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ПРОБЛЕМА ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ ОСОБИСТОСТІ  
В НАУКОВОМУ ОСЯГНЕННІ 

 
Акімов Вадим Юрійович, 
здобувач ступеня доктора філософії PhD, 
Рівненський державний гуманітарний 
університет, м. Рівне 

 
Створення сприятливих умов для розвитку зростаючої особистості, 

отримання належної освіти водночас із захистом усіх прав і свобод, зокрема від 
насильства і жорстокого поводження, що гарантовані державою, є головним 
завданням державної освітньої політики. Проте нині спостерігаються тенденції 
вияву жорстокого ставлення, цькування, булінгу в молодіжному середовищі в 
закладах освіти та насильства в сім'ї, у місцевому співтоваристві й т.ін. Тому 
захист здобувачів вищої освіти від жорстокості, протидії насильства, 
попередження злочинів проти них є надзвичайно актуальним завданням та 
потребує пошуку шляхів вирішення на рівні держави, суспільства, громади, 
закладу освіти. 

 Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження дозволив з’ясувати, 
що для визначення її сутності варто дослідити низку взаємопов’язаних понять, 
таких як: «насильство» «превенція», «профілактика». Поняття «насильство» 
потрактовують як будь-яке свідоме і навмисне застосування сили одного 
індивіда/групи людей проти іншого/інших з метою встановлення над ними влади 
і контролю; умисний фізичний чи психологічний вплив однієї особистості на 
іншу, проти її волі, що спричиняє цій особистості фізичну, моральну, майнову 
шкоду, або містить у собі загрозу заподіяння зазначеної шкоди зі злочинною 
метою. Особистість, яка вчиняє насильницькі діяння, усвідомлює їх характер, 
передбачає наслідки цих діянь і бажає або свідомо допускає їх настання [1; 2]. 

Щодо понять, як «превенція», «профілактика», «запобігання» тощо, зміст 
яких є нетотожним, то в науковій літературі дослідники використовують термін 
«превенція» (франц. – prevention від лат. praeventio – випереджаю, попереджаю) – 
попередження, запобіжні, попереджувальні дії; процес та заходи, спрямовані на 
недопущення чогось, зокрема правопорушень [3]. Таким чином, його слід 
розглядати як синонім попередження, що містить профілактику та запобігання. 

Поняття «профілактика» (від prophylaktikos – запобіжний) розглядають як 
здійснення попередніх заходів для недопущення будь-чого; тобто це комплекс 
заходів, спрямованих на те, щоб готовність до вчинення протиправних дій не 
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виникла. Запобігання, на відміну від профілактики, передбачає виконання низки 
заходів, коли є підвищений ризик вчинення правопорушення. Протидія ж 
вчиненню правопорушень відбувається тоді, коли є певні умови, за яких 
розпочато протиправну діяльність, тобто вже існує факт протиправного діяння.  

Зазвичай розрізняють три види профілактики насильства:  
- загально соціальна – система соціальних заходів, спрямованих на 

усунення негативного впливу об’єктивних і суб’єктивних факторів, які сприяють 
учиненню правопорушень; 

-  спеціальна – частина соціального процесу, що базується на використанні 
засобів, методів і прийомів для врегулювання й усунення негативних чинників, 
які можуть викликати таке діяння; 

-  індивідуальна – загальний і спеціальний вплив на зростаючу особистість, 
поведінка якої свідчить про її готовність до вчинення правопорушення. 

Профілактику та протидію насильства слід трактувати як соціально 
спрямовану діяльність держави, її органів і посадових осіб, громадських 
організацій, закладів освіти та окремих громадян, спрямовану на виявлення 
причин і умов вчинення правопорушень, ліквідацію факторів, які спричиняють 
формування антигромадської поведінки зростаючої особистості, ліквідацію 
правопорушень як соціального явища та забезпечення під час такої діяльності 
прав та свобод громадян [4].  

Таким чином, захист здобувачів освіти від жорстокості, протидії 
насильства, попередження злочинів проти них має міждисциплінарний характер, 
що передбачає забезпечення реалізації та захист прав, свобод й інтересів 
громадян, охорону громадського порядку, забезпечення громадської безпеки і 
встановленого порядку проведення різних видів діяльності. 
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В умовах сьогодення відбувається розвиток української національної 

системи виховання, що базується на основних принципах гуманізму та 
демократизації. Відтак, активним суспільним суб’єктом має бути особистість із 
високим рівнем моральної свідомості, творчої активності, відповідальності, яка 
керується у своїй діяльності й поведінці загальнолюдськими моральними  
цінностями. Саме таку особистість покликана виховати школа, як соціальний 
освітній інститут.  

Зміст початкової освіти складає основу різнобічного розвитку учнів, 
формування у них мислення, пізнавальних інтересів, оволодіння навичками 
здобувати знання. У цей період у молодших школярів інтенсивно формуються 
інтелектуальні, соціальні і моральні якості. У початковій школі учні отримують 
основи знань з навчальних дисциплін, правил поведінки та розуміння 
загальнолюдських моральних цінностей, що стануть основою їх подальшої 
життєдіяльності. 

Проблема формування загальнолюдських моральних цінностей 
розглядається різноаспектно, зокрема, як-от: психологічні механізми та 
закономірності морального виховання школярів розкрито в дослідженнях 
психологів (І. Бех, М. Боришевський, Р. Павелків, Л. Рувинський та ін.); проблему 
формування моральних якостей, моральної культури поведінки на основі 
загальнолюдських моральних цінностей досліджено С. Гончаренком, 
Т. Дем`янюк, А.Кузьмінським, Н. Мойсеюк, В.Омельяненком, І. Харламовим та 
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ін.; національний аспект у розвитку теорії морального виховання 
охарактеризовано О. Вишневським, Ю. Руденком, Б. Чижевським та іншими.  

Моральне виховання має свою структуру, яка включає такі компоненти: 
моральна свідомість, моральні почуття, моральна діяльність [4, с.73]. Оскільки 
суспільство висуває до зростаючої особистості певні моральні вимоги, що 
відображаються у вигляді відповідних уявлень і понять, то система їх становить 
моральну свідомість людини. Вона суб'єктивно регулює поведінку особистості. 
Зміст моральних уявлень і понять зумовлюється як загальнолюдською мораллю, 
так і національною належністю особистості, особливостями суспільних відносин, 
життєвою практикою, коли здійснюється усвідомлення (самоусвідомлення) 
людиною себе як особистості і свого місця в суспільній діяльності людей [4].   

Емоційну складову моральної діяльності особистості становлять моральні 
почуття. Вони характеризують внутрішню позицію зростаючої особистості, 
ставлення до самого себе, до людей, до явищ суспільного життя, до суспільства в 
цілому. Це такі почуття, як-от: сорому, совісті, обов'язку, гідності, дружби, 
колективізму, патріотизму, які спонукають ресурси розуму, емоцій, волі 
сконцентруватися на тому, щоби навчитися слухати інших, розуміти їх, 
допомагати в усьому необхідному, тобто здійснювати непростий перехід від 
моральної свідомості до морального вчинку [4]. 

Моральна діяльність формується на світоглядній основі, мотивах 
поведінки і виявляється як властивість особистості. Моральні відносини 
формуються в процесі спілкування, на основі якого здійснюється пізнання 
особистості, обмін інформацією, взаємне оволодіння досвідом суспільного життя 
і діяльності. У процесі спілкування виникають відповідні переживання. 

Процес формування загальнолюдських моральних цінностей 
потрактовується як формування потреб і мотивів, цілей та оцінок щодо 
формування якостей моральної особистості, враховуючи те, що цінності спочатку 
віддзеркалюються суб`єктивно, а згодом набувають об`єктивного значення.  

Моральність особистості виявляється в її діяльності і ставленнях, що 
мотивують цю діяльність: формуються ставлення школярів до Батьківщини, до 
інших країн і народів, до праці, своїх обов'язків, до прекрасного, матеріальних і 
духовних цінностей, до природи і т. ін. Основними критеріями моральності 
людини є її переконання, моральні принципи, ціннісні орієнтації, а також вчинки 
у ставленні до близьких і незнайомих людей. Ми вважаємо, що моральною слід 
вважати таку особистість, для якої норми, правила і вимоги моралі виступають як 
її власні погляди і переконання, як звичні форми поведінки. А головними 
завдання морального виховання при цьому є  формування моральної свідомості;  
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виховання і розвиток моральних почуттів; вироблення умінь і навичок моральної 
поведінки. 

Таким чином, моральне виховання – це виховна діяльність школи, сім'ї з 
формування в учнів моральної свідомості, розвитку моральних почуттів, навичок, 
умінь, відповідної поведінки. Моральне виховання розпочинається в сім'ї, 
продовжуючись у процесі соціалізації особистості. Його основу складають 
загальнолюдські моральні цінності, моральні норми, які є регуляторами 
взаємовідносин у суспільстві. 

Список використаних джерел: 
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Національно-культурний компонент у семантиці слова стає об’єктом 

вивчення в українському мовознавстві і набуває активного розвитку у контексті 
Нової української школи. Етнокультурознавча лексика розглядалася лінгвістами: 
В. Русанівським, О.Паламарчуком, М.Пилинським, Г.Сиротиніною, 
Н.Ніколаєвою та ін., які зазначають, що слова, національно-культурний 
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компонент яких знаходиться за межами лексичного поняття, але потенційно-
наявний у свідомості і пам’яті носія мови, складають шар етнокультурознавчої 
лексики. За допомогою саме таких слів людина засвоює інформацію, пов’язану з 
історією, побутом, культурними традиціями, у тому числі український 
мовленнєвий етикет, загальнолюдські цінності та ідеали [2]. 

Сукупність усіх слів, наявних у будь-якій мові, називається лексикою, або 
словниковим запасом цієї мови. Під поняттям “сукупність усіх слів” треба 
розуміти не просто суму їх, а струнку і складну систему лексичних одиниць мови, 
в їх взаємозв’язках і залежностях, що виявляються у процесі мовлення [4].  

Словникове багатство української мови характеризується не тільки 
кількістю слів, а й різноманітними стилістичними, виражальними можливостями 
цих слів, тобто здатністю їх передати найтонші відтінки думки, психічного стану, 
почуттів людини.  

Найістотнішу частину лексики становлять слова, яким властива 
номінативна функція. Це такі мовні одиниці, які  співвідносяться з якимось 
елементом об’єктивної дійсності. Існування слова усвідомлюють не лише фахівці, 
озброєні лінгвістичними знаннями, а й інші носії мови незалежно від їх професій. 
Для них ця одиниця становить цілком окреслену реальність. За допомогою слів 
виражають думки, почуття, до слів прислухаються, засвоюють нові і незнайомі 
слова, вивчають слова інших мов, забуті слова рідної мови згадують [4].  

Значеннєва і формальна окресленість, вільна відтворюваність в усному і 
писемному мовленні дають можливість виділяти окремі слова, повторювати їх у 
разі потреби. Поняття слова лягло в основу великої кількості стійких сполук, що 
використовуються як влучні характеристики морально-етичних якостей людини, 
манери спілкування [2]. 

У лінгводидактичній шкільній практиці неодмінною умовою вивчення 
мови є різні форми словникової роботи, орієнтованої на ознайомлення учнів з 
новими словами, що позначають конкретні предмети дії, ознаки, абстрактні 
поняття, виступають важливими орієнтирами в пізнавальній діяльності. Такі 
форми роботи безпосередньо випливають з реальності існування слова, з тієї 
важливої функції, яка властива йому у вихованні людини [1].  

Слово, “незважаючи на всі труднощі, пов’язані з визначенням цього 
поняття, являє собою одиницю, яка невідступно уявляється нашому розумінню як 
щось центральне в механізмі мови”[3].  

Усі слова української мови становлять її словниковий склад. Він є 
найбільш рухливим, бо в ньому відбиваються усі зміни в житті суспільства. 
Проте переважна частина слів не реагує на різні зміни у суспільстві і зберігає свої 
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первісні значення і сталий склад. Більшість цих слів є нейтральними зі 
стилістичного погляду і вживаються у різних функціональних стилях мови. Вони 
належать до загальновживаної лексики, бо зрозумілі кожній людині, яка володіє 
українською мовою. Кожний народ бачить світ по-своєму, через призму рідної 
мови. Система понять, усвідомлена народом і закріплена у значеннях слів, 
характеризується своєрідністю. Багатство нашої лексики виявляється не лише в 
різноманітності груп лексики, а й в обсязі семантики. Переважна більшість слів 
української мови є багатозначними [2]. 

У словниковому складі української мови є значна частина професійної 
лексики, яка пов’язана з назвами різних знарядь, матеріалів, процесів 
виробництва. У кожній галузі виробництва, професійної діяльності створюється 
своя лексика. Ця лексика міститься у тлумачних термінологічних словниках. 

До термінологічної лексики належать слова, використовувані для точного, 
максимально несуперечливого визначення понять, які становлять специфіку 
найрізноманітніших галузей науки і техніки [3]. 

Словниковий склад української мови весь час змінюється, оскільки 
змінюються окремі предмети і явища, які оточують людину. У мові відбувається 
два протилежних процеси – одні слова у словниковому складі з’являються, а інші 
зникають. Це відбувається поступово. Нові й застарілі слова вживаються у мові 
рідко, тому їх зараховують до пасивної лексики. 

Українська мова за час свого багатовікового розвитку перебувала у 
контактах із сусідніми і віддаленими мовами. Ці контакти найбільшою мірою 
виявилися у запозиченні численних слів, які органічно входили до лексичної 
системи української мови, у багатьох випадках повністю адаптуючись у ній і 
навіть втрачаючи первісний статус одиниць іншомовного походження. Лексичні 
запозичення  фактично становлять один з найважливіших чинників розвитку 
кожної мови, яка претендує на високий культурний рівень, на відображення 
сучасного їй стану інтелектуального, культурного, економічного і політичного 
розвитку суспільства [3]. 

Таким чином, етнокультурознавча лексика відображає національні 
особливості української мови. Саме цю лексику впродовж століть намагалися 
замовчати, вивести з активного словника, називаючи означені слова застарілими, 
етнокультурознавчими. Відродження української мови шляхом широкого 
використання у навчанні мови такої лексики – важливе методичне завдання 
сучасного освітнього процесу. 

Список використаних джерел: 
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 
Берегова Інна Петрівна,  
Боць Софія Олексіївна,  
здобувачі ступеня вищої освіти 
«молодший бакалавр»,  
науковий керівник:  
Сулімова Л.О., викладач української мови 
та літератури, Володимир-Волинський 
педагогічний фаховий коледж 
ім. А. Ю. Кримського Волинської 
обласної ради, м.Володимир-Волинський  

 
У сучасних умовах, коли спілкування дітей інколи обмежується короткими 

повідомленнями в соціальних мережах, і більшість часу вони проводять перед 
екранами комп’ютерів, особливого значення набуває проблема формування 
комунікативної компетентності. Варто приділити значну увагу формуванню цієї 
компетентності під час пандемії, коли навчання не завжди відбувається офлайн, 
тобто в очному режимі, адже діти позбавлені можливості живого спілкування. 
Особливостям формування комунікативної компетентності школярів приділяли 
значну увагу такі провідні педагоги і лінгвісти XIX століття: В.Г. Бєлінський, 
М.Ф. Бунаков, К.Д. Ушинський та інші. На комунікативно-діяльнісний підхід до 
вивчення мови вказують сучасні вітчизняні та зарубіжні науковці А.Й. Багмут, 
В.П. Бєломорець, М.С. Вашуленко, Т.О. Ладиженська, О.Н. Хорошковська та 
інші. 
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Сьогодні поняття комунікативної компетентності учнів початкової школи 
набуває деяких особливостей, що вимагають додаткової уваги й зусиль для 
реалізації компетентнісного підходу. Особливо важливим є створення умов, за 
яких у молодших школярів з’явилося б бажання та потреба щось сказати, виявити 
власні почуття, та створення ситуацій відповідних до спілкування. Напрацювання 
цих умов є однією з ланок формування комунікативної компетентності в учнів 
початкових класів. 

На нашу думку, формування комунікативних здібностей молодших 
школярів залежить від методів та технологій навчання. Ефективними з цього 
погляду будуть інтерактивні технології колективно-групового навчання, що 
сприяють розвитку комунікативних навичок: обговорення проблем у загальному 
колі, вправа «Мікрофон», прийом «Незакінчене речення», вправа «Навчаючи 
вчусь», технологія «Мозаїка», метод аналізу ситуації, метод проєктів, 
асоціативний кущ, «Акваріум», ПРЕС та інші. 

У формуванні комунікативних навичок важлива роль належить також 
синтаксису, до вивчення якого учнів зацікавлюють за допомогою різноманітних 
інтерактивних методів та технологій. Засвоєння синтаксису в початковій школі 
сприяє розвитку і вдосконаленню будови мовлення учнів. Уміння будувати різні 
типи речень є основою комунікативних вмінь і навичок. Тому вправи із складання 
словосполучень і речень є невід’ємною частиною навчального процесу. Назвемо 
деякі з них: відновлення або побудова речень із розрізнених слів, поділ 
деформованого тексту, надрукованого без великих букв і розділових знаків, на 
окремі речення, поступове поширення речень за допомогою питань, складання 
речень за схемами. Редагування речень. 

Наведемо приклад вправи з відновлення речень із розрізнених слів. У 
початковій школі на уроці української мови рекомендуємо запропонувати 
відновити кілька речень. Можна запропонувати такі завдання на окремих 
слайдах. Ефективними у формуванні комунікативних вмінь є й застосування 
таких творчих вправ зі складання речень 

На нашу думку, такі творчі вправи варто проводити під час підготовки 
дітей до переказів, використовуючи вправу «Мікрофон». Також їх доцільно 
використовувати для формування комунікативних компетентностей на онлайн-
уроках, адже на їх виконання не потрібно багато часу. 

Ефективним у формуванні комунікативних умінь і навичок учнів є 
складання творів. Ця робота потребує знаходження мовних засобів для вираження 
думки. Її доцільно виконувати учням самостійно або з опорою на різний 
допоміжний матеріал: план, словосполучення, ключові речення, початок чи 
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кінець тексту, малюнок, серія малюнків, які зручно розмістити на інтерактивній 
дошці. 

Потрібно виходити за рамки стереотипів, установок та поточних рольових 
ситуацій, завжди передбачати продуктивне спілкування. 

Практичні методи, наприклад метод проєктів, формують в молодших 
школярів уміння використовувати набуті мовні знання, удосконалювати вміння й 
навички під час виконання відповідних вправ. 

Педагогу доцільно виправляти помилки та систематично проводити роботу 
щодо їх запобігання, використовуючи інтерактивний метод аналізу ситуації та 
обговорення проблем у загальному колі для кращого засвоєння матеріалу.  

Ми вважаємо, що уроки слід будувати так, щоб учні одержували приклади 
комунікативно досконалої вимови й навчалися правильно використовувати 
засоби мови для побудови власного висловлення. 

Список використаних джерел: 
1. Вашуленко М. Формування мовної особистості молодшого школяра в 

умовах переходу до 4-річного початкового навчання. Початкова школа. 2001. 
№5. С. 11–14. 

2. Єфіменко І.М. Формування комунікативних умінь і навичок учнів 
початкових класів шляхом використання інтерактивних методів. URL: 
https://www.cuspu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/viii-mizhnarodna-naukovo-
praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-u-pryrodnycho-
matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-3-innovatsii-v-osviti-
metodolohichni-teoretychni-praktychni-ta-metodychni-aspekty/9518-formuvannya-
komunikatyvnykh-umin-i-navychok-uchniv-pochatkovykh-klasiv-shlyakhom-
vykorystannya-interaktyvnykh-metodiv-navchannya 
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Сьогодні більша частина дітей шкільного віку, які мають доступ до 
Інтернету, щодня проводять значну частину свого часу у цифровому просторі, 
який формує життя дітей, створюючи можливості й ризики для їхнього 
благополуччя. 

Цифрове середовище, зокрема мережа Інтернет, сьогодні є не лише 
важливим джерелом інформації, але і способом комунікації, який зменшує 
відстані, наближає кордони, долає перепони у спілкуванні. Комунікація у 
віртуальному просторі має свої особливості, що приховують як позитивні, так і 
негативні сторони. Сьогодні, інформаційно-комунікаційні технології є важливим 
інструментом  під час здобуття освіти, соціалізації, самореалізації та успішного 
майбутнього підростаючого покоління. Водночас їх використання може 
створювати ризики для здоров'я, розвитку та благополуччям дітей, які можуть 
виникнути у зв’язку з використанням мережі Інтернет, зокрема: домагання, 
онлайн-вербування дітей для вчинення злочинів, участь у екстремістських 
політичних чи релігійних рухах або для цілей торгівлі людьми; зображення та 
популяризація насильства та нанесення собі ушкоджень, зокрема, самогубств; 
принизливі, дискримінаційні або расистські вирази або заклик до такої поведінки; 
залякування, переслідування та інші форми утисків, шантаж, висловлювання 
ненависті, хакерство, азартні ігри, або інші порушення прав, тощо. 

Тому, на сьогодні одним з пріоритетних завдань освітнього закладу (у 
співпраці з батьками, громадськістю) є забезпечення безпечного освітнього 
цифрового середовища, формування цифрової грамотності дітей у Всесвітній 
мережі, посилення ефективності проведення заходів для розвитку 
компетентностей безпечної поведінки дітей і молоді в Інтернеті. Школа сьогодні 
покликана сприяти реалізації й захисту прав дитини та прав людини в сучасному 
цифровому світі. 

Сучасні діти та молодь, прагнучи отримати новий досвід та яскраві емоції, 
дізнатися, на що вони здатні та перш за все усім продемонструвати свою 
винятковість. Ось чому, соціальні мережі стають для них платформою для 
отримання визнання та самоствердження. Однак, несформована психіка, емоційна 
нестабільність через великий потік інформації, можливі соціальні невдачі та 
бажання втекти від реальних проблем, вимушена ізоляція під час карантину 
знижують їх критичність до обраних ними способів поведінки. 

Аналіз інформації, отриманої під час ознайомлення із проведеними 
науковими дослідженнями щодо питання «Перебування дітей в Інтернеті», дає 
можливість переконатись, що майже 34% дітей віком від 6 до 17 років щодня 
присвячують від 3 до 5 годин перебуванню в мережі  Інтернет.  Ще  13% дітей 
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проводять в Інтернеті від 5 до 7 год, а 10% – більше 7 годин щодня. 1–2 години 
щодня користуються Інтернетом ще 28% осіб. Лише 5% респондентів 
користуються Інтернетом менше, ніж годину на день. При цьому на навчання дві 
третини дітей витрачають в Інтернеті менше 2 годин на день, 28% – менше 
години та 37% – від 1 до 2 годин. Ще майже 16% витрачають на навчання в 
Інтернеті 3–5 годин, і ще близько 5% – більше 5 годин.  

Глобальне поширення вірусу COVID-19 призвело до збільшення числа 
дітей, які вперше почали користуватися Інтернетом для продовження своєї освіти 
та підтримки соціальної взаємодії, а комунікація через мережу Інтернет стає 
буденністю, але володіння навичками безпечної поведінки характерне не для 
кожної дитини, а багато батьків виявилися не в змозі контролювати своїх дітей. 
Чисельність випадків небезпечної поведінки дітей, зокрема обумовлених впливом 
соціальних мереж в Інтернеті, постійно зростає. Саме тому, набуття 
компетентності безпечної поведінки в цифровому середовищі залишається 
актуальним як для дітей, так і для їх батьків та педагогів.  

Втілення принципів соціально-педагогічного супроводу формування 
безпечної поведінки в Інтернеті у професійній діяльності педагогів освітнього 
закладу допомагають організувати роботу щодо дотримання, захисту та реалізації 
прав дитини в цифровому середовищі:  

- Принцип визнання Інтернету як значущого для підлітка чинника 
соціалізації.  

- Принципу зосередження на можливостях, які надає Інтернет, і його 
позитивному впливі на розвиток. 

- Принцип розуміння поняття «права людини онлайн». 
- Принцип систематичної оцінки впроваджуваних програм з формування 

безпечної поведінки в Інтернеті. 
- Принцип участі дітей у розробці та втіленні програм, що їх стосуються. 
- Принцип скоординованої взаємодії з батьками та педагогами. 
- Принцип готовності педагога до впровадження діяльності з формування 

безпечної поведінки в Інтернеті. 
- Принцип доступності інформації. 
Для реалізації вищезазначених принципів роботи на практиці слід 

розробити цілу низку засобів правового захисту для усунення умов, за яких існує 
загроза або порушуються права дитини в цифровому середовищі. Та найкраще це 
зробити за допомогою превентивних заходів. 

Педагогічний колектив закладу приділяє особливу увагу питанням безпеки 
дітей, що відносяться до найбільш вразливої категорії користувачів Інтернету. 
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Підтримують та впроваджують програми, спрямовані на навчання грамотного і 
безпечного використання Інтернету дітьми, зокрема: навчально - методичні 
ресурси  розміщені на веб-сайтах МОН України, Інституту модернізації змісту 
освіти, Освіта, Дія та інших. 

Як бачимо, з одного боку, цифрове середовище надає безліч можливостей 
для спілкування та навчання, а з іншого можуть виникнути ризики для здоров'я, 
розвитку та благополуччям дітей. Проте, дитина в першу чергу потребує 
підтримки з боку батьків, педагогічних працівників, громади загалом.  

Список використаних джерел: 
1. Черних О. О. «Керівництво із соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки підлітків в інтернеті»: навчально-методичний 
посібник., К.: ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2017. – 104 с. 

2. Черних О. О. Онлайк: навчально-методичний посібник. Київ: ВАІТЕ, 
2020. 108 с. 

3. Соня Лівінгстон, Єва Лівенс, Джон Карр  Посібник з питань прав 
дитини в цифровому середовищі для органів державної влади. 82 с. 

4. Дізнайся про свої права в цифровому середовищі Рекомендації Ради 
Європи щодо поваги, захисту та здійснення прав дитини в цифровому 
середовищі.  URL:  https://www.coe.int/en/web/portal/home.  
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к.пед.н., доц. Веремчук А.П.,  
Рівненський державний гуманітарний 
університет, м. Рівне 
 

Серед найважливіших тенденцій, що супроводжували розвиток приватної 
вищої освіти у світі на початку ХХІ століття, вченими визначено модернізацію 
університетської автономії, що притаманно й сучасним закладам вищої освіти 
України, в тому числі й недержавним [6]. 

Розвиток системи вищої освіти України, що сама по собі є однією з 
найбільших систем світу, відбувався за специфічних соціально-економічних, 

https://www.coe.int/en/web/portal/home
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суспільно-політичних і культурно-освітніх умов. В умовах Радянського Союзу 
система освіти загалом, і вищої зокрема, характеризувалась надмірним 
державним контролем, заідеологізованістю, тривалою ізоляцією від світового 
освітнього досвіду, нездатністю адаптуватися до ринкових умов, що зумовило 
Кризовий стан освіти в кінці ХХ століття. 

Розбудові приватної вищої освіти в Україні сприяло проголошення 
державної незалежності 24 серпня 1991 р. Упродовж останніх десятиліть 
вітчизняна освіта розвивалася в напрямі європоцентризму, що свідчить про 
ефективність раціонального поєднання традиційного державного і нового 
приватного сектору в системі вищої освіти. 

Подальшому становленню мережі приватних закладів вищої освіти 
України сприяло ухвалення низки нормативних документів. У Національній 
доктрині розвитку освіти в Україні (2002) вказано, «стратегічним завданням 
держави на сучасному етапі є формування багатоваріантної  інвестиційної 
політики, яка передбачає можливість залучення до фінансування освітньої галузі 
різноманітних коштів: приватних осіб, підприємств, організацій, міжнародних 
фондів та товариств, благочинних внесків тощо» [2]. У преамбулі до Закону 
України «Про вищу освіту» (2014) визначено, що фінансова позиція 
«встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування 
системи вищої освіти, створює умови для посилення співпраці державних 
органів і бізнесу з закладами вищої освіти на принципах автономії вищих шкіл 
поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою підготовки 
конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та 
інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб 
суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях» [3]. Все це 
створює сприятливі передумови для подальшого розвитку приватної вищої 
освіти України й потребує підготовки цілого пакету нормативних актів. 

Сучасна приватна вища освіта – структура саморегульована (здатна 
самостійно й оперативно реагувати на зовнішні чинники), самофінансована 
(задовольняє свої витрати доходами від реалізації освітніх послуг), 
підприємницька (діє на свій страх і ризик, виключно під свою відповідальність, 
піклуючись про результат – якість освітнього процесу і фінансові доходи) [4].  

У сучасній системі освіти України триває процес оптимізації мережі 
закладів вищої освіти, у тому числі приватних. Так, відповідно до річного звіту 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за 2020 рік станом 
на грудень 2020 року в Україні налічувалося 650 закладів вищої освіти І–IV 
рівня акредитації, з них 344 – приватних (проти 813 і 176 у 2010 році), з них 455 
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закладів вищої освіти ІІІ–IV рівня акредитації, з них 167 – приватних (кількість 
яких порівняно з 2010 роком збільшилась на 70) [5].  

Аналіз інформаційних ресурсів дозволяє виокремити десятку найкращих 
приватних закладів вищої освіти: Український католицький університет, 
Університет імені Альфреда Нобеля, Львівський торговельно-економічний 
університет, Львівський медичний інститут, Харківський гуманітарний 
університет "Народна українська академія", Міжрегіональна Академія 
управління персоналом, Київський медичний університет, Українсько-
американський університет Конкордія, Університет економіки та права "КРОК", 
Академія адвокатури України [1]. 

Відповідну рейтингову таблицю оприлюднено інформаційним освітнім 
ресурсом «Освіта.ua», який склав консолідований рейтинг закладів вищої освіти 
України 2021 року, взявши за основу найбільш авторитетні серед експертів та 
засобів масової інформації вітчизняні рейтинги («Топ-200 Україна», «Scopus» та 
«Бал ЗНО на контракт»). Варто зауважити, що більшість зазначених закладів 
демонструють не тільки стабільно високі рейтингові показники, але й 
забезпечують високу якість підготовки фахівців різних спеціальностей, 
затребуваних на батьківщині та за її межами. 

Потенціал приватної вищої освіти, зокрема її інтелектуальні, матеріальні, 
інформаційні, соціально-культурні ресурси, може посприяти реформуванню 
національної системи вищої освіти, інноваційної освітньої діяльності, 
впровадженню новітніх наукових і технологічних досягнень у практику 
підготовки фахівців, інтенсифікації наукових досліджень, забезпеченню творчої 
самореалізації і гармонійного розвитку особистості фахівця, поглибленню 
співпраці і кооперації закладів вищої освіти і наукових установ; інтеграції 
недержавної освіти в загальноєвропейський і світовий освітній простір [4]. 

Отже, сьогодні розвиток приватної вищої системи освіти в Україні є 
результатом оновлення освітньої системи, її повноцінного входження в нові 
соціально-економічні та суспільно-політичні умови, що спонукає до конкуренції 
серед постачальників освітніх послуг, а, отже, і до зростання якості освіти. В 
цілому приватні заклади вищої освіти є більш пристосованим до реформ у 
освітній галузі та курсу на децентралізацію органів державної влади та 
місцевого самоврядування, що вимагає широкої автономії закладів вищої освіти. 
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НАВЧАЛЬНО-ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПРИВОДИТЬ ДИТИНУ ДО УСПІХУ, НА 
УРОЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 
Білоконь Регіна Володимирівна, 
вчитель англійської мови,  
Сидорук Галина Василівна,  
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Рівненський навчально-виховний 
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Важливість досвіду полягає в осмисленні та визначенні його актуальності 

для сучасної української молоді мати навички та вміння міжкультурного 
спілкування, тобто сформовану соціокультурну компетенцію для успішної 
реалізації свого творчого, інтелектуального та духовного потенціалу, а також 
майбутнього кар’єрного росту у професійній діяльності. Здатність вести 
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міжкультурний діалог визначає не тільки кар’єрні, професійні та інші стосунки 
офіційного характеру але й особисті зв’язки та контакти, коли міжнародний обмін 
у сфері освіти та виробництва з кожним роком набуває все більших обсягів. 
Таким чином, міжкультурне спілкування поступово стає невід’ємною частиною 
повсякдення. 

Гра, як відомо, є провідною формою діяльності дитини в молодшому 
шкільному віці. Не секрет, що багато видатних педагогів слушно звертали увагу 
на ефективність використання ігор у процесі навчання. І це зрозуміло. У грі 
виявляються особливо повністю і часом несподівано здібності людини, дитини 
особливо. 

Гра – особливо організоване заняття, що вимагає напруги емоційних і 
розумових сил. Гра завжди передбачає прийняття рішення - як вчинити, що 
сказати, як виграти? Бажання вирішити ці питання загострює розумову діяльність 
граючих. Але що стосується дітей, гра для них, перш за все - захоплююче заняття. 
Цим вона і приваблює вчителів, в тому числі і вчителів іноземної мови. У грі всі 
рівні. Вона доступна навіть слабким учням. Більш того, слабкий з мовної 
підготовки учень може стати першим в грі: винахідливість і кмітливість тут 
виявляються часом більш важливим, ніж знання предмета. Почуття рівності, 
атмосфера захопленості і радості, відчуття посильності завдань - все це дає 
можливість дітям подолати сором'язливість, що заважає вільно використовувати 
чужу мову, і благотворно позначається на результатах навчання. Непомітно 
засвоюється мовний матеріал, а разом з тим виникає почуття задоволення. 

