміння бути командним гравцем, дотримуватися своєї ролі у 
команді, не здатність «підставити» інших колег задля задоволення особистих 
інтересів. Методи формування кооперативної здатності майбутніх викладачів: 
колективні творчі справи, проєкти, групові види роботи і т. ін. [5]. 

Варто наголосити, що формування «soft skills» майбутнього викладача 
безпосередньо пов’язано з розвитком його емоційного інтелекту (EQ) як уміння 
контролювати власний психічний і емоційний стани й почуття та правильно 
реагувати на емоції інших людей; володіння собою, уміння опанувати себе й не 
піддаватися на різного виду провокації; адекватно реагувати на критику та 
нестандартні ситуації. 

Також варто зауважити, що діяльність і спілкування є вагомими для 
студентської молоді в ракурсі її потреб і мотивів. За  твердженням 
С. Рубінштейна, саме мотиви становлять ядро особистості. На його погляд, 
«мотив – це властивість характеру в його генезисі. Для того, щоб мотив став 
особистісною якістю, закріпленою за особистістю…, він повинен 
генералізуватися стосовно ситуації, в якій він первинно з’явився, 
розповсюджуючись на всі ситуації,… в суттєвих щодо особистості рисах» 
[4, с. 32–33]. Відтак, можна стверджувати, що мотив – це внутрішній потяг 
особистості до діяльності, що спонукає її до дій, учинків, усе те, заради чого 
діяльність відбувається. Потреба постає, так би мовити, активізатором внутрішніх 
сил особистості щодо досягнення мети та вирішення необхідних для її реалізації 
завдань. Потреба набуває вимірів мотиву поведінки, що спонукає до діяльності. 

Відтак, ураховуючи теорію мотивації С. Занюка у контексті проблеми 
дослідження, визначаємо види мотивів, що сприяють формуванню «soft skills» 
майбутнього викладача, зокрема такі, як:  
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- мотив особистісного самоствердження, що передбачає прагнення 
особистості до набуття відповідного соціального статусу й отримання позитивної 
оцінки, що стимулює її до постійного самовдосконалення та саморозвитку;  

- мотив ідентифікації зі значущими особистостями, пов’язаний із 
впливом ідеалу на особистість, який зумовлений посиленням енергетичного 
потенціалу внаслідок умовного запозичення сили й натхнення від значущої 
людини;  

- мотив саморозвитку, що спонукає до максимальної реалізації 
здібностей, підвищення рівня самооцінки та компетентності. Саморозвиток 
особистості можливий, коли на шляху до успіху вона долає перешкоди, відчуває 
радість, задоволення за свої здобутки й перемоги (очікування на нові такі 
позитивні емоційні переживання підштовхує її до активності, посилює мотивацію 
до діяльності) і мотив досягнення, що скеровує до досягнення високих 
результатів у діяльності із переживанням почуття радості від успіху, із 
наполегливістю в досягненні мети, прагненням щоразу якнайкраще виконати 
поставлене завдання, із доланням труднощів на шляху до реалізації нових цілей;  

- мотив афіліації, що спроєктований на прагнення до комунікативної 
взаємодії, яка позначена позитивними емоційними переживаннями;  

- прагнення відчувати особистісну цінність у суспільно значущих 
справах, що сприяє усвідомленню особистістю суспільного значення діяльності з 
почуттям обов’язку й відповідальності та стимулюють процес ідентифікації 
особистості з відповідною групою, громадою;  

- прагнення брати участь у процесі, діяльності (процесуально-змістові 
мотиви), що спонукає особистість до діяльності із увагою до власне процесу та 
його змісту;  

- мотив відчуття влади, що окреслений прагненням впливати на інших 
людей, керувати, визначати їхню діяльність;  

- мотив уникнення неприємностей і покарання (негативна мотивація), що 
співвідносний із усвідомленням можливих негативних наслідків у разі невдачі,  за 
ненаявності очікуваних позитивних результатів [2; 6].  

Ураховуючи вищезазначене, слід зауважити, що формування «soft skills» 
майбутнього викладача ЗВО базується на основних положеннях, дотримання яких 
є необхідністю задля подальшого професійного самоствердження, зокрема таких: 

- самоосвіта; 
- тестування щодо профорієнтації та саморозвитку; 
- безперервне навчання і розвиток комплексного характеру (знайомство 

із новими професіоналами; вирішення щораз більш складних завдань; ефективна 
організація та планування самовдосконалення, саморозвитку; різноманітні 
формати навчання за чітко визначеними напрямами задля професійного 
самоствердження); 

- щоденне інформування щодо новин у професійній сфері, знання 
сучасних зарубіжних та вітчизняних тенденцій (нові тренди, зміни, актуальні 
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питання, події, заходи тощо), ефективне використання отриманої інформації, 
участь у заходах різного рівня; 

-  постійний розвиток своїх особистісних та професійних навичок під час 
роботи над новими проєктами та завданнями; 

-  використання можливостей неформальної освіти (тренінги, семінари, 
форуми, майстер-класи, спеціальні навчальні курси і т. ін.). 

Таким чином, виокремлюють такі навички «soft skills» майбутнього 
викладача закладу вищої освіти:  

- особисті: креативність; критичне мислення; навички «time-management» 
і самопрезентації; стресостійкість; цілепокладання; 

- комунікативні: ефективна комунікація; зворотний зв'язок; управління 
конфліктами; робота в команді; 

- управлінські (оперативне управління): уміння створити команду; 
уміння згуртувати колектив; виявлення та розвиток лідерських якостей; 
використання мотиваційних механізмів; управління комунікаціями в команді; 
прийняття управлінських рішень; 

- стратегічного управління: планування; уміння працювати в 
непередбачуваних умовах та ризику; уміння делегувати повноваження; прийняття 
стратегічних рішень [3]. 

Отже, формування «soft skills» у майбутніх викладачів вищої школи нині є 
актуальною, необхідною умовою їхньої професійної підготовки, що ґрунтується 
на самостійному плануванні навчання і кар’єри, позитивній мотивації, набутті 
власного досвіду та вирішенні різновиду професійних завдань і ситуацій. Ці 
навички мають формуватися у студентської молоді засобами тренінгів, семінарів, 
форумів, майстер-класів, спеціальних навчальних курсів; самоосвіти; 
інтерактивних методів навчання (мозковий штурм», метод «кейсів», командна 
робота, моделювання, ділові й рольові ігри, «асоціативний кущ», «карта розуму», 
«дерево рішень», дискусії, диспути, полілоги, «відкритий мікрофон», «відкрита 
трибуна» і т. ін.) під час організації освітнього процесу у ЗВО. 
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Cучасний світ переживає докорінну зміну підходів до освіти та 

соціокультурної політики загалом, що зумовлено переорієнтацією суспільства на 
розвиток людини, її особистісних та культурних якостей. Аналіз світових 
тенденцій у сфері освіти засвідчує зростання вимог до педагогічного 
професіоналізму й індивідуальних характеристик учителя. Педагогічні 
працівники мають стати основними провідниками, реалізаторами пропонованих 
ідей, впроваджувачами якісно нової національної системи освіти. 

Разом із реформою освіти змінюються філософія учителя і вимоги до 
нього. Адже сучасний рівень усвідомлення школи та учня постійно потребує 
нових підходів до розуміння суті професійної індивідуальності вчителя, 
психолого-педагогічних умов її становлення. Кожен  педагог  має усвідомлювати 
свою особистісну і професійну сутність, місце і призначення у навчальному 
закладі, що розвивається, готовність до безперервного професійного 
самовдосконалення. Він повинен осмислювати зміст і значення моральних вимог 
суспільства, самостійно оцінювати власні вчинки і дії вихованців, розуміти, що 
таке обов’язок, відповідальність, совість, гідність, мати тверді переконання щодо 
самооцінки і самовиховання. Отож ключовими орієнтирами сучасної освіти є: 
зміна ментальності суспільства та системи цінностей, а також пробудження і 
вивільнення самостійності, проактивності та духовності в людині.   

Головною метою сучасних реформ є перетворення української освіти на 
інноваційне середовище, в якому учні й студенти набувають ключових 
компетентностей, необхідних кожній людині для успішної життєдіяльності. Так, 
перед освітою сьогодні постає необхідність зміни ролі педагога в навчальному 
процесі, що зумовлено втратою ним домінуючої інформативної функції й 
посилення ролі співпраці й організації індивідуально векторизованої освіти.  
Сучасний педагог має включати в себе не тільки професіоналізм, загальну 
культуру, а й планетарне мислення, культурний плюралізм. 

Особливої актуальності нині набуває питання мобільності, 
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конкурентоспроможності та рівня кваліфікації педагогічних працівників. Тому, 
заклади освіти мають готувати відповідальних громадян, активних і 
підприємливих, а зміст професійної підготовки вчителя постійно потрібно 
оновлювати з урахуванням потреб ринку праці.   

Андрущенко зазначає, що педагогічні університети повинні забезпечити 
такі інновації, які сприятимуть підготовці «нового вчителя». Вони мають 
концентруватися саме на предметній підготовці фахівця. Інша група інновацій 
визначається завданням наближеної підготовки вчителя до реального життя. 
Третьою складовою оновлення педагогічного процесу повинні стати інновації в 
особистість майбутнього педагога. Отже, основним завданням освітніх реформ є 
орієнтація на підготовку професійних фахівців у сфері освіти, а її основою – 
науковий цикл і практика (Андрущенко, 2016). 

Розширення автономії вищих навчальних закладів сьогодні зумовило 
виникнення нових можливостей для запровадження інноваційних підходів до 
підготовки фахівців з вищою освітою і, водночас, появу складнощів початкового 
періоду імплементації нового законодавства з вищої освіти. З огляду на це, 
актуалізується потреба в осмисленні й узагальненні набутого практичного досвіду 
з підготовки фахівців у галузі освіти з урахуванням сучасних викликів, проблем і 
продуктивного досвіду (Бобрицька В., 2017). Узагальнення вітчизняного досвіду 
підготовки педагогічних кадрів виявляє актуальність подальшої науково-
організаційної роботи з підготовки фахівців, які будуть здатні досліджувати й 
аналізувати освітню політику, підходи до забезпечення якісної освіти, 
особливості організації управлінської системи освіти в українській державі. 

Викладене дає підстави для висновків, що пріоритетним завданням 
педагогічної освіти в Україні визначено: підвищення якості професійної 
підготовки вчителя, тобто формування конкурентоспроможного фахівця, котрий 
здатен змінювати на краще суспільне життя і себе, аналізувати й оцінювати 
наслідки цих змін, доводити цінність власних думок та інновацій іншим людям. І 
саме формування нової освітньої парадигми підготовки педагогічних кадрів в 
Україні спрямоване на вирішення цих проблем. 
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Інтегроване навчання – це навчання, яке ґрунтується на комплексному 

підході. Освіту розглядають крізь призму загальної картини світу, а не поділяють 
на окремі дисципліни [3, с. 55]. 

Інтеграція у шкільному навчанні реалізується як у межах окремого 
навчального предмета, так і між різними навчальними дисциплінами. 

Сучасна освіта – предметоцентрична, отже, основну увагу зосереджують 
на внутрішньопредметній інтеграції. Перехід початкової освіти на якісно новий 
рівень – це, по суті, рух від внутрішньопредметної до міжпредметної інтеграції.  

Для досягнення мети навчання об’єктом інтеграції має бути ключова 
компетентність. Компетентність (особливо ключова) є інтегрованим утворенням, 
яке не формується засобами одного предмета, одного виду діяльності, натомість 
вимагає різних за змістом і способом пізнання діяльностей. Наприклад, якщо за 
об’єкт інтеграції прийняти вільне володіння державною мовою, а саме – чітко і 
аргументовано пояснювати факти, готовність вживати українську мову в різних 
життєвих ситуаціях [3, с 92], визначити певний напрям освітньої діяльності 
(наприклад, розвиток мовлення), кілька навчальних предметів (наприклад, 
українська мова та читання, математика), то можна побудувати в освітній галузі 
систему, до якої буде застосована інтеграція. Наприклад, система застосування 
мовних знань і мовленнєвих умінь учня для розуміння та виконання 
математичних завдань. 