Головним елементом гри є ігрова роль, не настільки важливо яка, важливо, 
щоб вона допомагала відтворювати різноманітні людські відносини, що існують в 
житті. Тільки якщо відокремити і покласти в основу гри відносини між людьми, 
вона стане змістовною і корисною. Що стосується розвиваючого значення гри, то 
воно закладено в самій її природі, бо гра - це завжди емоції, а там де емоції, там 
активність, там увага і уява, там працює мислення. 

Хотілося б виділити цілі використання ігор на уроках іноземної мови. 
Основних цілей шість: 

1. формування певних навичок; 
2. розвиток певних мовленнєвих умінь; 
3. навчання вміння спілкуватися; 
4. розвиток необхідних здібностей і психічних функцій; 
5. пізнання (у сфері становлення мови); 
6. запам'ятовування мовного матеріалу. 
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Таким чином, «навчальні цілі виступають перед дитиною не в явному 
вигляді, а маскуються. Граючи, дитина не ставить навчального завдання, але в 
результаті гри віна чогось навчається» [3]. Ставити мету – відпочити, 
переключитися - немає ні необхідності, ні резону: характер гри як такої зробить 
свою справу. Але не всяка гра (нехай сама жива і цікава) підходить для цієї мети. 
Тому вибір потрібної гри - одна з першочергових завдань викладача іноземної 
мови. Цей вибір повинен проводитися з урахуванням цілеспрямованості гри, 
можливості поступового її ускладнення і лексичного наповнення. Відібрані для 
заняття ігри відрізняються від звичайних дитячих ігор тим, що фактор уяви, 
фантазія дитини, вигадані ситуації відходять як би на задній план, а домінантою 
стають спостереження і увага. Враховуючи специфіку гри в процесі навчання 
дітей іноземної мови, викладач керує ходом гри і контролює його. Ігрові прийоми 
виконують безліч функцій в процесі розвитку дитини, полегшують навчальний 
процес, допомагають засвоїти матеріал, який збільшується з кожним роком, і 
ненав'язливо розвивають необхідні компетенції. 

Включення ігор в процес навчання забезпечує можливість мовної 
практики, пропонує контекст і умови, при яких мова використовується в повному 
обсязі як лінгвістичне явище і засіб спілкування, виступає інструментом 
діагностувальної роботи як для вчителя, так і для учня, висвітлюючи труднощі, 
які зустрічаються, розвиває творчі здібності мислення. 

Крім того, що ігри мають величезну методологічну цінність, вони просто 
цікаві як учителю, так і учневі. Знання, засвоєні без інтересу, не забарвлені 
власним позитивним відношенням, емоціями, не стають корисними. Отже, в 
іграх, щоб досягти кращого результату, необхідно поєднувати знання мови, 
психологію і методику викладання. 

Таким чином, з власної практики вважаємо, що використання ігор на 
уроках англійської мови, дає підставу навчальній грі бути істотним дидактичним 
матеріалом і займати гідне місце в арсеналі педагогічних засобів. 
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м. Чернівці 

 
На сучасному етапі модернізації української освіти основним завданням є 

підвищення якості та задоволення пізнавальних потреб всіх здобувачів освіти 
відповідно до їх індивідуальних особливостей, а одна з найбільш актуальних 
проблем – інклюзивне навчання та психолого-педагогічний супровід дітей з 
особливими освітніми потребами (ООП). Інклюзивне навчання – забезпечення 
рівного доступу до освіти для всіх хто навчається з урахуванням особливих 
освітніх потреб та індивідуальних можливостей. Для забезпечення ефективності 
та доступності освітнього процесу необхідне спеціальне технічне оснащення 
освітніх організацій, а також підвищення кваліфікації керівників, педагогічних 
працівників, спеціалістів в галузі освіти дітей з ООП. 

У сучасному світі інформаційно-комунікаційні технології стають 
найважливішим фактором, що визначає розвиток суспільства. Володіння 
інформаційними технологіями є необхідною якістю всіх людей, в тому числі і 
людей з особливими освітніми потребами. В останні роки комп’ютер все частіше 
застосовується в напрямі спеціального навчання як найбільш адаптивний та легко 
індивідуалізований засіб навчання. Грамотне застосування різноманітних 
комп’ютерних технологій сприяє ефективній корекції порушень і створює 
особливе «терапевтичне» середовище, стимулюючи розвиток особистості дитини 
з ООП [2]. 

Для дітей з обмеженими можливостями – навчання основ комп’ютерної 
грамотності та нових інформаційних технологій дасть можливість в подальшому 
легше адаптуватися до умов дорослого життя, до вибору професії, до 
дистанційного навчання (за необхідності), до спілкування з зовнішнім світом. 

Одним із основних напрямів щодо підвищення ефективності та якості 
корекційного та навчального процесу в умовах спеціальної та інклюзивної освіти 
є впровадження ефективних інформаційних технологій, зокрема комп’ютера і 
його складових. 

Великий внесок у вивчення процесів інформатизації освіти та вирішення 
проблем комп’ютерних технологій навчання зробили Г. Бійчук, В. Биков, В. 
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Волинський, Р. Гуревич, О. Дубініна, Ю. Жук, В. Коваль, Д. Костюкевич, 
О.Красовський, П. Полянський В. Скульська, Т. Якушина [4]. 

Вченим Ю. Носенко виділено три основні шляхи використання ІКТ в 
інклюзивній освіті: використання у компенсаційних цілях; використання з метою 
вирішення освітніх завдань; використання з метою вирішення комунікативних 
завдань [3, с.145]. 

Призначення комп’ютерів відповідно до реабілітаційного процесу може 
бути дуже багатогранним і широким. Перш за все, це розвиваючі та навчальні 
комп’ютерні ігри, які стали одними з методів корекції інтелектуальних, рухових і 
мовленнєвих порушень. Розвиток творчих здібностей з «інформаційної культури» 
відбувається також за допомогою графічного редактора. 

Ефективними інформаційними технологіями в навчанні дітей з ООП, 
можна вважати книги з доповненою реальністю або AR-книги (augmented reality) 
– фізичні або цифрові копії традиційних книг, які можна «оживити» додатковим, 
нетрадиційним контентом за допомогою використання технологій. Цей контент 
може бути простим, наприклад, як файл зображення, відео, або звуковий запис, 
або складним, як ціла анімаційна послідовність чи навіть гра або дія пов’язана з 
традиційними медіа. Тому можна спробувати використати видання з доповненою 
реальністю як спосіб зацікавити дитину книгою та читанням загалом [1, с.50]. 

Робота з дітьми та підлітками з обмеженими можливостями здоров’я 
потребує щоденних пошуків нових форм та методів роботи. Однією з таких форм 
може бути мультиплікація. 

У більшості дітей з ООП спостерігається низький рівень розвитку 
основних психічних процесів: мови, уваги, пам’яті та інших. Всі ці особливості 
розвитку призводять до труднощів у освоєнні програмного матеріалу. Сучасні 
діти з цікавістю дивляться мультфільми, їм легше сприймати візуальну 
інформацію, тому вчителям-логопедам, вчителям-дефектологам та педагогам-
психологам на допомогу у вирішенні корекційних завдань приходить 
мультиплікація. Процес створення дітьми мультфільмів дозволяє поєднувати такі 
прийоми роботи, як ІКТ – технології (перегляд знятого матеріалу, дублювання, 
монтаж мультфільмів – разом із педагогами), арт-терапія (ліплення персонажів 
мультфільму), казкотерапія (вигадування сюжету чи казки), ігротерапія 
(обігравання персонажами сюжету казки), відеотерапія (перегляд результатів 
своєї роботи) [2]. 

Отже впровадження ефективних інформаційних технологій у навчанні 
дітей з ООП забезпечують кардинальне покращення доступу до інформації та 
підтримки комунікацій та можуть стати потужним дидактичним та 
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комунікаційним засобом, який у свою чергу закладає основу суттєвого прогресу в 
особистому розвитку, дозволяючи людям з особливими освітніми потребами 
повноцінно брати участь у житті суспільства. 
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У формуванні всебічно розвиненої особистості чільне місце належить 

етичному вихованню. Етичне  виховання як один з головних напрямків роботи 
вчителя сучасної початкової школи – це виховна діяльність, що має на меті 
сформувати стійкі моральні якості, потреби, почуття, навички і звички поведінки 
на основі ідеалів, норм і принципів моралі, участі у практичній діяльності.  

Одним з основних завдань сучасної школи є формування у дітей 
загальнолюдських духовних цінностей та орієнтирів. Серед них доброта, любов 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=598864&razdel=217
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до ближніх, повага до навколишніх. Сьогодні стає очевидним, що будь-які 
порушення або відсутність культури поведінки, її моральних норм, негативно 
відбиваються на моральному та емоційному стані суспільства, його фізичному та 
психічному здоров`ї. 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства все більшої 
гостроти набуває проблема моралі та етичної культури, посилення їх ціннісного 
аспекту. Етична культура виступає способом осягнення дійсності, є 
спрямовуючою силою до вершин моралі, людського духу, усвідомлення цінності 
людського життя, особливо в умовах суспільно-економічної кризи. Це актуалізує 
необхідність переходу від авторитарних до гуманістичних принципів виховання 
підростаючого покоління, утвердження цінностей добра, справедливості, честі, 
гідності, совісті, обов’язку, відповідальності [1, с. 159]. 

Сьогодні найпоширенішими методами виховання етичної культури є 
методи впливу на моральну свідомість та переконування. До них належать: 
розповідь, роз'яснення, переконування словом і прикладом, перегляд кінофільмів, 
діафільмів, театральних вистав, слухання музики, знайомство з творами 
образотворчого мистецтва тощо. Також ознайомившись із сучасною літературою 
можна додати до засобів виховання етичної культури молодших школярів такі 
методи і прийоми як: казки, бесіди, вірші, приклад дорослих, проблемні ситуації, 
ігри, складання самостійно казок чи оповідань, читання та обговорення 
оповідань, розгляд ілюстрацій, етичні ігри типу скромні звірятка, ігри типу 
турботливий господар [3, с. 67]. У цій роботі вчителю допомагають 
інформаційно-комунікаційні технології. 

Індивідуальні форми роботи (бесіди, консультації) повинні забезпечити 
особистісний підхід до виховання школярів, сприяти встановленню довірливих і 
щирих стосунків учня і вчителя, допомогти краще розкрити індивідуальність 
дитини та забезпечувати краще засвоєння нею основ етичної культури.  

Мікрогрупові форми роботи використовуватися на етапі активного 
засвоєння отриманих знань у практичній діяльності і сприяти формуванню у 
дітей духу команди, товариськості, дружби. Колективні форми роботи повинні 
долучати учнів всього класу, що виховувало б у дітей відповідальність за 
доручену справу, спільні інтереси. У масових формах роботи брати участь 
повинні діти однієї паралелі, початкової школи чи всієї школи, а також до них 
долучатися батьки, що дозволяло б дітям відчути власну причетність до якоїсь 
спільної справи, шкільної спільноти, суспільства загалом.  

Під час проведення виховних годин вчителям потрібно активно 
використовувати такі інтерактивні методи, як «Незакінчене речення», «Мозковий 
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штурм», «Мікрофон», які давати змогу кожному учневі висловити власну думку. 
Методи  «Акваріум», «Два - чотири – всі разом» сприяють не лише активному 
обговоренню проблеми, а й пошукам спільного рішення. Методи  «Ґронування», 
«Навчаючи – вчусь» спонукають дітей ділитися досвідом у парах, групах. У 
«Громадських слуханнях», «Ток-шоу», «Інтерв'ю» повинні брати участь усі учні 
класу, що сприяє розвитку діалогічного мовлення, культури спілкування, етичних 
норм поведінки.  

У ході виховних годин має використовуватися комплекс вербальних 
методів: бесіди, роздуми, розповідь, роз'яснення, пояснення; різноманітні творчі 
завдання, такі, як «Чарівна квітка», «Букет побажань», «Сонячний характер»; 
метод проблемних ситуацій, привчання, вправляння.  

Етичні бесіди (інформаційна етична бесіда, бесіда-повідомлення, бесіда 
роздум) мають використовуватися з метою поглиблення вже набутих на уроках і 
виховних заняттях етичних знань. Дієвим засобом у вихованні основ етичної 
культури будуть міні-тренінги, що проводяться для молодших школярів («Мої 
добрі справи», «Хочу, можу, треба», «Гості і гостини», «Даруємо і отримуємо 
подарунки», «Український етикет», «Чи знаєш ти свої права?», «Природа - наш 
друг», «Телефонна розмова», «Вітальні листівки», «Непорозуміння, сварки, 
конфлікти», «Вчимося жити в дружбі й мирі», «Передбачай наслідки своїх 
вчинків»), у ході яких діти відпрацьовують уміння і навички етичної поведінки.  

Діти долучаються до основ етичної культури у перебігу ігрової діяльності: 
у рольових, сюжетно-рольових іграх, іграх-змаганнях, іграх-драматизаціях, іграх-
театралізаціях, іграх-подорожах [2, с. 28].  

Отже, головна мета виховання основ етичної культури молодших школярів 
сформувати в учнів ціннісне ставлення до себе, до батьків, до оточуючих, до 
природи, до Батьківщини через актуалізацію етичних знань про добро і зло, 
справедливість, честь і гідність, совість, обов'язок, відповідальність та їх 
осмислення, самостійне узагальнення та відкриття моральних істин, визначення 
критеріїв моральної оцінки явищ і дій, формування в учнів відповідних почуттів, 
мотивів та потреби чинити морально, закріплення набутих знань у практичній 
діяльності. 
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Прогрес у світі науки, техніки, технологій у ХХ ст. зумовив стрімкий 

розвиток процесу інформатизації суспільства. Як за кордоном, так і в Україні 
розширюються межі використання засобів інформації, інформаційних ресурсів, 
мереж, систем тощо. Інформаційні технології все глобальніше проникають у різні 
сфери життя людини, зокрема й у сферу освіти. Досліджуючи проблему 
інформатизації освіти, І. Завальна наголошує, що її «можливо розглядати лише в 
контексті загальної інформатизації суспільства. Інформаційний вибух, який 
охопив сучасний світ, привів до ситуації, завдяки якій обсяг знань, що породжує 
світова спільнота, кожні два-три роки подвоюється, а відтак адекватною реакцією 
розвинених країн світу став перехід від індустріального до інформаційного 
суспільства» [2, с. 213]. 

Важливим стратегічним завданням розвитку інформатизації суспільства в 
Україні є формування інформаційної компетентності громадян, що включає 
комп’ютерну й інформаційну грамотність. Досягнення цієї мети можливо 
реалізувати через систему освіти, через цілеспрямовану інноваційну діяльність 
педагогів із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). У 
працях В. Осадчого та К. Осадчої інформаційно-комунікаційні технології 
розглядаються як «технології розробки інформаційних систем і побудови 
комунікаційних мереж, що, зазвичай, передбачає психолого-педагогічний 
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супровід процесів проєктування, розроблення, упровадження та підтримки…» [5, 
с. 49]. Аналіз шкільної практики свідчить, що використання ІКТ в освітньому 
процесі підвищує мотивацію учіння здобувачів освіти, забезпечує ширші 
можливості для реалізації індивідуального підходу, інтенсифікує навчальну 
діяльність школярів. 

З огляду на це, зростає роль учителя в процесі формування нового, 
інформаційного типу суспільства, що покладає на педагогічного працівника 
особливу відповідальність, адже він повинен демонструвати здатність навчатися 
упродовж життя, систематично поповнювати і оновлювати знання, оволодівати 
сучасними технологіями та способами застосування інноваційних інформаційно-
комунікаційних засобів, забезпечувати формування інформаційної 
компетентності учнів. 

В умовах інформатизації освіти оновлюється зміст, змінюються методи та 
форми взаємодії зі школярами, переосмислюються функції та завдання педагога в 
освітньому процесі. У Концепції «Нова українська школа», в науково-
педагогічний літературі останніх років характеризуються нові ролі вчителя 
сучасного ЗЗСО, які презентуються термінами іншомовного походження: тьютор 
(наставник), модератор (той, хто здійснює підтримку і організацію активної 
роботи групи), фасилітатор (той, хто забезпечує успішну групову комунікацію та 
взаємодію), ментор (той, хто веде за собою), коуч (тренер; той, хто сприяє 
досягненню цілей, успіху) тощо [3; 4]. Ефективне виконання таких ролей 
сприятиме реалізації комплексу різнопланових цілей інформатизації освіти.  

Першочерговим завданням вчителя в контексті означеної проблеми 
вважаємо систематичне вдосконалення та розвиток власної інформаційної 
культури. Фахівець, який сам володіє грунтовними навичками володіння 
інформаційними засобами, користування інформаційними системами, 
платформами, застосунками здатний вести за собою вихованців у світ власних 
інтересів, показувати приклад, ділитися досвідом, допомагати і підтримувати 
школярів на шляху підвищення їхньої інформаційної компетентності. Сучасний 
педагог повинен спонукати здобувачів освіти до активності, самостійності, при 
цьому забезпечуючи педагогічний супровід та підтримку; консультувати та 
допомагати у пошуково-дослідницькій діяльності, організовувати середовище для 
прояву творчості та ініціативності.  

Інформатизація освіти передбачає широке застосування у процесі навчання 
комп’ютерів, що також веде за собою зміну ролі вчителя. Досліджуючи означену 
проблему, В. Андрієвська зазначає, що «головною функцією педагога стає 
завчасне моделювання схеми діяльності учнів із комп’ютером відповідно до 
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змісту і мети уроку, реалізація комунікативних умов, коли вчитель своїми 
висловлюваннями і діями створює «проблемні ситуації», що стимулюють учнів 
до аналізу, усвідомлення змісту навчального матеріалу, активізують їхню 
пізнавальну діяльність» [1, с. 42]. Учена наголошує, що у процесі ІКТ-
орієнтованого навчання педагог повинен консультувати учнів під час їхньої 
діяльності із програмними засобами, сприяти взаємодії дітей між собою, а також 
надавати психологічну підтримку, якщо школярі її потребують (підбадьорення, 
підтримка впевненості у власних силах, попередження проблем, з якими можуть 
стикнутися учні під час роботи з інформаційними засобами і т. ін.). 

Використовуючи в освітньому процесі інформаційно-комунікаційні 
технології, вчителям варто акцентувати увагу на формуванні в учнів умінь 
працювати з інформацією самостійно, відбираючи необхідне, доцільне, важливе, 
адже повідомити дітям готовий матеріал нині недостатньо, оскільки 
інформаційний потік та його обсяг швидкозмінні, і через нетривалий період часу 
значна частина відомостей може стати неактуальною.  

У процесі самостійного пошуку інформації школярі часто потребують 
спрямування їхньої діяльності, стимулювання та організації обміну думками за 
результатами роботи. Тому вчитель повинен застосовувати різні прийоми 
мотивації, спрямовувати здобувачів освіти не закритися у віртуальному світі під 
час роботи в широкому інформаційному полі, а налагоджувати групову 
комунікацію, обмін інформацією та досвідом. 

Таким чином, інформатизація освіти передбачає оновлення ролей та 
функцій вчителя, а їх ефективне виконання педагогом сприяє розвитку 
інформаційного суспільства в Україні. 
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На сучасному етапі розвитку суспільства діти у 4 – 5 років, які вміють 

читати (промовляти вголос написане), вже не рідкість. Не є винятковими і люди, 
які не люблять читати з першого класу й упродовж життя. Однак читання – один 
з основних засобів пізнання, навчання. Учні, в яких недостатньо сформована 
навичка читання, будуть відставати не тільки в навчанні, але й в особистісному 
розвитку. Результати досліджень різних авторів свідчать про наявність певних 
труднощів в опануванні навички читання молодшими школярами 
загальноосвітніх шкіл (С. Іваненко, Д. Кравчук, Р. Лєвіна, М. Певзнер, 
І. Садовнікова, Л. Спірова, А. Ястрєбова). У період шкільного навчання 
різноманітні огріхи мовленнєвого розвитку призводять до виникнення труднощів 
під час оволодіння навичкою читання. А це гальмує засвоєння багатьох інших 
шкільних предметів. Таким чином, пошук шляхів розв’язання вказаної проблеми 
видається актуальним. 

Методичні основи формування і розвитку навички читання у молодших 
школярів розроблені А. Богуш, М. Вашуленком, В. Горецьким, І. Ґудзик, 
О. Джежелей, Л. Климановою, Г. Коваль, В. Науменко, М. Наумчук, 
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Г. Олійником, М  Омороковою, О. Савченко, Н. Скрипченко та ін. Аналіз 
літератури засвідчив, що автори методичних посібників на перше місце ставлять 
різні провідні фактори успішного оволодіння навичкою читання молодшими 
школярами: необхідність розвитку оперативної пам’яті та уваги учнів 
(І. Федоренко); впровадження сиситеми спеціальних вправ та їх багаторазове 
повторення (В. Зайцев); інформаційно-ціннісний підхід (А. Кушнір); врахування 
особливостей розвитку різних якостей навички читання (М. Оморокова). Відомий 
методист В. Горецький обґрунтував теорію продуктивного багаторазового 
читання. Інші методисти (Г. Коваль, І. Ґудзик, М. Наумчук) значну увагу 
приділяють спеціальній методиці активного впливу на навичку читання, на такі її 
складові, як зорове, слухове, змістове сприйняття; вважають, що якість читання 
вголос і мовчки може бути підвищена через оволодіння способами читання та 
засвоєння тих умінь, сукупність яких дає якісний рух у читанні. Частина 
методистів наголошує на необхідності враховувати індивідуальні особливості 
роботи мовнорухового, слухового, зорового рецепторів, що постачають 
мовленнєву інформацію в мозок. 

Методичні рекомендації для роботи з учнями, які недостатньо оволоділи 
навичкою читання такі. 

1. Завдання навчитися правильно і швидко читати поряд із завданням 
формування позитивного ставлення до читання, має бути поставлено перед 
учнями вчителями початкової школи, адміністратора. 

2. Ці завдання мають бути прийняті учнями та їхніми батьками. 
3. Учителі, учні, батьки мають бути навчені спеціальних вправ з техніки 

читання. Їм необхідно зрозуміти, що читання і робота з техніки читання не одне й 
те саме. Для цього необхідно організовувати тематичні батьківські збори і 
консультації. 

6. Оволодівання необхідною технікою читання не повинно зводитись до її 
епізодичних замірів. 

7. Робота з техніки читання для учнів, що поки не досягли успіху, має 
проводитись кожен день.  

Для цього можна виконувати одну з вправ на становлення техніки читання: 
учень сам або разом з батьками вибирає текст, змінюючи його кожного дня, 
підраховує кількість слів у ньому (приблизно 100 слів). Декілька разів він читає 
один і той самий текст, кожного разу впродовж однієї хвилини і записує кількість 
слів, прочитаних за першу хвилину, другу і т.д., у таблицю звіту. Аналізує учень 
результати, зафіксовані в таблиці, разом з батьками або вчителем кожні 7-10 днів 
від початку роботи. 
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8. Робота з техніки читання не повинна перевищувати 10 – 15 хвилин 
упродовж дня, але в кожному випадку необхідна перевірка усвідомлення 
прочитаного твору. 

Значення контролю з формування навички читання переоцінити важко. В 
результаті цієї роботи знімаються труднощі в читанні, страх і невпевненість учнів 
у власних силах. Вони набувають позитивного ставлення до читання. Означена 
робота єднає дітей і батьків, учителів і адміністратора у прагненні досягнути 
єдиної мети.  

Учитель завжди повинен уміло і спокійно реагувати на помилки учнів. Всі 
свої зусилля він має спрямувати на попередження типових помилок, що 
досягається шляхом аналізу і виявлення закономірностей їх виникнення. Якщо 
учні неодноразово повторюють ті самі помилки, то згодом вони переростуть у 
негативну навичку, яку важко ліквідувати. Водночас необхідно закріплювати 
позитивний досвід учнів. Негативна реакція вчителя на кожну помилку, 
виправлення її, вимога повторити правильний варіант лише гальмують розвиток 
мовлення, оскільки стримують бажання висловлюватися. 

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в удосконаленні 
технології, спрямованої на розвиток особистості молодшого школяра, 
формування його моральних і навчальних якостей та розумових здібностей.  
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В Україні, як і в інших розвинутих країнах світу, освіта визнана однією з 
провідних галузей розвитку суспільства. Стратегічні напрями розвитку освіти 
визначено Конституцією України, Законом України  «Про освіту», Національною 
доктриною розвитку освіти, указами Президента України, постановами Кабінету 
Міністрів України [3]. 

Освіта завжди була дуже важливою для суспільства. Нині ми все частіше 
замислюємося над її значенням і змістом, оскільки вона не відповідає вимогам 
сьогодення. Наразі складні завдання стоять перед системою освіти України як з 
точки зору підвищення її якості, забезпечення творчого входження в 
європейський і світовий освітній простір, так і з точки зору демократизації 

в усіх її вимірах.  
Концептуальна засада Нової української школи – це плідна співпраця 

вчителів, батьків і дітей, партнерство на принципах взаємної довіри і поваги. На 
жаль, тривалий карантин став тестом на міцність цієї концепції, а також висунув 
освіті нові виклики. Не треба думати, що вони самі розв’яжуться, коли вірус 
вщухне. Пандемія коронавірусу COVID-19 призводить до значущих наслідків, які 
істотно вплинуть на майбутнє. Змінюється підсвідомість людей. 

Процеси цифровізації все більше впроваджуються у різні сфери нашого 
життя. Світ змінюється все швидше і швидше, тож деякі професії вмирають, а 
нові виникають. За оцінками Microsoft, 45% нинішніх здобувачів освіти будуть 
працювати за спеціальностями, яких ще не існує, велика кількість робочих місць 
зникне вже до 2022 р. Дуже скоро з’явиться новий клас людей, чий досвід, вміння 
й освіта будуть абсолютно непридатними в суспільстві. 

Аналітики, що спеціалізуються на дослідженнях ринку інформаційних 
технологій, припускають, що спалах коронавірусу COVID-19 здатний ще більше 
посилити розвиток ІКТ-галузі [1].  

Досягнення «цифрової зрілості» ключових галузей економіки допоможе 
Україні ожити після удару пандемії. Нині ключовий момент – це трансформація 
цифрової економіки. Основні ключові бар’єри цифрової трансформації – це брак 
спеціалізованих кадрів, фінансових ресурсів і відсутність можливостей 
впровадження окремих цифрових рішень. Основні питання, які ставить перед 
людством епоха цифрових технологій: що буде з людьми через кілька десятків 



ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ:  
ПОШУКИ ТА ПЕДАГОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ  

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, 24 ЛИСТОПАДА 2021 РОКУ 
 
 

 

33 
 

років? Як стати професіоналом в еру найпотужніших інформаційних систем? Як 
забезпечити собі майбутнє в світі роботи? Людина зовсім інакше почала 
сприймати цифровий світ і взаємодіяти з ним, а отже, інтерактивні платформи, 
віртуальна, доповнена і змішана реальність змінює спосіб його сприйняття. Для 
розв’язання виникаючих проблем і викликів, що стоять перед світом, необхідні 
нестандартні рішення. Впровадження цифрових технологій вже недостатньо, а 
потрібна організаційна трансформація і зміна корпоративної культури.  

В освіті цифровізація спрямована на забезпечення безперервності процесу 
навчання, тобто life-long-learning – навчання протягом життя, а також його 
індивідуалізації на основі advanced-learning-technologies – технологій просунутого 
навчання. 

Переваги цифровізації: 
1. Автоматизація навчального процесу 
2. Проведення занять, круглих столів, тощо через віддалений доступ 
3. Формування траєкторії розвитку кожного учня з конкретного предмету 
4. Розвиток творчого підходу до навчання 
5. Постійна доступність 
Недоліки цифровізації: 
1. Фактичне зростання навантаження педагога в умовах, яке нормативно не 

враховується у системі нормування оплати праці 
2. Нівелюється функція соціалізації здобувачів освіти 
Проблеми формування готовності здобувачів до функціонування у 

ринкових умовах є актуальними і належать до проблем соціального характеру, 
оскільки пов’язані з таким поняттям, як формування особистості, здатної до 
існування в сучасному суспільстві. Питання підвищення якості освіти через 
цифрові технології є актуальним сьогодні.  

Науковці, методисти, вчителі-практики пропонують педагогам сучасності 
впроваджувати різні інноваційні моделі і нові технології навчання: адаптивне 
навчання, змішане навчання, хмарне і мобільне навчання, систему управління 
e-learning, геймифікацію, персоналізацію, дистанційне навчання, цифровий 
сторітеллінг (hypertelling), навчання в співробітництві тощо. 

Сучасна освіта орієнтована на адаптивний підхід, який допоможе легко 
інтегрувати нові технології і трансформувати їх під дією мінливих пріоритетів. 
Персоніфікація, адаптація під здобувача освіти, індивідуальна траєкторія 
навчання — все це терміни, що стосуються тренду адаптивного навчання. 

На сьогодні стає актуальним використання дистанційної та змішаної форм 
навчання в поєднанні з традиційною. Для організації ефективної системи такого 
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навчання сучасні успішні заклади освіти роблять впевнені кроки. Передусім це 
надійні онлайн-ресурси, належна система контролю знань і відповідна 
платформа, де зосереджено все. Крім того – найкращий досвід і сформульовані 
загальні алгоритми навчання в умовах пандемії. 

Початком запровадження ефективної системи адаптивної освіти в Україні є 
поява масових відкритих онлайн-курсів, вебінарів, онлайнконференцій, інтернет-
тестування тощо. За останні роки з’явилися нові форми цифрового навчання за 
допомогою віртуальних лабораторій та ігор-симуляцій. Їх популярність в освіті 
можна пояснити тим, що вони надають можливість створити модель навчання, 
яка найбільшою мірою відображає запити сучасного покоління студентів. 
Швидкий розвиток технологій вже зараз провокує здобувачів постійно працювати 
над собою: вдосконалюватися, опановувати додаткові навички і змінювати 
професії. В якийсь момент вони перейдуть на самонавчання, але за певною 
системою і з досвідченим тренером. Актуальною проблемою у багатьох країнах 
світу є ліквідація розриву у навичках, які потребують роботодавці та які 
формують заклади освіти.  

Сучасна система освіти має бути сформована особистостями, які вміють 
досліджувати, надихати, вчити відкривати, здобувати і використовувати 
інформацію, розширюючи свої знання і створюючи щось нове. Робота педагогів 
має бути спрямована на демістифікацію цифрових навичок і обчислювального 
мислення. Зміни в освіті мають допомогти всім учасникам освітнього процесу 
отримати цінний і корисний освітній продукт, а здобувачам – бути щасливими і 
успішними. Наразі це єдиний спосіб вижити, а отже, немає майбутнього у тих, 
хто не готовий адаптуватися до нових швидкостей розвитку цифрових 
технологій. 
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Рівненської міської ради, м. Рівне 

 
На початковому етапі навчання іноземної мови надзвичайно  важливо 

розвивати в дітей позитивну мотивацію до вивчення іноземної мови та інтерес до 
пізнання світу навколо, а також розвивати формування іншомовної 
компетентності на наступному етапі. Англійський методист Г. Пальмер, який 
надавав великого значення початку вивчення іноземної мови писав: «Take care of 
the first two stages and the rest will take care of itself». 

Використання ігрових технологій на уроках іноземної мови в початковій 
школі є найефективнішим методом залучення здобувачів освіти до освітнього 
процесу. 

Адже головне завдання для вчителя вміти зацікавити здобувачів освіти у 
вивченні іноземної мови та з перших уроків викликати в них позитивне ставлення 
до предмета, вмотивувати необхідність та значущість володіння іноземною 
мовою як неповторним засобом міжкультурного спілкування. 

У школярів молодшого шкільного віку переважають ігрові інтереси, 
довільна поведінка, наочні образи мислення, практичне ставлення до 
розв’язування завдань. Зважаючи на це, на уроках застосовую метод 
«гейміфікації» – впровадження ігор, ігрових технік та ігрових практик з 
освітньою метою. Впровадження методу «гейміфікації» сприяє мотивації 
молодших школярів до освітнього процесу; розвиває розумові навички, 
просторову уяву та реакцію, заохочує до роботи в інтерактивному середовищі, 
формує практичні вміння та навички роботи у групах із закріпленням 
навчального матеріалу, сприяє організації самостійної роботи молодших 
школярів, робить освітній процес захоплюючим і цікавим, а змагання і 
винагорода за досягнення дозволяють учасникам не тільки підвищувати свій 
статус і отримати ще одну форму саморозкриття, а й отримати стимул, до прояву 
наполегливості, розвитку творчих здібностей школярів. 

Використовуючи набори «Lego Play box» на уроках впроваджую 
технологію навчання «Шість Цеглинок».  
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Вивчаючи тему «Кольори», використовую гру «Веселий Твістер». 
Пропоную дітям на парті розмістити 5 цеглинок різних кольорів (синього, 
жовтого, червоного, зеленого). По команді «Граємо» діти кладуть цеглинки на 
підлогу і виконують команди: торкнутися правою рукою до білої цеглинки, 
ліктем до синьої цеглинки, лівою ногою до жовтої цеглинки, коліном до червоної 
цеглинки, правою ногою до зеленої цеглинки. 

Використання гри та ігрових ситуацій забезпечує позитивну мотивацію 
здобувачів освіти в процесі навчання, допомагає спрямувати освітній процес на 
формування особистості дитини, її соціалізацію, розвиток пізнавальних інтересів, 
закріплення й удосконалення набутих знань, умінь і навичок природнім для дітей 
шляхом. 

Найбільшою популярністю користуються наступні ігри: гра «Auction», 
допомагає тренувати школярів у сприйманні звуків на слух. 

Я заздалегідь готую картки з малюнками предметів, назви яких відомі 
дітям, розкладаю малюнками догори. Здобувачі освіти стають навколо столу, 
висловлюю звук, або словосполучення, а школярі повинні швидко відшукати на 
столі малюнок предмета, назва якого починається з цього звука 
(звукосполучення). Той, хто найшвидше візьме картку, вважається 
найспритнішим покупцем. Перемагає той, хто купив найбільшу кількість речей. 

Закріплюючи лексичні одиниці що вивчаються, здобувачі освіти з 
захопленням грають у гру «I can see». Через бінокль, або щілину  промовляють 
слово, використовую флеш картки. 

Гра «Tower» допомагає закріпити не тільки лексику по темі, а й сприяє 
розвитку координації. Користується широкою популярністю серед здобувачів 
освіти 2 – 4 класів. Використовую одноразові стаканчики. Створюю дві команди 
хлопчиків та дівчаток. Перемішую ретельно картки, перевертаючи їх вгору. 
Учасники по черзі витягують картку. Якщо слово названо правильно, то гравець 
отримує право будувати вежу: ставить склянку на неї кладе картку. Поступово 
вежа росте, її стає все важче утримувати в рівновазі. Гра проходить дуже 
бурхливо, хлопці прагнуть не впустити вежу. Особливу насолоду приносить їм 
закінчення гри: якщо вежа добудована і не зруйнована, всі будівельники 
отримують право зруйнувати, дуючи на неї. 

Впровадження ігрових технологій на уроках іноземної мови підвищує 
інтелектуальну активність, пізнавальну самостійність та ініціативність здобувачів 
освіти, дає можливість засвоювати знання не примусово, а зацікавити школярів у 
їх вивченні. Нові освітні можливості виникають практично щодня. Варто 
дотримуватися та експериментувати у повсякденній навчальній практиці, адже 
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вони допомагають порушити закономірності та звички, створюють атмосферу 
емоційного піднесення, формують мотиваційну сферу молодшого школяра на 
уроках англійської мови. 
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НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ГРУ В НУШ 
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кафедри педагогіки початкової, 
інклюзивної та вищої освіти, Рівненський 
державний гуманітарний університет, 
м. Рівне 

 
Гра – це складне, багатогранне явище, яке неможливо однозначно 

трактувати. Вона посідає важливе місце в житті дітей молодшого шкільного віку, 
є для них засобом пізнання дійсності. 

Гра забезпечує перехід від пізнавальної мотивації до появи потреби у 
знаннях та їх практичного застосування. Ідеальна навчальна гра сприяє: 

– активізації розумових процесів; 
– підвищенню інтересу до навчання; 
– тренуванню пам’яті; 
– логічному міркуванню. 
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В. Сухомлинський зазначав, що «У грі немає людей серйозніших, ніж малі 
діти. Граючись, вони не лише сміються, а й глибоко переживають, іноді 
страждають» [Сухомлинський С.273]. Гра має давати дитині радість, розвивати 
творчі здібності, самостійність і ініціативу. 

Гра може бути включена в будь-який вид людської діяльності. Педагогічну 
гру доцільно широко використовувати як засіб навчання, виховання і розвитку 
учнів молодшого шкільного віку. Навчальна гра може тривати від кількох  
хвилин до цілого уроку й може використовуватися  на різних етапах уроку.  

Гри – це не просто забава, її можна використовувати як інструмент для 
досягнення конкретних цілей: згуртування учнів класу, пояснення нового 
навчального матеріалу у невимушеній формі, ознайомлення з місцевими та 
зарубіжними традиціями, виховання взаємоповаги один до одного тощо. 

Коли учні захоплені грою, вони навіть не помітять, що навчаються. Але 
варто памʼятати головний принцип: грати не заради гри, а заради навчання. Ігри 
виконують соціальну, міжнаціональну, розважально-надихальну та терапевтично-
діагностичну функції. 

Навчання через гру може відбуватися як за допомогою вільної гри 
(спрямовується дитиною), так і спрямованої гри (за умов, коли дорослі 
спрямовують, структурують ігрову ситуацію відповідно до певної навчальної 
мети). Важливою особливістю навчальних ігор є те, що вони розробляються 
дорослими, для них встановлюються правила, обмеження та підказки.  

Формат гри дозволяє зробити навчання захопливим процесом. А 
використання іграшок під час уроку допоможе молодшим школярам швидко 
опанувати нову для себе інформацію у невимушеному форматі навчання.  
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Серед навчальних ігрових прийомів для учнів початкової школи, які можна 
широко застосувати в новій українській школі є: 

- ігри з Lego (cприяють розвитку творчого мислення, памʼяті, логіки і 
зв’язного мовлення); 

- гра «Шість капелюхів» (розвитку критичного мислення); 
- пʼять ігрових прийомів («Так чи ні»; «Здивуй-но»; «Фантастична 

домішка»; «Ігрова мета»; «Знайди помилку» – роблять урок цікавим); 
- ігри та вправи для подолання дисграфії ; 
- квести. 
Учні початкової школи швидко втомлюються та часто відволікаються, щоб 

втримати їхню увагу, потрібно змінювати діяльність кожні 5-10 хвилин. З цією 
метою варто застосовувати вправи та прийоми для активізації уваги на уроці: 

– пальчикові ігри та гімнастика (сприяють розвитку зорової уваги, памʼяті, 
уяви, фантазії, комунікабельності); 

– кінезіологічні вправи («Слон»; «Ковпак мудреця»; «Дзеркальне 
малювання»; «Сова» –знімають емоційне та фізичне напруження); 

– руханки (чергують розумове навантаження з фізичним). 
Навчити учнів допомагати один одному та працювати у команді сприяють 

ігри, які допоможуть згуртувати клас, налаштувати клас на командну роботу: 
(«Наосліп», «Піраміда зі стаканчиків», «На виживання») та вправи на розвиток 
емпатії.  

Список використаних джерел: 
1. Зош Дж., Хопкінз Е, Дженсен Х. Біла книга. Навчання через гру та 
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Волинської обласної ради, м.Володимир-
Волинський 

 
Характерною особливістю сьогодення є зміни: постійні, швидкі, 

кардинальні, прогресивні, глобальні… Люди інтенсивно та продуктивно почали 
використовувати цифрові технології як для власних потреб так і для досягнення 
та реалізації спільних економічних, суспільних та громадських цілей. 
Середовище та й суспільство в цілому стали не лише набувати ознак цифрових, а 
й перетворилися на такі. Нові умови вимагають швидкого реагування навчальних 
закладів, що надають освітні послуги майбутнім учителям,  саме з питань 
формування професійної компетентності. 

У 2021 р. були запропоновані для громадського обговорення «Концепція 
виховання дітей та молоді в цифровому просторі» (НАПН України) та 
«Концепція цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року» (МОН 
України). У цих проектах окреслено суспільні виклики й стратегічні напрями 
навчання та виховання молоді в умовах цифрового освітнього простору, 
наголошено на необхідності впровадження розвитку цифрової компетентності 
працівників різних галузей для успішної реалізації кожною людиною свого 
потенціалу. Ця потреба поглиблена наслідками пандемії коронавірусу, яка 
загострила проблему опанування технологіями в системі освіти задля 
забезпечення прав людей на якісну освіту, – зазначає Міністр освіти і науки 
України Сергій Шкарлет. 

Існують різні трактування професійної компетентності вчителя. Однак 
базовою характеристикою даного поняття залишається ступінь сформованості в 
педагогічного працівника загальної культури та кваліфікаційних знань, умінь, 
методичної майстерності, гармонійна інтеграція яких в педагогічній діяльності 
дає оптимальний результат. 

В умовах періодичних локдаунів і карантинів саме цифрові технології 
дають змогу не зупиняти навчання, а безпечно продовжувати його в 
дистанційному або змішаному форматі. Тому сьогодні цифрова грамотність, 
цифрова компетентність для здобувачів педагогічної освіти стає пріоритетом.  

Володимир-Волинський педагогічний фаховий коледж ім А.Ю Кримського 
успішно реалізує проекти формування саме такої педагогічної компетентності у 
процесі підготовки майбутних учителів образотворчого мистецтва. У 
навчальному закладі створено єдине інформаційно-освітнє  середовище 
(корпоративний Google Classroom), де відбувається навчання у дистанційному та 
змішаному форматах. Всі студенти є зареєстрованими користувачами електронної 
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бібліотеки коледжу, учасниками віртуальних спільнот за інтересами, активними 
користувачами соціальних мереж та інтернету в цілому. На заняттях вони вчаться 
працювати з різноманітними цифровими пристроями; практикують створювати та 
застосовувати мультимедійні презентації, навчальні відео-ролики, комікси; 
отримують онлайн-консультування викладачів та психолога. 

Під час виконання курсових та дипломних мистецьких проектів студенти 
використовують можливості інтернету для спілкування з художниками та 
майстрами, творчість яких вони досліджують. Здобувачі мистецько-педагогічної 
освіти подорожують віртуальним світом: відвідують виставки, мистецькі заходи, 
майстер-класи; ознайомлюються з різними видами цифрового мистецтва (digital 
art); є слухачами дистанційних навчальних курсів; стають організаторами або 
учасниками челенджів, у яких пропагандують українське мистецтво або 
рекламують власний творчий продукт.  

Перевагою такої освіти є досягнення високих результатів мотивації 
навчальної діяльності, інтерактивна форма навчання; розвиток креативного та 
критичного мислення; збагачення емоційно-естетичного досвіду; розуміння 
можливостей успішної самореалізації у сфері художньо-педаглгічної діяльності. 
Разом з тим важливо, щоб майбутні учителі були обізнані про шляхи захисту від 
небезпеки та можливих ризиків, що існують у цифровому просторі; з наслідками 
плагіату та перевагами авторського права. 

Отже, для успішної реалізації освітніх реформ, для результативної 
діяльності в умовах цифрового середовища майбутній  учитель образотворчого 
мистецтва повинен вміти:використовувати цифрові технології для спілкування, 
співпраці та професійного розвитку; шукати, створювати та обмінюватися 
цифровими ресурсами; керувати та організовувати робочий і навчальний процес 
за допомогою цифрових технологій; використовувати цифрові технології та 
стратегії для оцінювання учнів; використовувати цифрові технології для 
підвищення інклюзивності та активного залучення учнів до навчання; сприяти 
цифровій компетентності своїх учнів. 
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Епоха становлення в Україні інформаційного суспільства супроводжується 

актуалізацією проблеми формування у дітей та молоді системи знань та 
практичних умінь грамотного орієнтування в інформаційних потоках, пошуку, 
критичного осмислення та практичного використання медіаінформації тощо. 

«Концепція впровадження медіаосвіти в Україні» чітко визначає вік, з 
якого доцільно розпочинати навчання особи грамотно користуватися засобами 
масової інформації, критично оцінювати отримувану інформацію та реалізувати 
власні зацікавлення шляхом медіатворчості. Відповідно до названого документу,  
дошкільний вік є надзвичайно сприятливим для ознайомлення дітей із азами 
медіаосвіти. Зокрема, у Концепції йдеться про таке: «медіаосвіта дошкільна є 
принципово інтегрованою і спрямована на збалансований естетичний та 
інтелектуальний розвиток особистості дитини…, забезпечує  її захист від 
агресивного медіасередовища…, уміння орієнтуватись, обирати і 
використовувати адаптовану відповідно до вікових норм медіапродукцію» [1, 
с. 14].  

Сьогодні в Україні маємо кілька парціальних програм з медіаосвітньої 
діяльності. У цьому контексті виділяються програми «Медіадошкільник» [2], а 
також «Медіасвіт для дошкільнят» [3]. Вони призначені для роботи з дітьми 
старшого дошкільного віку. У цих програмах чітко окреслений зміст дошкільної 
медіаосвіти.  

Зокрема, діти повинні отримати знання щодо сутності інформації, а також 
засобів її передачі. Не менш важливо, щоб діти були обізнані із основними медіа, 
знали їхні характеристики та уміли ними практично користуватися.  Їм доцільно 
надати знання, що торкаються історії виникнення різних медіа. Оскільки 

https://nus.org.ua/view/yak-uchytelyam-pidvyshhyty-tsyfrovi-kompetentnosti/
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неконтрольоване використання може принести шкоду, важливо аби вихованці 
були обізнані із засадами інформаційної безпеки. 

Важливо, аби у процесі медіаосвіти діти навчилися шукати та 
використовувати потрібну інформацію, диференціювати правду та неправду у 
твердженні, головне та другорядне у медіатексті. Доцільно також вчити 
дошкільнят пояснювати, що у медіатворі подобається, а що – ні.  

Актуальним аспектом медіаосвітньої роботи є залучення дітей до 
медіатворчості. Їм може бути цікаво творчо змінювати кінцівку медіатвору, 
імпровізувати з репліками персонажів, використовувати готові та створювати 
прості інформаційні продукти. 

Отже, зміст дошкільної медіаосвіти є доволі широким та важливим для 
опанування в реаліях сучасного інформаційного суспільства. Дитина, що засвоїла 
означені знання, уміння та навички, буде більш комфортно почувати себе у 
мінливому світі, сповненому інформацією, умітиме захистити себе від 
шкідливого впливу мас-медіа та водночас самовиразитися завдяки 
медіатворчості.  

Список використаних джерел: 
1. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція) / за ред. 
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Успішне вирішення завдань щодо вдосконалення підготовки 
висококваліфікованих педагогічних кадрів напряму пов'язане із охороною 
здоров'я студентської молоді.  

Відповідно до наукових досліджень, стан здоров'я студентської молоді у 
період навчання погіршується. Тобто, на початок другого року навчання кількість 
випадків хронічних захворювань серед молоді збільшується на 22%, на кінець 
навчання – на 43%. Кількість студентської молоді спеціальної медичної групи 
зростає з 10 до 20-25%, на кінець четвертого року навчання у складі спеціальної 
медичної групи перебуває вже близько чверті студентів [1]. 

Зниження рівня здоров'я у студентів є наслідком значного 
психоемоційного навантаження, порушень харчування тощо.  

На нашу думку, вирішенням такої проблеми є заняття з фізичного 
виховання в умовах закладу вищої освіти. Володіючи вагомим потенціалом, 
навчальна дисципліна «фізичне виховання» та застосовувані нею педагогічні 
технології сприяють оздоровленню студентів, вихованню їхньої життєвої позиції, 
приводячи психофізичний стан у розумну відповідність з біологічним та 
соціальним середовищем [2].  

У процесі наукового дослідження та аналізу літератури ми побачили, що в 
сучасному науковому просторі існують деякі розбіжності у визначенні провідних 
дефініцій вказаної нами проблематики. Хочу сказати, що культура здоров'я 
визначається як частина культури людини, яка пов'язана з її ставленням до свого 
здоров'я. 

У полі досліджуваної проблеми викликає інтерес позиція О. Трещевої, яка 
в своїх наукових працях зазначає, що культура здоров'я особистості 
характеризується наявністю позитивних цілей; відповідним ставленням до 
власного здоров'я, організацією здорового способу життя, що дозволяє активно 
регулювати стан людини з урахуванням індивідуальних особливостей організму 
[2]. 

Культура здоров'я є складовою частиною загальної культури людини, яка 
зумовлює соціалізацію особи в процесі життєдіяльності.  

Зауважимо, що вагоме значення у формуванні культури здоров'я студентів 
належить навчальній дисципліні «Фізичне виховання». Окрім цього, фізичне 
виховання студентів передбачає формування здорового способу життя студентів, 
прищеплення їм гігієнічних навичок, активізацію самостійної фізкультурної 
діяльності, розвиток наукового світогляду, сприяння становленню професійної 
фізичної кондиції молоді. 
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Тому у студентів формується здатність до самовизначення, потреба в 
здоровому способі життя, що визначає ставлення особистості до себе, свого 
здоров'я, психофізичного стану, режиму фізичних та інтелектуальних 
навантажень, раціонального використання вільного часу тощо [3, с. 4]. 

Отже, формування культури здоров'я студентів постає як завдання, без 
вирішення якого суспільство може понести доволі значні втрати людського 
потенціалу, що негативно позначиться на якості життя. Тому, аналіз зазначеної 
нами проблематики та пошук способів її вирішення є актуальним та 
невідкладним завданням сучасної педагогічної думки, тому що здоров'я 
відноситься до основних цінностей особистості [4]. 
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Цифрова інклюзія (Digital Inclusion) – це нові рішення щодо врахування 
індивідуальних особливостей особистості та створення в цифровому світі рівних 
можливостей для всіх. Саме технології створюють унікальні можливості для 
залучення людей з особливими потребами не лише в соціум, але й в економічне 
життя суспільства. 

Слід відзначити, що кожне заняття з комп’ютером викликає в учнів 
початкової школи емоційний підйом і бажання працювати на уроці, виконувати ті 
чи інші завдання. Це свідчить про вагомість ролі використання ІКТ на уроках, 
зокрема з дітьми з ООП. Цей спосіб навчання дуже привабливий для учнів і 
зокрема для вчителів, оскільки допомагає їм краще оцінити знання школяра, 
зрозуміти його, спонукає до пошуків нових, нетрадиційних форм і методів 
навчання. 

Одним із важливих напрямів досягнення якісно нового рівня освіти дітей з 
ООП є використання інформаційних технологій в освітньому процесі початкової 
школи. Їхнє застосування сприяє розвитку наочно-образного, наочно-дієвого, 
творчого видів мислення молодшого школяра, а також формує вміння приймати 
рішення у складній ситуації; розвиває навички самоосвіти й самоконтролю; 
закладає основи інформаційної культури й розвитку вмінь здійснювати обробку 
інформації та допомагає в соціалізації дітей. 

Комп’ютерні технології та мобільні додатки дозволяють істотно змінити 
способи керування навчальною діяльністю, залучити учнів молодшого шкільного 
віку до активної роботи класу. Використання інформаційних технологій 
допомагає вчителю підвищувати мотивацію навчання школярів і дає позитивні 
результати: підвищує рівень використання наочності на уроці; покращує 
продуктивність уроку; якісно встановлює міжпредметні зв’язки; надає 
можливість організувати проєктну діяльність учнів під керівництвом учителя; 
сприяє налагодженню взаємодії педагога з учнями з ООП; змінює ставлення до 
ІКТ як до універсального інструменту для роботи в будь-якій сфері 
життєдіяльності. 

Мобільний додаток «Digital Inclusion» створено як рішення для 
альтернативної та додаткової комунікації, коли вербальна комунікація 
неможлива, зокрема дітей і дорослих з аутизмом і людей після інсульту, травм, 
під час лікування,  а також для розвитку мовлення та творчого мислення 
всіх. Презентація застосунку як першого україномовного додатка «Digital 
Іnclusion» для безбар’єрного спілкування всіх відбулася 17 червня 2021 року. 
Його створено за ініціативи компанії «Хуавей Україна» у співпраці з 
громадською організацією «Здорове суспільство» (м. Одеса) та соціальним 
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підприємством «ДивоГра» (м. Бровари Київської області) в рамках соціального 
партнерства  за підтримки Міністерства освіти й науки України.  Також у 
створенні взяли участь експерти, представники батьківських організацій, 
державних інституцій, закладів загальної середньої та вищої освіти, медіа, 
бізнесу. Застосунок можна завантажити на телефони та планшети (на всіх 
операційних системах); створено його вебверсію www.dimobi.org.ua [1]. 

Керівник департаменту комунікацій  «Хуавей Україна» Дун Айбо 
наголосив на важливості об’єднання зусиль усіх зацікавлених сторін: «Новітні 
технології мають значний потенціал для спільного пошуку рішень, важливих для 
суспільства. Технології впливають на всі сфери нашого життя, тому потрібно 
разом учитися, працювати, знаходити інноваційні рішення, які створюють рівні 
можливості для всіх у цифровому світі. Мобільний додаток «Digital Inclusion» – 
це результат соціального партнерства» [1]. 

Він унікальний, тому що: це перший у світі україномовний мобільний 
додаток для розвитку та реабілітації мовлення; застосунок багатофункціональний 
для цілісного росту людини – розвитку мовлення та творчого мислення; 
популяризує культурну спадщину та сучасне мистецтво з використанням 
технологій; має доступну програму для використання на різних типах мобільних 
пристроїв (смартфонах і планшетах) і комп’ютерах; залучаються всі зацікавлені 
сторони – від ідеї до готового продукту в процес обговорення концепції, 
розробку, тестування мобільного додатку, довгострокову й системну співпрацю 
для його подальшого розвитку [3]. 

Таким чином, використання застосунку «Digital Inclusion» зорієнтоване на: 
створення в суспільстві екосистеми та культури підтримки особистості з 
розладами аутистичного спектра та іншими порушеннями мовлення; вільне 
спілкування всіх; розвиток особистості, безбар’єрність і готовність до рівних 
можливостей у цифровому суспільстві. 
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Зауважимо, що професійна підготовка майбутнього викладача не зводиться 
тільки до отримання сукупності знань і розумових навичок, необхідно спільне 
формування розумових, вольових та емоційних якостей особистості. 

На важливість критеріїв для підвищення педагогічної майстерності 
викладачів в університеті звертала увагу Н. Оверко, яка до таких критеріїв 
відносить: загальнопедагогічну підготовленість, здатність до професійно-
педагогічної діяльності, професійно-особистісну готовність, професійно-
педагогічну креативність [2, с. 124]. 

Основними критеріями майстерності педагога В. Ягупов називав такі 
ознаки його діяльності як: доцільність (за спрямованістю); ефективність (за 
результатами); гуманність, демократичність і діалогічність (за характером 
спілкування); оптимальність (у виборі змісту і засобів); творчість чи 
оригінальність (за змістом діяльності); науковість (за змістом матеріалу, що 
викладається, і за характером діяльності) [3]. 

Отже, критерії розвиненості педагогічної майстерності можна назвати 
мірилом для визначення рівня розвитку педагогічної майстерності майбутнього 
викладача у ЗВО.  

На основі теоретичного аналізу наукових праць щодо розуміння сутності 
педагогічної майстерності та вивчення різноманітних підходів до визначення її 
розвиненості, а також визначених умов розвитку педагогічної майстерності 
викладача нами виокремлено такі критерії: когнітивний, діяльнісний, 
мотиваційний, особистісний, адаптивний. Відповідно до кожного критерію 
розроблено показники розвитку педагогічної майстерності викладача у ЗВО. 
Розглянемо зміст кожного критерію та їхні показники. 

Мотиваційний критерій характеризується такими показниками як: 
прагнення у визнанні оточуючими (колегами, громадськістю) як фахівця своєї 
галузі; прагненні до реалізації своїх особистісних і професійних потреб; 
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професійні схильності, цінності і бажання в досягненні високих професійних 
результатів (які вказують на суб’єктивну значущість педагогічної діяльності); 
стимулювання й мотивація педагогом студента (через встановлення педагогічних 
вимог, заохочення, формування стійких мотивів навчання; формування 
професійної орієнтації студентів); відповідальність за результати своєї роботи; 
задоволення від процесу та результату професійної діяльності (у взаємодії з 
іншими викладачами та студентами); педагогічна спрямованість та динаміка її 
трансформації у культуровідповідну професійно-педагогічну позицію. Таким 
чином, визначимо, що мотиваційний критерій є важливою складовою визначення 
розвитку педагогічної майстерності викладача, адже педагогу потрібно визначити 
для себе саме ті мотиви, які б підтримували, сприяли та спрямовували його 
прагнення до розвитку своєї майстерності.  

Когнітивний критерій характеризують такі показники: базові фахові 
знання; психологічні та педагогічні знання; оволодіння педагогічною технікою, 
провідне місце в якій відводиться психолого-педагогічним механізмам 
формування складних педагогічних умінь. Таким чином, когнітивний критерій є 
об’єктивно необхідним тому, що він виявляє ступінь когнітивної здатності 
викладача. 

Діяльнісний критерій характеризується такими показниками як володіння 
перцептивними та динамічними здібностями; проєктування власної діяльності в 
нових умовах; володіння умінням організовувати педагогічне співробітництво; 
діяльнісно-творча освітня організація процесу; володіння педагогічною технікою, 
впровадження новітніх освітніх підходів, технологій, методів, прийомів; активна 
участь у неформальній та інформальній освіті; організація й здійснення 
професійно-педагогічної діяльності (через володіння викладачем усіма видами 
навчальної діяльності в їх поєднанні); здатність до оптимістичного 
прогнозування; креативність; дидактичні вміння й навички; вольова 
саморегуляція; педагогічна техніка: мімічна та пантомімічна виразність, техніка 
та культура мовлення, контроль рухів тіла; адекватність у ставленні до студентів, 
засобів, процесу й мети педагогічної діяльності; комунікабельність; активне 
використання та впровадження інноваційних педагогічних технологій та 
передового педагогічного досвіду в освітній процес; вміння креативно мислити 
щодо вирішення професійних завдань; творчий підхід до навчальної та виховної 
діяльності зі студентами; творчо розв’язувати нестандартні педагогічні ситуації; 
конструктивно розв’язувати нестандартні педагогічні ситуації.  

Наступним критерієм розвитку педагогічної майстерності викладача є 
особистісний критерій, який виявляється в таких показниках як емоційно-
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почуттєва культура педагога в єдності з емоційною експресивністю, емпатійністю 
та врівноваженістю й стресостійкостю; культура професійної поведінки та праці, 
яку характеризують етичні та естетичні властивості професійних дій педагога на 
основі сформованої професійно-педагогічної техніки; суб’єктивний досвід; 
саморегуляція діяльності та поведінки; цілеспрямований педагогічний вплив; 
динаміка професійної самосвідомості; розвиток професійної самоорганізації, 
самопідготовки, самовираження та самоствердження у професійному середовищі; 
наукове мислення; критичне мислення; креативність; творчість; мобільність; 
сформованість професійної культури та педагогічних здібностей; прагнення до 
самоосвітньої діяльності; особистісно-професійний імідж; сприйняття себе як 
професіонала. 

Виокремлюємо також адаптивний критерій, який характеризується такими 
показниками як здатність педагога пристосуватися до мінливих умов професійної 
діяльності, здатність здійснювати інновації в освіті, здатність до самореалізації. 
Адаптивний критерій визначається швидкістю переключення педагога з одного 
виду діяльності на інший, моделювання власної діяльності у змінених умовах, 
володіння способами практичного мислення, ціннісними орієнтаціями 
особистості та ідеологічними установками [3].   

Таким чином, нами визначено та схарактеризовано комплекс критеріїв і 
показників, які покладені в основу оцінювання розвитку педагогічної 
майстерності викладача, а саме: гуманістична спрямованість особистості та 
сформованість у викладача внутрішніх мотивів щодо розвитку педагогічної 
майстерності (мотиваційний); володіння педагогічними, психологічними та 
методичними знаннями (когнітивний); ступінь володіння педагогічною технікою 
та уміння організовувати педагогічне співробітництво (діяльнісний); 
сформованість педагогічних здібностей та професійний саморозвиток 
(особистісний); сформованість соціальної та професійної мобільності. 
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Одним із важливих кроків у сфері інформатизації освіти став Закон 

України «Про основні засади розвитку інформаційного  суспільства в Україні на 
2007-2015 роки» (Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007–2015 роки», 2007), у якому зазначається, що однією 
з головних умов успішної реалізації інформатизації українського суспільства є 
забезпечення навчання, виховання, професійної підготовки людини для роботи в 
інформаційному суспільстві. 

В Концепції Національної програми інформатизації наголошується: 
«Результатами інформатизації освіти мають бути: розвиток інформаційної 
культури людини, розвиток змісту, методів і засобів навчання до рівня світових 
стандартів» (Закон України «Про Концепцію Національної програми 
інформатизації», 1988). 

Широке впровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ) пов’язане не тільки з розвитком системи вищої освіти у 
сучасному світі, без яких неможливо навчання в професійній освіті як для 
сучасного фахівця будь-якого профілю, так для майбутніх педагогів професійного 
навчання, але й з тими глобальними процесами, які відбуваються у світі. 
Радикальні зміни в навчанні студентів зумовлені пандемією Covid-19 . В останні 
роки освіта зіткнулася з проблемою, гострота якої відчувається не тільки 
викладачами. Мова йде про технології навчання і форму подання освітньої 
інформації або знань дистанційно. 

Термін «електронне навчання» або «e-learning» з’явився нещодавно. В 
сфері застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освіті 
він інтегрує низку інновацій, таких як комп’ютерні технології навчання, 
інтерактивні мультимедіа, навчання на основі веб-технологій, он-лайн навчання 
тощо. Пов’язано це із застосуванням ІКТ та широким впровадженням цих 
технологій в самостійну роботу, самоосвіту, саморозвиток (Гуревич, Кадемія, 
Козяр, 2012). 
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Сучасні педагогічні технології, більшою мірою технології електронного 
навчання, є особистісно орієнтованими, і спрямовані на розвиток індивідуальних 
ресурсів особистості. Для того, щоб досягти максимального результату навчання 
необхідно, щоб навчальна інформація була представлена в різних формах і 
різному вигляді. В основі електронного навчання лежить система застосування 
електронних підручників, електронних методичних посібників, методичних 
рекомендацій,  які дають можливість студенту отримати необхідний обсяг 
навчальної інформації, довідкові матеріали, контрольні завдання, списки 
рекомендованої літератури та посилання на тематичні ресурси. При цьому 
електронні підручники та посібники можуть містити ілюстрації, відеоматеріали, 
анімацію, апарат контролю знань (тестами), довідковий матеріал. 

На сучасному етапі є можливість доступу до таких зовнішніх ресурсів 
інтернету: вихід у пошукові системи і бази даних, роботу з тематичними 
сайтами, участь у телеконференціях і чатах з викладачами. 

 Важливим є те, що під час використання електронних матеріалів вдається 
організувати одночасну роботу зі значною кількістю студентів різних форм 
навчання – як традиційної, так дистанційної та змішаної. Вирішальну роль у 
розвитку електронного навчання, звичайно, відіграє інтернет. Електронне 
навчання дає можливість підвищити продуктивність, поліпшити процес обміну 
знаннями і максимально задовільнити потребу в інформації, але звичайно не 
може замінити традиційне навчання. 

Електронне навчання визначається такими можливостями в навчанні: 
комфортні умови (робоче місце, свобода вибору часу на самоосвіту), 
ефективність (мультимедіа, інтерактивність, комунікативність). На сучасному 
етапі потенціал нових технологій великий та поки недостатньо реалізований, 
оскільки незначна частина викладачів використовує  комп’ютер та інші засоби 
інформації і зв’язку в повному обсязі. Визначальну роль у вирішенні дидактичних 
проблем електронного навчання має навчально-методичне забезпечення або, як 
його називають, електронні освітні ресурси.  

Для підтримки дистанційного навчання студентів використовують такі 
електронні освітні ресурси : електронні копії звичайних друкованих посібників; 
електронні інтерактивні підручники; мультимедіа презентації навчального 
матеріалу; системи комп’ютерного тестування; аудіо-та відео-лекції на 
електронних носіях; комп’ютерні тренажери та віртуальні лабораторії; 
навчальні пакети прикладних програм; навчальні мультимедіа комплекси. 

Для забезпечення організації та підтримки самостійної навчальної роботи 
студентів на всіх етапах пізнавальної діяльності найефективнішим у 
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дидактичному плані є застосування навчальних мультимедіа комплексів – від 
початкового ознайомлення з навчальним матеріалом до вирішення нетипових 
професійно орієнтованих завдань. 

Підсумовуючи можна дійти висновку, що використання технологій 
електронного навчання дає можливість вирішувати такі актуальні питання: 
використовувати у навчанні здобутки новітніх інформаційних технологій; 
удосконалювати навички самостійної роботи студентів та викладачів у 
інформаційному середовищі. 

Таким чином, використання традиційних методів навчання у поєднанні з  
технологіями електронного навчання сприяє наступному: забезпечує реалізацію 
особистісно-орієнтованого, диференційованого та інтерактивного підходу до 
навчання; розвиває творчу конкурентоспроможну особистість; підвищує 
пізнавальну активність студентів за рахунок різноманітної відео- та 
аудіоінформації;  здійснює контроль завдяки тестуванню і системи запитань 
для самоконтролю. 
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В умовах сьогодення під час розбудови освітньої системи одним із 
першочергових завдань у цьому напрямку є підготовка педагога до процесу 
громадянського виховання дітей та молоді. Тож, ми бачимо, що ефект належного 
громадянського виховання дітей значною мірою залежить саме від рівня 
підготовки вчителя. Вчитель, як відомо, виступає носієм громадянської культури, 
а тому повинен мати відповідні навички та вміння. 

Хочу зауважити, що одним із принципів політики у сфері освіти, 
відповідно до законодавства України, є виховання в учнів громадянськості та 
любові до Батьківщини, тобто це ті якості, якими повинен володіти кожний 
громадянин. Саме це в дітей та молоді розвиває вчитель завдяки громадянськості.  

Важливо, що в концепції громадянського виховання особистості, потреба 
розбудови в нашій державі системи громадянської освіти обумовлена вимогою 
розвитку державотворчих процесів на принципах гуманізму та демократії, які 
мають забезпечити всім рівні можливості для розвитку власних здібностей. 