Розробники типових освітніх програм для закладів загальної середньої 
освіти мають неоднакові міркування щодо інтеграції, зокрема інтеграції 
математики, мови й читання. О. Савченко зберігає предмети «Навчання грамоти», 
«Українська мова», «Літературне читання», які і так інтегровані, вважає, що 
математику не треба поєднувати з іншими курсами, бо діти вчаться не тільки 
рахувати, але й просторово мислити, складати моделі, працювати за алгоритмом. 
Р. Шиян дотримується іншої думки та негативно ставиться до того, що мову і 
математику залишають поза інтеграцією [4]. 

Результатом інтеграції має бути системність знань і вміння переносити ідеї 
та методи, способи розумової діяльності, набуті в процесі вивчення одних 
предметів, в умови вивчення інших. Відомо, що якість виконання завдання з 
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математики залежить від уміння учня правильно прочитати це завдання та 
повністю зрозуміти його; логіка пояснення і розв’язування задачі також від 
розуміння дитиною значення кожного слова в умові і запитанні задачі, а також 
від уміння прочитати задачу, дотримуючись потрібних пауз та інтонаційних 
наголосів. Тому, в контексті міжпредметної інтеграції, домінувальною має бути 
інтеграція вмінь використовувати способи розумової діяльності (читати, уявляти, 
розуміти, аналізувати, розв’язувати). Одиницею зрощення міжпредметної 
інтеграції української мови та математики можуть бути елементи значення слова, 
лексичного і граматичного; уміння правильно вживати слова в мовленні; 
вдумливо читати. Це можливо, оскільки узагальнюючи і систематизуючи 
мовленнєві вміння, одержані учнем на уроках української мови та математики у 
попередні роки навчання, ми повторюємо, розширюємо їх і використовуємо у 
наступних темах.  

Наведемо приклад підготовки та застосування вправ інтегрованого змісту, 
що пов’язують навчання української мови у розділі «Від речення до тексту» за 
підручником «Українська мова та читання. 2 клас» [1, с. 6 – 28] і математики 
«Повторення вивченого у 1 класі» за підручником «Математика. 2 клас» [2, с. 8 – 
12].  

Сутність інтеграції: цілеспрямоване оволодіння мовними та 
математичними знаннями; мовленнєвими вміннями; способами розумової 
діяльності.  

Мета інтеграційного процесу: забезпечити цілісність вивчення лексичного 
значення слова; спостереження за особливістю вживання слова під час вивчення 
української мови й математики; формування навички читання; збагачення й 
активізацію словника учня. 

Орієнтуючись на мету інтеграційного процесу виділяємо поняття, які 
мають бути засвоєні учнями впродовж вивчення матеріалу зазначених розділів. З 
математики учні повторюють і засвоюють  поняття: утворення, число, доданки, 
вираз, значення, рівність, спосіб, знак, плюс, мінус, додавання, віднімання, сума, 
різниця, обчислення, номер, спосіб, запис, схема, ціна (іменники); круглі, 
попередні, наступні, зручний, розрядні, опорні (прикметники); доповни, поясни, 
утвори, подумай, розв’яжи, знайди, обчисли, склади, розклади, збільш, зменш, 
розглянь (дієслова); учора, сьогодні, попереду, позаду, дорожче (прислівники). 
Виконуючи завдання з української мови за підручником, учні мають зрозуміти і 
виконати завдання, які починаються такими словами: прочитайте, поясніть, 
розкажіть, знайдіть, виберіть, заповніть, утворіть, замініть, створіть доповніть, 
перевірте, складіть, випишіть тощо. Орієнтуючись на зазначений лексичний 
склад мовлення, використовуючи різні способи розумової діяльності учнів, 
знаходимо такі зв’язки між поняттями, які можна використати на обох уроках і 
під час проведення інтегрованих уроків.  

Використовуємо інтерактивні методи навчання. 
Наприклад, під час опрацювання поняття «доповни до…» на уроці 

української мови виконання вправ інтегрованого змісту відбувається в такій 
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послідовності: 
 – Послухайте і скажіть, чи зрозуміли про що йдеться?  
Влітку я спробувала… На дошці зображено … Кожен може… 
– Потрібно додати до поданих частини речень слова, щоб завершити 

думку.  
Влітку я спробувала навчитися плавати. На дошці зображено коло. 

Кожен може докладати зусилля. 
– Доповніть утворені речення. Що значить доповнити? Це означає додати 

що-небудь до того, що вже є або відомо, робити його повнішим. 
Влітку я спробувала навчитися плавати і в мене все вийшло. На дошці 

зображено коло і трикутник. Кожен може докладати зусилля, щоб навчитися 
добре читати. 

– Чим схожі поняття «додати» і «доповнити»? На якому уроці можемо 
одержати завдання: «Доповни до десятка»? Попрацюйте в парах і складіть один 
для одного завдання так, щоб воно починалося словами «Доповни до десятка 
число…». Виконайте завдання і здійсніть перевірку.  

Для іншої групи учнів можна дати завдання зобразити на аркуші паперу 
певну кількість квіточок, а сусідам по парті «доповнити зображену кількість 
квіточок до …» 

– Скільки не вистачало квіточок до десяти? Скільки квіточок домалювали?  
Сформулюйте завдання так, щоб після доповнення певного числа іншим 

числом, одержали число вісім. 
–  Прочитайте текст. Чим його доповнити, щоб він став задачею? Чи можна 

задачу, яку ти склав помістити в підручник математики? 
Мій тато вчора купив на базарі дуже великі дині. Найкрасивіші дині ми 

віднесли бабусі. Бабуся нам подякувала і запитала, чи в нас залишилися дині? 
Застосування вправ інтегрованого змісту на уроках української мови 

позитивно позначається на результативності формування в школярів мовленнєвої, 
комунікативної та читацької компетентностей, а також на формуванні 
математичного мовлення. В учнів розвивається увага, пам’ять, спостережливість, 
кмітливість, самостійність. 
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Формування соціальної компетентності у молодших школярів є одним з 

найбільш актуальних завдань сучасної початкової ланки освіти, оскільки ця 
компетентність визначає успішність в їх повсякденному житті, стимулюватиме їх 
інтеграційні процеси, дозволяючи не тільки адаптуватися, але й активно впливати 
на життєві події, засвоювати певні соціальні позиції, змінювати навколишню 
дійсність і самого себе.  

Сформована соціальна компетентність молодших школярів характеризує 
дитину як відкриту до суспільства особистість, що володіє навичками соціальної 
поведінки, готовністю до сприймання соціальної інформації, бажанням пізнати 
оточуючий світ. Стратегії соціальної поведінки, засвоєні в молодшому шкільному 
віці, можуть стати фундаментом розвитку повноцінної особистості. Тому 
необхідною умовою є цілеспрямована допомога у побудові ефективних 
поведінкових стратегій, а розвиток соціальної компетентності молодших 
школярів повинен стати одним із найважливіших напрямів роботи в початковій 
школі. Напружена ситуація в сучасному українському суспільстві загострює 
проблему формування соціальної компетентності кожного громадянина і 
особливо в цьому напрямі важливо здійснювати кроки починаючи з молодшого 
шкільного віку [2, с. 5]. 

В Україні активні дослідження, пов’язані з компетентнісним підходом в 
освіті, були розгорнуті на початку ХХІ століття. Компетентнісний підхід став 
предметом вивчення багатьох дослідників, а саме: Н. Бібік, Л. Боголюбова, 
В. Болотової, О. Бондаревської, Т. Волобуєвої, Т. Воронової, І. Єрмакова, 
Е. Зеєра, І. Зимньої, М. Зуєва, Н. Калініної, В. Краєвського, О. Крисана, 
С. Кульневича, О. Лебедєва, О. Локшиної, М. Лук’янова, М. Нікандрова, 
О. Овчарук, О. Пометун, Дж. Равена, Б. Рея, М. Рижакова, Р. Рогожнікова, 
В. Сєрікова, Л. Сохань, О. Сухомлинської, І. Тараненка, О. Третяк, Г. Халаша, 
Л. Хоружої, А. Хуторського, С. Шишова та ін., у яких розкрито сутність поняття 
компетентнісного підходу в освіті, висвітлено шляхи та умови формування 
компентностей учнів [5, с. 1]. 

На думку дослідників, компетентність – це специфічна здатність, яка дає 
змогу ефективно розв’язувати проблеми, що виникають в реальних ситуаціях 
життя. У людини повинні бути певні знання-інструменти, особливі способи 
мислення й життєві навички.  Експерти Міжнародної комісії Ради Європи 
(програма "DeSeCo" – Defenition and Selection of Competencies) визначають 
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поняття компетентності (competency) як здатність успішно задовольняти 
індивідуальні та соціальні потреби і виконувати поставлені завдання [3]. 

Поняття та шляхи формування соціальної компетентності учнів 
проаналізовані в працях С. Бахтєєва, М. Гончарової-Горянської, Л. Лєпіхової, 
В.Слот, І. Зимньої та ін. У дослідженнях цих та інших учених розкрита сутність 
поняття «соціальна компетентність» та визначені її складові. Аналіз літератури 
дає можливість констатувати, що проблема змісту і структури соціальної 
компетентності є одночасно досить актуальною й складною для вирішення. Так, 
сучасна вітчизняна освіта тільки починає оперувати поняттям соціальної 
компетентності в тому сенсі, який пропонують європейські вчені. Розглянемо 
деякі з них. Соціальна компетентність – це: 

• наявність впевненої поведінки, за якої навички в сфері відносин з 
людьми автоматизуються і дають можливість швидко змінювати свою поведінку 
в залежності від ситуації (Г. Сивкова);  

• результат особливого стилю впевненої поведінки, за якої навички 
впевненості автоматизовані та дають можливість швидко змінювати стратегію і 
плани поведінки з урахуванням вузького (особливості соціальної ситуації) та 
широкого (соціальні норми та умови) контексту (В.Ромек); 

• багатогранне узагальнююче поняття, яке включає в себе безліч 
компетентностей, якими володіє людина. Це єдність знань, умінь і навичок, що 
забезпечують якість соціальної поведінки (У. Каннінга). 

У Державному стандарті початкової освіти чітко вказується на ключових 
компетентностях молодших школярів, серед яких чільне місце займає соціальна. 
Зокрема, у вимогах до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з 
соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі наголошується, що здобувачі 
освіти повинні вміти протидіяти проявам тиску, неповаги та приниження щодо 
себе та інших осіб, самостійно або за допомогою дорослих залежно від ризику, 
визначати потребу в допомозі собі та іншим особам, оцінює можливості її 
надання [1]. Таким чином, виникає потреба у розмежуванні дефініцій 
«компетентність» і «компетенція».  

Термін «компетентність» походить з латинської і в перекладі означає 
авторитетність та обізнаність. «Компетенція» також латинського походження і 
означає «проблема, про яку в кого-небудь багато інформації, що дає йому змогу 
фахово її розв’язати». 

Соціальна компетентність є компонентом життєвої компетентності 
людини. Зокрема, дослідниця О. Павлик трактує соціальну компетентність як 
«компетентність відносно взаємодії з іншими людьми» і відводить їй місце серед 
складових життєвої компетентності (когнітивна, комунікативна, емоційно-
вольова, здоров’язберігальна, інформаційна, соціальна компетентності) [4, с. 2]. 

У структурі соціальної компетентності різними авторами виокремлюються 
такі складові як знання, соціальні вміння, навички, особистісні характеристики. Т. 
Кондратова і Н. Сажина визначають наступні компоненти та змістовні елементи в 
структурі соціальної компетентності:  
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Особистісний компонент: соціальна відповідальність; емоційна стійкість; 
соціабельність; особистісна активність; адекватна самооцінка;  вольовий 
контроль; впевненість у собі; толерантність; мотивація досягнення.  

Діяльнісний компонент: уміння (аналізувати ситуації взаємодії людей; 
правильно оцінювати вербальну і невербальну експресію у взаємодії з іншими 
людьми; передбачати наслідки діяльності та поведінки своєї та інших; логіка 
соціальної взаємодії) та навички (конструктивної взаємодії з оточуючими; 
комунікативного контролю; товариськості; організації продуктивної, соціально-
орієнтованої діяльності).  

Когнітивний компонент: знання про сутність, структуру, функції 
соціальної компетентності, девіантної поведінки, про сутність здорового способу 
життя; знання про якості особистості, що дозволяють успішно соціалізуватися в 
суспільстві, наявність і рівень розвитку їх у себе; знання про способи взаємодії 
людей у суспільстві. 