Хочу привести в приклад думки вчених, таких як Т. Мироненко та 
Р. Хмелюк, які вказують, що тільки громадянсько відповідальний педагог 
спроможний сформувати особистість, індивідуалізм в особистості, в якій би 
органічно поєднувалися моральні принципи, громадянська зрілість, патріотизм, 
почуття обов’язку й відповідальності перед народом України тощо. 

Окрім цього, високий рівень громадянського виховання у дітей можливий 
лише за умов підготовки до цього самих педагогів, наявності в них громадянської 
компетентності та здатності організувати виховний вплив на учня, а також 
реалізувати в освітньому процесі педагогічні технології формування у дітей 
громадянської самосвідомості [2]. 

Не можна не звернути увагу й на те, що громадянську компетентність 
вчителів потрібно розглядати як складову їхньої компетентності. Але 
характеристика досліджуваного нами поняття визначається ще й поняттям 
«громадянськість», під яким, як правило, розуміється духовна якість, що 
характеризує вчителя як особистість, визначає його моральну сутність. Хочу 
навести як приклад позицію О. Пометун, яка наполягає, що «громадянська 
компетентність вчителя є інтегративною характеристикою особистості, яка 
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включає й певний рівень психологічної готовності до активного здійснення 
суспільного життя – громадянськості» [4]. 

Отже, громадянськість є вагомою частиною громадянської компетентності, 
під якою треба розуміти здатність особистості ефективно реалізовувати 
громадянські права й обов’язки. 

Зауважимо, що громадянська компетентність педагога, може бути 
визначена саме як здатність людини здійснювати культурні та професійні види 
діяльності, втілювати у життя учнів соціокультурний спектр. Я вважаю, що в 
такому контексті визначення зв’язку громадянської компетентності майбутнього 
педагога з іншими особистісними утвореннями вимагає поєднання 
інструментарію компетентного підходу до процесу освіти. 

Тому, враховуючи сказане, можна стверджувати, що громадянська 
компетентність майбутніх педагогів є вагомим елементом громадянської 
культури індивіда. Вбачаючи, що такий підхід до навчання дітей є одним з 
основних у громадянській освіті, хочу вказати на деякі аспекти. На думку 
більшості науковців, реалізація компетентного підходу не може здійснюватися у 
відриві від оволодіння громадянськими цінностями, що охоплюють відповідні 
переконання та етичну позицію, без яких неможливе становлення дійсної 
громадянської компетентності педагога, а отже, і дітей [3]. 

У педагогічному тлумаченні громадянськість педагога розуміється як 
комплекс його якостей, що визначає соціальну спрямованість вчителя, готовність 
до досягнення соціально значущої мети. 

Враховуючи вищезгадані підходи, хочемо зазначити, що громадянська 
компетентність майбутнього педагога є не простим утворенням у цілісній 
структурі особистості майбутнього фахівця, потребує ретельного вивчення, є 
складовою професійної культури вчителя, це особиста готовність до розв’язання 
завдань громадянської освіти в процесі професійної діяльності на основі 
сформованих знань, вмінь, навичок та професійно важливих якостей педагога. 

Отже, громадянська компетентність вчителя початкових класів має бути 
одним із найважливіших освітніх результатів громадянської освіти. Вирішення 
демократичного виховання дітей та молоді можливе за умови поєднання різних 
напрямів реалізації громадянського виховання саме у початковій школі.  
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Творча діяльність вимагає від людини рухливості мислення, швидкого 

орієнтування, готовності до перетворення умов діяльності, інтелектуальної 
ініціативи, зміни раніше засвоєних прийомів, стійкості до негативних вражень і 
емоцій. Дослідження показують, що творча діяльність студентів є необхідним 
елементом їх пізнавальної діяльності в процесі здобуття професійної освіти.  

Сьогодні творчість перестає бути таїнством, яким не можна управляти, 
потрібно лише створювати відповідні умови. Творчicть є важливою умовою 
розвитку оcобиcтоcтi, цe творчa дiяльнicть, що вeдe до появи нових iдeй, 
вiдкривaє новe в caмому cуб’єктi. Творчий процec нeможливий бeз учacтi 
пiзнaвaльних здiбноcтeй особистості, його мотивaцiйної i цiннicної cфeр. 

Творчість – це інтелектуальна діяльність людини, що складається у 
виробництві нового. Способи творчої діяльності мають логіко-евристичну 
основу. У кожному процесі творчої діяльності в більшій чи меншій мірі 
використовуються нові способи отримання або переробки інформації, 
знаходження яких направляється евристичним пошуком [4, c. 187]. 

Творчість – процес діяльності, що створює якісно нові матеріальні і 
духовні цінності, або підсумок створення нового. Основний критерій, що 
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відрізняє творчість від виготовлення (виробництва), унікальність його результату 
[3]. 

Основу творчого процесу становить особистісний початок. Саме творчість 
є властивістю людської особистості, ознакою певного етапу її сформованості. 
Творчість цінна, оскільки стимулює розвиток і виховання особистості. У 
творчості людина створює саму себе.  

Отже,  cпeцифіка творчості  полягає в тому, що в ній  cтворюютьcя духовні 
цінноcті, іcнування  яких ранішe нe cпоcтeрігалоcя у діяльноcті ілюдини. Можeмо 
визначити, що: а) творчість – cвідома діяльніcть людини; б) творчість – 
діяльніcть, cпрямована на cтворeння нових cуcпільно значущих цінноcтeй 
(матeрільних і духовних); в) творчість –розвиток cиcтeми cамоcвідомоcті. 

Головне в творчості не зовнішня активність, а внутрішня – акт створення 
ідеалу, образу світу. Зовнішня активність – реалізація ідеї в остаточному 
продукті, є другорядним по відношенню до активності внутрішньої [1, c.41]. 

Виділяючи ознаки творчого акту, всі дослідники підкреслювали його 
несвідомість, спонтанність, не контрольованість волею і розумом, а також зміна 
стану свідомості. Результат творчості неможливо прямо вивести з початкових 
умов. Ніхто, крім, автора, не може отримати в точності такий же результат, якщо 
створити для нього ту ж вихідну ситуацію. 

Наукова література засвідчує, що творчість являє собою продуктивну 
форму активності і самостійності людини. Результатом творчості є наукові 
відкриття, винаходи, створення нових музичних, художніх творів, вирішення 
нових завдань у праці лікаря, вчителя, художника, інженера тощо.  

Творчicть оcобиcтоcтi – цe caморeaлiзaцiя можливоcтeй i здiбноcтeй 
людини в оптимaльних формaх тa з мaкcимaльною eфeктивнicтю нa оcновi 
cтворeння нового в cобi i дiяльноcтi. Тому, вивчeння caморeaлiзaцiї творчої 
пiзнaвaльної дiяльноcтi нaбувaє cьогоднi оcобливої aктуaльноcтi. Caмe у 
творчоcтi, знaходитьcя джeрeло caморeaлiзaцiї i caморозвитку оcобиcтоcтi, якa 
вмiє aнaлiзувaти виникaючi проблeми, вcтaновлювaти cиcтeмнi зв’язки, виявляти 
протирiччя, знaходити їх оптимaльнe рiшeння, прогнозувaти можливi нacлiдки 
рeaлiзaцiї тaких рiшeнь [2, c. 158]. 

Можна визначити особливості творчої особистості: у неї виражені інтереси 
і схильності до творчої діяльності; вона здатна займатися творчою діяльності (або 
взагалі творчістю); її творчість буде не повним повторенням досвіду 
попередників, а оригінальною, і хоча б в деякій мірі, затребуваною. 
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Для творчої особистості важливо якомога раніше вийти на свою «творчу 
сходинку». Краще, якщо це станеться ще в дитинстві. Можна знайти свій шлях і в 
значно більш пізньому віці, але з віком це буде зробити все складніше.  

Також під творчою особистістю розуміють особистість, здатну до творчо-
інноваційної діяльності та самовдосконалення. Основними компонентами творчої 
особистості є: а) творча спрямованість (мотиваційно-потребна орієнтація на 
творче самовираження, цільова установка на особистісно і суспільно значущі 
результати); б) творчий потенціал (сукупність інтелектуальних і практичних 
знань, умінь і навичок, здатність застосовувати їх при постановці проблем і 
пошуку рішення з опорою на інтуїцію і логічне мислення, обдарованість у певній 
сфері); в) індивідуально-психологічна своєрідність (вольові риси характеру, 
емоційна стійкість при подоланні труднощів, самоорганізація, самооцінка, 
захоплене переживання успіху, усвідомлення себе як творця матеріальних і 
духовних цінностей, відповідних потребам інших людей) [4]. 

У визначенні творчої особистості вагоме місце займає вибір, який у сфері 
людської діяльності: моральної, інтелектуальної, емоційно-вольової, і яка полягає 
в здійсненні вибору, прийнятті рішень і діяльності по їх здійсненню. Тобто, 
творча особистість – особистість, яка володіє творчим потенціалом у сфері 
вроджених задатків і здібностей, індивідуально-психологічною своєрідністю, 
свободою вибору і творчою спрямованістю» [4, c.25]. 

Таким чином, творча особистість являє собою характеристику 
особистості, що визначає її готовність до зміни, створення, поліпшення, 
перетворення і т.д., себе і навколишньої дійсності. Тому, творчу особистість 
слід розуміти, як здатність застосовувати свої знання і вміння в пошуку способу 
вирішення виниклої проблеми або творчої задачі, яка повинна відрізнятися 
новизною і забезпечити вдосконалення об'єкта, суб'єкта і т. д. 
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У початковій школі  вивчення  української мови дозволяє закласти основи 

комунікативної компетенції,  необхідні  й  достатні  для  її подальшого розвитку й 
удосконалювання в курсі вивчення цього предмета. Це  означає, що  учні повинні 
вчитися аудіюванню, говорінню, читанню і письму, навчитися користуватися  
графікою  й  орфографією  української  мови  при  виконанні письмових завдань, 
спрямованих на оволодіння читанням й  усним  мовленням,  або вміти письмово 
викладати свої думки [2]. 

Навчання української мови у початковій школі надає найбільш сприятливі 
можливості для формування в школярів комунікативно-пізнавальних потреб й 
інтересів, що забезпечують позитивну мотивацію навчання, тому що ґрунтуються 
на таких психологічних особливостях дітей, як пластичність природних 
механізмів засвоєння мови, інтенсивне формування пізнавальних процесів, 
швидке запам'ятовування мовної інформації, особлива здатність до імітації й т.д. 

У процесі оволодіння навчальним матеріалом переважна більшість дітей 
орієнтуються на конкретні ознаки речей і явищ. Тому в процесі викладання  
української мови вчитель повинен взяти активну участь у формуванні й розвитку 
теоретичного мислення, опираючись при цьому на те, що в дитини вже є. 

Найважливішою властивістю розумової й практичної діяльності є увага. В 
учнів початкових класів краще розвинена мимовільна увага, ніж довільна, тобто  
дитина в цьому віці легко зосереджується на барвистих і рухливих предметах, але 
важко освоює нудний (без картинок) текст. Успіх навчальної діяльності більшою 
мірою  залежить саме від довільної уваги, тому дуже важливо розвивати саме цей 
вид уваги. 

Важливе значення для оволодіння українською мовою має такий 
психологічний процес, як сприйняття. Саме в початкових класах здійснюється 
перехід від змішаного, фрагментарного сприйняття до розчленованого, 
осмисленого відбиття речей, подій. 
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Особливим завданням для вчителів є розвиток уміння логічно й послідовно 
будувати мову, перебудовувати матеріал  у значеннєві блоки. Це особливо 
важливо для розвитку пам'яті. У цьому віці відбувається перехід до значеннєвого 
запам'ятовування, тому необхідно навчати дітей спеціальним способам навчання 
мовного і мовленнєвого матеріалу, розподіляти його за часом. 

Тісно пов'язаний з пам'яттю й мисленням такий психічний процес, як уява. 
Розрізняють мимовільну й довільну, репродуктивну й творчу уяву. У творчій уяві 
відтворюються й реконструюються ситуації й образи, що не мають місця в 
дійсності. Одним із проявів вищезгаданого виду уяви є персоніфікація. На її 
основі може так само відбуватися процес навчання й граматичного матеріалу 
української мови [1]. 

Успішне формування умінь і навичок усно-мовного спілкування  
здійснюється на основі ретельно відпрацьованого й методично організованого 
мовного і мовленнєвого матеріалу. Причому в методиці навчання української 
мови вважається загальновизнаним, що найбільш прийнятною мовною і 
мовленнєвою одиницею для навчання віддавна є речення. А речення стало 
прекрасним мовним зразком, що органічно поєднує граматичний, фонетичний і 
лексичний аспекти мови в готове для вживання мовне ціле – речення. Речення 
являє собою найменшу одиницю мови, що виражає відносно закінчену думку. У 
літературі підкреслюється, що активному засвоєнню в початковій школі 
підлягають саме прості речення [2], які відтворять лексико-граматичний, 
комунікативний та інший аспекти, що забезпечують розвиток у дітей понятійного 
мислення й формування в них уміння використати мову як засіб спілкування. 

У початковій школі важливо зацікавити учнів у вивченні української мови, 
викликати в них позитивне ставлення до предмета, вмотивувати необхідність і 
значущість володіння українською мовою як неповторним засобом 
міжкультурного спілкування. Початкова школа має забезпечити наступність і 
безперервність процесу навчання української мови у всьому курсі середньої 
школи, сформувати базові навички і вміння, необхідні для подальшого розвитку 
комунікативної компетенції в основній і старшій школі. На цьому етапі 
здійснюється формування навичок і вмінь спілкування в усній і писемній формах 
у межах визначених сфер і ситуацій у відповідності до вікових особливостей 
учнів і їхніх інтересів, на основі використання для цього прийнятих мовленнєвих 
зразків. Учні вчаться виконувати нескладні творчі вправи і завдання, спрямовані 
на розвиток креативного мислення, у них формуються вміння переносити 
засвоєний навчальний матеріал в інші ситуації спілкування, давати оцінку певним 
явищам і діям. 
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Для успішної реалізації освітньо-розвивального потенціалу української мови 
у початковій школі необхідно сприяти тому, щоб процес залучення учнів до 
вивчення предмета не тільки розширював їхній світогляд, але й сприяв би 
глибшому розумінню власної культури та її ролі в духовному та моральному 
розвитку людства. 

Отже, для формування в учнів початкових класів мінімального рівня 
володіння українською мовою треба враховувати психологічні особливості дітей: 
наслідувальність, увагу (краще розвинена мимовільна увага, ніж довільна), 
сприйняття (перехід від змішаного, фрагментарного сприйняття до 
розчленованого), пам’ять, уяву (персоніфікацію). 
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Пандемія в країні внесла деякі корективи в процес навчання і змусила 

опанувати цифрові інструменти й нові педагогічні підходи та методики. Про дану 
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проблему в українській освіті вже писали багато методистів: Інна Большакова, 
Олексій Буренко, Алевтина Лотоцька, Ірина Волошина, Олена Головіна, Євгенія 
Луганцова та інші.  

Варто зауважити, що рівень сформованості самостійної роботи учнів 
початкових класах нижчий, ніж учнів основної та старшої школи. Тому при 
роботі з учнями молодших класів необхідно перші онлайн заняття присвятити 
відпрацюванню організаційних навичок.  

Ні для кого не секрет, що далеко не усім дітям подобається вчитися. 
Перебування вдома на карантині діти сприймають як канікули. Це сприяє 
розслабленню і бажанню розважатися, та аж ніяк не вчитися. Проте навіть за 
таких умов навчання необхідно продовжувати, щоб потім не виникало суттєвих 
труднощів у засвоєнні навчального матеріалу. Складністю дистанційного 
навчання є не тільки стимулювання дітей до внутрішньої роботи, а й можливість 
розгортання діалогу, який дозволяє учням висловлювати найрізноманітніші 
пропозиції. Основна мета комунікації полягає в залученні та мотивації учасників 
до навчання.  

У досягнені даної мети можна виділити такі елементи. 
1. Організація чіткого графіка проведення уроків. 
Час безперервної роботи школярів із комп’ютерами, планшетами не може 

перевищувати 10 хвилин для першокласників; 15 хвилин для учнів 2-4 класів. 
Водночас загальна тривалість уроків залишається без змін: 35 хвилин для 1 

класу; 40 хвилин для 2-4 класів. 
Часові обмеження роботи з технічними засобами зумовлені турботою про 

здоров’я дітей. Із цих же міркувань у регламенті зазначено, що під час 
використання електронних пристроїв для навчання необхідно обов’язково 
проводити фізичні вправи, а саме, гімнастику для очей та руханку для правильної 
постави.  

2. Обирати та подавати навчальний матеріал у такому форматі, який точно 
зацікавить учнів. 

Дистанційне навчання може здійснюватися у двох режимах: синхронному 
(«прямий ефір», дитина контактує через засоби зв’язку безпосередньо з учителем, 
відео-, аудіозв’язок, спілкування в чаті.) та асинхронному (освітній процес 
здійснюється за зручним для вчителів та учнів графіком). Пропонуємо кілька 
прийомів у викладанні, які можна використати як синхронному, так і в 
асинхронному режимах. 

 Першочергове значення для дітей цього віку має відеоконтент 
розважального та пізнавального характеру, що розміщується у вільному доступі 
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на платформі YuoTube. Учитель здатен продемонструвати учням пізнавальний 
ролик за темою уроку або повчальний уривок із мультфільму.  

 Ігровий контент. Зокрема, у батьків і дітей залишаються популярними 
ігри та додатки навчального, творчого та пригодницького спрямування. У наш 
час є достатньо додатків, які допомагають у вивченні іноземних мов чи точних 
наук. Учитель може запропонувати завантажити якийсь із додатків та пройти там 
n-ну кількість рівнів, для кращого засвоєння матеріалу. 

 Різноманітні веб-сайти. В інтернеті є безліч сайтів, які присвячені освіті, 
де учні можуть знайти цікаву інформацію або ж виконувати різноманітні вправи з 
математики, читання, іноземної мови та письма. 

3. Реалістичні вимоги. Вимоги мають бути високими, але не настільки, щоб 
учні не могли їх виконати, бо це може призвести до втрати інтересу до навчання. 
Не перевантажувати учнів, враховувати їхні вікові особливості. 

4. Робити відеозапис всіх онлайн уроків та викладати їх на сервер або в 
хмарне середовище, щоб учні мали змогу переглянути матеріал для кращого 
засвоєння. 

5. Забезпечувати зворотній зв’язок з учнями. Не забувати хвалити учнів, 
якщо вони стараються. Навіть просте підбадьорення буде їх стимулювати. Можна 
просто запитати: «Як у тебе справи? Що нового?» Також потрібно чітко 
відповідати на поставленні питання.   

Отже, організувати дистанційне навчання для молодших школярів досить 
важко (і при цьому виникає багато клопотів для учнів, батьків та вчителів), але 
цілком реально. Варто не забувати, що вчителі мають іти в ногу з часом та 
самовдосконалюватися, щоб створити комфортне середовище навчання для учнів.  
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ДИДАКТИЧНІ ІГРИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ЯК ФОРМА АКТИВІЗАЦІЇ 
ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 
Костюк Яна Степанівна,  
здобувач ступеня вищої освіти 
«молодший бакалавр»,  
науковий керівник:  
к. пед. н., викладач Гнепа О. В.,  
Володимир-Волинський педагогічний 
фаховий коледж ім. А. Ю. Кримського 
Волинської обласної ради, м.Володимир-
Волинський 
 

Постановка проблеми. Багатьом молодшим школярам математика 
здається складною і незрозумілою наукою. Перехід від початкової до середньої 
ланки освіти лише посилює цю проблему, щороку рівень математичних знань 
українських школярів знижується. Незважаючи на те, що 2020/2021 навчальний 
рік оголосили роком математичної освіти, істотних зрушень у вирішенні даного 
питання не виявлено. На нашу думку, навчання математики потребує активних 
форм і методів навчання, серед яких варто виділити дидактичну гру. 
Використання дидактичних ігор на уроках математики сприяє активізації 
пізнавальної діяльності молодших школярів, допомагає учням долати страх, 
сприяє розвитку їх критичного мислення і мовлення, значно підвищує 
ефективність освітнього процесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема використання 
дидактичних ігор висвітлена у працях багатьох українських і закордонних 
вчених, зокрема Ш. Амонашвілі, П. Блонського, Л. Виготського, А. Макаренка, 
М. Монтесорі, В. Сухомлинського, В. Сороки, К. Ушинського та ін. Значний 
внесок у теорію та методику математичних дидактичних ігор зробили Л. Коваль, 
М. Богданович, О. Савченко, С. Скворцова. Використання дидактичних ігор в 
освітньому процесі початкової і середньої школи стало предметом дисертаційних 
досліджень Ю. Косенко, М. Марко, О. Ноздрової, Л. Тополі. 

Мета статті – з’ясувати ефективність впровадження дидактичних ігор на 
уроках математики у початковій школі. 

Виклад основного матеріалу. Провідним видом діяльності в молодшому 
шкільному віці є навчальна діяльність. Проте гра продовжує значною мірою 
впливати на розвиток пізнавальних процесів учнів і міцність запам’ятовування 
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ними навчального матеріалу. Саме тому вчені одностайні в думці, що дидактична 
гра є одним із ефективних методів навчання у молодшій школі. 

Дидактична гра – це вид діяльності, займаючись якою, діти вчаться. Це 
один із важливих у педагогічній теорії й практиці засобів для розширення, 
поглиблення й закріплення знань учнів [1, с. 107]. 

Гра для молодшого школяра виступає необхідним засобом активізації його 
навчально-пізнавальної діяльності, без якого неможливо отримати успішних і 
позитивних результатів навчання. 

Дидактична гра являє собою складне педагогічне явище: вона є одночасно 
ігровим методом навчання дітей молодшого шкільного віку, формою навчання, 
самостійною ігровою діяльністю і засобом всебічного виховання дитини. 

Метою включення учнів початкових класів у навчально-ігрову діяльність 
є: розширення світогляду молодших школярів; розвиток у них 
загальнонавчальних та практичних умінь і навичок; застосування сформованих 
компетентностей у повсякденному житті [1, с. 107]. 

Вважаємо за доцільне виділити структурні компоненти дидактичної гри: 
дидактичне завдання, ігрові дії, правила гри, результат [2, с. 33]. 

Вивчення математики у початкових класах вимагає значного розумового 
напруження, високого ступеня абстрагування й узагальнення, активності учнів. 
Використання дидактичних ігор на уроках математики має бути обов’язковим, 
оскільки дидактична гра – це ефективний засіб розумового розвитку дитини, 
формування її суджень та умовиводів. Так, у процесі дидактичної гри 
різноманітні розумові процеси активізуються. Для того, щоб зрозуміти й 
прийняти задум гри, засвоїти ігрові дії й правила, потрібно активно вислухати й 
осмислити пропозицію вчителя, його пояснення. 

Зазвичай для успішного формування вмінь і навичок практичного 
застосування знань учням на уроках математики необхідно розв’язувати значну 
кількість однотипних і стандартних завдань. Така діяльність швидко втомлює 
молодших школярів, у них зникає бажання працювати, активність різко падає, що 
призводить до зниження якості навчання. За рахунок використання дидактичних 
ігор відсутність інтересу до виконання таких завдань і небажання учнів 
виконувати рутинну роботу замінюється бажанням перемогти у грі, не відстати 
від товаришів, не підвести їх, показати класу, що вони вміють і знають. 

За допомогою дидактичних ігор діти привчаються самостійно мислити, 
використовувати отримані знання у різних умовах відповідно до поставлених 
завдань. Гра стимулює краще запам’ятовування й розуміння матеріалу, сприяє 
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підвищенню мотивації й дозволяє учням самостійно відтворювати нову 
інформацію у нестандартних ситуаціях. 

Під час проходження практики у Володимир-Волинській гімназії 
ім. О. Цинкаловського нами використано такі види дидактичних ігор на уроках 
математики, як ігри з предметами, ігри-подорожі, ігри-доручення та ігри-загадки. 
Без перебільшення можна стверджувати, що саме завдяки такому підходу до 
подання нового матеріалу нами налагоджено позитивний контакт з учнями, які 
відчули впевненість у власних силах і зрозуміли новий матеріал. 

Висновки. Застосування дидактичних ігор є ефективним і сучасним 
засобом активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів. Завдяки 
дидактичним іграм підвищується інтерес молодших школярів до вивчення 
математики, збагачується їх життєвий досвід, розвивається уява, сприймання і 
мислення, учні вчаться висловлювати власну думку та самостійно робити 
висновки. 
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У Концепції виховання дітей та молоді в цифровому просторі  

«Наголошено на необхідності впровадження засобів захисту дитини від 
кібербулігу; протидії засобам технологічно-маркетингового руйнування базових 
цінностей; розвитку цифрової компетентності педагогічних працівників; 
формування в дітей та молоді ціннісно-змістової вибірковості; збереження 
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фізичного, психічного, соціального, духовного здоров’я дітей та молоді; 
використання здоров’язбережувального потенціалу сімейної медіаосвіти; 
виховання культури поведінки дітей та молоді в цифровому освітньому просторі; 
партнерської взаємодії батьків і вихователів щодо попередження негативних 
впливів цифрового середовища на дітей та молодь; науково-методичного 
забезпечення виховання дітей та молоді в цифровому просторі» [1] 

На кафедрі суспільних дисциплін (далі кафедра) Національного 
університету водного господарства а природокористування застосовуємо підхід 
до виховання студентів, який враховує цифрову реальність. 

Підтримуємо позицію В.Торохтія про те, що «Виховний потенціал соціуму 
- це ресурси і можливості виховного впливу на особистість, укладені в різних 
елементах соціуму (соціальна діяльність, соціальні відносини, соціальні 
інститути), які проявляються в їх виховних цінностях і реалізовуються за 
допомогою методів, форм і засобів виховання, значимих для дозволу проблем 
соціалізації особистості» [2 ]. 

Без сумніву, інформаційно-цифрова компетентність як інтегративне 
утворення  і складник сучасного навчально-виховного процесу є необхідною і  
цифрову форму соціалізації слід враховувати в навчально-виховному процесі.  

Для того щоб свобода інформації була ефективною, ми спрямовано 
використовуємо її для досягнення виховної мети. Тому на кафедрі проводимо:  

• онлайн майстер-класи; благодійні ярмарки, кошти від яких 
перераховуємо для лікування та реабілітації учасників АТО, УБД;  

• вебінари з національно-патріотичного виховання в кураторських групах  
(«З Україною в серці», «Онлайн-декламація віршів учасниками АТО, УБД до 150-
річчя з дня народження Лесі Українки» та ін.;   

• полілекції з елементами бесіди. До прикладу, магістри у межах 
дисципліни «Педагогіка та методика викладання у вищій школі» провели онлайн-
полілекцію «Сучасні проблеми виховання студентської молоді». Вибір такої 
форми роботи обумовлено тим, що магістри, прослухавши цикл лекцій, 
отримавши досвід під час практичних занять, в кінці курсу повинні 
продемонструвати рівень набутих компетенцій щодо методичної підготовки 
проведення різних форм занять. Обрали полілекцію, адже кожен магістр мав 
змогу висловити власне бачення проблеми виховання і запропонувати сучасні 
методи, засоби, прийоми для вирішення цікавих для них напрямків виховання. 

Те, що всі магістри були в ролі лекторів, емоційно підсилювало заняття, 
мотивувало до підвищення власного педагогічного рівня; сприяло формуванню 
культури наукової дискусії, надало можливість поглянути на виховання з різних 
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боків (фізичне, патріотичне, трудове, правове, розумове, екологічне, художньо-
естетичне, антинаркогенне), толерантно сприймати протилежні точки зору. 

На завершення онлайн-комунікації магістри висловили свої враження від 
полілекції, які оприлюднили на сайті кафедри;   

• онлайн-засідання проблемної групи «Актуальні питання педагогіки і 
психології вищої школи». Зокрема, однією з тем заняття обрано «Діловий етикет 
онлайн–комунікації в процесі дистанційного навчання студентів НУВГП». 
Вважаємо тему актуальною, оскільки спілкування (онлайн процес навчально-
виховної та науково роботи; особисті зустрічі та публічні заходи у режимі 
відеоконференцій, захисти наукових робіт; спілкування в системі  Moodle,  Viber; 
в корпоративній пошті; електронний документообіг і ін.) перемістилися в онлайн-
формат із використанням електронних програм та додатків. Тому під час онлайн-
комунікації дотримуємося виховних принципів; ділового етикету, адже від того, 
на якому рівні перебуває культура фахівця, який у них виховний ідеал залежать 
результати професійної діяльності, взаємини з колегами, фізичне та психічне 
здоров’я. 

Специфіка виховання в час цифрового простору в тому, щоб забезпечити 
студентській молоді позитивну перспективу майбутнього. Очевидно, багато 
негативного вони отримують у медіаінформаційному просторі. Розуміємо, що 
студентській молоді слід аналізувати інформацію, яку пропонують у відкритому 
просторі та врахувати позитивну суть прогресу.  

Отже, сучасна освіта потребує кардинального реформування та оновлення 
програм фахової підготовки науково-педагогічних працівників закладу вищої 
освіти з урахуванням потреб виховання в цифрову епоху, які повинні містити 
філософське та психологічне опрацювання проблем цифрового перетворення і 
психолого-педагогічну інструменталізацію педагогічної практики щодо 
інновацій, щоб якісно забезпечувати: в карантинних умовах роботи (переважно 
онлайн) максимально офлайн соціалізацію в базовій реальності; посилення 
просвітницької діяльності і сприяння збереженню гуманності особистості 
студентів від загроз постгуманізму; протидію руйнуванню основних духовно-
моральних і професійних цінностей тощо. 

Список використаних джерел: 
1. Концепція виховання дітей та молоді в цифровому просторі / 

Національна академія педагогічних наук України. Київ, 2021. 52 с. 
2. Торохтій В. С. Соціальна педагогіка. Київ: Академвидав. 2015. 451 с. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОЛЕКТИВНОЇ ФОРМИ РОБОТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 
Лащівська Дарина Богданівна,  
Луцюк Наталія Юріївна, 
 здобувачі ступеня вищої освіти 
«молодший бакалавр»,  
науковий керівник: Сулімова Л.О., 
викладач української мови та літератури, 
Володимир-Волинський педагогічний 
фаховий коледж ім. А. Ю. Кримського 
Волинської обласної ради, м.Володимир-
Волинський 

 
Сучасні зміни суспільних і соціокультурних умов змусили переорієнтувати 

систему шкільної освіти задля формування в учнів життєвих компетентностей, 
які допоможуть їм успішно навчатися, вчитись орієнтуватися в сучасному 
навколишньому соціумі, інформаційному просторі, на ринку праці, виконувати 
соціально важливі ролі, навчитися реагувати на потреби і виклики часу та інші 
різноманітні, не менш важливі функції. З огляду на вищесказане, для школи стало 
надважливим формування компенентнісного підходу, який спрямовує освітній 
процес на формування в учнів ключових компетентностей. Розвиток 
комунікативної компетентності передбачає насамперед можливість людини 
встановлювати та підтримувати контакти задля спілкування, прогнозування 
поведінки і діяльності людей, вміння висловити власні почуття і переживання в 
конкретній формі, можливість у спілкуванні з іншими людьми, здатність 
сприймати, розуміти, засвоювати, передавати зміст думок, почуттів, прагнень у 
процесі навчально-виховної діяльності й за її межами  

Для розвитку комунікативних компетентностей стали все ширше 
використовуватись різноманітні форми організації навчання. Одною із них є 
колективна форма роботи. 

Дослідженнями колективної роботи займались: А.Г Ривін, В.К. Дьяченко, 
С.О. Карплюк. Частково зачіпали цю тему також під час дослідження групової 
роботи К. Гарсіа, С. Френе, Р. Галь, Р. Кузіне, В. Оконь, Р. Петриківський, Д. 
Джонсон, Р. Славін та ін. 

Численні дослідження цієї теми дають підставу стверджувати, що 
використання групової, а зокрема колективної роботи, яка ще не до кінця 
досліджена науковцями у навчально-виховному процесі, допомагає створити 
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умови для повноцінного духовного й інтелектуального розвитку дитини, вчить її 
творчо співпрацювати з іншими людьми й навколишніми чинниками. 

Варто зауважити, що використання колективної роботи в навчально-
виховному процесі початкової школи має свої особливості, що потребують 
детального розгляду, оскільки не є до кінця дослідженим. 

В.К. Дьяченко виділяє такі основні ознаки колективної роботи: 
• наявність у всіх її учасників єдиної мети; 
•розподіл праці, функцій і обов’язків, залучення учнів до контролю, обліку, 

керування; 
•налагоджене співробітництво й товариська взаємодопомога; 
•усвідомлений суспільно-корисний характер діяльності кожного учня; 
•культивування турботи всіх про всіх; 
•рівність об’єктивних умов для кожного. 
Також існують і специфічні правила за думкою В.К.Дяченка: 
• кожен учень має по черзі виступати в ролі «учня» та «вчителя»; 
• найближча мета кожного учасника – учити всьому тому, що він знає або 

вивчає сам; 
•суспільно корисна спрямованість діяльності (вчуся сам та постійно 

допомагаю іншим); 
•основний принцип роботи – всі по черзі вчать кожного й кожен – усіх; 
• кожен відповідає не тільки за свої знання, але також за знання й успіхи 

товаришів; 
•повний збіг і єдність колективних та особистих інтересів (чим краще й 

більше я навчаю інших, тим більше й краще знаю сам). 
Підсумовуючи висловлені вище спостереження, можна зробити висновок, 

що важливість і особливість колективної форми навчання полягає в тому, що між 
учнями і вчителем складаються в процесі діяльності суб’єктні взаємини, у силу 
яких і вчитель, і учні рівною мірою почуваються відповідальними за якісне 
виконання поставлених завдань. 

У процесі колективної діяльності розвиваються всі три сторони 
особистості: пізнавально-світоглядна, емоційно-вольова, діяльнісна. 

Цілком очевидно, що вчитель початкових класів повинен використовувати 
форму колективної роботи на уроках початкових класів НУШ. Це надасть йому 
можливість розвивати в учнів насамперед повагу, відповідальність, активність, 
рівність між учнями, взаємодопомогу. Учитель зможе виховувати в учнів свідоме 
ставлення до навчальної праці, мотивувати розумову діяльність учнів. 
Колективна форма робити надасть учителеві можливість багаторазово 
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повторювати матеріал і контролювати знання, уміння й навички учнів усього 
класу індивідуально при мінімальній затраті часу. Також вона стане чудовим 
засобом комунікації між учнями, що є однією із складових НУШ. 

Список використаних джерел: 
1. Моісєєва Н. М. Формування творчої компетентності учнів під час 

підготовки і виконання колективних творчих робіт. Початкове навчання та 
виховання. 2011. С.82-97 

2. Волошина О. Компететнісний підхід до освіти в міжнародних 
документах і в теоретичних пошуках педагогів у Великій Британії. Післядипломна 
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3. Взаємонавчання учнів. Метод Рівіна: метод. збірник / упоряд. І. 
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КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ (ЗА О.Ф.МУЗИЧЕНКО) 
 
Левчук Лінна Юріївна,  
здобувач ступеня вищої освіти «магістр»,  
науковий керівник:  
к. пед. н., доц. Веремчук А.П.,  
Рівненський державний гуманітарний 
університет, м. Рівне  

 
На початку ХХ століття українські педагоги, працюючи над проблемою 

розвитку національної освіти, стояли перед вирішенням проблеми гуманізації 
та демократизації процесу навчання. Шукаючи нові шляхи розбудови школи, 
освітні діячі глибоко засуджували антидемократичну дореволюційну школу та 
намагалися використовувати передовий досвід педагогів Європи та Америки. 
Цей період ознаменувався тенденцією до численних змін педагогічних 
парадигм, що, безперечно, було пов’язано з пошуком нових ідей і педагогічних 
технологій. Серед них важливе місце посіла ідея комплексної системи навчання. 

У 20-ті роки ХХ століття розвиток комплексної системи навчання 
пережив декілька етапів становлення. Український педагог Г. Іваниця був 
одним із перших науковців, хто почав наполегливо працювати над розробкою 
комплексної системи як організаційної форми навчання в Україні. Г. Іваниця 
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відгукнувся на неї працею «Комплексний метод» (1923), у якій розглянув метод 
як один з важливих чинників розбудови нової школи [4]. Автор розкриває 
комплексність як «активно-комплексне навчання», підкреслюючи новаторський 
підхід до навчального матеріалу та характер його засвоєння.  

Найбільшу увагу Г. Іваниця приділяв дидактичному підходу, в основі 
якого покладено ідею природовідповідності. Зокрема, комплексний підхід до 
навчання він кваліфікував як «педагогічний монізм», під час упровадження 
якого, замість концентрації навчального матеріалу, здійснюється кореляція 
предметів. Учений зазначав, що необхідно брати за дидактичну одиницю не 
розділ науки, а певну частину конкретного життєвого матеріалу й розглядати 
комплекс як «сполучення різних явищ», що потребує пояснень у зрозумілих 
дитячому мисленню формах. Для цього необхідно групу обраних предметів 
об'єднати внутрішнім зв'язком навколо ідеї. Звідси комплексність – дидактичне 
поняття, яке передбачає конструювання дидактичних одиниць [4].  

О. Музиченко, у свою чергу, застерігав від поєднання таких понять, як 
кореляція та комплексність. Він дав чітке визначення кореляції: «Якщо для 
виконання окремої програми всі предмети тісно пов’язані між собою, але 
між ними не існує одного центрального, – це кореляція. При кореляції весь 
час залишаються та відчуваються, але певним чином поєднуються окремі 
предмети навчання, а при комплексності не виникає думки про предмет 
навчання, а тільки про різні окремі сфери життя, явища, факти та випадки, 
котрі діти приносять з собою в школу» [3]. 

Таким чином, погляди О. Музиченка суттєво відрізнялися від думок 
Г. Іваниці, який не підтримував ідеї єдиної, однакової програми для всіх 
шкіл України. Він виступав за те, щоб програми окреслювали лише загальні 
тенденції, а кожен адміністративний район, навіть кожне місто й село, самі 
обирали тему, яка найповніше відповідає інтересам і вподобанням дітей. 

О. Музиченко писав, що «комплексність − це активне переживання 
дітьми миттєвостей, їхнє захоплення невеликим відрізком дійсності» [1]. 
Проблему комплексного підходу в навчанні він називає загально-педагогічною, 
кваліфікує комплексність не лише як метод, особливий варіант змісту освіти, а 
й систему, що організовує, об'єднує все шкільне життя, систему, покликану 
перетворити школу в центр організованого впливу на суспільне середовище. 

Комплексна система навчання, на думку вчених, була однією з новітніх та 
цікавих форм реалізації навчальних та виховних завдань школи, тому що вона 
передбачала тісний зв’язок знань із життям та будувалася на принципах 
інтеграції знань. Покликана сформувати в дітей цілісне сприйняття світу, 
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комплексна система допомагала забезпечити безпосередній зв’язок навчання з 
життям та встановити діалектичний зв’язок між окремими галузями знань. 

О. Музиченко одним із перших сприяв поширенню ідеї комплексної 
системи навчання в Україні, працював над розвитком комплексного підходу до 
навчання й виховання, розробив власну наукову концепцію. Тому система 
комплексного навчання учнів молодшої та середньої ланок освіти набула для 
нього особливого значення. Формування нової людини, яка гармонійно 
поєднувала б у собі духовне багатство, моральну чистоту й фізичну 
досконалість, було необхідною, на думку педагога, умовою для побудови 
нового здорового суспільства. Український учений стверджував, що 
комплексність − це єдність цілей, завдань, змісту, методів і форм виховного 
впливу і взаємодії. О. Музиченко визначав комплексність як активне 
співпереживання дитиною логічних процесів розвитку життя. Це 
відповідало, на його думку, новій філософії освіти, що поширювалася: 
дитина є центром системи, її мислення і пам`ять розвиваються через активні 
методи навчання. В організації педагогічного процесу за комплексами він 
виділяв кілька етапів, як-от: сприйняття зовнішнього світу як враження й 
спостереження, пробудження думки, розвиток мислення, техніка розумової 
праці, організація мислення та узагальнення як динамічний абстрактний 
процес. 

Процес комплексного навчання О. Музиченко розглядає як реакції 
дитини, причому в кожної дитини ці реакції будуть не схожими на інші, 
особливими. Завдання педагога полягає в тому, щоб сформулювати внутрішню 
мотивацію поривань дітей до знань, потребу їхнього засвоєння.  

Таким чином, підхід О. Музиченка до комплексності відповідав новій 
філософії освіти, що поширювалася в ті часи: дитина в центрі системи, основне 
завдання якої − розвиток її мислення, пам'яті й волі. 

О. Музиченко вважав, що за допомогою комплексу учень вивчає життя й 
освоює світ на основі міцних наукових знань, навичок та вмінь і змінює свій 
світогляд під впливом вивченого. Саме такий спосіб організації матеріалу в 
школі, коли від одного «вузла життя» переходять до іншого, називають 
комплексністю, або комплексною системою. 

У своїх творах «Проблеми комплексності в Німеччині та у нас» та 
«Культура народу, світогляд дитини та комплексність» учений робить 
висновок, що комплексність допомагає в боротьбі за культурну революцію тим, 
що сприяє виробленню світогляду; у комплексі дитина вивчає сутність речей, 
явищ, дає їм оцінку, встановлює своє ставлення до них, бере участь у їхньому 
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поліпшенні. А мати свій погляд на сутність явищ, уміти оцінити їх, виявити 
своє активне, діяльне ставлення до них − це й значить мати певний світогляд. 

Використання комплексної системи допомагає привчити дітей 
поліпшувати навколишній світ, а навчити цього на думку О. Музиченка, може 
тільки той, хто сам уміє діяти. Отже, комплексність змушує самого вчителя до 
активних дій, підштовхує його до саморозвитку, виховує самого наставника. 

Узагальнюючи свої думки в розвідці «Проблема комплексності в 
Німеччині та в нас» учений писав, що школа повинна стимулювати діяльність 
дитини, організовувати процес цієї діяльності, урегулювати її хід і врахувати 
весь процес загалом. Лише за умови виконання всіх цих етапів можна 
стверджувати, що навчальний процес закінчений, учитель обрав ефективний 
метод, тобто формує світогляд учня, виховує його й себе: «Призначення школи 
полягає не в тому, щоб повідомити дитині основи всіляких наук, а в тому, 
щоб привести дитину до розуміння різноманітних явищ навколишнього світу та 
сутності навколишньої культури» [2]. Педагог був переконаний, що 
використання комплексної системи організації навчально-виховного процесу 
дає змогу подолати розірваність окремих шкільних предметів та наблизити 
шкільне життя до інтересів дитини. 

О. Музиченко зазначав, що використовуючи дослідницький метод в 
процесі навчання учні виступають у ролі дослідників, тобто самостійно 
виокремлюють та визначають проблему, формулюють гіпотезу її розв’язання. 
У процесі розв’язання вони знаходять шляхи її вирішення, виходячи з відомих 
даних; аналізують, порівнюють та оцінюють отримані результати, роблять 
висновки й узагальнення, усвідомлюють провідні поняття й ідеї, а не одержують 
їх у готовому вигляді. Цей метод спрямований на засвоєння учнями всіх етапів 
проблемно-пошукової навчальної діяльності та розвиток їхніх дослідницьких 
умінь, аналітичних і творчих здібностей. 

Отже, можна стверджувати, що, підтримуючи головні положення 
комплексності, О. Музиченко фактично закладав підмурівок для 
функціонування в педагогічній науці ідеї інтеграції, яка згодом набула свого 
подальшого розвитку. 
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На межі ХІХ-ХХ століть з’являється ряд нових освітніх та виховних 

концепцій. Вони склали теоретичну базу розвитку шкільництва за рубежем. 
Особливостями розвитку педагогічної думки стали такі : 1) невідповідність 
школи вимогам часу, перш за все, потребам промислового виробництва у 
кваліфікованих робітниках та науково-технічних кадрах, що стало не тільки 
освітньою, а й державною проблемою; 2) розвиток науково-технічного прогресу, 
який вимагав надання учням у школі значно більшого обсягу знань, умінь та 
навичок; 3) накопичення педагогікою та психологією  достатньої для побудови 
нових концепцій кількості знань про природу дитинства та пізнавальні процеси 
[3]. 

Педагогічні орієнтири не відповідали вимогам нового часу, що призвело до 
кризи традиційної педагогіки, появи цілого ряду нових концепцій і течій. Всі 
вони, взяті у сукупності, отримали назву реформаторської педагогіки (або нового 
виховання). 

Ідеї реформаторської педагогіки отримали розвиток у цілому ряді 
концепцій, зокрема таких, як теорія вільного виховання, експериментальна 
педагогіка, педагогічний прагматизм, теорія центрів інтересів, функціональна 
педагогіка, педагогіка особистості, виховання засобами мистецтва [3]. 

Провідною ознакою нових педагогічних концепцій стала поглиблена увага 
до особистості дитини. Це була педагогіка «центрована» на дитині, а не на 
методі, на предметі навчання, що було характерним для більшості попередніх 
педагогічних теорій.  
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Провідною метою засновники реформаторської педагогіки вважали 
вивчення природи дитинства та шляхів формування особистості упродовж всього 
цього періоду. 

Реформаторська педагогіка кінця ХІХ – початку ХХ століття викликала до 
життя педагогічне новаторство в різних країнах світу : Західній Європі, Америці, 
Росії, Японії та Україні. Основним завданням реформаторської педагогіки був 
розвиток самостійності і самодіяльності в учнів. Такий підхід був загальною 
ознакою для усіх напрямків реформаторської педагогіки - трудових шкіл, теорії 
«вільного виховання», прагматизму, експериментальної педагогіки та ін.. Як 
зазначали відомі дослідники педагогіки того часу, в усіх цих напрямах 
реформаторської педагогіки особливе місце займав інтерес до особистості 
дитини. Особистість розглядалася як найвища цінність у суспільстві. 

Теорію «вільного виховання» як реформаторську течію в педагогіці другої 
половини XIX – початку XX ст., характеризують індивідуалізм і категоричне 
заперечення суворої регламентації всіх сторін життя й поведінки дитини. Її 
ідеалом виступав вільний, необмежений розвиток сил і здібностей кожної дитини, 
повне розкриття індивідуума. Представники цього напряму такі, як Гуґо Ґаудіг, 
Марія Монтессорі, та Селестен Френе розвивали педагогічні погляди Ж.-Ж. Руссо 
про природне виховання. Згідно їхніх концепцій, ідея вільної праці базувалася на 
сприйнятті самостійного формування людини та її прагненні до свободи. 

Напрямок «вільного виховання», вимагав усестороннього і гармонійного 
розвитку дитини, відмови від утиску її прав і насильства над нею та став 
домінуючим у перебудові школи кінця XIX – початку XX ст. У полі наукових 
інтересів Г. Ґаудіга, М. Монтессорі, та С. Френе був пошук методів і засобів, які б 
сприяли самостійності дітей, підтримані педагогічним тактом та відповідною 
організацією навчального процесу.  

Ідеї вільного виховання, що отримали своє обґрунтування в 
реформаторській педагогіці кінця XIX - початку XX ст., чинять значний вплив на 
розвиток тогочасної педагогічної думки в країнах Західної Європи і США. 
Найбільшою мірою вони позначилися на розвитку трьох напрямів сучасної 
західної педагогіки : гуманістичної педагогіки  гуманізму (Р. Берне, А. Комбс, 
Р.Мей, К. Роджерс та ін.); педагогіки екзистенціалізму (М. Бедфорд,, У. Стенлі, 
Р. Харпер, С. Форд, та ін.)  

Завдяки зусиллями представників цих напрямів напрям наукового пошуку 
в зарубіжній педагогіці переорієнтовується з традиційної, когнітивно-
орієнтованої освіти на особистісну, яка акцентує увагу на емоційно-вольовому 
розвитку вихованців.  
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У цей же час отримали свій розвиток ідеї «трудового виховання». Його 
прибічники на чолі з Г. Кершенштейнером вважали,що праця є головним засобом 
формування характеру особистості вимагали ввести у процес навчання ручну 
працю, яка б стала не лише ще одним учбовим предметом у школі, але і 
важливим методом навчання природничо-наукових дисциплін. Представники 
напряму «трудової школи» вважали, що між навчанням праці і естетичним 
вихованням існує тісний взаємозв’язок. 

У кінці ХІХ ст. німецький педагог Ернст Мейман  запропонував термін 
«експериментальна педагогіка»  для визначення педагогіки, мета якої полягає у 
здійсненні навчання і виховання у відповідності до норм біологічних і соціальних 
наук за допомогою досвіду, статистики і систематичного спостереження [4]. На 
думку Е. Меймана, експериментальна педагогіка відрізняється від філософської, 
по-перше, тим, що вона підпорядковує нормативну частину педагогіки її науковій 
частині; по-друге, тим, що вона прагне вирішити всі педагогічні проблеми через 
вивчення самої дитини. 

Як напрям у США і Англії виникла педагогіка прагматизму (в основі 
лежить дія), засновником якої став Джон Дьюї (1859 – 1952) – американський 
філософ і педагог. В основу навчання він ставить не систематичність, а практику 
та особистий досвід учнів. А це може досягатися, передусім, ручною працею та 
трудовим навчанням. 

Ідеї нового виховання, на яких базувався реформаторський рух кінця ХІХ – 
початку ХХ століття допускали створення такого середовища та методів навчання 
і виховання, які б сприяли розвитку вільної творчої індивідуальності особистості. 
Педагоги-реформатори не признавали обов’язкових програм, бездумне 
зазубрювання матеріалу та низький рівень навчальних підручників. 

Представники реформаторської педагогіки знаходили підхід до кожного 
учня і це було їхньою головною перевагою, вони вносили пропозиції та 
застосовували на практиці нові демократичні ідеї. 
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В умовах пандемії гостро постало питання ефективної підготовки фахівців 
засобами дистанційного навчання.  

Заняття онлайн має певні особливості. Насамперед, це віртуальна зустріч, а 
не реальна. Хоч перелаштуватися на дистанційне навчання може бути важко, 
проте новітні методи дають можливість викладачу ненав’язливо та креативно 
продовжувати освітній процес. Хочемо поділитися своїми думками (як студенти, 
здобувачі освіти) щодо ефективних, на нашу думку, технологій, які сприяють 
міцному засвоєнню виучуваного матеріалу. Уважаємо, що такими технологіями є 
інноваційні. 

У педагогіці термін «інновація» (лат. – зміна, введення нового) позначає 
нововведення, оновлення процесу навчання.  

Педагогічна інновація – процес створення, поширення й використання 
нових засобів для розв'язання тих педагогічних проблем, способи вирішення яких 
застаріли. Сьогодні педагогічною проблемою стала відсутність можливості 
традиційного навчання в закладі освіти. Хоч такі обмеження є тимчасовими, та 
освітній процес не може зупинитися навіть на деякий час.  
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Інноваційні методи – це методи, що передбачають зростання ролі учня в 
навчальному процесі, зміщення центру (фокусу) навчального процесу від вчителя 
до учня; посилення функції підтримки учня, допомоги йому в організації 
індивідуального навчального процесу; можливість зворотного зв’язку вчителя з 
кожним учнем у процесі використання навчальних технологій та  ІКТ.  

О. Пометун зауважує, що «інновація означає перетворення, новизну, 
трансформацію; нововведення передбачає залучення чогось справді нового. Це 
передбачає залучення нового в мету й зміст уроку, використання сучасних 
методів і форм навчання й виховання, створення колективної роботи педагога й 
учня, поширення нових поглядів на навчання й на весь освітній процес у цілому. 
Інновації самі не народжуються, вони виникають як результат наукових пошуків, 
спроб, досліджень, передового педагогічного досвіду та експериментів».  

Використання інноваційних методів у процесі викладання розпочалося у 
ХХ ст. та набуло популярності в останньому десятиріччі у зв'язку зі стрімким 
розвитком ІКТ. До того ж інноваційні технології дають можливість перейти від 
вивчення абстрактного предмета до сприйняття його як засобу спілкування і 
мислення, а навчально-пізнавальну діяльність перевести на сучасний, творчий 
рівень. Як зазначають О. Волкова, О. Романенко В. Щербина, упровадження 
інноваційних методів значно покращує якість подачі навчального матеріалу й 
результативність його засвоєння учнями, збагачує зміст освітнього процесу, 
підвищує мотивацію до вивчення предмета, створює умови для більш тісного 
партнерства між вчителями та учнями. 

Одним з пріоритетних напрямів програми модернізації загальноосвітньої і 
вищої школи визнане дистанційне навчання. Це зумовлено тим, що в сучасних 
умовах існує також потреба навчатися без відриву від виробництва, отримання 
освіти людьми з обмеженими можливостями та тими, що перебувають за 
кордоном або у місцях позбавлення волі. Таку можливість надає дистанційне 
навчання, яке здійснюється завдяки інформаційно-освітнім технологіям і 
системам комунікації. 

Варто пам’ятати, що при тривалому дистанційному навчанні учень часто 
перестає правильно формулювати свої думки, висловлюватись та проводити 
дискусійне обговорення. Тому така форма навчання потребує свідомого і 
мотивованого підходу до здобуття освіти. Разом з тим, це можливість навчатися в 
зручний час. Тут важливо, щоб це не перетворилося з систематичного навчання 
на постійну прокрастинацію цього виду діяльності. Саме тому дистанційна форма 
потребує особливої самоорганізованості та вміння розрахувати свій час. 
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Досвід використання дистанційної форми навчання виявив іще одну 
особливість, а саме – велике навантаження на зір у зв’язку з необхідністю 
тривалий час перебувати за комп’ютером. 

Ми вважаємо, що на дистанційному навчанні доцільно використовувати 
інноваційні методи, що допоможуть уникнути усіх вищезгаданих незручностей. 
Це презентації, дебати, «мозковий штурм», аналіз історії і ситуації, асоціативний 
кущ, сенкан, діаграма Венна. Адже вони у період дистанційного навчання 
сприяють формування у студентів глибоких теоретичних знань, практичних 
навичок, стимулюють конструктивно-критичне мислення, а також пробуджують 
інтерес та мотивацію. 

Список використаних джерел: 
1. Максимчук Г., Хом’як І. Інтерактивні методи навчання української мови. 

Дивослово. 2012. № 8. С. 18-21. 
2. Клокар Н. І. Методологічні основи запровадження дистанційного 

навчання в системі підвищення кваліфікації. Шлях освіти. 2007. № 4 (46). С. 38–
41. 

3. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтрактивні методи 
навчання: науково-методичний посібник. Київ: Видавництво А. С. К., 2004. 192 с. 

 
 
 

РОЛЬ ПІДРУЧНИКА У ФОРМУВАННІ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
МОВЛЕННЄВИХ І КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ 

 
Миколенко Аліна Вікторівна,  
здобувач ступеня вищої освіти «магістр»,  
науковий керівник: 
к.пед.н., доц. Суржук Т. Б.,  
Рівненський державний гуманітарний 
університет, м. Рівне 

 
Пріоритетом, визначеним у Концепції реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 
період до 2029 року, є формування мовної особистості, комунікативно 
компетентної, здатної взаємодіяти з іншими людьми. Комунікативна 
компетентність розглядається як здатність швидко орієнтуватись у складному 
інформаційному просторі і водночас реалізувати особистісні світоглядні стратегії, 
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успішно користуватися мовою (усіма видами мовленнєвої діяльності) для 
пізнання, комунікації, впливу  

Наше дослідження спрямоване на навчання учнів початкових класів 
використовувати матеріали підручників української мови і читання для 
формування в них ключових і предметних компетентностей. У зв’язку з цим 
стратегія реалізації змісту мовно-літературної освітньої галузі полягає у 
спрямуванні навчального процесу на формування в учнів початкових класів 
ціннісно-мотиваційної, когнітивної, діяльнісної складових мовленнєвих і 
комунікативних умінь. Тобто навчальна підготовка учня початкової школи не 
зводиться лише до отримання сукупності знань і розумових навичок.  

Ціннісно-мотиваційний компонент пов’язаний з виробленням в учнів 
мотивації необхідності засвоєння мовних і літературних знань для набуття 
мовленнєвої і комунікативної компетентностей.  

Когнітивно-операційний компонент включає в себе сформованість знань, 
умінь, навичок з української мови та читання, уміння аналізувати мовні і 
мовленнєві явища на рівні, визначеному програмою мовно-літературної освітньої 
галузі, виявлення елементів творчого підходу до опрацювання матеріалу. 
Особливо важливими для розвитку когнітивно-операційний умінь є формування в 
учнів початкової школи спроб пошуку інформації; навчання досліджувати мовні 
явища.  

Діяльнісний компонент забезпечує здійснення рефлексії, прагнення до 
подальшого удосконалення своїх комунікативних умінь, самостійний пошук 
інформації.  

Загальний рівень розвитку мовленнєвої і комунікативної компетентностей 
учнів початкової школи залежить від ступеня сформованості кожного із 
зазначених компонентів. Тому в навчальному процесі потрібно використовувати 
такі методи, засоби, форми навчання, створювати умови, які б забезпечували 
формування ключових і предметних компетентностей, впливаючи на 
мотиваційну, інтелектуальну, емоційну та рефлексивну сфери діяльності учнів 
початкової школи. 

Для педагогічного дослідження важливим є аналіз підручників як засобу 
навчання мовно-літературної освітньої галузі і формування в учнів початкових 
класів мовленнєвих і комунікативних умінь. Аналіз підручників з української 
мови та читання підтвердив наявність ціннісно-мотиваційного, когнітивно-
операційного, діяльнісного компонентів у формуванні мовленнєвих і 
комунікативних умінь учнів початкових класів (Таблиця 1). 
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Таблиця 1 
Формування в учнів початкових класів мовленнєвих і комунікативних 

умінь за сучасними підручниками української мови та читання 
Підручник Показники 

Ціннісно-мотиваційний компонент 
закладено систему мотивів для 
формування мовленнєвих і 
комунікативних умінь (спеціальне 
оформлення необхідного для 
вивчення матеріалу, зрозумілі і 
посильні для виконання завдання, 
умовні позначення, малюнки) 

• учням подобється працювати 
з підручником; 
• учні усвідомлюють 
значущість вправ і завдань на 
формування мовленнєвої і 
комунікативної компетентностей; 
• учні знаходять у підручниках 
матеріал для практичного 
використання у життєвих ситуаціях. 

Когнітивно-операційний компонент 
висвітлено систему знань, 
необхідних для успішного 
формування мовленнєвої і 
комунікативної компетентностей; 
забезпечено внутрішньопредметну і 
міжпредметну інтеграцію. 

• оволодіння учнями уміннями 
досліджувати мовні явища; 
• сформованість мовленнєвих 
умінь учнів; 
• уміння використовувати 
мовні і літературні знання, мовленнєві 
уміння під час вивчення інших 
дисциплін.  

Діяльнісний компонент 
передбачено можливість вибору 
вправ і завдань для виконання; 
описано ситуації або інші галузі 
використання одержаних знань; 
вміщено завдання на здійснення 
контролю і оцінювання своєї 
діяльності  в процесі вивчення 
української мови і літературного 
читання. 

• уміння знаходити потрібну 
інформацію в підручнику; 
• уміння самостійно працювати 
з підручником; 
• уміння розуміти й аналізувати 
завдання до вправ підручника; 
• уміння узагальнювати набуті 
знання і вміння з предметів, доцільно 
їх використовувати. 

 
З позиції методики навчання української мови та читання у підручниках 

достатня кількість компетентнісно орієнтованих завдань, виконання яких, з 
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огляду на визначену мету, спонукає учня до застосування наявних предметних і 
загальнонавчальних знань і вмінь, освоєння нових способів роботи з текстом, 
пошуку необхідних джерел інформації в інтернеті. Результатом виконання таких 
завдань є формування мовленнєвої, комунікативної, читацької (предметної і 
загальнонавчальної) компетентностей; планування учнем власної когнітивної 
діяльності. 

Список використаних джерел: 
1. Варзацька Л. О. Українська мова та читання : підручник для 2 кл. 

ЗЗСО: у 2 ч. Ч. 1. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2019. 160 с. 
2. Вашуленко М.С. Українська мова і мовлення в початковій школі: 

Методичний посібник. Київ : Видавничий дім «Освіта», 2018. 400с. 
3. Іщенко О. Л., Логачевська С. П. Українська мова та читання: підручник 

для 2 класу закладів загальної середньої освіти у (у 2-х частинах). Ч.1. Київ : 
Літера ЛТД, 2019. 96с. 

4. Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти: 1-2 
класи. Київ : ТД «ОСВІТА-ЦЕНТР+», 2018. 240с. 

 
 
 

ВИМОГИ ДО МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  
В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 
Мокляк Софія Ігорівна,  
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 
 

Головна роль учителя в освіті та суспільстві визначена документами 
міжнародних організацій (ЮНЕСКО, Ради Європи, Європейської Комісії, 
Європейської асоціації педагогічної освіти тощо). У доповіді Міжнародної комісії 
з освіти для XXI століття “Освіта: прихований скарб” [2, с.26] зазначено:  

1. Незважаючи на те, що в різних країнах психологічне і матеріальне 
становище викладачів різне, перегляд їхнього статусу стає необхідним, якщо ми 
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хочемо, щоб “освіта упродовж всього життя” виконувала ту основну роль, яку 
Комісія покладає на неї з метою забезпечення прогресу наших суспільств та 
зміцнення взаєморозуміння між народами. Важливість ролі вчителя повинна бути 
визнана суспільством. Його потрібно забезпечити необхідними повноваженнями 
та відповідними засобами для викладацької діяльності.  

2. Освіта упродовж всього життя приводить нас до концепції суспільства 
освіти, суспільства, в якому надають різноманітні можливості навчатися в школі 
та під час економічної, соціальної та культурної діяльності. У зв’язку з цим 
виникає необхідність розвитку зв’язків і партнерських відносин між сім’ями, 
економічними підприємствами, асоціаціями, культурними діячами тощо.  

3. Вимоги оновлювати свої знання та підвищувати кваліфікацію 
стосуються і викладачів. Їх професійна діяльність повинна бути організована так, 
щоб вони могли мати можливість, і навіть певною мірою були зобов’язані, 
вдосконалювати свої знання та користуватися всіма досягненнями різних сфер 
економічного, соціального і культурного життя. 

Основне завдання вчителя – бути ланкою передачі суспільного досвіду, що 
сприяє соціальному прогресові. В процесі навчання педагог передає учням 
пізнавальний досвід та формує компетентності для майбутнього життя. 

І. Зязюн зауважує: «Педагог має справу з конкретними людьми: дітьми 
свого класу, школи, іншого закладу, проте його завдання не лише особистісне, а й 
суспільно зумовлене – підготовка підростаючого покоління до активної участі в 
житті суспільства. Чому суспільство змушене відкривати школи, тримати армію 
вчителів? Для того, щоб нові покоління могли включитися в різні сфери життя 
(розвивати науку, мистецтво, виробляти продукцію, поширювати досвід). Саме 
тут, в освіті, у згорнутому вигляді діти проходять попередній шлях людства і 
засвоюють ті результати, яких воно досягло впродовж тисячоліть» [1, с.6]. 

Особливо значущою є місія вчителів початкової школи, адже у зв’язку із 
Covid-19, сучасна освіта проходить у дистанційній формі навчання. Відповідно 
сучасний вчитель повинен підготувати учнів до навчання в дистанційній формі. 
Соціально-економічне становище нашої держави передбачає вміле використання 
усіх можливостей у постійному підвищені своїх компетенцій впродовж життя. 
Українська держава будує демократичне суспільство, тому завданням сучасного 
вчителя стає підготовка учнів до життя саме в такому суспільстві.  

Тому, особливо актуальною є проблема підготовки вчителя початкової 
школи, який відповідає специфіці сьогодення, суспільним потребам держави 
взагалі і особистості зокрема. Сучасна модернізація системи вищої педагогічної 



ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ:  
ПОШУКИ ТА ПЕДАГОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ  

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, 24 ЛИСТОПАДА 2021 РОКУ 
 
 

 

85 
 

освіти передбачає оновлення аксіологічних та технологічних підходів у 
підготовці майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності. 

До вчителя початкової школи в умовах дистанційного навчання ставлять 
загальні та спеціальні вимоги. В. Жураковський виділяє такі загальні вимоги до 
вчителя: фахова (знання фахової галузі, нестандартне мислення, володіння 
інноваційною тактикою й стратегією, методами вирішення творчих завдань); 
педагогічна (знання з педагогіки і психології, медико-біологічних аспектів 
інтелектуальної діяльності, володіння сучасними методами, засобами, 
технологіями навчання); соціально-економічна (знання історії і функціонування 
сучасного суспільства, а також соціології, економіки, менеджменту, права); 
комунікативна (володіння державною, іноземною мовами, сучасними 
інформаційними технологіями, ефективними методами і прийомами 
міжособистісного спілкування); високий рівень професійної та загальної 
культури (сформований світогляд, система духовних, культурних, моральних 
цінностей у національному та загальнолюдському розумінні) [3, с.322].   

На основі проведеного аналізу, ми виділили комплекс вимог до 
майбутнього вчителя початкової школи в умовах дистанційного навчання. 
Учитель повинен:  

− знати психолого-педагогічні основи дистанційного навчання, правила 
мережевого етикету, основні алгоритмічні структури, будову і функціонування 
персонального комп’ютера, семіотичні знання (знак, значення, мови, види мов), 
поняття про мови програмування (когнітивний аспект);  

− вміти створювати та підтримувати психологічний комфорт, вирішувати 
конфліктні ситуації, грамотно викладати думки усно та письмово, користуватися 
різними програмно-педагогічними засобами, системами телекомунікацій, 
моделювати, інтерпретувати, систематизувати, планувати, семантизувати, логічно 
мислити (операційний аспект);  

− володіти технікою самоаналізу, рефлексією власної діяльності, 
технологіями і прийомами спілкування (“на відстані”), арсеналом методів і 
прийомів сучасних педагогічних та інформаційних технологій (творчий аспект);  

− бути компетентним, грамотним, авторитетним, відповідальним, 
комунікативним, приємним у спілкуванні, доброзичливим, толерантним, 
вільнодумцем, схильним до інновацій (аксіологічний аспект).  

Тому, ми вважаємо, що комплекс названих основних вимог до готовності 
майбутнього вчителя початкової школи має бути реалізований в процесі його 
професійного зростання.  