 Морально-ціннісний компонент: наявність життєвих орієнтацій і цілей; 
прийняття здорового способу життя, усвідомлення небезпеки вживання 
наркотичних засобів [5, с. 4]. 

Отже, усвідомлення педагогом теоретичних аспектів проблеми 
формування соціальної компетентності, її показників у молодшому шкільному 
віці, врахування вікових психолого-педагогічних аспектів соціального розвитку 
молодшого школяра, а також добір ефективних методів та форм навчання на 
уроках забезпечать високу результативність освітньо-виховної роботи. 
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університет, м. Рівне 

 
Процес гуманізації освітнього простору, перехід до особистісно-

орієнтованого навчання та до суб’єкт-суб’єктних відносин між педагогом та 
учнем суттєво змінили роль учителя. Осмислення освітніх реалій сьогодення та 
змін, що відбуваються під час реформування вищої освіти приводять до думки, 
що сучасний учитель має готувати нові покоління людей, вихованих в єдиній 
системі цінностей, насамперед політичних і моральних, що за змістом і 
спрямуванням утверджують високу культуру, толерантність, порозуміння між 
народами і солідарність [1, с. 21]. 

Серед найважливіших професійних якостей сучасного педагога 
виокремлюють таку якість як толерантність. Вона пронизує всі ключові 
компетентності й включає в себе низку важливих характеристик: терпимість, 
емпатійність, комунікативність, емоційну стабільність, соціальну активність, 
достатній рівень культури та освіти; достатній рівень розвитку мислення [2, с. 
17]. 

Проблема формування толерантності майбутнього вчителя початкових 
класів в процесі демократизації та гуманізації школи набуває особливої 
актуальності, адже якісний рівень освітнього процесу залежить від 
професіоналізму вчителя. Проте самі педагоги часто виявляють стосовно учня 
амбітність, настороженість у спілкуванні, роздратування, підвищену чутливість, 
різкі емоційні вибухи (обурення, ненависть), тактику залякування, такі дії 
дискримінують поведінку вчителя, руйнують взаємовідносини між учителем і 
учнем, відбувається відчуження школяра від освітнього процесу, педагог втрачає 
контроль над ним. 

Виявлення суті толерантності вимагає звернення до довідкової літератури. 
Так, у тлумачному словнику української мови толерантність – терпимість чиїхось 
думок, переконань, вірувань [6, с. 808]. 

У якості терміну, визнаного на міжнародному рівні, поняття 
«толерантність» було закріплене в «Декларації принципів толерантності». У 
документі зазначено, що «толерантність означає поважання, сприйняття та 
розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та 
самовиявлення людської особистості» [3, с. 2]. 

Позаяк під час підготовки майбутні учителі мають набути здатності до 
діяльності в ситуаціях, пов’язаних з виявами несприйняття іншого, розв’язання 
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яких залежить від предмета толерантності, відтак варто розглянути види 
толерантності. 

За характером розвитку толерантності особистості В. Ляпунова та 
О. Орловська виокремлюють такі різновиди: природну толерантність, що 
передбачає відкритість, допитливість, довірливість, притаманні маленькій дитині, 
в якої ще не відбулося розподілу індивідуального і соціального досвіду, що 
дозволяє сприймати батьків у будь-якому прояві, навіть у разі жорстокого 
поводження з нею; моральну толерантність, яка асоціюється зі сформованою 
особистістю (зовнішнім «Я» людини) і виявляється в бажанні стримувати емоції, 
використовуючи механізми психологічного захисту, коли людина лише зовні не 
виявляє внутрішньої нетерпимості; етичну толерантність, яка передбачає 
сприйняття й довіру, та асоціюються із сутністю або внутрішнім «Я» людини 
(повагою цінностей інших та сприйняттям власного внутрішнього світу [4, с. 
160]. 

Таким чином, ефективність взаємодії учасників освітнього процесу, 
значною мірою залежить від рівня сформованості толерантності педагога. Під 
терміном «толерантність вчителя початкових класів» слід розуміти, позитивну та 
рівноправну взаємодію учителя та учня, яка ґрунтується на засадах 
співробітництва, взаємоповаги, взаєморозуміння, взаємосприйняття 
індивідуальних властивостей іншої людини.  
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На початку ХХ століття у кризисному становищі перебувала не тільки 

економіка України, але й культура українського народу, його освіта. У школах 
катастрофічно не вистачало вчителів, водночас зростала  мережа закладів освіти у 
зв’язку з введенням загального обов’язкового навчання. Особливо це стосувалося 
початкових шкіл. До того ж, основний склад учителів був із середньою освітою, 
рівень фактичної підготовки був низьким, а підвищити його в сільській 
місцевості, де й працювала більшість учителів, не було можливості. Крім того, 
характер підготовки вчителів «старої школи» не дозволяв повністю покладатись 
на них у виконанні ідеологічних завдань, що диктувались новою владою. Саме 
тому відбувалася інтенсивна перебудова освіти. Істотні зміни стосувалися 
здебільшого її організаційних основ і структури й характеризувалися пошуками 
нових форм і методів підготовки педагогічних кадрів. 

Проблеми розвитку педагогічної освіти в УСРР широко обговорювалися на 
першій Всеукраїнській нараді з питань освіти (1920 р.) [1]. На ній порушувалося 
питання про необхідність підготовки вчителів з вищою освітою для всіх типів 
шкіл. З цією метою в 1920 – 1921 рр. на базі окремих факультетів університетів, 
вищих жіночих курсів, учительських інститутів створюються інститути народної 
освіти (ІНО). Ці заклади освіти складалися з двох факультетів – соціального 
виховання, професійної освіти – і ряду відділень. Їх цільовим призначенням була 
підготовка вчителів не тільки для загальноосвітніх, а й для професійних шкіл. 

Уже в 1920 році в Україні існували такі інститути народної освіти як 
Київський, Харківський, Одеський, Катеринославський, Полтавський, 
Херсонський, Миколаївський, Житомирський, Чернігівський, Луганський, 
Камінець-Подільський. Поряд з ректором була введена посада політкомісара ІНО, 
що призначався губкомом партії [2]. Його завданням було контролювати 
діяльність викладачів та студентів, з метою спрямування навчально-виховного 
процесу «по шляху комуністичного будівництва» та викорінення 
контрреволюційних елементів. 

Набір до інститутів здійснювався в більшості випадків за рекомендаціями 
партійних, комсомольських, профспілкових організацій та за умови складання 
колоквіуму. Без екзаменів зараховувалися випускники педтехнікумів, вищих 3-
річних курсів, учительських інститутів та працівники народної освіти, що мали 
стаж педагогічної роботи не менше 4 років [1]. 

Однією з нових форм підготовки педагогічних кадрів стали трирічні 
педагогічні курси, що існували в Україні в 20-х роках. Вони виконували 
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відповідальне завдання термінової підготовки рядових працівників соціального 
виховання. Педагогічні курси виникли в багатьох містах, протое щорічний набір 
був незначним. 

Уже в грудні 1921 року діяло 100 трирічних і понад 130 короткотермінових 
курсів [6]. 

Позитивну роль у підготовці вчительських кадрів і поліпшенні соціального 
складу студентів відігравали робітничі факультети, засновані вперше в РСФРР у 
1919 р. В Україні вони почали діяти в 1921 р. Набір до них здійснювався в 
основному за рекомендаціями партійних, профспілкових організацій, комітетів 
незаможних селян. 

Інститути народної освіти, трирічні курси, робітфаки діяли у важких 
умовах: незадовільною була матеріально-технічна база, не вистачало 
кваліфікованих викладачів, підручників, навчальних посібників, гуртожитків, 
їдалень. Тому Наркомос пішов по лінії скорочення та об’єднання деяких 
інститутів і курсів. Довгострокові курси реорганізовувалися в 1922 р. у 
педагогічні технікуми, які прирівнювалися до вищих спеціальних закладів. Проте 
плани прийому студентів не скорочувалися. 

Підготовка педагогів в інститутах народної освіти і педтехнікумах 
здійснювалася за денною формою навчання. Оскільки педагогічних кадрів не 
вистачало, то виникла необхідність відкриття заочного відділення. 

Реформування вищої школи торкнулося терміну навчання (скорочення до 
3-х років) та збільшення навчального року до 11 місяців. Робився наголос на 
чіткому визначенні спеціальностей, чергуванні теоретичного та виробничого 
навчання, вдосконаленні методів навчання. Встановлювався відсоток місць для 
кожної групи населення. Навчальні плани складалися та затверджувалися в 
Наркомосі республіки. До них вводилися такі предмети: українська мова і 
література, російська мова і література, географія та історія України. 
Розширювалася мережа навчальних закладів та збільшувався кількісний склад 
студентів.   

Запровадження обов’язкового початкового навчання вимагало значної 
кількості вчителів. Вирішуючи цю проблему, Наркомос УСРР вдався до низки 
заходів. Крім введення заочної форми навчання при інститутах народної освіти та 
педтехнікумах, була прийнята постанова від 6 квітня 1930 «Про екстернат за курс 
вишів» для осіб, які мали відповідні знання і працювали за фахом не менше 5 
років. Зарахування здійснювалося щоквартально в усіх навчальних закладах, 
навчання відбувалося на платній основі в залежності від заробітної платні особи. 
До того ж, частина факультетів соціального виховання реорганізовувалася в 
інститути соціального виховання з трирічним терміном навчання. Вони 
здійснювали підготовку вчителів для семирічної школи. У 1933 р. відбувається 
наступна реорганізація – частина інститутів соціального виховання і професійної 
освіти трансформується в педагогічні інститути з чотирирічним терміном 
навчання. 

Список використаних джерел: 
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Зв’язне мовлення учнів, – як зазначає М. С. Вашуленко [1, с. 198], – має 

ґрунтуватися на їхньому словниковому запасі, на вмінні знаходити для 
вираження думки відповідні лексичні засоби та співвідносити їх зі сферою 
вживання, з  орієнтацією на стильову особливість створювання тексту/  

Структура шкільного курсу вимагає ознайомлення учнів з багатством 
рідної мови, починаючи з 1 класу. Виконуючи стилістичні завдання на уроках 
української мови, учні відкривають для себе багатств мовних одиниць і 
набувають навичок практичного користування  ними. Збагачення словникового 
запасу учнів початкових класів, вироблення практичних навичок грамотності, 
стилістичної вправності, зв’язного мовлення є важливим завданням.  

Робота зі стилістики на уроках української мови та читання у початкових 
класах має супровідний характер, і вправи треба добирати відповідно до 
матеріалу, який опрацьовується на уроці. У програмі початкових класів є чимало 
питань, пов’язаних зі стилістикою. Наприклад, вивчаючи звуки, слід знайомити 
школярів з милозвучністю української мови. Чергування голосних і приголосних, 
твердих і м’яких, дзвінких і глухих звуків створює фонетичне багатство мови, її 
мелодійність. Тому під час опрацювання звуків і букв треба привчати учнів, щоб 
уже з 1 класу вони уникали у мовленні збігу кількох приголосних або голосних, 
вдаючись до чергування [i] – [й], [y] – [в] тощо. 

Умови спілкування значною мірою впливають на тематику і зміст 
висловлювань. Кожний стиль має свої актуальні теми. У розмовному стилі ми 
здебільшого зачіпаємо побутові теми, в науковому – актуальні наукові проблеми, 
результати досліджень, у діловому – питання, пов’язані з документами, 
службовими стосунками людей. Однак найбільші відмінності в стилях мовлення 
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виражаються через мовну структуру, мовне оформлення кожного. Саме тому 
класифікувати уміння й навички необхідно з урахуванням завдань стилістики та 
культури мови, що має своїм предметом поняття функційного стилю мовлення та 
культури мовлення. На цій підставі М. І. Пентилюк [3, c. 256] виділяє дві групи 
умінь і навичок: 1) уміння й навички, пов’язані із засвоєнням стилістично 
забарвлених засобів мови і 2) уміння та навички, спрямовані на оволодіння 
стилістично диференційованим зв’язним мовленням. Ці дві групи умінь 
ґрунтуються на знаннях учнів, оскільки ефективність роботи з формування 
стилістичних та комунікативних умінь і навичок залежить від рівня усвідомлення 
ролі стилістики й культури мовлення в мовленнєвому розвитку особистості. 
Тільки спираючись на знання, можна забезпечити самоконтроль у навчанні, 
перенесення умінь з одного матеріалу на інший і в  такий спосіб формувати 
систему стилістичних та комунікативних умінь і навичок. До стилістичних умінь 
і навичок відносимо: уміння виявляти стилістично нейтральні і стилістично 
забарвлені мовні одиниці, співвідносити їх; уміння та навички добирати 
стилістичні синоніми і правильно вживати їх у тексті; уміння конструювати 
стилістично диференційовані тексти; уміння удосконалювати стиль написаного; 
до комунікативних – уміння враховувати сферу застосування тексту того чи 
іншого стилю, мовленнєвої ситуації, навички впровадження якостей мовлення 
при створенні власних та редагуванні чужих висловлювань. 