Список використаних джерел: 
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Сьогодні людство опинилося на межі глобальних змін: на рівні 

особистості, людських спільнот, організацій, суспільств та міжнародного 
співтовариства в цілому. Цей процес проявляється в усіх сферах людського буття 
та людських відносинах. Незалежно від бажання людей в їх життя влилися і стали 
його органічною частиною електронні засоби зв’язку; цифрові технології; 
комп’ютерна техніка; охоплюючи все нові сфери, особливо освіту. 

Інформатизація в освіті – явище для світової і вітчизняної практики теж 
відносно нове. Передусім інформатизація спрямована на розробку методів і 
засобів, орієнтованих на реалізацію основних виховних і освітніх педагогічних 
цілей за допомогою використання новітніх досягнень комп’ютерної техніки.  

«Сучасний словник іншомовних слів» пов’язує інформатизацію з 
поширенням застосування комп’ютерів і комп’ютерних технологій обробки 
інформації. Закон України вказує, що «Інформатизація — сукупність 
взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, 
науково-технічних, виробничих процесів, які спрямовані на створення умов для 
задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, 
розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та 



ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ:  
ПОШУКИ ТА ПЕДАГОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ  

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, 24 ЛИСТОПАДА 2021 РОКУ 
 
 

 

87 
 

інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної 
обчислювальної та комунікаційної техніки» (Закон України «Про Національну 
інформатизацію» розділ 1, стаття 1). Отже, основною метою інформатизації 
освіти є підготовка тих, хто навчається, до активної і плідної життєдіяльності в 
інформаційному суспільстві, забезпечення підвищення якості, доступності й 
ефективності освіти, створення освітніх умов для широких верств населення 
щодо здійснення ними навчання протягом усього життя.   

Інформаційні технології значно розширюють можливості вчителів, в тому 
числі вчителів початкових класів, сприяють індивідуалізації навчання, активізації 
пізнавальної діяльності учнів, а також дозволяють максимально адаптувати 
процес навчання до індивідуальних особливостей учнів. Тому підготовку вчителя 
до використання інформаційних технологій у початковій школі можна розглядати 
як умову гармонійного розвитку особистості та його успішної професійної 
діяльності. Активне впровадження результатів інноваційної діяльності 
інформаційних комп’ютерних технологій у навчальний процес значно сприяє: 

 збагаченню змісту дисциплін, що викладаються за рахунок використання 
розвитку електронних інформаційних ресурсів і мультимедійних засобів; 

 підвищенню педагогічної майстерності педагогічних кадрів; 
 формуванню інформаційної компетентності всіх учасників навчально-

виховного процесу; 
 оптимізації самостійної роботи здобувачів освіти на основі використання 

мультимедійних засобів, у тому числі використання ресурсів електронної 
бібліотеки; 

 розкриттю можливостей щодо істотного зменшення навчального 
навантаження і водночас інтенсифікації навчального процесу; 

 реалізації диференційованого та індивідуального підходів до навчання; 
 наданню навчально-пізнавальній діяльності творчого, дослідницького 

спрямування, що природно приваблює дитину і притаманна їй, результати якої 
приносять задоволення, стимулюють бажання працювати, набувати нових знань у 
майбутньому. 

Для переходу науково-освітньої галузі України до управління в умовах 
інформаційного суспільства потрібно 10-15 років. Перехід відрізнятиметься від 
умов, характерних для інших країн, і, отже, вимагатиме визначення шляху, 
властивого тільки Україні. Досвід показує, що кожна країна рухається до 
інформаційного суспільства своїм шляхом, зумовленим сформованими 
політичними, соціально-економічними і культурними умовами. 
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Є дуже гарна притча до нашої ситуації: «Якось учень прийшов до свого 
Учителя і спитав: «Учителю, а чи довго треба чекати щастя?» На що Учитель 
відповів: «Якщо чекати, то довго.». Ось саме так у нас. Чекати не варто. Маємо 
діяти: здобувати необхідні навички роботи з ІКТ та Інтернет-ресурсами і постійно 
використовувати сучасні ІКТ та Інтернет-інструменти в освітньому процесі. 

Традиційно вважається, що основою будь якого навчання є його зміст, а 
похідними від нього стають технології та методи. Сучасне розуміння зв’язку між 
завданнями, змістом, формами та методами навчання О. Я. Савченко відображає 
таким чином: «Навчання розвиває учнів не тільки своїм змістом, а й 
процесуальною стороною, тобто тим, як вона організована».  Тому ми, вчителі, 
разом з батьківською громадою повинні організувати нашим дітям такий простір, 
щоб вони вчилися з легкістю та насолодою, щоб кожного дня їм хотілося 
творити, шукати та відкривати нові горизонти. 
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У сучасних українських умовах становлення інформаційного суспільства 

виникає низка особливостей перебігу процесу соціалізації усіх верств населення. 
Нині інформаційний простір стає важливим чинником соціалізації молоді, 
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виникає гостра необхідність дослідження впливу інформатизації на усі сфери 
життя людини. Внаслідок цього актуальним і своєчасним є привернення уваги до 
проблематики соціалізації молоді в сучасному медіасередовищі і передусім 
впливу його на перебіг і якість соціалізаційного процесу. 

Медіапростір активно впливає на ціннісний світ молоді, її виховання та 
освіту, формуючи та змінюючи установки, моделі поведінки, діяльності і 
навчання. Отже, метою статті є визначення місця медіа в житті сучасної молоді та 
їхньої ролі в соціалізації молодої людини. 

Можливості впливу нових медіа на процес соціалізації особистості 
досліджують зарубіжні та вітчизняні учені В.Абраменкова, М.Бутиріна, 
Я.Гошовський, Е.Кудашкіна, В.Мудрик, Ф.Гудсі, М.Данилова, Б.Ліхтенштейн та 
ін. Медіа простір як феномен досліджували Н.Луман, М.Маклюен, Ж.Бодріяр, 
У.Ліпман, Е.Ноель-Нойман, М.Нардорф, О.Федоров. Теоретико-методичне 
обґрунтування феномену медіасоціалізації та кіберсоціалізації представлено в 
дослідженнях А.Лучинкіної, К.Музиченко, В.Плешакова, Т.Обідіної, 
М.Уголькова, А.В.Тадаєвої, О.В.Петрунько, О.Г.Коломієць, О.Зінчиної та ін. 

Групи в соціальних мережах, комп’ютерні ігри, які поступово витісняють 
традиційні види дозвілля, фільми, музика, почуття і стосунки, весь речовинний, 
матеріальний світ – все це конструюється молодою людиною з фрагментів, що 
існують у цифровому форматі. В умовах комфортного для молодої людини 
цифрового простору вона швидко і легко адаптується до нього, приймає його 
правила існування. При цьому, з одного боку, нові медіа впливають на молодих 
користувачів, з іншого, медіа самі породжуються «цифровим поколінням». 

Більшість молоді розглядає інтернет як природне середовище проживання, 
як повітря, яким дихають. Для старшого покоління медіапростір є безнадійно 
незрозумілим і, з огляду на це, якщо не ворожим, то недружнім, бо він не 
відповідає традиційним уявленням про культурні та духовні цінності, які 
виробило людство. І в цьому протиріччі закладено багато відповідей на непрості 
питання взаємин нинішніх поколінь. 

Трансформації, що відбуваються в суспільстві під впливом нового 
медіапростору, призвели до закріплення у свідомості молоді таких цінностей, як 
право на свободу спілкування і самовираження, на доступ до матеріальних благ і 
свободу переміщення, право на шанобливе ставлення до своїх потреб, до 
особистого життя та власного часу. Це нові цінності, народжені новою епохою.  

У молоді у взаємодії з медіа формується певна медіаповедінка, яка 
характеризує її як частину стратифікованої спільноти. Нові медіа надали молодим 
людям нове середовище і засоби для соціалізації, тут вони не тільки 
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експериментують зі своїм образом, але знаходять друзів, однодумців, вчаться 
спілкуватися і будувати стосунки. 

Формування особистості сучасної молодої людини відбувається під 
впливом двох світів: реального та віртуального. У повсякденному житті підлітки 
самопрезентують себе за допомоги відомих маркерів – одягу, сленгу, причетності 
до «своїх» спільнот і субкультур. У віртуальному ж світі вони так само 
виражаються, але відбувається це засобами цифрових технологій, що надає 
інтернет-простір. Створення власних сторінок у соціальних мережах, спілкування 
в них, обмін інформацією, участь у мережевих іграх та співтовариствах гравців – 
все це сприяє соціалізації особистості підлітка сучасного інформаційного 
суспільства. 

Сьогодні, коли медіа стали невід’ємною складовою нашого життя, 
обговорюється і досліджується феномен інтернет-аддикції. За симптомами таку 
залежність можна ставити поряд з такими шкідливими звичками, як куріння, 
вживання алкоголю і наркотичних препаратів. Хоча інтернет-аддикцію доки не 
вважають психічним захворюванням, окремі країни занепокоєні нею, адже за 
даними різних джерел, до 10% користувачів мережі страждають на неї. 

Медіасоціалізація, з одного боку, є соціалізацією, що відбувається за 
активного втручання аудіовізуальних медіа, а з другого – є вимушеною 
самосоціалізацією, що здійснюється в умовах недостатньої участі у житті й 
соціалізації дітей їх соціалізаційного оточення, передусім близьких і значущих 
дорослих. В нашій країні прийнято «Концепції впровадження медіаосвіти в 
Україні», яку було прийнято ще у 2010 р., передбачено «забезпечення всебічної 
підготовки дітей і молоді до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною 
системою медіа, формування у них медіаобізнаності, медіаграмотності і 
медіакомпетентності відповідно до їхніх вікових та індивідуальних 
особливостей». Важливою умовою повноцінної реалізації цієї концепції, в першу 
чергу, є впровадження відповідних курсів в середніх навчальних закладах.  
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В умовах сьогодення активно відбуваються пошуки шляхів піднесення 

національно-патріотичного виховання зростаючої особистості та української 
нації. Зі ствердженням Української держави патріотизм набуває нового змісту. 
Реалії життя незалежної, суверенної України вимагають перегляду й уточнення 
існуючого розуміння поняття «патріотизм», потрактування нового його бачення 
[3, с.23]. 

Дуже важливо відтворити в українському суспільстві почуття істинного 
патріотизму як духовно-моральної та соціальної цінності, сформувати в учнів 
громадянсько активні, соціально значущі якості, які вони зможуть виявити в усіх 
видах діяльності, і, перш за все, пов’язаних із захистом інтересів своєї родини, 
рідного краю, народу та Батьківщини, реалізації особистого потенціалу на благо 
зміцнення Української держави. 

Патріотизм (грецьке ‒ patris ‒ Вітчизна) ‒ це моральний і політичний 
принципи, соціальне почуття, змістом якого є любов до Вітчизни, відданість їй, 
гордість за її минуле і теперішнє, прагнення захищати інтереси Батьківщини [4, 
с.358]. У тлумачному словнику трактується поняття «патріот ‒ той, хто любить 
Вітчизну, вітчизнолюб...» [5, с.24]. 

Найвагомішою громадянською рисою особистості є сформованість 
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національної свідомості та патріотизму, а дійовим засобом відродження нації є 
формування в особистості національної гідності й гордості за Батьківщину [2]. 

Зміст та пріоритетні напрями цілеспрямованого національно-патріотичного 
виховання підростаючого покоління включають: 

- філософсько-світоглядну підготовку: формування наукового та 
народного світогляду, виховання культури розумової праці; оволодіння знаннями 
найважливіших закономірностей розвитку природи і суспільства; формування 
національного характеру, цілісного уявлення про історію розвитку суспільства і 
національної культури; уміння бачити зростаючу тенденцію до взаємозалежності 
держав, до створення світового співтовариства;; розвиток національних інтересів 
щодо ідейно-моральної спадщини, культурно-історичних традицій, міфології, 
фольклору, вірувань українського народу; 

- формування загальнолюдської моралі, громадянської і соціальної 
відповідальності: популяризація історичного минулого, правдивий показ 
сучасного життя в Україні; вивчення і пропаганда культурних надбань свого 
народу та світової культури; вироблення готовності жити і діяти за принципами 
гуманізму, милосердя; виховання доброти, порядності, справедливості, чесності; 
оволодіння народною мораллю, етикою, народними художніми промислами; 

- формування національно-правової свідомості та самосвідомості: 
оволодіння державною мовою; вивчення історичного і культурного розвитку 
українського народу; ознайомлення з його матеріальними і духовними 
цінностями, національною символікою, родинними реліквіями, звичаями, 
обрядами; формування потреби у правовій культурі, активній патріотичній 
діяльності; виховання поваги до законів і норм співжиття; вироблення умінь і 
навичок організаторської роботи з відродження національної духовності, її 
історичних коренів; 

- розвиток естетичної культури, художніх здібностей і смаків: 
оволодіння знаннями в галузі народного мистецтва, музики, архітектури, усної 
народної творчості; розвиток почуття прекрасного і дбайливе ставлення до 
пам’яток історії, потягу до творчої діяльності;  

- розвиток потреби у здоровому способі життя, прагнення стати 
хорошим сім’янином: опанування знаннями про роль фізичної культури в житті 
людини, систему фізичного і психофізичного загартування українського 
козацтва; розвиток природних задатків; удосконалення тіла і душі в іграх, танцях 
і т.ін.; вироблення військово-прикладних умінь і навичок; опанування військово-
патріотичних видів спорту; ознайомлення із козацьким родинним вихованням [1]. 
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Отже, національно-патріотичне виховання підростаючого покоління 
передбачає формування здатності особистості пізнавати себе як члена сім’ї, 
родини, дитячого об’єднання, жителя міста чи села; виховання любові до рідного 
дому, школи, вулиці, своєї країни, природи, до рідного слова та державної мови, 
побуту, традицій, культурних особливостей українського народу. Нині 
національно-патріотичні почуття мають стати головним стабілізуючим чинником 
українського суспільства. Відтак, наскільки широко патріотичним почуттям буде 
пройматися підростаюче покоління, настільки і відбудеться ствердження 
незалежної правової Української держави. 
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Визначна роль у змаганнях за національну справу: впровадженні 

української мови в школах, збирання і популяризація зразків українського 
фольклору, реалізації просвітницьких ідей належить видатному українському 
філологу другої половини ХІХ – початку ХХ ст. П. Житецькому. В умовах 
жорстких утисків української культури з боку царського самодержавства та 
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офіційного панування валуєвсько-олександрівських циркулярів П. Житецький 
створює ґрунтовні праці, присвячені дослідженню української мови, давньої 
української літератури й усно-поетичної народної творчості [4, с. 3]. 

Своїми науковими працями, публікаціями цілого ряду пам’яток 
української мови, літератури й фольклору, активною участю у роботі над 
підготовкою словника української мови, над розробкою питань українського 
правопису, співробітництвом у Південно-Західному відділі Російського 
географічного товариства, журналі «Киевская старина» П. Житецький сприяв 
кодифікації та розвитку української мови і її літературних норм [4, с. 3]. 

Мова для П. Житецького була не просто «граматикою» чи «говорінням», а 
одним із найважливіших компонентів історії народу, його духовного єства, 
культури, знаряддям боротьби і змагань за свою незалежність і честь. Він глибоко 
розумів потребу в прогресі мови, у її безперервному оновленні під впливом нових 
вимог життя, у розрізненні внутрішніх і зовнішніх чинників її  розвитку [1, 
с. 144]. 

Активна громадська діяльність, наукова й просвітницька робота 
П. Житецького були пронизані ідеєю необхідності вдосконалення української 
мови, піднесення її до високого наукового рівня з метою запровадження її в 
навчальних закладах та у видавничій справі, всіх сфер життя українського 
народу. Його наукова спадщина стає могутнім засобом виховання молодого 
покоління, в основі якого пошана до культурних традицій та спадщини минулого. 

Однак П. Житецький усвідомлював значення боротьби українського, 
російського і білоруського народів за церковнослов’янську і слов’яноруську мову 
проти магнатсько-польської експансії, роль представників київської і 
західноруської ученості у цій боротьбі [1, с. 152].  

На захист українського народу, його національно-культурних прав і 
традицій, на самостійне існування української мови і літератури поряд із іншими 
слов’янськими мовами була спрямована діяльність П. Житецького.  

У період 1861-1862 рр. розпочинається активна діяльність українського 
письменництва в часописі «Основа», який стає головною зброєю у боротьбі за 
право на вільне існування української мови [2, с. 387]. 

Завдяки літературним діячам цього періоду починають частково 
вирішуватися нагальні проблеми: яскравого розквіту набуває народна освіта, 
розпочинається велика робота над виробленням правописних норм української 
мови, виготовлення публіцистичної та популярної літератури для народної освіти. 
Ці практичні справи літератори викладали в часописах [2, с. 388]. 
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Колишні Громадівці об’єдналися заради завершення роботи над словником 
української мови, яка тривала понад тридцять років. Керував цією роботою 
П. Житецький. Її результатом стало видання чотирьох томів «Словаря 
украинского языка» у 1907-1909 рр., за редакцією Б. Грінченка. 

П. Житецький доклав чимало зусиль до справи укладання «Словаря 
украинского языка». Поради П. Житецького і К. Михальчука сприяли вирішенню 
цілого ряду нормативних питань, пов’язаних із укладанням словника, зокрема 
такого важливого питання, як орієнтація при відборі фонетичних і морфологічних 
варіантів слів на південно-східне наріччя. Багато зробив П. Житецький і для 
поліпшення прийнятого у словнику правопису. 

Велика роль належить видатному педагогу у виробленні норм українського 
правопису. У другій половині ХІХ ст. питання українського правопису набули 
особливої гостроти, тому вони постійно знаходилися у центрі уваги 
П. Житецького. Виникла потреба в розробці наукових принципів і критеріїв 
українського правопису. 

Учений об’єктивно проаналізував існуючі правописні системи, 
відзначивши їх сильні та слабкі сторони.  

Позитивним нововведенням П. Житецького у правопис було те, що він 
опустив ъ у кінці та середині слів, передавав йотований е окремою буквою є, 
розрізняв йотований ї нейотований і, радив у написанні окремих слів і форм 
дотримуватись морфологічного принципу правопису [4, с. 18]. 

П. Житецький обґрунтував концепцію безперервного розвитку 
українського народу, його мови і культури від часів Київської Русі. Окремі 
твердження вченого, наприклад, про походження східнослов’янських мов з 
єдиного джерела, про основні етапи розвитку української літературної мови, про 
український правопис і лексикографію зберігають теоретичне і практичне 
значення для сучасного мовознавства [3]. 

Традиція двомовності, що склалася у першій половині ХІХ ст., 
зумовлювалася не лише дискримінацією мови з боку царського уряду. Вихід 
українських діячів на загальноросійську арену не означав приниження ними своєї 
рідної культури. Українські письменники намагалися російською мовою донести 
до всеросійського читача відомості про історію, культуру, побут свого народу [3, 
с. 156]. 

Свою боротьбу за українську мову почав із перших днів педагогічної та 
просвітницької діяльності. Вона виявилася у науково-теоретичному 
обґрунтуванні основ правопису української мови, її походження, самобутності, 
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практичному впровадженні ідей українізації освіти у навчальних закладах, участь 
у створенні підручників та словника для національної школи. 
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Розвиток сучасної освітньої системи України та процес її входження до 
європейського освітнього простору передбачають введення інклюзії в усі сфери 
життя суспільства. Не винятком є впровадження інклюзивного навчання у 
заклади загальної середньої освіти, яке передбачає надання освітніх послуг дітям 
з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах за місцем проживання 
та створення необхідних умов для успішного навчання усіх дітей [2]. 

Для того аби створити у закладі освіти умови, які будуть сприятливими для 
усіх учасників освітнього процесу, необхідно звернути увагу на декілька аспектів. 
Зокрема, це створення психологічного мікроклімату, у якому діти з особливими 
освітніми потребами будуть відчувати себе безпечно; забезпечення закладу освіти 
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кадровими ресурсами, в тому числі асистентом вчителя та за потреби асистентом 
дитини; створення безбар’єрного середовища; облаштування навчальних 
приміщень; забезпечення спеціальним обладнанням, необхідним дидактичним 
матеріалом, наочними засобами тощо [1, с. 138]. 

Однією із умов покращення якості навчання в інклюзивному освітньому 
просторі є інноваційні та цифрові технології, в тому числі і різноманітні програми 
та застосунки, які допомагають залучати людей з особливими освітніми 
потребами в усі сфери життя суспільства. Одним із таких є застосунок Digital 
Inclusion, розроблений спільно з Міністерством освіти і науки України, 
громадською організацією «Здорове суспільство» та соціальним підприємством 
«ДивоГра» за ініціативи компанії «Хуавей Україна» [3].  

Застосунок Digital Inclusion − перший україномовний застосунок, 
створений для розвитку цифрової інклюзії та безбар’єрного спілкування для всіх.  
Застосунок має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, чим зручний для використання 
особами різного віку, в тому числі і для учнів початкової школи.  

У застосунку представлено три розділи, кожен з яких можна використати у 
початковій школі. У першому розділі – «Слова» – розміщені різні категорії слів, 
наприклад, «Числа. Кількість», «Займенники», «Прикметники», «Гігієна», 
«Навчання» тощо. У другому розділі – «Мої набори» – ви отримуєте швидкий 
доступ до обраних вами слів, а також надається можливість створення власного 
шаблону з додаванням слів, фото та аудіо. Третій розділ – «Творчість» – містить в 
собі чотири категорії з розмальовками: «Прості форми», «Давні орнаменти», 
«Розпис Самчиківський» та «Розпис Петриківський» [3]. 

Використання застосунку можливе під час освітнього процесу, зокрема, у 
початковій школі. Учитель початкових класів може скористатися даним 
застосунком під час ранкових зустрічей, на уроках математики, української мови, 
інтегрованого курсу «Я досліджую світ», «Мистецтво», перервах, 
фізкультхвилинках тощо. 

Наприклад, даний застосунок можна використати під час інтегрованого 
курсу «Я досліджую світ», а саме у 1 класі під час вивчення теми «Емоції та 
почуття людини». Для цього вчитель під час безпосередньої підготовки до уроку 
повинен використати застосунок Digital Inclusion, зокрема, перейти у розділ 
«Слова» та обрати категорію «Емоції та почуття». У цій категорії необхідно 
обрати картинки з відповідними емоціями, які будуть необхідні для використання 
на уроці та зберегти їх. Обрані зображення вчитель вставляє у таблицю, яка 
розділена на дві колонки. У першій колонці – картинки, у другій – назва емоції 
(наприклад, наляканий, радісний, сумний, втомлений, злий, спокійний). На 
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основному етапі уроку вчитель дає дітям завдання, де вони повинні поєднати 
картинку з відповідною назвою емоції. Під час цього ж самого уроку, на етапі 
«Рефлексія», учитель може запропонувати учням обрати ту емоцію, яка 
відповідає їх сьогоднішньому стану на уроці. 

Отже, використання застосунку Digital Inclusion під час освітнього процесу 
у початковій школі сприяє продуктивному спілкуванню, збагаченню та 
розширенню чуттєвого досвіду учнів, пізнанню конкретних властивостей 
предметів чи явищ, надає освітньому процесу гнучкості та мобільності. А для 
дітей з особливими освітніми потребами  використання застосунку допоможе 
залучити їх до активного соціального життя та спростити процес комунікації з 
учителями та однолітками. 
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Необхідність дослідження різних аспектів роботи з дітьми з особливими 
освітніми потребами в загальноосвітніх школах пов’язана не лише зі щорічним 
збільшенням кількості народжуваності таких дітей та їх становищем у суспільстві 
(ізоляція від однолітків, обмеження в спілкуванні та інших видах діяльності), але 
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й зумовлена недостатністю вітчизняного досвіду впровадження системи 
інклюзивної освіти, що включає дитину з особливими освітніми потребами в 
повноцінний процес навчання поряд із іншими дітьми.  

Ускладнення соціального середовища, стрімкий темп життя суспільства, 
надмірна кількість інформації, зниження виховного потенціалу сім’ї негативно 
впливають не тільки на якість навчання, але й на процеси соціалізації та адаптації 
дітей із особливими освітніми потребами, оскільки їхнє життя залежить від 
впливу соціальних факторів: житлових умов, ставлення здорових дітей і 
дорослих, системи освіти, охорони здоров’я та соціального захисту в державі, 
можливість реалізувати свої права та ін. 

До категорії учнів із особливими освітніми потребами відносять дітей із 
сенсорними порушеннями (порушеннями слуху, зору), а також з порушеннями у 
розвитку мовлення, емоційно-вольової сфери (ранній дитячий аутизм, 
гіперактивність), опорно-рухового апарату та дітей з інтелектуальними 
порушеннями (розумова відсталість з мінімальними поведінковими порушеннями 
та без них).  

Термін «шкільна адаптація» використовується для опису різних проблем і 
труднощів, що виникають у школі. Із цим поняттям пов’язують відхилення в 
навчальній діяльності – труднощі в навчанні, конфлікти з однокласниками, 
неадекватну поведінку. Цілком природно, що подолання тієї чи іншої форми 
дезадаптованості повинно бути спрямоване на усунення причин, що її 
викликають [1, с. 3]. 

У науці існує також протилежне поняття «шкільна дезадаптація» – 
утворення неадекватних механізмів пристосування дитини до школи у формі 
порушень навчання і поведінки, конфліктних відносин, психогенних захворювань 
і реакцій, підвищеного рівня тривожності, викривлень в особистісному розвитку.. 
Слід зазначити, що термін «дезадаптація» означає порушення окремих 
взаємозв’язків, які базуються на певних взаємодіях людини із середовищем, що 
мають конструктивний характер, розвиваються й ускладнюються упродовж 
онтогенезу людини. 

Дезадаптація дитини у школі виявляється у неадекватному ставленні її до 
шкільного середовища, а також у підвищеному рівні тривожності, конфліктності 
в стосунках, наявності психосоматичних захворювань, порушень у навчанні й 
поведінці [5]. 

В дітей семи-десяти років основні властивості нервової системи за своїми 
характеристиками наближуються до властивостей нервової системи дорослих, 
хоч самі по собі ці характеристики ще не дуже стійкі. У цей період відбувається 
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активне анатомо-фізіологічне дозрівання організму. Новоутвореннями психіки 
молодшого школяра є довільність поведінки, рефлексія та формування 
внутрішнього плану. Саме завдяки їм психіка молодшого школяра досягає рівня 
розвитку, необхідного для подальшого навчання в середніх класах, для переходу 
до підліткового віку з його особливими вимогами та можливостями. 

Важливими в процесі адаптації дітей до навчання в школі є їхня готовність 
до цього навчання, яка полягає у сформованості в них пізнавальної, 
інтелектуальної, мотиваційної, емоційно-вольової сфер, комунікативних навичок 
тощо [4].  

Шкільне навчання сприяє розвитку вольових якостей молодших школярів, 
вимагаючи від них усвідомлення і виконання обов’язкових завдань, 
підпорядкування їм своєї активності, довільного регулювання поведінки, вміння 
активно керувати увагою, слухати, думати, запам’ятовувати, узгоджувати власні 
потреби з вимогами вчителя тощо. Але в психолого-педагогічній літературі 
семирічний вік визначається як один із кризових періодів онтогенезу. Вікові 
кризи – досить поширене явище, і якщо вони протікають у межах нормального 
розвитку, то не становлять жодної загрози для особистості дитини, її психічного 
здоров’я. Однак за несприятливих умов ці кризи можуть спричинити виникнення 
різноманітних відхилень у розвитку, особистісних порушень [5].  

У сім-вісім років діти усвідомлюють, що в них є фізичний дефект, і це 
може специфічно проявлятися як у їхній поведінці, так і в стосунках з оточенням 
[2]. Перед семирічною дитиною із певними порушеннями розвитку постає безліч 
нових проблем, які вона не завжди спроможна самостійно вирішити, виробити в 
себе механізми подолання труднощів, адекватні для нової ситуації. Дитина має 
швидко адаптуватися до нових умов, видів діяльності, соціального оточення, 
соціальних ролей. Шкільна дезадаптація може бути результатом нерозв’язаних 
завдань розвитку, наслідком постійних невдач і конфліктів у міжособистісних 
стосунках, фрустрації актуальних потреб дитини. 

Особливо гостро ця проблема постає перед дітьми з особливими освітніми 
потребами, адже для цієї категорії дітей характерний ряд особистісних проблем, 
зумовлених деформуючим впливом захворювань (низький рівень самооцінки, 
підвищена тривожність, вразливість, сором’язливість, занижена самооцінка, 
швидка втомлюваність, неадекватність взаємин із дорослими та здоровими дітьми 
тощо). Все це зумовлює формування у них під час навчання в загальноосвітній 
школі як внутрішньоособистісних, так і міжособистісних конфліктів.  

На думку Л. Виготського, соціальне середовище відіграє значну роль у 
формуванні та розвитку дітей із інвалідністю, в якому особлива увага повинна 
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бути приділена спілкуванню і співробітництву. Вчений зазначає, що тільки у 
процесі суспільного життя потреби людини розвинулись і сформувались, а це 
підтверджує думку про те, що вищі психічні функції, за своїм походженням, є 
соціальними [3]. 

Особистісно орієнтований та середовищний підходи в роботі з цією 
категорією учнів визначаються орієнтацією педагогічної діяльності на потреби, 
інтереси та життєві проблеми дітей із особливими освітніми потребами, їх 
батьків, учителів, а також створення умов для самоактуалізації особистості 
дитини.  

На сучасному етапі розвитку залишаються недостатньо розробленими 
питання адаптації в загальноосвітніх школах учнів із інвалідністю. Для 
відображення гуманістичного підходу до педагогічної роботи використовують 
термін «діти з обмеженими можливостями здоров’я». До цієї категорії відносять 
дітей із сенсорними порушеннями (вадами слуху, зору), а також із вадами у 
розвитку мовлення, емоційно-вольової сфери, опорно-рухового апарату та дітей із 
інтелектуальними порушеннями.  
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60-ті роки XIX століття характеризуються новими явищами в історії школи 
та педагогічної думки в Україні. Скасування кріпосного права, розвиток 
капіталізму, загострення соціальних суперечностей, зростання селянських 
заворушень, революційно-демократичний рух – усе це об’єктивно сприяло 
розвитку шкільної освіти. У 60-х роках XIX ст. прогресивна тогочасна 
інтелігенція – М. Драгоманов, М. Грушевський, І. Франко, І. Карпенко-Карий, 
І. Нечуй-Левицький виступили проти станової школи з її муштрою і відривом від 
життя, теорії від практики. Вимогам реформи початкової, середньої і вищої 
школи, розвиткові жіночої освіти, боротьбі за українську національну школу, 
запровадженню ефективніших методів навчання приділялося дедалі більше уваги.  

Учні І. С. Нечуя-Левицького згадують як гуманну і тактовну в поводженні 
з усіма людину та демократичного вчителя. Він назавжди лишився у пам’яті своїх 
вихованців. 

В атмосфері демократичності та довіри йому вдавалося швидко  
налагоджувати контакт із учнями семінарії. Він читав їм словесність та теорію 
літератури. Він любив свій предмет, умів цікаво його викладати, вмів із гумором 
розмовляти про серйозне, захоплювався літературою і цим посилював інтерес до 
неї у своїх вихованців. 

Словесник формував у своїх учнів демократичні погляди на тодішні 
суспільно-політичні явища, розвивав їх самостійне мислення, вчив творчо 
працювати, пробуджував почуття національної самосвідомості. Щоб досягнути 
цього, він давав учням писати твори на різні теми як дома, так і в класі, тим, хто 
їздив на літні канікули і різдв’яні святки, Іван Семенович пропонував теми, 
пов’язані з історією рідного краю, фольклором, народними обрядами, звичаями, 
піснями.  

Він пробуджував у своїх вихованців гуманне ставлення до людей, 
добробуту і щире співчуття до хворих і знедолених.  

Учнів до молодого вчителя вабили гуманістичність, тактовність, 
доброзичливість, велика ерудиція, глибоке знання свого предмета, творчий підхід 
у викладанні. І. С. Нечуй-Левицький давав поради семінаристам не обмежуватись 
навчальною програмою, а готуватися до навчання у вищих навчальних закладах. 
Завдяки його настановам багато учнів поступили до Київського університету у 
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кінці 60-х – на початку 70-х, і деякі з них, як П. Біленький, І. Житецький, 
О. Левицький, стали потім активними діячами «Громади», визначними 
науковцями, організаторами українських гуртків як у Києві, так і в інших містах 
України. 

Особливо творчо і плідно працював учитель над розвитком мови учнів, їх 
зв’язним мовленням. Для цього він застосовував на уроках різноманітні типи 
вправ. Письмові вправи можуть бути класифіковані так : описи, розповіді, 
речення чи визначення змісту статей, відповіді на питання абстрактного 
характеру, типу коротеньких розповідей, письмові відповіді по граматиці у класі, 
складання прикладів на граматичні правила, письмовий розбір, диктанти, 
списування з книги напам’ять вивчених віршів, короткий виклад головних думок 
прочитаної статті чи вірша з доповненнями і зауваженнями вчителя (наприклад 
про причину написання вірша і т. ін.) 

Така методика викладання мови може успішно використовуватися 
вчителями сучасної школи. 

Іван Семенович завжди турбувався про міцні знання учнів. Тут у нього 
також була своя система і методика. Великого значення у мовленнєвому розвитку 
учнів він надавав різним видам письмових робіт. Не шкодував часу для 
сумлінного виконання своїх обов’язків, адже кожен твір треба було перевірити, 
зробити аналіз і слідкувати за усуненням допущених помилок. Вчитель, 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.  

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 його звітах, відчувається велика людяність, батьківська турбота, 
неформальне ставлення до своїх обов’язків. Звертає увагу Іван Семенович на 
сімейне виховання своїх учнів, їхню культуру та ставлення один до одного. 
Неабияку працьовитість, наполегливість, старанність, відданість він проявляв у 
виконанні своїх вчительських обов’язків. Про це повідомлялось майже в усіх 
звітах гімназії. Керівництво гімназії цінувало Івана Семеновича як педагога, 
постійно відзначаючи його працю. 

Отже, можна зробити висновок про те, що І. С. Нечуй-Левицький мав 
неабиякі педагогічні здібності і педагогічний талант. Як свідчать документи, 
листування, спогади, Іван Семенович був ерудованою, культурною, гуманною, 
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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.  

Всі учні, яких Іван Семенович учив, завжди згадували його з теплотою і 
великою шаною, відзначаючи щедру душу свого вчителя, повагу у поводженні з 
ними, вміння спілкуватися з ними, швидко встановлювати контакти і створювати 
навколо себе атмосферу доброзичливості, добропорядності, людяності. Зміст 
системи виховання він бачив у гуманізації навчально-виховного процесу, коли 
розвиток особистості передбачає виявлення і вдосконалення всіх найкращих 
людських якостей, коли людина стає творцем самого себе. Саме в такому дусі 
спрямовував І. С. Нечуй-Левицький саморозвиток своїх вихованців, формував 
творчу індивідуальність учнів разом із почуттям національної гордості і 
особистої гідності. 
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МЕДІАЦЕНТР - СУЧАСНИЙ ВІДДІЛ БЕЗПЕЧНОГО  
ЦИФРОВОГО ПРОСТОРУ В ШКОЛІ 

 
Попович Ірина Йосипівна, 
завідувач бібліотекою, Судилківський 
ліцей Судилківської сільської ради 
Шепетівського району Хмельницької 
області, Хмельницька область, 
Шепетівський район, с.Судилків 

 
Сьогодні шкільний бібліотечний інформаційний центр – медіатека, займає 

гідне місце в єдиному інформаційному просторі освітнього закладу.  
Бібліотечно-інформаційний центр нашого ліцею пройшов усі етапи 

створення бібліотеки нового типу: від розробки документації до технічного 
оснащення  медіатеки.  

Основні складові моделі, які реалізовано на базі Судилківського ліцею: 
- загальношкільна мережа з доступом до Інтернету (37 ПК);  
- мультимедійні кабінети;  
- веб-сайт ліцею - http://sydschool.org.ua; 
- шкільний бібліотечно-інформаційний центр;  
- медіаосвітні гуртки.      
Кожен учень та педагог ліцею має можливість:  
- користуватися ресурсами та технічним обладнанням медіацентру; 
- надрукувати будь-яку інформацію, потрібну для навчання; 
- опрацювати потрібну йому інформацію в мережі Інтернет або у 

внутрішньо-шкільній мережі;  
- перевірити електронну пошту;  
- ознайомитися самостійно або з консультаційною допомогою бібліотекаря 

- медіаспеціаліста з будь-яким  наявним електронним ресурсом;  
- отримувати в тимчасове користування з фонду медіацентру електронні 

документи на цифрових носіях. 
 Саме у медіатеці зберігається і надається в користування фонд медіа 

ресурсів. Педагоги використовують його для проведення уроків і лабораторних 
занять. Так, наприклад, у медіатеці систематично проходять заняття шкільного 
клубу політологів. Учні працюють із сайтами новин, де публікується інформація.  

Виконуючи свої традиційні завдання щодо забезпечення навчально-
пізнавальної діяльності учнів та інформаційної підтримки педагогічного процесу, 

http://sydschool.org.ua/
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медіатека шукає нові ефективні шляхи виконання поставлених завдань. Робота 
бібліотечно-інформаційного центру Судилківського ліцею спрямована на 
вирішення наступних завдань: 

 - якісне формування фонду інформаційних ресурсів з метою забезпечення 
потреб освітнього закладу;  

- інформаційний супровід навчального процесу  з використанням різних 
носіїв інформації і сучасних інформаційних технологій;  

- впровадження нових форм інформаційного та довідково-бібліографічного 
обслуговування, надання користувачам вільного доступу до інформації;  

- формування медіа- та інформаційної грамотності школярів, педагогів; 
співробітництво в цьому напрямку з бібліотеками інших відомств, шкільним та 
регіональним телебаченням;  

- сприяння навчально-виховній та позакласній роботі з учнями, 
використання нових форм популяризації читання та книги, в тому числі і 
створення власних інформаційних продуктів.  

Формування єдиного фонду інформаційних ресурсів - одна з основних 
проблем шкільних бібліотек сьогодні.  В ліцеї ця проблема ніколи не стояла так 
гостро, оскільки бібліотека, завдяки підтримці адміністрації, батьківського 
комітету, має добре укомплектований фонд. Сьогодні продовжується робота зі 
створення електронних баз даних, в тому числі і електронного каталогу.   

Перевагою нашого медіацентру є якісно нове забезпечення умов роботи 
для кожного відвідувача.   

Завдяки трансформації традиційної бібліотеки в закладі загальної 
середньої освіти, Судилківського ліцею, всі учасники навчально-виховного 
процесу отримують бібліотечно-інформаційні та соціокультурні послуги, що 
відповідають сучасним вимогам та очікуванням учнів, вчителів, батьків. 

 
 
 

ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ  
МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Потапчук Юлія Володимирівна,  
здобувач ступеня вищої освіти «магістр»,  
науковий керівник:  
к. пед. .н., доц.. Міщеня О.М., 
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Рівненський державний гуманітарний 
університет, м. Рівне 

 
Сьогодні головним завданням вищого навчального закладу є не тільки 

надання певної суми знань, професійних умінь і навичок, але й формування 
потреби і здатності здобувати їх самостійно. Тільки за таких умов можна 
говорити про підготовку майбутнього професійно мобільного педагога 
професійного навчання. 

Вперше термін «педагогічні технології» з’явився в освіті порівняно 
недавно. У 1886 році стосовно навчального процесу його було вжито англійцем 
Дж. Саллі. У 20-х роках ХХ століття   термін «педагогічні технології» 
згадується в   наукових   працях із педології (М. Басов, В. Бехтерєв, О. 
Ухтомський, С. Шацький та ін.) і визначається як сукупність прийомів і засобів, 
спрямованих на чітку й ефективну організацію навчальних занять, а також уміння 
оперувати навчальним і лабораторним обладнанням, використовувати наочні 
посібники [2; 3]. Досліджуючи можливості оптимального застосування 
педагогічних технологій у навчальному процесі, відомий педагог-дослідник М. 
Кларін зауважує, що технологічний підхід до навчання має на меті 
сконструювати навчальний процес, відштовхуючись від заданих вихідних 
установок: соціального замовлення, освітніх орієнтирів, мети та змісту освіти [2]. 
Технологічний підхід модернізує традиційне навчання на основі переважної 
репродуктивної діяльності учнів, визначає розробку моделей навчання як 
організації досягнення студентами чітко фіксованих еталонів засвоєння. В рамках 
цього підходу навчальний процес орієнтується на традиційні дидактичні завдання 
репродуктивного навчання, будується як «технологічний», конвеєрний процес з 
чітко фіксованими, детально описаними очікуваними результатами [4]. 

Реалізація педагогічної технології робить процес формування професійно 
мобільного педагога професійного навчання організованим, керованим, з 
передбачуваними позитивними результатами, оскільки, по-перше, за допомогою 
педагогічної технології викладачі мають можливість проектувати свою діяльність 
на основі попереднього проектування навчального процесу й наступного 
відтворення (згідно з концепцією технології) мовою понять «дидактичне 
завдання» і «технологія навчання»; по-друге, на відміну від методичних 
розробок, що раніше використовувалися і призначалися винятково для викладача, 
педагогічна технологія припускає проект освітнього процесу, що визначає 
структуру й зміст діяльності самого студента; по-третє, важливий компонент 
педагогічної технології – процес ціле визначення [3]. Це означає, що формування 
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професійно мобільних педагогів професійного навчання може бути забезпечено 
лише цілеспрямованою діяльністю всіх ланок освітнього комплексу вищого 
навчального закладу, всіх його суб’єктів. 

Наш науковий інтерес викликали професійно-орієнтовані педагогічні 
технології, до яких належать: модульні технології, що дають змогу поглибити і 
систематизувати знання, уміння та навички, розвивати самостійність студентів у 
їх набутті; структурно-логічні (задачні) технології передбачають поетапну 
постановку дидактичних завдань, вибір способів їх розв’язання, діагностики і 
оцінки одержаних результатів;  діалогові технології; ігрові технології; проєктні 
технології; комп’ютерні технологі; тренінгові технології передбачають систему 
діяльності з відпрацюванням певного алгоритму навчально-пізнавальних дій і 
способів розв’язання типових завдань в процесі навчання (тести, практичні 
вправи і завдання); кейс−технології передбачають використання методу вивчення 
ситуацій, пошук способів їх вирішення [1].  

Вивчення практики організації освітнього процесу у вищих навчальних 
закладах та наш власний практичний досвід підтверджують, що формування 
якостей професійної мобільності відбувається інтенсивніше, коли студенти 
включаються у ділову співпрацю, бачать кінцевий результат своєї діяльності. 
Виходячи з цього положення, одним із шляхів розв’язання завдань формування 
майбутнього професійно мобільного педагога професійного навчання, ми 
вважаємо пошук і впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних 
технологій, методів активного та інтерактивного навчання (розвивальні тренінги, 
організаційно – діяльнісні ігри, метод проектів та ін.) [1]. До найбільш важливих 
аспектів інноваційної педагогічної технології формування майбутнього 
професійно мобільного педагога професійного навчання входять: цільова 
установка на розвиток особистості студента; інтеграція форм, методів і засобів 
навчання; взаєморозуміння викладачів і студентів; індивідуальний стиль 
педагогічної діяльності. 

Головною відмінністю інноваційної педагогічної технології від 
традиційної є орієнтація на особистість майбутнього професійно мобільного 
педагога професійного навчання, на розвиток його соціальних, професійних і 
ціннісних якостей, його соціальної і творчої активності. Так, при розробці 
системи процесу формування професійної мобільності майбутнього педагога 
професійного навчання ми використовували технологію, яку можна визначити як 
професійно – інтегровану, особистісно практико – орієнтовану. 

При виборі педагогічної технології викладач має враховувати мету 
формування професійно мобільного педагога професійного навчання; специфічні 
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особливості його спеціалізації; зміст навчального предмета; наявність 
дидактичних і технічних засобів навчання; індивідуальні психологічні 
особливості студентів, їх здатність до самостійного оволодіння знаннями, 
уміннями, навичками, ключовими та професійними компетенціями; власний 
рівень професійно-педагогічної та методичної майстерності. 
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Без праці життя людини не може бути ні достойним ні щасливим, і саме 

виховання має розвивати в людині звичку і любов до праці і має дати їй 
відшукати для себе працю в житті. К. Д. Ушинський переконаний, що дійсну 
радість доставляє успіх у роботі, краса продукту, зробленого своїми руками. 
К. Д. Ушинський переконаний, що вищою гідністю особи є служіння 
громадському благополуччю, а найважливіша сторона її розвитку - праця. 

Педагог розумів під працею таку вільну й узгоджену з християнською 
мораллю діяльність людини, на яку вона наважується за безумовної необхідності 
її для досягнення тієї чи іншої істинно людської мети у житті. 
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У багатьох своїх працях, зокрема у роботі «Праця в її психічному і 
виховному значенні», він наголошував, що понад усе необхідно, щоб для 
вихованця зробилося неможливим те лакейське проведення часу, коли людина 
залишається без роботи в руках, без думки в голові, оскільки в ці хвилини 
псується голова, серце, моральність. При цьому педагог був глибоко 
переконаний, що матеріальні плоди праці становлять людське надбання, але 
тільки внутрішня духовна сила праці служить джерелом людської чуттєвості, 
гідності, щастя, моральності [4, с. 390]. 

К. Д. Ушинський особливу увагу у вихованні приділяв особистій праці. 
Визначення її значущості він доводив судженням про характер взаємин між 
батьками та дітьми з приводу праці. Якщо перші докладають значні зусилля для 
того, щоб у майбутньому позбавити своїх дітей необхідності працювати, то це 
може мати і скоріше за все таки матиме дуже негативний ефект.  

У розкритті краси праці педагог-гуманіст першорядне значення надавав 
таким компонентам, як краса мети, процесу, результату. Будь-яка праця, чи то 
фізична, чи то розумова, повинна мати конкретну, реальну і благородну мету. 
Можливість працювати і любов до праці, на думку К. Д. Ушинського, – це 
найкращий спадок, який може залишити своїм дітям і бідний, і багатий. 

У своїй творчості педагог зупинився і на ролі праці як одного з головних 
чинників виховання у сімейних стосунках та у сім’ї взагалі. Він зазначав, що 
чоловіка та дружину значно поєднує спільна праця, починаючи від вівтаря до 
гробової дошки: «такий повний глибокого сенсу той вираз Біблії, де Господь 
призначає дружину помічницею чоловікові, так справджується він щодня перед 
нашими очима, і ми, якщо не хочемо бути сліпими, то переконаємося, що без 
праці, дієвої, серйозної праці, сімейне щастя є не що інше, як романтична 
химера» [4, с. 393]. 

У школі ж виховання учнів має здійснюватися так, щоб прищепити їм 
звичку до праці, тому що ділова, серйозна праця завжди важка, а наставник має 
викладати предмет так, щоб на частку вихованця залишалося рівно стільки праці, 
скільки можуть здолати його молоді сили.  

Щоб дитина відчула власну відповідальність і потребу у самовихованні та 
самоформуванні, він радив обережно користуватись методами заохочення і 
покарання. 

Учений був переконаний, що дитина має виконувати ту діяльність, яка є 
посильною для неї, а посильність у свою чергу визначається індивідуальними 
властивостями і можливостями суб’єкта. 
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Костянтин Дмитрович вважав важливим виховання дітей у праці, говорив, 
що кожна людина неодмінно має працювати фізично й розумово як для свого 
блага, так і для блага суспільства. У статті «Праця у її психічному і виховному 
значенні» він пояснював, що прагнення до діяльності зумовлюється 
фізіологічними й психічними процесами організму. Людина працює, щось 
створюючи, але при цьому значно більшу вагу праця має для розвитку самої 
особистості, для підтримання людської гідності і моральності. Водночас він 
вважав, що вихованню сприяє лише вільна праця, за яку людина береться без 
зовнішнього примусу, а по добрій волі, чітко усвідомлюючи її корисність для 
свого розвитку і для суспільного блага. 

Педагог К. Д. Ушинський вважав, що без праці, «без роботи в руках, без 
думки в голові» значно знижуються позитивні духовні й моральні якості 
особистості. Він писав, що не можна допускати, щоб діти на уроці працювали без 
напруження, щоб завдання були занадто легкими, щоб учитель, викликавши 
одного учня до дошки, не подбав, аби в цей час інші також працювали. 
Бездіяльність породжує нудьгу, вередування. Тож педагог радив, щоб, бажаючи 
дитині щастя, вихователь готував її не до щастя, а до «праці життя», адже, на його 
думку, щасливими є ті люди, «котрі захоплені певною ідеєю і віддали цій ідеї усе 
своє життя». 

К. Ушинський був надзвичайно працьовитим, думки про працю були його 
щирими глибокими переконаннями. Усе своє недовге життя він намагався 
зробити більше для суспільства. Задля улюбленої справи йому доводилося 
щоденно пересилювати тяжку недугу. Відомо, що він помер за робочим столом, а 
у медичному висновку про причину смерті зазначалося, що однією з них була 
надмірна праця [4, с. 42]. 

Внаслідок того, що дитина долає труднощі,вона отримує позитивні 
емоційні переживання, через які й виховується любов до праці. Тому так потрібно 
навчити дитину доводити розпочате до кінця, але й не допомагати, коли вона 
може це зробити сама, що дасть можливість пережити радість, загартувати волю, 
формувати самостійність та упевненість у собі та своїх силах. Так дитина вчиться 
позитивно ставитися до праці. 

Отже, за К. Ушинським, головним обов’язком людини як індивіда є праця, 
яка дає їй становлення, духовне зростання та можливість самовдосконалення. 
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Головною метою нової української школи є всебічний розвиток, виховання 

та соціалізація особистості, яка була б здатна до успішної взаємодії із соціальним 
та природним середовищем. Вчитель має сформувати в учнів уявлення про 
натуральне число й десяткову систему числення, домогтися засвоєння 
арифметичних дій, виробити міцні обчислювальні навички [3]. 

Складання таблиць ґрунтується на обчислювальних прийомах, на зв’язках 
між взаємооберненими діями, що сприяє їх запам’ятовуванню. Для закріплення 
знань табличних результатів проводяться різноманітні тренувальні вправи, що 
виконуються у певній системі [5]. 

Засвоєння дітьми змісту того чи іншого математичного поняття повинно 
розпочинатися з розуміння його необхідності, корисності. З самого початку слід 
показати дітям, що математичні поняття обумовлені потребами життя. При 
складанні стовпчиків таблиці слід демонструвати учням різні «секрети» 
множення. Вивчати таблицю множення і ділення, звичайно, можна в різний 
спосіб, та дітям найбільше до вподоби ігрова форма роботи. 

Результати таблиці множення числа п’ять можна «побачити» на 
годиннику: при множенні п’яти на два: велика стрілка стає на цифру 2 (другий 
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множник) і показує 10 хвилин – 10 це і буде відповідь, при множенні п’яти на 
два; велика стрілка стає на цифру 3 (другий множник) і показує 15 хвилин – 
відповідь 15, при множенні п’яти на сім: велика стрілка стає на цифру 7 (другий 
множник) і показує 35 хвилин – відповідь 35 тощо. 

Під час вивчення таблиці множення числа 6 учням необхідно вивчити 
напам’ять чотири приклади: 6•6=36, 6•7=42, 6•8=48, 6•9=54. (Використовуючи 
переставну властивість дії множення можна обчислити попередні приклади з 
таблиці). В таблиці множення числа 6 римою говорять таки приклади: 6•2=12 
(«шість на два - десять два»), 6•4=24, 6•6=36, 6•8=48. Залишилося вивчити два 
приклади: 6•7=42, 6•9=54, де приклад 6•9=54 можливо швидко обчислити так: 
6•9=6•10-6=54. Тому для запам’ятовування залишився один приклад: 6•7=42 із 
всієї таблиці множення. 

Під час вивчення таблиць множення чисел 6, 7, 8, 9 можна використати гру 
«Хто швидше». Ця гра на опанування прийомів швидкого множення або таблиці 
множення на пальцях. Метод множення на пальцях є дуже давнім і 
застосовується лише для множників більших, ніж 5. Розглянемо приклад 
множення чисел 7 і 6 за цим методом: 7 на 2 більше, ніж 5. Загинаємо 2 пальці на 
лівій руці. 6 на 1 більше, ніж 5. Загинаємо 1 палець на правій руці. Множимо 
суму загнутих пальців (2+1=3) на 10: 3•10=30. Множимо число не загнутих 
пальців однієї руки на число не загнутих пальців другої руки: 3•4=12. Додаємо 
одержані добутки: 30+12=42. Отже, 7•6=42. 

Під час вивчення таблиці множення числа 9 результат можна показати на 
пальцях двох рук. Покласти перед собою обидві руки, пальці розведені. Маємо 
ряд з 10 пальців. 9 множимо на 2 – підгинаємо другий у ряду палець. Кількість 
пальців, що знаходяться від підігнутого, означає кількість десятків у добутку – 1. 
Кількість пальців, які знаходяться праворуч від підігнутого – означає кількість 
одиниць – 8. Отже, відповідь –18. Аналогічно: 9•3– підігнути третій палець. 
Ліворуч від нього 2, що означає десятки в результаті, праворуч – 7, що означає 
кількість одиниць. Відповідь: 36 [4]. 

Якщо поглянути на результати таблиці множення числа 9, то число 
десятків у добутку завжди на одиницю менше, ніж число на яке множили. 
Перевірити себе можна так: якщо додати до кількості десятків кількість одиниць, 
то в кожному результаті таблиці множення числа 9 – отримаємо 9: 

(18(81)) 8+1=9; (27(72)) 2+7=9; (36(63)) 3+6=9; (45(54)) 4+5=9. 
Порівняти результат першого і останнього прикладу, другого і 

передостаннього і так далі, то побачимо, що одиниці і десятки «міняються» 
місцями. 
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Зауважимо, що заучують напам’ять лише результати множення, а 
відповідні випадки ділення учні повинні вміти швидко знаходити, користуючись 
таблицею множення. Знаючи, наприклад, що 7•8=56, вони повинні швидко 
розв’язувати приклади: 56:7=8 і 56:8=7. Під час тренування учні повинні міцно 
запам’ятати трійки чисел, наприклад: 3, 7, 21; 9, 8, 72 тощо. 

Табличні випадки множення і ділення повинні бути засвоєні дітьми 
напам’ять. Саме з огляду на це необхідно мати в розпорядженні вправи, які 
допоможуть вчителеві: 1) підтримувати інтерес і працездатність молодших 
школярів через своєчасну зміну видів їхньої діяльності й різноманітність завдань; 
2) пов’язувати встановлення тих чи інших закономірностей або зв’язків при 
формуванні обчислювальних навичок; 3) контролювати швидкість утворення 
навички, об’єктивним показником якого є темп виконання вправ; 4) отримувати 
інформацію про формування узагальнених знань обчислювальних прийомів 
тощо. Використовуючи такі вправи, вчитель повинен не забувати, що 
ефективність їх використання значною мірою залежить від обізнаності з 
індивідуальними особливостями школярів.  
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Створення цілісної системи уявлень про науку управління крізь епохи 

впливає на досягнення здобутків в освіті, формування нових парадигм і бачень 
щодо історії розвитку теорії управління освітою. Ця проблема постає особливо 
актуальною в умовах змін, що відбуваються у сфері освіти, оскільки дозволяє 
простежити важливі тенденції й особливості розвитку теорії управління 
освітніми системами, визначити ступінь вивченості цих питань та спрогнозувати 
тенденції подальшого розвитку теорії управління освітою в Україні. 

Передумови розвитку теорії управління доцільно розглядати починаючи з 
історії становлення управління як науки. Історію становлення управління як 
науки, що нараховує близько семи тисячоліть, ґрунтовно відображено в сучасній 
науковій літературі, зокрема й у вигляді безперервного процесу від виникнення 
писемності до сучасних концепцій менеджменту [1].  

Найважливішою основою формування соціокультурних передумов 
сучасної теорії управління було формування й ідейне оформлення 
взаємовідносин у класі підприємців, управлінців і найманих працівників, які по-
різному складалися в різних країнах і в контекстах різних культур залежно від їх 
конкретних традицій.  

Аналіз етапів розвитку управлінської науки в Україні показує, що ці 
дослідження охопили достатньо широке коло проблем. Головними завданнями 
було обґрунтування принципів управління (добору кадрів), удосконалення 
структур, методів управління, розробки методології реалізації загальних 
функцій управління та організації роботи апарату управління. Науковці у своїх 
дослідженнях частіше спираються на використання економіко-математичних 
методів, кібернетики, психології та соціології в управлінні. Але ці положення 
здебільшого було спрямовано на діяльність підприємства. 

Теорія управління сформувалася лише у ХХ столітті. Управління в 
освітніх системах є порівняно молодою наукою, яка в наш час перебуває на 
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стадії становлення, активного накопичування сучасних положень та 
усвідомлення своїх меж. 

Першою передумовою зародження теорії управління освітою є 
становлення та розвиток системи освіти в Україні. 

Становлення 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 освіти в Україні. 

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки 
[2] було визначено основні напрями, пріоритети, завдання й механізми реалізації 
державної політики в галузі освіти, кадрову й соціальну політику. Цей документ 
став 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 була 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]. 

Загалом на розвиток педагогічної науки значно впливає активізація 
якісних наукових досліджень, на розвиток теорії управління – дослідження з 
цього напряму. Ми вважаємо, що вирішення зазначених завдань, насамперед, 
має бути відображено у спрямованості наукових досліджень в галузі управління 
освітою. 

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. 

Тривалий час теорія управління освітніми установами в нашій країні 
розвивалася окремо від світових надбань менеджменту. Керівники освітніх 
закладів у практичній діяльності замість використання положень сучасної теорії 
управління дотримуються застаріло-стійких поглядів і частіше покладаються на 
свій досвід, не завжди управлінський. Таку ситуацію можна пояснити 
пануванням однієї ідеології, яка існувала в нашому суспільстві впродовж майже 
70 років. Це призвело до гальмування зародження теоретичних засад управління 
освітою. 
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Усе зазначене підводить до висновку, що накопичені за роки існування 
менеджменту теоретичні надбання можуть бути використані для розробки 
формування загальної теорії управління для всіх установ і організацій, яка б 
зосередила в собі положення вітчизняної і зарубіжної теорії і практики 
управління, ураховуючи надбання західних теорій менеджменту та практику 
управління закладами вищої освіти в Україні. 
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Нині в Україні відбуваються трансформації, орієнтовані на входження в 

європейський інформаційно-освітній простір, що віддзеркалюється у вітчизняній 
педагогічній теорії та практиці. Означене потребує корекції змісту педагогічного 
процесу, а саме: узгодження із сучасними технічними можливостями й 
забезпеченням комфортного входження здобувача освіти в інформаційне 
суспільство. Адже особистість, котра вільно володіє інформаційними 
технологіями та інформацією, має сучасний стиль мислення й відповідно по-
новому організовує свою життєдіяльність й оцінює та розв’язує нагальні 
проблеми. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013
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Провідні тенденції сучасного інформаційного суспільства (всесвітня 
глобалізація, інформатизація та комп’ютеризація всіх сфер життя) свідчать про 
«всепроникний» процес («ubijuitous computing»), що розглядається як злиття 
комп’ютера з навколишнім фізичним світом, тобто органічне вплетення 
технологій у структуру повсякденності без відчуття їхньої присутності. 
Відповідно, використання ІТ в освітньому процесі теж повинно мати 
«всепроникний», усеохопний і повсюдний характер, що базується на таких 
принципах: усталеність, доступність, наскрізність, інтерактивність, зв’язок із 
життям, адаптивність. 

Це потребує створення інформаційно-освітнього простору з електронними 
та мобільними складовими, що передбачає отримання інформації в будь-якому 
місці та в будь-який час і ситуації. Зокрема необхідне таке забезпечення: 
наявність Wi-Fi та його безплатних зон; створення відповідного інформаційного 
освітнього середовища; умови для ресурсу праці. 

Створення інформаційно-освітнього середовища забезпечує вплив на 
особистість здобувача без відчуття самого процесу та уможливлює реалізацію 
принципів особистісно орієнтованого навчання й виховання [3, с. 524]. Власне, 
таке середовище стимулює до пізнання й самопізнання та сприяє позитивній 
мотивації вихованців на досягнення, забезпечує і внутрішній, і зовнішній діалог, 
відкритість, комунікацію. Завдяки ІТ в освіті відбувається активне залучення 
вихованців у соціальну діяльність, що сприяє формуванню активно-діяльної 
особистості з високим рівнем процесів моделювання, цілепокладання, планування 
й контролю та опануванню тими видами діяльності, в яких використовуються 
комп’ютери; створюється можливість самопрезентації особистості, 
конструювання власної ідентичності; розширення кола комунікації; подолання 
комунікативного дефіциту; підвищення поінформованості з актуального питання 
[5; 8]. 

Використання ІКТ в освітньому процесі відіграє провідну роль, оскільки 
сприяє якісному виконанню низки вагомих завдань, зокрема: 

- входження у простір Інтернету активізує інтереси здобувачів щодо життя 
закладу освіти, громади, нації, держави та сприяє розвиткові самостійного 
критичного мислення й здатності аналізувати різного виду інформацію та 
орієнтуватися в інформаційному просторі; створює ефект присутності («Я це 
бачив!») та посилює мотивацію пізнати більше; 

- підготовка, розробка чи то перегляд мультимедійних презентацій 
актуалізує потребу вихованців аналізувати, систематизувати та узагальнювати 
інформацію, що сприяє формуванню творчої самодостатньої особистості, здатної 
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оперувати фактами та відстоювати власну соціальну й громадянську позиції; 
розвиває самостійну діяльність здобувачів у процесі навчально-виховної роботи, 
що має пошуковий, дослідницький і творчий характер; 

- забезпечує різного виду заходи сучасним альтернативним наочним 
матеріалом в умовах його дефіциту на друкованій основі; 

- дозволяє поєднати візуально-слухове сприйняття задля створення 
комфортної ситуації формування когнітивної, емоційно-ціннісної та рефлексивної 
сфер особистості здобувача; 

- налагоджує суб’єкт-суб’єктну взаємодію між педагогом і вихованцями 
під час підготовки до заходу з використанням ІКТ на основі довіри, співпраці та 
толерантності; 

- інформує про життя закладу освіти (інтернет-сторінка закладу освіти, 
форуми для обговорення подій, фотоальбоми тощо); 

- установлює контакти з батьками здобувачів і надає можливість їм 
активно долучатися до освітнього процесу, налагоджувати зв’язок із 
педагогічним колективом й адміністрацією, вчасно отримувати необхідну 
інформацію, пропонувати власні ідеї, побажання щодо наявних питань шкільного 
життя (створення груп у соціальних мережах, листування електронною поштою 
та СМС-повідомленнями, участь в обговоренні на форумах та ін.); 

- сприяє формуванню особистісного колективу, в якому кожен є 
самодостатньою особистістю, оскільки бере участь у підготовці та проведенні 
заходів, а саме: презентацій, фотохроніки, фотоальбому, монтування фільмів із 
життя колективу, закладу освіти, громади чи музики, а також в організації та 
роботі інтернет-конференцій, конкурсів у соціальних мережах, наповненні сайту 
закладу тощо; 

- забезпечує моніторингові дослідження серед здобувачів і педагогів 
закладу освіти, що сприяє оперативному опрацюванню великої кількості 
результатів респондентів і збереженню емпіричних даних, їхній аналіз (діяльність 
соціологічної служби закладу освіти, створення банку даних) та порівняння з 
метою окреслення подальших перспектив роботи; 

- поліпшує роботу керівників, педагогів закладу освіти щодо психолого-
педагогічного вивчення особистості вихованця та всього колективу (ведення 
«електронних щоденників», особових справ та ін.); 

- забезпечує інтерактивність освітнього процесу, що надає можливість 
зворотного зв’язку, креативного використання різновиду способів і методів для 
підвищення інтересу, мотивації та засвоєння інформації (анімація, відеоролики); 
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- формує вміння самостійно шукати, аналізувати, перевіряти, синтезувати, 
зберігати та передавати інформацію; 

- сприяє соціальній адаптації та входженню в громаду закладу освіти 
[1; 5; 6; 8]. 

На основі зазначеного можемо зауважити, що використання ІКТ в 
освітньому процесі сприяє організації інформаційного, організаційно-
методичного, технічного та програмного забезпечення, яке допомагає 
налагодженню інформаційної взаємодії між педагогом, вихованцем і засобами 
нових інформаційних технологій і формує пізнавальну активність здобувачів, 
наповнюючи її оновленим змістом, сприяє створенню інформаційно-
комунікаційного освітнього середовища [5; 6; 8]. 

Відтак, інформаційно-комунікаційне освітнє середовище передбачає такі 
нинішні та прийдешні перспективи використання ІКТ: посилює мотивацію 
здобувачів до споживання контенту, котрий його наповнює; надає можливість 
бути мобільним та отримати необхідну інформацію в будь-який час; забезпечує 
вільний і більшою мірою безплатний доступ до різного виду й джерел отримання 
інформації та надзвичайно швидке її оновлення, а також гнучкий обмін нею між 
учасниками комунікації в будь-якому вигляді; оптимально поєднує варіативність 
сучасних і традиційних засобів отримання, збереження, аналітичного оброблення 
та передавання потрібних знань й інформації; функціонально відповідає 
насущним запитам сучасної людини; оптимізує щоденну операційну діяльність 
людини; одержує дедалі більше контролю над операційною діяльністю людини та 
над інформаційними даними [7]; формує феномен «безпосереднього входження» 
особистості в інформаційний простір [5; 8]. 

 Таким чином, створене інформаційно-комунікаційне освітнє середовище 
як сукупність знаннєвих, технологічних і ментальних складових у гармонійній 
єдності забезпечує якісне опанування системою знань. 
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може відігравати Інтернет у роботі вчителя початкових класів НУШ? Перед тим, 
як відповісти на це запитання, потрібно звернути увагу на те, що серед великої 
кількості інформації в Інтернеті є чимало негативної для морального, 
культурного, духовного розвитку особистості, і тому педагоги мають не залишати 
осторонь цю проблему або вдавати, що її не існує. Треба навчити дітей 
раціонально використовувати комп’ютер. Адже, набуваючи нових знань, учень 
розвивається, пізнає невідоме і в майбутньому може цим скористатися. 