Аналізуючи художні твори, наукові тексти варто звертати увагу на їх 
функції (повідомлення, вплив), стильові особливості, що забезпечують 
перспективність у засвоєнні стилів мовлення учнями середніх класів. У 3 класі 
можна вводити термін «стиль» (без визначення його), щоб у дітей вироблялося 
розуміння: художній текст – художнього стилю, науковий текст – наукового 
стилю тощо.  

Виконуючи стилістичні завдання на уроках української мови та читання, 
учні відкривають для себе багато мовних одиниць і набувають навичок 
практичного користування. Збагачення словникового запасу учнів початкових 
класів, вироблення практичних навичок грамотності, стилістичної вправності є 
важливим завданням. Належна увага вчителя початкових класів до стилістики та 
культури мовлення стає важливою передумовою для подальшої стилістичної 
роботи в середніх класах. 
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Ми не можемо зупинити час, усе у всесвіті перебуває у розвитку, з кожним 

роком оновлюються знання, змінюється стиль життя, міняються вимоги до буття 
людини, людина повинна крокувати в ногу з часом, не просто адаптуватися до 
оточення, а визначати напрям свого руху, своєї діяльності і, безперечно, володіти 
відповідними технологіями для здійснення задуманого, створювати власний 
професійний стиль. Учителі початкових класів мають найкраще орієнтуватись у 
законодавчих змінах, досягненнях науки та потребах суспільства, адже всі 
реформи розпочинаються саме з початкової школи. Важливим є питання 
організації розвитку педагогічної майстерності вчителя початкових класів в 
умовах Нової Української школи.  

Для сучасного вчителя, який бажає йти в ногу з часом і бути в тренді, ідея 
безперервної освіти допомагає вирішити цю проблему. І не дивно, що таких 
вчителів стає дедалі більше, адже сучасна наука розвивається настільки швидко, 
що часто професійні знання, здобуті людиною, вже за кілька років стають 
застарілими та потребують оновлення. Відгукуючись на виклики сьогодення та 
потреби педагогів, держава передбачила можливість безперервного навчання 
вчителів у новому Законі про освіту, відповідно до якого вчитель має можливість 
обирати один з видів освіти впродовж життя – формальну, неформальну чи 
інформальну.  

Метою статті є розкриття важливості організації дослідно-
експериментальної діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі для 
підвищення якості освіти учнів. Дослідно-експериментальна робота не є 
основним для освітнього закладу видом діяльності, але може стати необхідним 
для вирішення поставлених перед ним завдань. Необхідність в інформації, в 
апробації нової моделі освіти - Нової Української Школи (НУШ), можуть 
зустрічаються з новими проблемами, проектуючи індивідуальну стратегію 
подальшого розвитку.  

Формальна освіта – це освіта, яка здобувається відповідно до освітніх 
ліцензованих програм закладів післядипломної освіти і передбачає досягнення 
здобувачами освіти заздалегідь визначених результатів навчання. Вона розширює 
й доповнює знання з фаху, методики викладання предмету, психології, які 
отримав вчитель, здобуваючи вищу освіту. 
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Форми формальної освіти: очна (курси підвищення кваліфікації, семінари, 
творчі групи, тренінги тощо), дистанційна (дистанційні курси, онлайнові 
конференції, вебінари тощо), очно-дистанційна (поєднання очної та дистанційної 
форм навчання – очно-дистанційні курси).Формальна освіта опановується в 
закладах післядипломної освіти (переважно відповідно до місця проживання). 

Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми 
програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх 
кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням 
професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій. Вона 
допомагає швидко і вчасно отримати необхідні знання відповідно до потреб тут і 
зараз. 

Форми неформальної освіти: очна (тренінги, майстер-класи, семінари, 
майстерні тощо), дистанційна (дистанційні курси, вебінари). Такі заклади не 
повинні мати ліцензію, їхні програми – гриф, сертифікат – реквізити офіційних 
установ. 

Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає 
самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час 
повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою 
діяльністю, родиною чи дозвіллям.   

Сьогодні Закон України про освіту дозволяє вчителю обирати будь-який з 
цих видів, проте найбільш оптимальним буде поєднання традиційних курсів 
підвищення кваліфікації в закладі післядипломної освіти (формальна освіта), 
курсів, семінарів та інших заходів від неурядових установ, що дозволить швидко 
отримати потрібні знання та навички (неформальна освіта) та самоосвіту 
(інформальну), яка допоможе підвищити свій професійний рівень.[1, с. 125] 

Синхронне поєднання різних напрямів освіти допомагає вчителю 
вибудувати власну траєкторію навчання. Та отримати бажаний результат в 
роботі. 

Список використаних джерел: 
1. Закон України «Про освіту» : [Електронний ресурс]. Режим доступу : 
osvita.ua/legislation/iaw/2231 
2. Закон України «Про загальну середню освіту» : [Електронний ресурс]. Режим 
доступу : zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-14  
3. Закон України «Про інноваційну діяльність»: [Електронний ресурс]. Режим 
доступу : zakon2.rada.gov.ua/laws/shon/140-15  
4. Комка, О. «Дослідно-експериментальна та інноваційна діяльність у сучасних 
закладах освіти». Майбутня. 2014. № 13 (липень-серпень). С. 81–84.  
4. Уруський, В. Формування готовності вчителів до інноваційної діяльності // 
Національна доктрина розвитку освіти в Україні. Освіта України. 2002. 23 квіт. – 
С. 4–6. 

 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/ed20170905/sp:max100#n127
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ПЕРЕСТУПАЮЧИ ШКІЛЬНИЙ ПОРІГ, ПАМ’ЯТАЙТЕ: ВИ ОБРАЛИ НЕ ПРОФЕСІЮ, А 
СПОСІБ ЖИТТЯ  

 
Цимбалюк Тетяна Василівна,  
викладач природничих дисциплін, 
Відокремлений структурний підрозділ  
«Дубенський педагогічний фаховий 
коледж Рівненського державного 
гуманітарного університету», м.Дубно 

 
Цікава, хоч і нелегка, професія вчителя. Скільки років кожен з нас у 

дитинстві мріяв про неї, вдаючи з себе перед друзями наставника, демонструючи 
букви, цифри, що написані на паркані крейдою. Швидко промайнули роки 
навчання, тестування і контрольні роботи, практика у школі й оздоровчому 
таборі, написана й захищена дипломна робота. Скільки безсонних ночей 
проведено при підготовці матеріалів до уроків. 

Нарешті ваші руки тримають омріяний диплом про вищу освіту і ви хочете 
влаштуватися на роботу за фахом. Пощастило? Вітаємо! Та ще слід зробити 
кілька кроків. Які саме – ми вам підкажемо. 

Крок 1. 
Подбайте про свою зовнішність. Зупиніть свій вибір на тому одязі, в якому 

ви почуваєтеся комфортно і виглядаєте достойно. Віддайте перевагу класичному 
стилю і напрямку. Зважайте на довжину. Також допустимі прикраси, але в 
розумних межах. Навіть у спеку прикривайте плечі та відмовтеся від декольте. 
Подумайте про те, як ви нахилитеся над партою учня, яка активність протягом 
дня вас очікує. 

Обирайте легку в догляді зачіску. Якщо ви фарбуєте волосся, то нехай це 
будуть не занадто яскраві барви. 

Діловий костюм передбачає закрите взуття (туфлі), наявність панчіх (у 
жінок) або шкарпеток (у чоловіків) обов’язкова.  

Мало не забули. «Одягніть» посмішку. 
Крок 2.  
Намагайтеся запам’ятати ім’я, по батькові осіб з якими спілкуєтеся.  
Заведіть нотатник і записуйте до нього всю необхідну інформацію: 
а) термін проходження медичного огляду, 
б) термін виконання вказівок директора, його заступників, 
в) номери телефонів колег, батьків, учнів, 
г) й усе «інше», що є надзвичайно важливим. 
Крок 3. 
Познайомтеся із заступниками директора, головою методичного 

об’єднання вчителів початкових класів, медичною сестрою, бібліотекаром, 
учителями-предметниками, що викладатимуть у вашому класі. Попросіть когось 
із них «познайомити» (здійснити екскурсію) зі школою. 
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Крок 4. 
Пройдіть інструктаж з безпеки життєдіяльності та основ охорони праці, 

ознайомтеся з посадовими обов’язками, майном, яким користуватиметеся. У 
бібліотеці оберіть літературу, яка знадобиться вам у роботі. Поставтеся до цього 
відповідально. 

Крок 5.  
 
Опрацюйте з наставником правила ведення шкільної документації 

(паперового чи електронного журналів, особових справ, оцінювання 
діагностичних робіт та інше).  Не соромтеся. Просіть поради у досвідчених 
вчителів. Їхня мудрість стала дороговказом не для одного покоління. Розплануйте 
роботу на один семестр враховуючи вимоги Нової української школи. З’ясуйте 
особливості роботи класоводів. Постійно розвивайте свою спостережливість, 
цікавтеся інформацією, що збагатить ваш світогляд, а потім і світогляд ваших 
учнів.  

Крок 6.  
Налаштуйтеся на зустріч з учнями вашого класу. Опрацюйте документацію 

(заяви батьків, копії свідоцтво про народження, психолого-педагогічні картки та 
ін.). З’ясуйте, які відомості про учнів необхідно здати в перші тижні навчання 
(кількість хлопчиків і дівчаток, їх вік, кількість і дані про неповні сім’ї). 
«Вивчіть» медичні картки: хто з дітей за станом здоров’я звільнений від уроків 
фізичної культури, хто з дітей має хвороби зору, слуху, опорно-рухового апарату 
(для них існують рекомендації щодо того, за якими партами і в якому ряду 
сидіти). 

Крок 7. 
Підготуйтеся до зустрічі з батьками. Складіть орієнтовний план зборів: 
а) привітання, 
б) інформація про вчителя, 
в) загальна інформація про навчальний заклад, про клас, 
г) особливості навчально-виховного процесу, 
д) навчальні підручники, посібники 
е) «портфоліо» здобувача освіти, 
є) харчування учнів. 
Щоб до вас тягнулися учні та батьки, будьте насамперед високоосвіченою, 

компетентною, толерантною, висококультурною особистістю, яка вміє розгледіти 
у кожному своєму вихованцеві «золоте зернятко» і допомогти йому «прорости». 

Список використаних джерел: 
1. Гресь Анна Не-методичний посібник для вчителя / іл. О. В. Зеркалій.  Х.: Вид. 
група «Основа», 2011. 255 с.: іл.  (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).  
2. Довідник педагога-початківця [Текст] / уклад. А. Г. Дербеньова. Х.: Вид. група 
«Основа», 2010. 160 с.: схеми, рис., табл. (Серія «Золота педагогічна скарбниця»). 
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3. Кірик М. Нова українська школа: організація діяльності учнів початкових 
класів закладів загальної середньої освіти: навч.-метод. посіб. / М. Кірик, Л. 
Данилова.  Л.: світ, 2019. 136 с. 
 

 
 

ФОРМУВАННЯ «Я-КОНЦЕПЦІЇ» ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ ІНТЕРІОРИЗАЦІЇ 
СМИСЛОЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ 

 
Чайковська Мирослава Віталіївна, 
вчитель початкової школи, ПЗНЗ “школа 
Інвентор Скул” м.Київ,  
здобувач ступеня вищої освіти «магістр»,  
науковий керівник:  
д. пед. н., проф. Петренко О.Б., 
Рівненський державний гуманітарний 
університет, м. Рівне 

 
Людина відроджується, як навесні квіти, коли починає розуміти сутність 

свого «Я» та свою значущість у світі, що постійно змінюється. 
Якось, у процесі пізнання себе, особистість стикається із суперечністю між 

«Я-реальним» та «Я-бажаним», яка стає рушійною силою розвитку особистості. У 
цей період важливо не упустити момент та уміти правильно та усвідомлено 
визначити цілі розвитку. 

Кожна людина повинна вчитися взаємодіяти з різними «Я». Це допомагає 
не лише покращити комунікацію, а й краще зрозуміти себе, сформувати у собі 
певну позицію. 

Важливо давати своєму «Я» те, що необхідне для тіла, душі та розуму.  
Розвиток критичного та аналітичного мислення є невід‘ємною частиною 

формування людської «Я-концепції». За допомогою нього людина може 
об‘єктивно оцінювати ситуацію та свій стан у ній, і знаходити шляхи виходу. 

Метою вчителів та викладачів є, в перше чергу, навчити учня розуміти свої 
емоції та сприймати емоції інших людей.  

Сучасний світ вимагає від працівника освіти знань психологiї та вміння в 
потрібний момент їх використати. 

Велике значення у професіограмі викладача має знання матеріалу,рівень 
його професіоналізму та використання особистісно-орієнтованого навчання. 
Проте, нам потрібно частіше говорити про педагогіку партнерства, яка нагадує, 
що всі рівні. 

На людей завжди треба дивитись з призми того, які сильні сторони у них є, 
як вони взаємодіють з людьми та які цінності несуть. Із цього боку треба 
аналізувати і себе як особистість, аби чути себе та управляти собою. 



 
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГА  

У ВИСОКОСМИСЛОВОМУ ПОЛІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ  
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, 31 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ 

 
 

 

192 
 

Я-концепція є своєрідним фільтром, через який просіюється інформація і в 
індивіда складається своя думка та бачення. 

Трансформація особистості залежить напряму від того, з якими людьми та 
в якому інформаційному полі знаходиться індивід, яку систему цінностей несуть 
в собі ці люди. 

Вибудовуючи власну Я-концепцію, треба мати баланс між я-реальним, я-
соціальним та я-ідеальним. 

Коли ми говоримо»Я», зазвичай ми маємо на увазі як ми відчуваємо себе. 
Проте, інші сприймають нас крізь призму нашої поведінки, манер, вмінню 
презентувати себе. Саме тому, коли ми говоримо про свої відчуття, нас можуть 
розуміти абсолютно інакше. 

Ми стали думати, що ми - це наш образ Я. Ми ототожнили себе з списком 
пунктів, який входить в наш образ. А раз я - це те, що я про себе знаю (образ Я), 
то виникає природне  бажання стати більше і краще. Те, ким ми себе вважаємо і 
що вважаємо своїм - це все входить в наш образ себе.  "Я - лікар", "Я - мати", "Я - 
це моє тіло", "Я - жінка", "Я - людина" - це все частини образу себе. 

Наше ототожнення зі своїм образом Я створює нашу сильну прив'язку до 
всього того, що входить в наш образ себе.  Після того, як з'явився цей образ в 
нашій свідомості, він стає поступово наростати новими знаннями, які ми 
отримували, як від оточуючих людей, так і від себе.  Ототожнюючи себе з цим 
образом себе, ми починаємо приймати в його побудові активну участь. Ми 
намагаємось виправити ті сторони, які нас не влаштовують, і одночасно ми 
працюємо над тим, щоб поповнити його новими пунктами, якими б ми пишалися. 

Список використаних джерел: 
1. Гуменюк О. Психологія Я-концепції. Економічна думка, 2002. 186 с. 
2. Кові С. Лідер в мені. Franklin Covey Education, 2008, 248 с. 
3. Захарова А. В. Генезис самооценки: автореф. дис. доктора психологических 
наук.: 19.00. 07. / АПН СССР инст. общей и педагогической психологии. М., 
1980. 44с. 

 
 
 

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ 

 
Чернюк Іванна Миколаївна,  
здобувач ступеня вищої освіти «магістр»,  
науковий керівник:  
к. пед. н., доц. Бричок С. Б. 
Рівненський державний гуманітарний 
університет, м. Рівне 
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У психолого-педагогічній літературі проблемі розвитку творчого 
потенціалу вчителя приділяється багато уваги, це зумовлюється потребою 
суспільства у професіоналах, які мислять творчо, швидко знаходять 
альтернативні та оригінальні шляхи розв’язання різних педагогічних питань. 

Ця проблема досліджується багатьма сучасними науковцями : 
В. Загвязинський, І. Зязюн, В. Кан-Калик, В. Моляко М. Нікандров, М. Поташник, 
О. Пєхота, С. Сисоєва, Н. Тарасевич та ін. 

Творча самостійність - це інтегральне поняття, яке розглядається як 
здатність орієнтуватися в ситуації самостійного вирішення проблем, вміння 
генерувати нові ідеї, нетрадиційні способи вирішення завдань.  

У структурі творчої самостійності такі компоненти: мотиваційний, 
когнітивно-діяльнісний і рефлексивний. 

Мотиваційний компонент творчої самостійності являє собою систему 
розвитку мотиваційно-ціннісних, емоційно-вольових відносин, які можна 
позначити як потребу в усвідомленні самого себе як особистості і суб'єкта 
навчально-професійної діяльності, а це є головною лінією розвитку спонукальних 
сил творчої самостійності, ставлення до творчої діяльності, установка на розвиток 
самостійності як якості особистості, усвідомлення значущості та особистісної 
цінності та наявності умінь творчої діяльності. 

До когнітивно-діяльнісного компоненту входять знання прийомів творчої 
діяльності, способів генерування нестандартних ідей і вміння використовувати їх 
для вирішення нестандартних педагогічних ситуацій, вміння планувати і 
проєктувати самостійну творчу діяльність. 

Рефлексивний компонент передбачає володіння вміннями оцінювати 
результати своєї діяльності, досвід самостійної творчої діяльності, оцінку 
саморозвитку в освоєнні творчих умінь. Такий підхід до структури пізнавальної 
самостійності дозволяє вибудовувати систему заходів розвитку різних рівнів 
творчої самостійності студентів.  

Стимулює самостійність навчальна або наукова співтворчість, спільне з 
викладачем рішення реальної наукової чи професійної проблеми. У цьому 
випадку викладач вже не може керувати процесом професійного становлення, 
тільки надавати допомогу, а студент стає рівноправним партнером спільної 
діяльності, приймає на себе роль асистента, який несе відповідальність за хід і 
результат роботи.  

Застосування в навчанні проблемних методів також стимулює установку 
на самостійне відкриття нового знання. Навчальний матеріал, що включається в 
зміст освіти і використовується для розвитку самостійності, повинен бути 
проблематизований не тільки по способах подачі, а й за змістом. Причому ці 
знання повинні мати особистісну цінність. Одним із варіантів проблемного 
навчання може бути задачний підхід, у якому розвиток творчої самостійності 
здійснюється за рахунок залучення студентів до майбутньої професійної 
діяльності за допомогою аналізу завдань, що моделюють реальні педагогічні 
ситуації. Аналіз педагогічної дійсності дозволяє студентам побачити себе в ролі 



 
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГА  

У ВИСОКОСМИСЛОВОМУ ПОЛІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ  
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, 31 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ 

 
 

 

194 
 

вчителя, набути певного досвіду пошуку педагогічно доцільних рішень, 
допомагає в подальшому оперативно і обґрунтовано орієнтуватися в подібних 
ситуаціях. Ситуативні завдання поєднують теорію з практикою. Значущим є 
насичення навчально-пізнавального процесу творчими завданнями: завдання на 
рефлексивний здогад, інтелектуальний пошук, творчу інтерпретацію тощо.  

Досить ефективні в методи колективного стимулювання творчих пошуків. 
До них можна віднести метод мозкового штурму, який учить вільно 
обговорювати проблему, висловлювати припущення про шляхи її вирішення, 
висловлювати якомога більше ідей; метод синектики, що дозволяє студентам 
навчитися формулювати проблеми, що становлять її елементи, виділяти головну 
мету пошуку, шукати аналогії вирішення завдань найрізноманітнішого характеру; 
ТРВЗ-методи сприяють розвитку уяви, фантазії, критичного мислення та ін. 

Отже, збільшення частоти застосування проблемних, пошукових, 
рефлексивних, творчих методів і форм роботи у ЗВО підвищують ініціативність 
та активність здобувачів освіти, розвивають схильність до креативних видів 
діяльності, формують творчі вміння та досвід професійної діяльності.  
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Учитель – основна дійова особа в реформуванні сучасної освіти. 
Змінюються орієнтири освіти – змінюється і сам учитель, змінюється мета і 
завдання його діяльності. 

Успішне вирішення завдань сучасної освіти безпосередньо пов’язане з 
удосконаленням підготовки та професійним розвитком майбутніх педагогів 
НУШ. Особистість майбутнього вчителя НУШ криється в самому слові 
«Учитель». 

У – унікальний, успішний, розумний, універсальний, вміє професійно 
подавати матеріал. 

Ч – чесний, чуйний, людяний, з почуттям гумору. 
И – інтелігентний, індивідуальність. 
Т – тактовний, толерантний, терплячий. 
Е – енергійний, ерудований. 
Л – люблячий дітей, люблячий свою роботу. 
Ь – і дуже м’який, як м’який знак і саме слово. 
Як зазначається у чинних документах з реформування освіти Державному 

стандарті початкової освіти та Законі України «Про освіту»: «Нова школа 
потребує нового вчителя, який може стати агентом змін»[ 1]. 

Професійна компетентність майбутнього учителя НУШ потребує 
постійного розвитку і удосконалення. 

Компетентність – обізнаність у певній галузі, якомусь питанні, 
повноправність у розв’язанні якоїсь справи, коло повноважень (прав, обов'язків) 
певного органу чи посадової особи згідно статуту установи, організації. [ 4]. 

Серед найважливіших якостей – педагогічний обов’язок і відповідальність. 
Керуючись ними, майбутній вчительНУШ завжди поспішає надати допомогу 
всім, хто її потребує. Він вимогливий до себе, дотримується своєрідного кодексу 
педагогічної моралі, професійної честі. Вищим виявом педагогічного обов’язку є 
самовідданість учителя. 

Особистість майбутнього учителя НУШ як фахівця характеризується 
такими якостями: професіоналізм, педагогічна культура, педагогічна 
майстерність, професійно-педагогічна компетентність, педагогічні здібності, 
професійно-педагогічний потенціал, педагогічна техніка, педагогічна творчість. 
[3]. 

Базовим принципом НУШ є педагогіка партнерства: повага до особистості; 
доброзичливість і позитивне ставлення; довіра у відносинах тощо. Отже роль 
майбутнього вчителя НУШ змінюється  

Які ж ці нові ролі вчителя? Це – тьютори, едвайсери, коучі, фасилітатори, 
ментори. [4]. 

Отже, НУШ – це місце, де діти будуть здобувати не лише знання, але й 
учитися їх застосовувати цінності для оцінювання навколишнього світу і 
дійсності. І саме від майбутніх учителів,залежатиме реалізація завдань Нової 
української школи.  
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У сучасній системі освіти відбуваються кардинальні зміни, пов’язані із 

упровадженням інклюзивної освіти, інтерпретацією й адаптацією зарубіжних 
освітніх моделей до умов вітчизняних закладів загальної середньої освіти, 
розширенням міжнародного співробітництва у відповідній сфері. 

Функціонування інклюзивної освіти ускладнюється низкою ще 
нерозв’язаних проблем і суперечностей. На думку Н. Ашиток, серед проблем, 
вагомою є недостатня готовність вищого навчального закладу до підготовки 
фахівців, необхідних для роботи в умовах інклюзії, а суперечність проявляється 
між спеціальною та інклюзивною освітою [1, с.9]. При цьому, за твердженням 
З. Курлянд, зміст педагогічного процесу ВНЗ має проходити за законами 
моделювання, бути максимально наближеним до дійсності [4, с.90]. 
Погоджуємося з думкою педагогів й вважаємо, що підготовка майбутнього 
вчителя початкових класів повинна мати професійну спрямованість, а кожен 
навчальний предмет повинен орієнтувати студента на майбутню професійну 
діяльність, готувати його до виконання професійних функцій, оволодіння 
необхідними для цього знаннями, уміннями та навичками.  
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Майбутній учитель початкових класів при роботі в інклюзивному 
середовищі закладу загальної середньої освіти повинен вправно володіти 
пізнавально-оздоровчими компетенціями, які буде застосовувати в урочний час. 
Ця ділянка роботи, стверджує В. Бобрицька, є важливою для соціальної адаптації 
та психолого-педагогічної реабілітації дітей з вадами здоров’я і, водночас, має 
потужний виховний вплив на їхніх здорових однолітків, також потребує 
уважного вивчення й внесення змін у систему професійної підготовки 
педагогічних кадрів для інклюзивної освіти [2, с.57]. Тому провідним завданням 
закладу вищої освіти є забезпечення високої якості професійної підготовки 
майбутнього вчителя початкових класів до інклюзивного навчання закладу 
загальної середньої освіти.  

Нині спостерігається включення осіб з інвалідністю в неосоціальну модель, 
яка функціонує в закладах освіти як різновид реабілітаційної, забезпечує особі 
включення в інклюзивне освітнє середовище закладу, проте вважає нозологію як 
порушення, яке має бути виправлене командою фахівців з медичної, фізичної, 
психологічної, освітньої реабілітації. Для реалізації неосоціальної моделі, МОН 
України делегувало ІППО масово підвищувати  кваліфікацію вчителів у сфері 
інклюзивного навчання, а - ЗВО підготовку майбутніх фахівців із спеціальної 
педагогіки та інших допоміжних обслуговуючих спеціальностей. Таким чином, 
учителі початкових класів після закінчення ЗВО змушені будуть підвищувати 
кваліфікацію, оволодіваючи інклюзивними компетентностями. 

Отже, надання якісної освітньої послуги учням з особливими освітніми 
потребами в закладі загальної середньої освіти є актуальною проблемою 
функціонування інклюзивної освіти.  

Оскільки в Законі України «Про освіту» визначено в структурі освіти  
«Інклюзивне навчання», яке трактується як система освітніх послуг, гарантованих 
державою, що базується на принципах недискримінації, врахування 
багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього 
процесу всіх його учасників (Закон «Про освіту» № 978-IX від 05.11.2020, ст. 20). 
У статті 19 (п.2) цього ж Закону вказується, що держава забезпечує підготовку 
фахівців для роботи з особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях 
освіти. Але стратегія розписана, а тактика професійної підготовки на всіх рівнях 
делегована лише для спеціальності «016 Спеціальна освіта». Як прогнозуючу 
кваліфікацію «Інклюзивний вчитель»/«Вчитель інклюзивного навчання закладу 
загальної середньої освіти», не визначена Національним агентством кваліфікацій 
на найближчі 10 років в Україні. 

Затребуваність кваліфікації «Вчитель інклюзивного навчання закладу 
загальної середньої освіти» є на часі і підтверджується: 1) Законом України «Про 
освіту»; 2) проєктом профілю інклюзивних учителів, котрі будуть забезпечувати 
інклюзивне навчання, спільно розробленим МОН України з Європейським 
Агентством з особливих потреб і інклюзивної освіти «Освіта вчителя для 
інклюзії» (Teacher Education for Inclusion), який оприлюднений на сайті 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/978-20#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/978-20#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/978-20#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/978-20#n15


 
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГА  

У ВИСОКОСМИСЛОВОМУ ПОЛІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ  
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, 31 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ 

 
 

 

198 
 

(nus.org.ua); 3) уведенням, на вимогу МОН України, у зміст підвищення 
кваліфікації вчителів, модуля «Інклюзивне навчання». 

Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів в закладі 
вищої освіти відбувається за освітньою програмою (ОП) 01 «Освіта/Педагогіка» 
за спеціальністю 013 «Початкова освіта». Однак у державному стандарті першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти цієї галузі не визначена спеціалізація загалом 
і зокрема «Інклюзивна освіта» та можливість працевлаштування випускників у 
закладі загальної середньої освіти учителем інклюзивного навчання.  

Зауважимо, що спеціалізація «Інклюзивна освіта» включає кваліфікації 
різнопрофільних фахівців (психологів, соціальних працівників/педагогів, 
спеціальних педагогів (логопед, сурдопедагог, тифлопедагог, олігофренопедагог), 
ерготерапевт, реабілітолог та ін.), які є обслуговуючими та допомагаючими 
кваліфікаціями для інклюзивного навчання в закладі загальної середньої освіти. 
Вони входять до інших галузей і здійснюють підготовку за іншим державним 
стандартом і освітніми програмами, ніж за спеціальністю 013 «Початкова освіта». 
Серед перерахованих кваліфікацій відсутня – «вчитель інклюзивного навчання 
закладу загальної середньої освіти», який володітиме фаховими 
компетентностями, отриманими в процесі професійної підготовки в закладі вищої 
освіти, що забезпечить отримати якісну освіту учням з особливими освітніми 
потребами в закладі загальної середньої освіти за місцем проживання. 

Отже заклад загальної середньої освіти, який забезпечує функціонування 
інклюзивної освіти є альтернативою системі спеціальної освіти, але кваліфікація 
вчителя інклюзивного навчання в закладі загальної освіти в Класифікаторі 
професій відсутня. 

Освіта, яку отримає учень з особливими освітніми потребами в закладі 
загальної середньої освіти, є кінцевим результатом інклюзивного навчання, що 
забезпечить здобувачеві освіти з ООП отримати документ про освіту, який 
відкриває можливості продовжити інклюзивне навчання в закладі вищої освіти, з 
метою отримання професії.  

Тому професійна підготовка в закладі вищої освіти спеціалізації 
«Інклюзивна освіта» є актуальною, яка відповідає на запити суспільства і Нової 
української школи, а формування у майбутніх вчителів початкових класів 
компетентностей, що уможливлять здійснювати професійну діяльність вчителя 
інклюзивного навчання. Очевидно, що відповідно до ОП 01 «Освіта/Педагогіка» 
за спеціальністю 013 «Початкова освіта», академічна кваліфікація «Вчитель 
інклюзивного навчання» є прогнозуючою і актуальною.  

Уважаємо, що на часі розглянути можливість включити в реєстр 
Національної рамки кваліфікацію «Вчитель інклюзивного навчання в закладі 
загальної середньої освіти». 

Список використаних джерел: 
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Розвиток сучасного суспільства України і процеси інтеграції в європейську 

спільноту гостро ставлять питання забезпечення соціального захисту громадян 
країни, і особливо тих, хто потребує її найбільше, зокрема – це діти з особливими 
освітніми потребами. До груп таких дітей належать: діти з порушеннями 
психофізичного розвитку, з обмеженими можливостями здоров’я, інваліди, діти із 
різних соціально вразливих груп тощо. Поняття „особливі освітні потреби” 
передбачає такі види потреб, що виходять за межі загальноприйнятої норми і 
залежать від розумової, фізичної недостатності або певних труднощів, які 
пов’язані з навчанням і потребують спеціальної медико-соціальної та психолого-
педагогічної уваги і послуг для можливостей розвитку їх особистого потенціалу. 
Конвенція ООН про права дитини, як документ міжнародного рівня, висуває 
вимоги до кожної держави щодо розробки та вдосконалення законодавчої бази 
для виконання важливого принципу усіх демократичних суспільств, що кожна 
дитина, незалежно від стану її здоров’я, наявності інтелектуального або 
розумового порушення має право на одержання якісної освіти. [ 1, с.272]. 

Однією з форм навчання дітей з особливими освітніми потребами є 
визнана в багатьох країнах світу інклюзивна форма навчання. Інклюзивна освіта – 
це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного 
права дитини на освіту та права навчатися за місцем проживання в умовах 
загальноосвітнього закладу. Для забезпечення рівних можливостей доступу до 
якісної освіти інклюзивні навчальні заклади повинні адаптувати програми і 

http://npo.kubg.edu.ua/images/2016/3-4/11.pdf.%20DOI%200000-0002-1742-0103
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плани, форми і методи навчання та ресурси до індивідуальних потреб дітей з 
особливими освітніми потребами.  

У різних країнах світу інклюзивна форма навчання дітей з особливими 
освітніми потребами існує понад 30–40 років і стала вже світовою тенденцією. До 
країн із найбільш досконалим розвинутим законодавством у галузі інклюзивної 
освіти належать: Канада, Кіпр, Данія, ЮАР, Іспанія, Бельгія, Швеція, 
Великобританія, США. Наприклад, в Італії законодавство підтримує інклюзивну 
освіту з 1971 року і акцентує увагу саме на соціалізацію „особливих” дітей, в 
результаті якої вони стають повноправними членами суспільства.  

Україна не може сліпо скопіювати досвід інших країн через різні 
економічні, етнографічні умови та різний менталітет, вона створює свій шлях 
розвитку інклюзивного навчання. В нашій країні початок інтеграційних процесів 
„особливих дітей” у масову шкільну систему почався з 90-х років минулого 
століття. У 2001 р. Міністерство освіти і науки України, Інститут спеціальної 
педагогіки АПН України та Всеукраїнський фонд „Крок за кроком” 
започаткували науково-педагогічний експеримент „Соціальна адаптація та 
інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом 
організації їх навчання у загальноосвітніх закладах”, основна мета якого є 
розробка і реалізація механізму інтеграції дітей з особливостями психофізичного 
розвитку в загальноосвітні навчальні заклади, ранньої інтеграції цих дітей в 
соціальне середовище з урахуванням їх типологічних та індивідуальних 
особливостей. Але остаточно інклюзивна освіта стала підтримуватись 
законодавчою базою України з 2010 року, коли до Закону України „Про загальну 
середню освіту” були внесені зміни, згідно з якими загальноосвітні навчальні 
заклади могли повноправно створювати спеціальні та інклюзивні класи для 
навчання дітей з особливими потребами. У жовтні 2010 року МОН України 
затвердило „Концепцію розвитку інклюзивної освіти”, а в серпні 2011 року 
Кабінет міністрів України затвердив „Порядок організації інклюзивного навчання 
в загальноосвітніх навчальних закладах”. Нині інклюзивне навчання 
поширюється у всіх регіонах України. [4, с.8-10]. 

Незважаючи на певні позитивні результати освітнього експерименту, треба 
зазначити, що впровадження інклюзивної освіти в нашій країні має ще багато 
проблем. Інклюзивна освіта гостро потребує вдосконалення законодавчої бази, 
принципів фінансування, створення в школах сприятливого середовища, 
формування матеріально-технічної бази, методичного і кадрового забезпечення, 
подолання соціальних та професійних стереотипів.  

Науково-теоретичну базу розвитку і впровадження інклюзивної освіти в 
нашій країні розробляє Інститут спеціальної педагогіки, який є науковою 
установою у складі Національної академії педагогічних наук України. Інститут 
здійснює дослідження з проблем освіти дітей з особливими потребами, 
обґрунтовує стратегічні напрями розвитку спеціальної психології і педагогіки. 
Завдяки роботі Інституту спеціальної педагогіки НАПН України стосовно питань 
інклюзії були визначені концептуальні складові інклюзивної освіти та 
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організаційно-методичні підходи до її впровадження в Україні та розроблене на 
цій основі навчально-методичне забезпечення. 

«Школам необхідно знаходити шляхи, які б забезпечували успішне 
навчання всіх дітей, включаючи дітей, які мають фізичні чи розумові розлади.  

Проблема, яка стоїть перед інклюзивною школою, полягає в розробці 
особистісно-орієнтованих педагогічних методів, які б забезпечили успішне 
навчання всіх дітей, у тому числі й дітей з розумовими чи фізичними розладами.  

Основний принцип створення інклюзивної школи полягає в тому, що всі 
діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється можливим, не 
дивлячись на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними. Інклюзивні 
школи мають визнавати і враховувати різноманітні потреби своїх учнів шляхом 
узгодження різних видів і темпів навчання, а також забезпечення якісної освіти 
для всіх шляхом розробки відповідних навчальних планів, запровадження 
організаційних заходів, розробки стратегії викладання, використання ресурсів і 
партнерських зв’язків зі своїми громадами». (Саламанкська декларація. Програма 
дій)    [2 ,с.128] 

Завдання інклюзивної освіти 
Реалізації інклюзивної моделі освіти потребує розв’язання низки завдань:  
1. Організувати навчально-виховний процес, який би задовольняв освітні 

потреби всіх дітей. 
2. Розробити систему надання спеціальних освітніх і фахових послуг для 

дітей з особливими освітніми потребами. 
3. Створити позитивний клімат у шкільному середовищі та поза його 

межами. 
Якість навчально-виховного процесу значною мірою визначається тим, 

наскільки враховуються та реалізуються потенційні можливості навчання й 
розвитку кожної дитини, її індивідуальні особливості. Якими б не були фізичні чи 
психічні обмеження, у дитини завжди є резерви для розвитку, використання яких 
може суттєво поліпшити якість її життя. 

Більшість дітей з особливостями психофізичного розвитку може навчатися 
у загальноосвітніх школах за умови реалізації моделі інклюзивної освіти.  

Пріоритетними напрямами є сприяння соціальному, емоційному та 
когнітивному розвиткові кожної дитини з тим, щоб вона відчувала себе 
неповторним, повноцінним учасником суспільного життя. 

Як зазначалось вище, інклюзивна модель освіти охоплює: 
1. систему освітніх послуг, зокрема: адаптацію навчальної програми та 

плану, фізичного середовища, методів і форм навчання, використання існуючих в 
громаді ресурсів, залучення батьків; 

2. співпрацю з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до 
потреб дітей; 

3. створення позитивного клімату у шкільному середовищі. 
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Інклюзія (від Inclusion – включення) – процес збільшення ступеня участі 
всіх громадян у соціальному житті. Це політика й процес, що дає можливість всім 
дітям брати участь у всіх програмах. 

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на 
принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за 
місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми 
потребами в умовах загальноосвітнього закладу. 

Одним із головних завдань інклюзії є відгук на широкий спектр освітніх 
потреб в шкільному середовищі та  поза його межами. 

При визначенні сутності інклюзії, важливо звернути увагу на чотири 
елементи, які ілюструють її характерні особливості.  

1. Інклюзія – це процес. Важливо зазначити, що інклюзія має розглядатись 
як постійний пошук ефективніших шляхів задоволення індивідуальних потреб 
усіх дітей. У цьому випадку відмінності розглядаються як позитивне  явище, яке 
стимулює навчання дітей та дорослих. 

2. Інклюзія пов’язана з визначенням перешкод  та їх подоланням. 
Відповідно, вона включає проведення комплексної оцінки, збір інформації з 
різноманітних джерел для розробки індивідуального плану розвитку та реалізації 
його на практиці. 

3. Інклюзія передбачає присутність, участь та досягнення.  «Присутність» в 
цьому контексті розглядається як надання можливості навчатися в 
загальноосвітньому навчальному закладі та пристосування, необхідні для цього; 
«участь» розглядається як позитивний досвід, який набуває учень у процесі 
навчання, та врахування ставлення учня до самого себе в цьому процесі; 
«досягнення» розглядається як комплексний результат навчання упродовж 
навчального року, а не лише результати тестів та екзаменів. 

4. Інклюзія передбачає певний наголос на ті групи учнів, які підлягають 
«ризику» виключення або обмеження в навчанні. Це визначає моральну 
відповідальність перед такими «групами ризику» та  гарантування їм можливості 
участі в освітньому процесі.  

В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку 
дискримінацію дітей, яка забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але 
створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами. 

Інтеграція - зусилля, спрямовані на введення дітей з особливими 
освітніми потребами у регулярний освітній простір. Ми пристосовуємо учня до 
вимог школи. 

Як проміжний етап розвитку інклюзивної системи освіти можна вважати 
процес інтеграції, який також має кілька типів: 

1. Соціальна інтеграція. Діти з особливими потребами можуть брати участь 
разом з іншими дітьми у позакласній діяльності, такій як харчування, ігри, 
екскурсії тощо, як у дошкільних навчальних закладах, так і в загальноосвітніх 
навчальних закладах, однак, вони не навчаються разом. 
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2. Функціональна інтеграція. Як діти з особливими потребами, так і їхні 
однолітки навчаються в одному класі. Існує два типи такої інтеграції: часткова 
інтеграція і повна інтеграція. При частковій інтеграції діти з особливими 
потребами навчаються в окремому спецкласі або відділенні школи і відвідують 
тільки окремі загальноосвітні заходи – тоді як при повній інтеграції такі діти 
проводять увесь час у загальноосвітніх класах. Саме останній тип інтеграції 
можна розглядати як справжню освітню інтеграцію. 

3. Зворотна інтеграція. Про такий тип можна говорити тоді, коли здорові 
діти відвідують спецшколу. 

4. Спонтанна або неконтрольована інтеграція. Має місце тоді, коли діти з 
особливими потребами відвідують загальноосвітні класи без отримання 
додаткової спеціальної підтримки. Існують причини вважати, що у багатьох 
країнах чимала кількість таких дітей складають більшу частину тих, кого 
залишають навчатися на повторний рік. 

Останнім часом поняття інтеграції замінюється терміном «інклюзія», який 
має дещо розширений контекст: інтеграція відображає спробу залучити учнів з 
особливими потребами до загальноосвітніх шкіл, а інклюзія передбачає 
пристосування шкіл та їх загальної освітньої філософії та політики до потреб усіх 
учнів – як обдарованих дітей, так і тих, котрі мають особливі потреби. 

  Інклюзія потребує змін на всіх рівнях освіти, оскільки це – особлива 
система навчання, яка охоплює весь різноманітний контингент учнів та 
диференціює освітній процес, відповідаючи на потреби учнів усіх груп та 
категорій. «Інклюзію в освіті можна розглядати як один із багатьох аспектів 
інклюзії в суспільстві взагалі».[3,c.8-10]. 
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2. Софій Н.З., Найда Ю.М. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти / 
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Теоретичний аналіз досліджуваної проблеми і проведена діагностика рівнів 

вихованості смисложиттєвих цінностей старших підлітків дозволили виявити 
основні тенденції у педагогічній теорії і практиці, проблеми і упущення, а також 
визначити такі педагогічні умови, які б забезпечували ефективність виховного 
процесу. Ми розглядаємо педагогічні умови як цілеспрямовану систему роботи, 
спрямовану на досягнення мети, вирішення поставлених педагогічних завдань 
через відповідний зміст, форми і методи виховання, що передбачає досягнення 
певного результату. 

Однією з найважливіших педагогічних умов, здатних забезпечити 
результативність виховання гуманістичних цінностей старших підлітків, було 
розроблення і впровадження доцільних змісту, форм і методів виховання 
гуманістичних цінностей старших підлітків у позаурочній діяльності. 

Педагог є ключовою фігурою у процесі виховання смисложиттєвих 
цінностей, оскільки від нього значною мірою залежить ефективність виховання 
дітей. Саме педагогічна підготовленість та педагогічна майстерність вчителя 
мають важливе значення для виховання смисложиттєвих цінностей старших 
підлітків, підготовки батьків до здійснення цього процесу в умовах сім’ї та 
залучення їх до спільної зі школою конструктивної діяльності, створення 
ефективної суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 

Розроблення і впровадження доцільних змісту, форм і методів виховання 
смисложиттєвих цінностей старших підлітків у позаурочній діяльності – 
зумовлювалася тим, що позаурочна діяльність має невичерпний потенціал для 
сприяння усвідомленню старшими підлітками смисложиттєвих цінностей на 
основі суб’єкт-суб’єктної взаємодії. З огляду на це, було впроваджено 
факультативний курс для старших підлітків «Смисложитєві орієнтири школярів», 
який проводився за розробленою нами програмою. 

Виховання смисложиттєвих цінностей старших підлітків передбачало 
застосування великого арсеналу форм роботи (індивідуальні, групові, колективні, 
масові, самостійні). Зокрема, продуктивними і цікавими для учнів 7–9-х класів 
стали тренінгові заняття («Школа житя», «Позитивне ставлення до себе, як себе 
полюбити», «Особистісний простір», «Чому я заслуговую на повагу», «Пізнай 
себе та інших людей» тощо). Вихованню смисложиттєвих цінностей старших 
підлітків сприяли виховні години («У згоді з самим собою”, „Вчимося володіти 
собою”, „Як жити у мирі з людьми»,  «Бо ти на землі людина!», «Пізнай самого 
себе», «У пошуках смислу житя» тощо), які ставили за мету розширення в учнів 
знань про смисложиттєві цінності, усвідомлення значущості власного морального 
вибору, відповідальної поведінки. 

У нашій роботі широко використовувалися вербальні, інтерактивні, 
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рефлексивні, ігрові, наочні й практичні методи виховання. 
Свою ефективність довів метод умовляння, який застосовувався з метою 

корегування та вироблення у старших підлітків розуміння причинно-наслідкових 
зв’язків власної поведінки, глибокого осмислення та усвідомлення власних 
вчинків, взаємодії з дорослими й однолітками. 

Цей метод використовувався в індивідуальній і груповій роботі й 
ґрунтувався на довірливих стосунках усіх суб’єктів виховного процесу. 

На формувальному етапі експерименту нами ініціювалося використання 
рефлексивно-експліцитного методу, розробленого І. Бехом. Це допомогло 
старшим підліткам, спираючись на власний життєвий досвід, краще зрозуміти 
сутність гуманістичних цінностей і способи їхнього вияву. Використаний метод 
проєктів («Молодь творить нові смисли») дав підліткам змогу усвідомити 
смисложитєві цінності як невід’ємну складову суспільного життя; розвивати 
самостійність, зміцнювати почуття відповідальності за своє моральне зростання. 

Позитивний вплив на виховання смисложиттєвих цінностей старших 
підлітків мало виконання різних вправ і творчих завдань («Емоції», «Осмислення 
життя», «Мій портрет у променях сонця», «Почуття», «Шкала самооцінки» (за 
Ч. Спільбергом), «Виховання волі»), які розвивали увагу, спостережливість, 
креативність, мислення, а також наполегливість у подоланні труднощів. 

В експериментальній виховній практиці широко використовувалися 
«мозковий штурм» («Що заважає людям поводитися відповідально?», «Де межі 
нашої свободи»), пізнавальні й розвивальні ігри («Якою має бути мета життя?», 
«Чи добре ми знаємо чого хочемо?» тощо), тести («Самоповага», «Чи є Ви 
капітаном власного життя?», «Який я насправді», «Цілі життя» тощо). 

Таким чином, виховання смисложиттєвих цінностей старших підлітків – 
актуальне завдання сучасної педагогіки, що ставить за мету виховання у дітей 
відповідних моральних якостей на основі збагачення форм і методів виховної 
роботи. Все це відіграє важливу роль у становленні дітей і спонукає всіх 
учасників виховного процесу до суб’єкт-суб’єктної взаємодії, забезпечуючи 
ефективність досягнутих результатів. 

 
 
 

ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ АРТ-ПЕДАГОГІКИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАННІ  
 

Яковишина Тетяна В’ячеславівна,  
кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки початкової, 
інклюзивної та вищої освіти,  
Рівненський державний гуманітарний 
університет, м. Рівне 

 



 
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГА  

У ВИСОКОСМИСЛОВОМУ ПОЛІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ  
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, 31 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ 

 
 

 

206 
 

Низка сучасних дослідників зазначають, що арт-педагогіка як галузь 
педагогічної науки ґрунтується на теоретико-методологічних підходах 
педагогіки, що пов’язані із застосуванням мистецтва як засобу навчання, 
виховання та педагогічної підтримки учасників освітнього процесу, формування 
сукупності їх особистісних новоутворень, і наголошують, що арт-педагогіка 
спрямована на розв’язання завдань інтелектуального та художнього розвитку 
особистості, забезпечує полегшення процесу навчання та мисленнєвої діяльності, 
передбачає безпосередню творчу взаємодію педагога та студента, сприяє 
мотивації до навчання перейшло в самонавчання, виховання – в самовиховання, а 
розвиток – у безпосередній саморозвиток [1]. 

На теперішній час у наукових колах ведуться суперечки щодо визначення 
змісту поняття «арт-педагогіка». Чітко виокремилися дві лінії у тлумаченнях: 
представники однієї наполягають на корекційно-педагогічному аспекті у змісті 
поняття «арт-педагогіка», згідно чого вона є синтезом двох галузей наукового 
знання (мистецтва та педагогіки), що уможливлюють розробку теорії і практики 
педагогічного корекційно спрямованого процесу розвитку дітей з особливими 
освітніми потребами і питання формування засад художньої культури через 
мистецтво (О. Медведєва, Т. Добровольська, І. Левченко). Інша група дослідників 
акцентують увагу на технологіях та методиках, зорієнтованих на спеціально 
організований процес мистецької освіти. Отже, за їхнім переконанням, фахівець з 
художньо-педагогічною освітою, здатний вирішити дидактичні завдання, що 
ставить мистецька освітня галузь, розвинути художнє сприйняття учнів, є арт-
педагогом (Л. Лебедєва, Е. Таранова). 

Нам імпонують погляди Р. Пріми, яка зазначає, що арт-педагогіка є 
інноваційним науковим напрямом, який ще тільки формується та передбачає 
вивчення природи, закономірностей, принципів, механізмів впливу мистецтва та 
художньої творчості на становлення особистості в контексті освіти [4]. 

Сучасні науковці та практики спрямовують зусилля в бік тлумачення арт-
педагогіки як технології. Так, О. Деркач вважає, що провідним завданням арт-
педагогіки як технології є її вплив на становлення повноцінної гармонійної 
особистості, яка вирізняється багатим духовним світом, високою активністю в 
творчому сприйманні і перетворенні навколишнього світу, прагненням до 
соціальної взаємодії [2]. 

На основі аналізу наукових праць Т. Добровольської, Є. Медведєвої, І. 
Левченко, Л. Комісарової, можна визначити, що арт-педагогіка як технологія – 
поліфункціональна за суттю і передбачає не тільки художнє виховання, але і всі 
компоненти освітнього процесу – навчання, виховання, розвиток через пізнання 
різних видів мистецтва та участі у безпосередній міжкомунікативній взаємодії з 
ними [3]. 

Більше того, у сучасних дослідженнях акцентується увага на вагомому 
аспекті: арт-педагогіка дозволяє працювати з різними категоріями учнів, хоча і 
наголошується на тому, що арт-педагогіка з одного боку виходить за межі роботи 
з дітьми, що мають проблеми, з іншого – не дублює сферу художньої освіти та 
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естетичного виховання. Тобто, в зміст поняття «арт-педагогіка» не слід включати 
тільки спеціальне художнє навчання дітей з особливими освітніми потребами, 
також не варто зводити до навчання навичкам малювання сенс арт-педагогічної 
діяльності, а слід додати формування основ художньої культури і соціальну 
адаптацію особистості засобами мистецтва. 

Оскільки арт-педагогіка застосовує методи і технології, які сприяють більш 
якісному та ефективному навчанню і вихованню, то її провідним завданням є 
створення позитивного, мотивованого процесу навчання і виховання, а також 
умов особистісного розвитку. Розв’язання цих завдань можливе через 
усвідомлення та активізацію життєвих ресурсів; розвиток і активізацію творчого 
потенціалу; навчання навичкам саморегуляції; навчання комунікативним 
навичкам; розвиток сфери сприйняття тощо. 

Розрізняють низку функцій арт-педагогічних технологій, спрямованих на 
отримання інтегративного результату з високою якістю і максимальною 
кількістю засвоєння навчально-художньої інформації, динамікою, насиченістю, 
варіантністю, а також універсалізацією знань, умінь і способів діяльності, що 
необхідно враховувати в організації інклюзивного навчання. Так, мотиваційно-
виховна функція зорієнтована на створення мотиваційної основи особистості для 
здійснення художньо-перетворювальної діяльності, формування активної 
життєвої позиції, системи поглядів, переконань, культури поведінки і 
спілкування, світогляду, формуванню ціннісних новоутворень особистості через 
осмислення духовних пріоритетів мистецтва. Пізнавальна функція арт-педагогіки 
спрямовує зусилля на формування цілісної і багатогранної картини світу через 
емоційне сприйняття, осмислення і усвідомлення художніх образів різних видів 
мистецтв; осмислене розуміння художньої ідеї, образності тощо. Аксіологічна 
функція відповідає за суб’єктивне осмислення і прийняття загальнокультурних 
цінностей як засадничих в процесі сприймання, усвідомлення і оцінювання 
культурних явищ в житті, природі, мистецтві, здатність діяти за законами краси, 
духовності, гармонії. Комунікативна функція сприяє умовам спілкування з 
творами мистецтва, його авторами, глядачами (слухачами, учасниками) та 
зорієнтовує на специфічне спілкування з мистецтвом на рівні взаємодії художньої 
інформації та суб’єктивної моделі її розуміння в ракурсі діалогу, спрямовуючи на 
продуктивність свідомості у діалозі з різними видами мистецтв, а мисленнєвий 
акт на пізнання та усвідомлення авторської концепції художньої образності 
творів, поряд з одночасним наповненням їхнім суб’єктивним змістом. 
Рекреаційна функція ґрунтується на використанні різноманітних форм художньої 
експресії, що уможливлюють відчуття успіху та задоволенням від пізнання 
мистецьких творів, виявлення прихованих талантів, розвиток художніх 
здібностей, сприяють укріпленню віри у власні сили; актуалізують значення 
мистецтва як форми психологічного розслаблення, відпочинку та відновлення 
духовного й фізичного стану людини. Креативно-стимулююча активізує творчу 
діяльність особистості упродовж її взаємодії з творами мистецтва: сприймання, 
осмислення і розуміння; інтерпретації художніх образів, танцювальних рухів, 
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зображувальних позицій, композиційного рішення тощо; безпосередньої участі в 
художньо-творчій діяльності. Реалізовуючи корекційну функцію, арт-педагогіка 
спрямовує зусилля на корекцію та подолання недоліків інтелектуального та 
художнього розвитку, окрім того деяких відхилень у розвитку емоційної та 
вольової сфер через впровадження арт-педагогічних технік [4]. 

Щодо методів арт-педагогіки як провідного інструменту педагогічної 
діяльності, то, як відомо, універсального методу не існує: всі методи 
використовуються в певному поєднанні, композиції, яка в даній конкретній 
педагогічній ситуації може дати найбільший ефект і яка визначається педагогом з 
урахуванням цілої низки факторів, зокрема цілей і завдань виховання, віку дітей, 
їхніх індивідуальних особливостей, рівня підготовки, змісту та специфіки 
навчального предмета, майстерності педагога тощо. 

Вибір методів і прийомів виховання та навчання в арт-педагогіці залежить 
від: 

 вікових та індивідуальних особливостей і можливостей дітей з ООП; 
 їхніх інтересів і схильностей; 
 рівня підготовки; 
 особливостей і ступеня відхилень у їхньому розвитку; 
 цілей і завдань художнього розвитку дітей; 
 специфіки впливу кожного з видів мистецтва; 
 форм організації художньої діяльності; 
 обсягу і якості художньої інформації; 
 майстерності педагога, рівня володіння спеціальними педагогічними 

технологіями та технологіями художнього розвитку. 
Класифікація методів у арт-педагогіці ґрунтується на загальноприйнятих 

підходах до їхнього визначення в дидактиці, в художній педагогіці та спеціальній 
педагогіці, яка враховує необхідність підбору для кожної категорії учнів з 
особливими освітніми потребами такої композиції методів і прийомів, які б дали 
найбільший результат. 

Таке поєднання вимагає органічного поєднання методів і прийомів 
художнього розвитку в арт-педагогіці з методами і прийомами корекційно-
педагогічної роботи. Ця обставина змушує педагогів ретельно відбирати методи, 
враховуючи їхнє оптимальне поєднання у конкретній ситуації. 

Тому відбір і композиція методів та прийомів навчання й виховання в арт-
педагогіці повинні, з одного боку, максимально сприяти художньо-естетичному 
розвитку (формування художньої культури, художньо-творчих здібностей, 
художньо-творчої діяльності), з іншого – відповідати особливим освітнім 
потребам учнів і специфіці корекційно-педагогічної роботи. 

Така вимога ускладнює роботу вчителя й асистента вчителя, які повинні 
майстерно оволодіти технологією художньо-корекційного розвитку, потребує 
досить високої кваліфікації, відмінного знання основ арт-педагогіки та 
спеціальної педагогіки (а також основ суміжних наук), постійного творчого 
пошуку, знання індивідуальних особливостей своїх вихованців, їхніх інтересів, 
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схильностей, розуміння структури порушення в розвитку і володіння способами 
корекції за допомогою різних видів мистецтва. 

З огляду на своєрідність педагогічної роботи з дітьми з ООП, акцент в 
класифікації методів навчання і виховання необхідно зробити на тих, які 
загальноприйняті як у загальній дидактиці, так і в спеціальній педагогіці. Однак 
всі вони залежать від специфіки впливу різних видів мистецтва. 

З метою успішної реалізації арт-педагогіки в освітньому процесі учнів з 
ООП, на нашу думку, необхідно: 1) активно використовувати художнє мистецтво 
для засвоєння інтелектуального і духовного досвіду дітей з ООП; 2) зважати на 
інтеріоризацію знань, умінь і навичок арт-спрямування, тобто подавати 
навчальний матеріал у різних модальностях на підставі існуючих у людини 
репрезентативних систем (візуальної, аудіальної, кінестетичної, полімодальної; 3) 
налагоджувати суб’єкт-суб’єктну сферу в комунікативному просторі «вчитель – 
асистент вчителя – дитина з ООП». 

Отож, арт-педагогіка з-поміж інших інноваційних педагогічних напрямів 
виокремлюється низками ознак: 

 використання в освітньому процесі засобів мистецтва; 
 домінування діалогу педагога з вихованцями в освітньому процесі; 
 спільна художня творчість педагога і учня, яка майстерно 

переплітається з найрізноманітнішими видами навчальної та позанавчальної 
діяльності; 

 «включення» творів мистецтва при вивченні різних предметів 
(засвоєння програмного матеріалу на внутрішньому, глибинному рівні, через 
зорове, вербальне та кінетичне сприйняття інформації). 

Таким чином застосовування арт-педагогічних технологій в освітньому 
процесі дітей з ООП має низку переваг: 

1. Полегшує процес здобуття освіти і дитині, і вчителю. Деякі складні за 
структурою, формою, змістом знання легше засвоюються за допомогою художніх 
образів різного порядку: зорових, слухових, тактильних та ін. Невербальне 
спілкування, навчання часто дає більш потужний ефект, ніж вербальний виклад 
навчального матеріалу вчителем. 

2. Сприяє соціально схваленому виходу агресивності та іншим негативним 
почуттям, які нерідко виникають у процесі спілкування педагога з учнями з ООП. 

3. Дає можливість отримати незалежну інформацію для інтерпретації і 
діагностичних висновків про учня з ООП. 

4. Дозволяє опрацьовувати навчальний матеріал в інтерактивному режимі з 
опорою на досвід педагога і вихованця з ООП, що робить знання, вміння і 
навички особистісно значущими. 

5. Допомагає налагодити відносини між учителем і учнями, створити 
найбільш сприятливі умови для ведення діалогу, без чого немає продуктивного 
навчання. 
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6. Розвиває рефлексивну культуру, почуття внутрішнього контролю, 
необхідного в процесі освіти. Звернення до мистецтва впорядковує емоційну 
сферу, яка на рівні з інтелектуальною бере участь в процесі навчання. 

7. Сприяє збереженню цілісності людської особистості, впливаючи в 
першу чергу в процесі навчання на етичну, естетичну, емоційну сфери 
особистості. 

8. Залучає учнів з ООП до духовної культури людства через єдину систему 
цінностей педагогіки, науки, мистецтва, оперуючи одночасно (а часом 
паралельно) в освітній діяльності різними методами пізнання наукових і 
мистецьких явищ. 

9. Сприяє розвитку всіх органів почуттів, мислення, пам'яті, уваги, волі в 
процесі навчання, виховання, розвитку засобами класичного або народного 
мистецтва. 

10. Озброює педагога системою методів й прийомів, що уможливлюють 
прийняття учнем різноманітних знань, радісне входження в світ знань, 
«пропускання» їх в себе (інтеріоризація). 

11. Сприяє соціалізації учня з ООП у соціумі, а, отже, самопізнанню, 
самовизначенню, самореалізації через залучення до результатів творчості всього 
людства, через власну творчість. 

12. Слід пам’ятати, що людині властиво з народження відчувати потребу в 
прекрасному: дитині подобаються яскраві красиві іграшки, вона швидше 
заспокоюється і засинає під приємну музику або колискову матері. Приємна 
музика заспокоює, піднімає настрій, підвищує життєвий тонус. 
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