Педагоги зацікавлені в тому, щоб зробити навчання цікавим і 
продуктивним, щоб залучити до роботи на уроці кожного учня, тим самим 
розвиваючи його таланти та здібності, навчити дитину самостійно мислити, 
розмірковувати, аналізувати, висловлювати і обстоювати власні думки. Проте 
часто учні (особливо молодшого віку) втрачають мотивацію до навчання, увага на 
уроці падає, а це означає, що й рівень засвоєння програмового матеріалу 
невисокий. Тут саме час застосувати мультимедійні технології (комп’ютер, 
мультимедійний проектор, інтерактивна дошка). Адже народна мудрість 
говорить: «Краще один раз побачити, ніж сто разів почути».  

Як не дивно, вільний доступ школярів до будь-якої інформації часто 
перешкоджає навчанню. Тому завдання вчителя так організувати роботу учня, 
щоб інформаційні технології не заважали, а допомагали в навчанні. 

Навчити учня знаходити потрібну інформацію, зберігати і використовувати 
її для розв’язання певних потреб – ось завдання сучасної освіти. 

На нашу думку, важливою перевагою доцільного використання інформації 
мережі Інтернет є перенесення центру ваги з вербальних методів навчання на 
методи пошукової і творчої діяльності. 

Проблемі доцільності використання мультимедійних засобів на уроках 
української мови і літератури присвятили свої статті Агеєв В.П., Жданович М.П., 
Жуковська Н.М., Сороко Н.В. та ін. 

Як стверджує Сороко Н.В., основними перевагами використання 
інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі є таке: 
застосування комп’ютера сприяє індивідуалізації навчання, підвищенню 
мотивації навчальної діяльності, активізує процес формування рефлексії власної 
діяльності; вибір індивідуального темпу навчання та методики подання 
навчального матеріалу; відсутність категорійної негативної оцінки власної 
діяльності сприяють формуванню в учнів позитивного ставлення до навчання; 
надання можливості активніше залучати учнів до творчої роботи; використання 
ПК як засобу самопідготовки і тренування значно підвищує ефективність 
самостійної роботи учнів. При цьому засвоєні учнем знання залишаються в його 
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пам’яті значно довше. 
Важлива роль серед сучасних педагогічних технологій належить проєктній, 

що передбачає проєктну діяльність і на рівні вчителя, і на рівні учнів. Основним 
шляхом реалізації цієї технології є метод навчальних проєктів. Учні вперше 
отримують завдання, які не мають єдиного правильного розв’язку, однак вже 
розуміють необхідність його знаходження, прагнуть до результату. Проєкти 
дають змогу виявити інтерес кожного учня до процесу діяльності. Більше того, за 
їх допомогою учні вибирають напрямки, у яких можуть проявити свої здібності. 
Проєктування допомагає учням усвідомити роль знань у житті і навчанні. 

Мультимедійні проєкти (у вигляді презентації слайдів на комп’ютері ) на 
лінгвістичні, міжпредметні, соціокультурні теми допоможуть забезпечити 
творчий розвиток особистості, здатної ефективно розв`язувати життєві проблеми. 
Завдяки мультимедіа навіть сухий теоретичний матеріал можна перетворити на 
живу картину, а абстрактні поняття – на конкретні явища, видатні постаті – на 
живих особистостей. До того ж при засвоєнні програмового матеріалу в учнів 
одночасно працює кілька видів пам’яті, зокрема, слухова та зорова. 

Комп’ютер – це інструмент, за допомогою якого навчання стає цікавішим, 
простішим, а одержані знання глибшими й узагальненими. Але не варто надто 
захоплюватись використанням мультимедійних технологій. Учені з’ясували, що 
після двохгодинного заняття за комп’ютером у 80% учнів знижуються процеси 
запам’ятовування, відбувається також перевтома очей. Тому слід передбачати 
періодичну перерву в роботі, переключаючись на інший вид роботи або роблячи 
музичну паузу тощо. 

Треба навчити розумно використовувати комп’ютерні технології, не 
забуваючи про живе повсякденне спілкування, відчуття, мислення. 
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В умовах Нової української школи одним із актуальних напрямів 

освітнього процессу початкової школи є виховання толерантної особистості. 
Актуальність проблеми виховання толерантності, як однієї із якостей 

гуманної особистості пов’язана з тим, що сьогодні перед суспільством впершу 
чергу постають цінності і принципи, необхідні для його загального виживання і 
вільного розвитку, тобто стратегія ненасильства, терпимості до чужої позиції, 
цінностей, культури, ідеології, необхідності до взаємного порозуміння, пошуку 
компромісів у вирішенні будь-яких питань. Тому основою цивілізованих 
стосунків мають стати здатність до гуманної поведінки у стосунках з різними 
людьми, уміння відстоювати свої права і свободи, не порушуючи при цьому 
права і свободи інших, готовність доконструктивної взаємодії та взаєморозуміння 
з людьми, незалежно від їхніх поглядів і поведінки [3, с.280-284]. 

Різні аспекти формування толерантної особистості розглядалися у 
дослідженнях О. Карякіної, Л. Колобової, М. Перепеліциної, Т. Поштарєвої, 
І.Пчелінцевої, Ю. Тодорцевої. Проблеми формування толерантних 
взаємостосунків знайшли своє відображення в роботах Б. Ананьєва, О. Асмолова, 
Т. Веретенко, А. Лазурського, А. Мудрика, В. Мясищева, С. Рубінштейна, 
В.Свідерського, В. Соловйова, Л. Філяніної та ін. 

Толерантність – важлива моральна якість особистості, завдяки якій 
спілкування між людьми стає виваженим, що сприяє знаходженню істини навіть 
у конфліктній ситуації. Це уміння жити в мирі і терпимості до різних людей, 
вірувань, позицій, здатність відстоювати свої права і свободи і при цьому не 
порушувати права і свободи інших, готовність до конструктивної взаємодії та 
взаєморозуміння з людьми, незалежно від їхніх поглядів і поведінки як основи 
цивілізованих стосунків  [1, с. 5-8]. 
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Формування  толерантності починається з виховання в молодших школярів 
стійкого прояву дружелюбності до однокласників та однолітків у найближчому 
оточенні, ввічливості у відносинах з людьми, стриманості в прояві негативних 
почуттів, нетерпимого ставлення до насильства, зла, брехливості, ліні тощо.  

Вся система освітньо-виховної роботи, всі педагогічні засоби тією чи 
іншою мірою впливають на формування толерантності в дітей. Методика 
виховання толерантності базується на знанні педагогом індивідуальних 
особливостей дітей, взаємин між дітьми та їх проявів в поведінці. Після вивчення 
й аналізу ситуації педагоги здійснюють пошук ефективних форм виховання в 
дітей толерантності, визначають конкретний зміст цієї роботи. При цьому 
необхідно виходити з того, що основа толерантності – формування гуманних 
відносин між людьми. Це можливо здійснювати в навчальний і позаурочний час 
через всю систему відносин у колективі класу, школи [3, с. 284-289]. 

Формування толерантності повинне розпочинатися з перших днів дитини в 
школі, оскільки для багатьох дітей школа стає першим місцем, де вони можуть і 
повинні бути членами стабільного колективу однолітків. Для початкової школи 
проблема виховання толерантності актуальна сама по собі. На цьому життєвому 
етапі починає складатися взаємодія між 20 - 30 дітьми, які прийшли з різних 
мікросоціумів, з різним життєвим досвідом і з не сформованістю комунікативної 
діяльності. Для плідного навчання в класі необхідно звести ці суперечності в 
процесі взаємодії до якоїсь загальної основи. Ненасильницьке, шанобливе 
ставлення, гармонізація відносин у класі, виховання толерантності сприяють 
розвитку співпраці [5]. 

У школах ведеться цілеспрямована робота з формування толерантного 
середовища: проводяться заходи, свята, які спрямовані на згуртування всіх дітей і 
підлітків, класні години, присвячені проблемам толерантності. Формувати 
почуття толерантності у дітей і підлітків, розвивати їхню здатність до 
співпереживання і співчуття, довіру, гідність і співпізнання – процес важкий і 
довготривалий [5, с. 133-135]. 

В толерантному освітньому середовищі діти не лише отримують 
інформацію про толерантність, але й набувають досвід життя у відкритому 
демократичному суспільстві [4, с. 159-163]. 

До педагогічних умов, за яких виховання толерантних взаємостосунків у 
дітей молодшого шкільного віку буде ефективним, відносимо: врахування 
психологічних особливостей молодшого шкільного віку; формування навичок 
толерантної поведінки, позитивного ставлення до себе та представників інших 
культур [5, с. 132-133]. 
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Отже, виховання толерантності у дітей – це шлях до гуманізації 
суспільства, партнерства, співпраці. Для того, щоб реалізувати педагогіку 
толерантності, вчитель насамперед мусить усвідомлювати цінність інших, 
працювати в атмосфері взаємоповаги, взаєморозуміння і співчуття. Виховання 
починається там, де вихователь ставиться до вихованців з повагою до їх 
особистості, а завершується, коли учень стає справжньою толерантною людиною. 
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Для досягнення Україною основних показників сталого розвитку 

особливого значення набуває реформування системи вищої освіти, перегляд 
принципів, змісту, форм, організаційно-інституційних механізмів діяльності 
закладів вищої освіти. 

2013-2014 роки в Україні стали визначальними як для розвитку держави в 
наступні роки, так і системи освіти, зокрема вищої. Революція гідності, анексія 
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Криму, вторгнення російських військ на Донбас, самопроголошення так званих 
Донецької і Луганської народних республік, розгортання військових дій на Сході 
України зумовили остаточну відмову від проросійської орієнтації. Європейська 
інтеграція стала цивілізаційним вибором нашої країни. Угода про асоціацію між 
Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з іншого стали підґрунтям для посилення співробітництва в 
різних сферах, що має взаємний інтерес. Документ було ратифіковано у вересні 
2014 р., а з 1 листопада 2014 р. розпочався процес тимчасового застосування 
окремих положень угоди. 

Тенденція до посилення контролю за якістю освіти, яка спостерігається в 
українській вищій школі, знайшла віддзеркалення, передусім, у нормах Закону 
України «Про вищу освіту». Зокрема, ним передбачено створення Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти. У квітні 2015 р. було розроблено 
статут Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, у листопаді 
2017 р. вдалося створити конкурсну комісію з відбору його членів, у серпні 2018 
р. затвердити Положення про конкурс щодо обрання членів Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти. І лише більше ніж через 4 роки від 
дня набрання чинності Закону України «Про вищу освіту» 27 грудня 2018 р. уряд 
затвердив перший склад Агентства [2]. 

Відповідно до Закону «Про вищу освіту» одним із найбільш важливих 
принципів діяльності закладів вищої освіти є принцип автономії та 
самоврядування [1]. ЗВО України розробляють та реалізують освітні (наукові) 
програми в межах ліцензованих спеціальностей; самостійно обирають програми 
підготовки студентів; визначають форми навчання та форми організації 
освітнього процесу; утворюють, реорганізують та ліквідують свої структурні 
підрозділи; беруть участь у роботі міжнародних організацій; ухвалюють 
остаточне рішення про визнання дипломів про вищу освіту та наукові ступені, 
здобуті за кордоном, тощо.  

В умовах інформаційного суспільства організація дистанційного навчання 
студентів стала нагальною потребою. У зв'язку із пандемією COVID-19 перехід 
на дистанційне навчання відбувся вимушено. Дистанційна освіта в умовах 
сьогодення впроваджена в усіх закладах вищої освіти.  

Особливістю розвитку сучасної вищої освіти було підвищення ролі 
студентства у житті закладу вищої освіти, визначення змістовного наповнення 
свого навчання і навіть залучення здобувачів вищої освіти до контролю її якості. 
Яскравим підтвердженням останнього стало включення до складу Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти здобувачів вищої освіти [2].  
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Здобувачі вищої освіти отримали можливість більш дієво впливати на 
діяльність своєї освітньої установи завдяки розширенню прав студентського 
самоврядування, участі представників у виборах керівника закладу вищої освіти і 
представництву в органах управління закладу. Так, виборні представники з числа 
студентів мають право входити до складу вченої ради ЗВО (не менше 10 % її 
складу). 

Уведення обов’язкового вибору здобувачами освіти навчальних дисциплін 
надало їм можливість здійснювати певний вплив на зміст освіти. Відтепер вони 
отримали право обирати предмети, передбачені відповідною освітньою 
програмою та навчальним планом [1]. 

Отже, за останні роки відбулися значні перетворення у сфері вищої освіти. 
Для цього проміжку часу притаманні перші здобутки і прорахунки. Останні 
переважно пов’язані з недостатнім фінансуванням вищої освіти. Вимагаючи від 
викладачів постійного професійного вдосконалення, закордонних стажувань, 
публікацій у зарубіжних виданнях, а від закладу вищої освіти сучасної 
матеріально-технічної бази, організації роботи з підвищення категорії фахових 
видань та інших заходів, що потребують додаткового фінансування, в Україні 
постійно знижуються державні витрати на вищу освіту.  

Таким чином, 2014-2020 рр. стали періодом масштабних і глибинних 
перетворень в галузі вищої освіти України. Переважно реформи зумовлювалися 
європейським вибором України і спрямовувалися на усунення кризових явищ в 
розвитку національної вищої освіти, підвищення її ефективності, подолання 
відсталості від зарубіжних країн. Окрім інтеграції української вищої школи у 
загальноєвропейський освітній простір, основними тенденціями її розвитку 
визначено такі: розроблення механізмів управління вищою освітою на 
загальнодержавному та регіональному рівнях; трансформація монопольного 
контролю державних органів над якістю вищої освіти  та  освітньою  діяльністю  
закладів  вищої  освіти,  надання  ширшої автономії ЗВО; запровадження нових 
програм, рівнів та ступенів вищої освіти; масове поширення дистанційної освіти 
та комп’ютерного навчання; підвищення ролі здобувача у житті закладу вищої 
освіти; пошук нових джерел фінансування ЗВО в умовах скорочення державної 
підтримки. 
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Інклюзія та створення безбар’єрного середовища традиційно 

розглядаються у контексті політики щодо людей з інвалідністю, представників 
маломобільних груп. Проте, як свідчить зарубіжний досвід, такий методологічний 
підхід є дещо звуженим і не характерний для сучасної європейської та світової 
практики. Розвинені держави вважають продуктивнішими ширші напрями 
політики щодо інклюзії та безбар’єрності, до цільових груп залучають не тільки 
осіб з функціональними порушеннями працездатності та інвалідністю, а й людей 
старшого віку, матерів з дітьми до 6 років, дітей, що залишилися без 
батьківського піклування, та молодь. Це створює ширші можливості для 
залучення різних груп громадян до соціальних процесів. Застосовуються 
спеціальні політики щодо інтеграції національних меншин, міграційних спільнот 
тощо.  

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій сприяє розширенню 
можливостей користувачів, але разом з тим поглиблює існуючу соціальну 
нерівність. Сучасні дослідження цифрового розриву сфокусовані на виявленні 
нових механізмів ексклюзії та інклюзії в умовах діджиталізації суспільства. Тема 
подолання цифрового диспаритету, цифрової інклюзії активно вивчається, 
обговорюється; зростає число проєктів і ініціатив, орієнтованих на створення 
цифрового інклюзивного суспільства. 

https://mon.gov.ua/%20ua/news/nazyavo-pochinaye-robotu-uryad-zatverdiv-sklad-agentstva-sho-zabezpec%20huvatime-yakist-vishoyi-osviti-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/%20ua/news/nazyavo-pochinaye-robotu-uryad-zatverdiv-sklad-agentstva-sho-zabezpec%20huvatime-yakist-vishoyi-osviti-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/%20ua/news/nazyavo-pochinaye-robotu-uryad-zatverdiv-sklad-agentstva-sho-zabezpec%20huvatime-yakist-vishoyi-osviti-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/%20ua/news/nazyavo-pochinaye-robotu-uryad-zatverdiv-sklad-agentstva-sho-zabezpec%20huvatime-yakist-vishoyi-osviti-v-ukrayini
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Дослідженню проблем пов’язаних з цифровою інклюзією приділяється 
увага багатьох науковців та експертів міжнародних профільних організацій, а 
саме: С. Богданов, М. Ворон, Б. Везель, А. Колупаєва, І. Мірошниченко, 
Б. Мойса, О. Пащенко,  М. Рагнеда, А. Рацул, О. Таранченко, О. Федоренко, 
З. Шевців та ін. Насамперед ці дослідження зосереджені навколо цифрової 
грамотності, цифрового розриву, цифрової нерівності, доступності, цифрової 
інклюзії. 

Інклюзія (від англ. inclusion – включення, залучення) – процес збільшення 
ступеня участі всіх громадян у соціумі. Потребу збільшення участі відчувають 
насамперед ті, що мають фізичні чи ментальні порушення. Інклюзія передбачає 
розробку і застосування таких конкретних рішень, які зможуть дозволити кожній 
людині рівноправно брати участь в академічному і суспільному житті. При 
інклюзії всі зацікавлені сторони повинні брати активну участь для отримання 
бажаного результату [1]. 

Стає очевидним, що швидкий розвиток цифрових технологій у всьому світі 
є для багатьох країн як можливістю, так і викликом. Чим швидше розвиваються 
цифрові технології, тим помітніше стає розрив між країнами та соціальними 
групами. Такий стан має назву цифровий розрив (бар’єр) або цифрова нерівність 
(англ. Digital divide), що означає нерівність у доступі до можливостей в 
економічній, соціальній, культурній, освітній сферах, які існують або 
поглиблюються в результаті неповного, нерівномірного або недостатнього 
доступу до комп’ютерних, телекомунікаційних та цифрових технологій [3, с. 71]. 

У цьому контексті виникає потреба в цифровій інклюзії, яка об’єднує 
високошвидкісний доступ до мережі інтернет, інформаційні технології та 
цифрову грамотність, сприяючи успіху громад та людей, які намагаються 
орієнтуватися та брати участь у цифровій сфері. 

Фізична та цифрова безбар’єрність – це створення та реалізація 
відповідних стандартів, планів, проєктів, реконструкції тощо. Середовище 
(громадські споруди та публічні місця), транспорт і послуги (зокрема публічні та 
онлайн-послуги) на рівні громади та держави мають бути фізично доступними 
для всіх суспільних груп, зокрема людей з інвалідністю, осіб похилого віку тощо. 
У багатьох економічно розвинених державах фізична та цифрова безбар’єрність 
реалізується через концепт універсального дизайну фізичної та цифрової 
інфраструктури [2]. 

Найбільш системно до фізичної та цифрової безбар’єрності, 
універсального дизайну підходить Норвегія, яка має окремий План дій щодо 
універсального дизайну та технологій. 
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Серед інших зарубіжних практик запровадження цифрової інклюзії в 
розумних містах можна виділити: 

Evelity ‒ додаток, який може допомогти людям із вадами зору 
орієнтуватися в просторі завдяки звуковим інструкціям. Користувач може 
налаштувати програму відповідно до свого профілю. Evelity допомагає 
орієнтуватися користувачам у будь-яких місцях: торгових центрах, університетах 
та коледжах, лікарнях, транспортних мережах, таких як метро та залізничні 
станції, офіси, музеї та інших. Цей додаток вже активно використовується в 
метро Марселя [4]. 

GiveBack – це ірландський стартап, який створює рішення для соціальних 
проблем у країні, включаючи безпритульність. Стартап пропонує веб-
розширення, яке дозволяє користувачам робити покупки, як зазвичай, але 
надсилає від одного до десяти відсотків витрат некомерційним організаціям, які 
займаються боротьбою з безпритульністю [4]. 

17 червня 2021 року відбулася загальнонаціональна презентація «Цифрова 
інклюзія: Перший yкраїномовний додаток Digital Іnclusion для безбар’єрного 
спілкування всіх». Мобільний додаток створено як рішення для альтернативної і 
додаткової комунікації, коли вербальна комунікація неможлива, зокрема дітей і 
дорослих з аутизмом та людей після інсульту, травм, під час лікування,  а також 
для розвитку мовлення та творчого мислення всіх.    

Таким чином, враховуючи зазначені висновки, ми можемо стверджувати, 
що упровадження цифрової інклюзії є важливим напрямом щодо подолання 
бар’єрів у спілкуванні людей, розвитку мовлення та творчого мислення. 
Впроваджуючи цифрову інклюзію в Україні, варто вивчати і використовувати 
кращі практики міжнародного досвіду. 
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Інформатизація суспільства призвела до зміни класичних цінностей освіти, 
зокрема проникнення комп’ютерних технологій у всі сфери життєдіяльності 
людини, в процеси навчання і виховання підростаючого покоління. Сучасна 
людина не може вважатися функціонально грамотною, тобто підготовленою до 
успішної професійної діяльності, якщо вона не має відповідних умінь і навичок 
роботи з прикладними програмами, а також у глобальних комп’ютерних мережах. 
За таких обставин інформатизація освіти розглядається сьогодні як абсолютна та 
обов’язкова умова створення інтелектуальної бази інформаційного суспільства, 
що позначається на процесі підготовки майбутніх педагогів, на розширенні видів 
діяльності вчителів, на структурі їхньої професійної компетентності та культури. 

Професійна педагогічна культура сучасного вчителя – це така 
характеристика фахівця, яка поєднує в собі істотні риси та якості його 
особистості, його систему педагогічних цінностей, способів діяльності і 
спілкування, професійну поведінку. В умовах інформатизації суспільства 
важливу роль у структурі професійної культури педагога починає відігравати 
інформаційно-комунікаційна складова (інформаційна культура), яка забезпечує 
організацію освітнього процесу на належному рівні в контексті актуальних вимог 
та інновацій. Сучасні дослідники зазначають, що «основою інформаційної 
культури особистості є знання про інформаційне середовище, закони його 
функціонування та розвитку, а головне – досконале вміння орієнтуватися в 
безмежному сучасному світі інформації» [1, с. 70].  
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У процесі педагогічної діяльності вчитель виконує низку різноманітних та 
складних завдань, які пов’язані з важливою місією педагога – формування 
особистості дитини, її ключових компетентностей та наскрізних навичок, а також 
підготовка до життя в інформаційному суспільстві. У працях українських учених 
акцентується увага на тому, що професійна педагогічна культура вчителя є 
важливим чинником досягнення загальної мети освіти. Нині освіта є таким 
фактором самовдосконалення людини, який супроводжує її активне соціальне 
буття в умовах інформаційного суспільства. У процесі навчання та виховання в 
сучасному закладі освіти формується інноваційна особистість, її здатність до 
креативності як можливості приймати неординарні рішення. Освіта як діяльність, 
за допомогою якої здійснюється особистісне зростання людини в системі нових 
економічних реалій, породжених інформаційним суспільством, набуває 
безпрецедентного значення.  

Аналіз педагогічної практики свідчить, що в освітньому процесі, який 
організовується в умовах інформатизації освіти, важливе значення має 
професійно-педагогічна культура – «особливий різновид педагогічної культури 
суспільства, в якому сконцентровано досвід спеціальної суспільної практики, 
організації навчання і виховання підростаючого покоління у закладах освіти для 
задоволення конкретних потреб певного суспільства, способів реалізації такої 
освітньо-педагогічної діяльності, соціальних вимог, що її нормують, та способів 
оволодіння цією діяльністю» [2, с. 39]. Діяльність учителя – це складна за своєю 
сутністю праця, яка вимагає від педагога чітко вираженої професійної 
спрямованості, грунтовних та міцних знань з психології дитинства, теорії і 
практики навчання та виховання, а в умовах інформатизації суспільства – умінь 
та навичок використання інформаційних ресурсів, роботи з різноманітними 
програмами, платформами, мережами тощо.  

Таким чином, важливою складовою професійної культури вчителя стає 
інформаційна культура, яка передбачає володіння актуальними знаннями про 
інформацію, пристрої, програмне забезпечення, вміннями застосовувати 
інформаційне моделювання, створювати мультимедійні презентації, 
використовувати бази даних, дотримуватися принципів академічної 
доброчесності  та морально-етичних норм. 
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У сучасних умовах професійно необхідною якістю особистості будь-якого 

спеціаліста стає самостійність. Професійно важливі якості особистості : здібності, 
творчість, уява, креативність та самостійність розвиваються у процесі 
професійного навчання. Розглянемо як розвивається самостійність майбутнього 
фахівця у процесі професійного навчання. 

Вчинки, дії, висловлювання, оцінка особистості стосовно оточення та самої 
себе – це є вираження самостійності. Тобто самостійність - це не риса волі або 
характеру, здібностей або мислення, а більш складна особистісна риса.  

Професійний саморозвиток майбутнього фахівця передбачає розвиток 
мотивів і потреб у самовдосконаленні, дозволяє оцінювати дії, вчинки, поведінку, 
робити вибір, приймати рішення. Серед значущих показників саморозвитку 
майбутнього фахівця виділяють їх активну, творчу позицію, здатність до 
самомотивації, самоорганізації та самоконтролю. Саморозвиток розглядається з 
позицій цілеспрямованого самовдосконалення, самопроєктування [3, с. 131]. 

Самореалізація майбутнього фахівця визначається його активністю із 
внутрішньої потреби, без зовнішнього примусу, з відносною незалежністю, яка 
здійснюється саме в професійній діяльності. Активність - здатність людини до 
свідомої трудової і соціальної діяльності, міра цілеспрямованого, планомірного 
перетворення нею навколишнього середовища й самої себе. Активність 
проявляється у творчості, вольових актах, у спілкуванні. Розрізняють такі види 
активності: репродуктивно-відображальну (засвоєння через досвід іншого); 
пошуково-виконавську (прийняття задачі та самостійний пошук засобів її 
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виконання); творчу, що припускає власну постановку задачі, вибір нових, 
нешаблонних, оригінальних шляхів її рішення [2]. Творча активність - найбільш 
високий рівень активності, для якого характерні новизна, оригінальність, відхід 
від шаблона, нетрадиційність.  

Професійна творча компетентність є якісною характеристикою рівня 
підготовленості фахівця до діяльності, показником його професіоналізму Ця 
характеристика є інтегративною та об’єднує у собі три основні компоненти: 
мотиваційний, який передбачає професійні інтереси та творчу спрямованість 
(мотиви професійної творчості, мотив досягнення, мотив творчого саморозвитку); 
когнітивний, який передбачає продуктивні професійні знання та професійні 
здібності; діяльнісний, який передбачає розвиток проєктувальних, дослідницьких, 
організаційних умінь і професійно важливих творчих якостей, сукупність яких 
забезпечує повноцінну реалізацію професійно-творчої діяльності майбутнього 
фахівця. 

Творча діяльність розглядається як цілісний процес, орієнтований на 
збагачення особистого, трудового і соціального досвіду особистості, що включає 
в себе систему дій із вирішення проблемних ситуацій у трудовій діяльності. Ця 
діяльність припускає послідовну реалізацію функцій, перенесення знань і умінь у 
нову ситуацію, бачення структури об’єкту праці і його новизни, самостійне 
комбінування відомих способів трудової діяльності в новий, знаходження різних 
способів вирішення проблеми і альтернативних доказів, побудова принципово 
нового способу вирішення проблеми. Показниками розвитку творчої діяльності є 
ступінь; рівень самостійності; використання нових засобів діяльності тощо. 

Спираючись на ці поняття, можна визначити творчу самостійність 
майбутніх фахівців як цілеспрямовану, керовану самим здобувачем навчальну 
діяльність, що характеризується якістю творчого мислення, наявністю 
сформованих професійних знань та умінь, прагненням і мотивацією творчої 
професійної діяльності. Але самостійність не завжди стає стійкою 
характеристикою поведінки, діяльності. Творча самостійність виявляється в 
результатах діяльності, в характері ставлення до довкілля і в спрямованості 
поведінки. На всіх етапах навчання відбувається творчий саморозвиток 
майбутнього фахівця, що дозволяє йому реалізувати себе в професії. 

Творча самостійність є складовою професіоналізму. Вищий, творчий 
рівень розвитку самостійності полягає в потребі постійно ставити перед собою 
нові цілі та завдання, спрямовані на вихід за межі заданого, на пошук і відкриття 
нових закономірностей та способів розв’язання проблем.  
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Особистісно-орієнтоване навчання розглядається як альтернатива 
традиційному когнітивно-орієнтованому і трактується як особливий тип освіти, 
при якому створюються оптимальні умови розвитку у суб’єктів навчального 
процесу здатності до самоосвіти, самовизначення, самостійності й самореалізації. 
При традиційній системі самостійна робота спрямована на засвоєння знань, 
умінь, навичок студентів. Розвиток особистості і її самостійності в кращому разі 
ставиться як другорядна мета, а здебільшого така мета не ставиться взагалі [4, с. 
5]. В умовах особистісно-орієнтованого навчання самостійна робота виступає як 
основний засіб розвитку творчої самостійності майбутнього фахівця. 

Професійне становлення майбутнього фахівця означає набуття 
професійних інтересів, соціальних норм, життєвих позицій. На основі цих 
особистісних якостей формуються цілі й мотивація професійної діяльності, тобто 
розвивається професійне самовизначення людини. Основними завданнями 
навчання є розвиток природних здібностей конкретної особистості, формування у 
неї бажання та вміння вчитися; створення передумов для саморозвитку та 
самореалізації.  

Інноваційні технології самостійної роботи мають сприяти розвиткові 
здобувача як особистості, формувати у нього потреби у самоосвіті та 
самовизначенні у навчальних та життєвих ситуаціях із усвідомленням особистої 
відповідальності. Знання, уміння і навички у цьому випадку розглядаються не як 
мета, а як засіб розвитку особистості, яка навчається. Характер навчального 
процесу відображається у співпраці. 

Основними складовими взаємодії викладача і здобувача у процесі 
особистісно орієнтованої самостійної роботи є: розвиток професійно важливих 
якостей особистості (індивідуальний темп і стиль роботи); моделювання 
майбутньої діяльності (за допомогою використання прийомів ділової гри); 
орієнтація на професійний саморозвиток. Під час організації самостійної роботи 
необхідно враховувати, що до її результатів відносяться як рівень знань, вмінь та 
навичок із предмету, так і стан особистості з її внутрішньою потребою до 
розвитку самостійності. 

Під час самостійної роботи формуються навички самоконтролю і 
самооцінки. Можна поєднувати самооцінку, взаємооцінку та пропонувати 
здобувачам проєктувати свою майбутню оцінку. Можна починати зі 
взаємоперевірки і підводити студентів до оцінювання своєї роботи відповідно до 
запропонованого викладачем зразка і критеріїв оцінки. 

Таким чином, змістом творчої самостійності майбутніх фахівців є 
цілеспрямована, керована самим здобувачем навчальна діяльність, яка має 
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характеристики творчої діяльності (прагнення і мотивація творчої професійної 
діяльності, творче мислення, творчі уміння тощо) та проявляється у творчих 
результатах.  
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Образотворче мистецтво – це одне із видів мистецтва, що супроводжує 

людину у продовж усього життя, забарвлює його різнобарвними тонами, додає 
наснаги, витримки…Уміймо бачити і дарувати красу! Учімося створювати її! І 
тоді світ неодмінно стане привабливішим, привітнішим та досконалішим... 

Починаючи урок, учитель має на меті налаштувати учнів на вивчення тієї 
чи іншої теми, тому звертається до життєвого досвіду учнів, до знань, набутих на 
попередніх уроках.  



ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ:  
ПОШУКИ ТА ПЕДАГОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ  

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, 24 ЛИСТОПАДА 2021 РОКУ 
 
 

 

138 
 

Уроки художньо-естетичного циклу є найдоступнішою формою роботи з 
різними інтерактивними прийомами. За їх допомогою можна перевірити, 
закріпити, а також повторити набуті навички. Майже кожна дитина любить 
гратися, але накопичення шкільного матеріалу ще й на уроках мистецтва дуже 
велике, тому найкраще його запам’ятовування може бути здійснене в вигляді 
інтерактивного навчання, ігровій формі.  

Запропоновані вправи дають змогу школярам актуалізувати набуті знання 
про художні матеріали, художників, композиторів, архітекторів, набути навичок 
використання відповідних термінів. Це і кросворди, бліц-турніри, мозаїки, 
мистецькі хвилинки, інтерв’ю,  рольові ігри, «Показуха», писання сенканів. 

Особливості використання інтерактивних технологій навчання мистецьких 
дисциплін розкриває Л. Масол у своїй праці «Методика навчання мистецтва у 
початковій школі» [3]. Розглянемо можливості використання інтерактивних 
методів навчання на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі.  

Інтерактивне навчання – це спосіб пізнання, здійснюваний у формах 
спільної діяльності тих, хто навчається: всі учасники освітнього процесу 
взаємодіють один з одним, обмінюються інформацією, спільно вирішують 
проблеми, моделюють ситуації, оцінюють дії колег і свою власну поведінку, 
поринають у реальну атмосферу ділового співробітництва з вирішення проблем 
[4]. 

При цьому здійснюється постійна зміна видів діяльності: ігри, дискусії, 
робота в малих групах, невеликий теоретичний блок (міні-лекція), проєктування 
та інші.  

Основні принципи інтерактивного навчання: 
 діалогічна взаємодія;  
 робота в малих групах на основі кооперації й співробітництва; 
 активно-рольова (ігрова) і тренінгова організацію навчання. 
Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що освітній процес 

відбувається тільки шляхом постійної, активної взаємодії всіх учасників процесу 
навчання.  

Форми і методи інтерактивного навчання: евристична бесіда, презентації, 
дискусії, «мозкова атака», метод «круглого столу», метод «ділової гри», конкурси 
практичних робіт з їхнім обговоренням, рольові ігри, тренінги, колективні 
розв’язування творчих задач, кейс-метод (розбір конкретних виробничих 
ситуацій), практичні групові й індивідуальні вправи моделювання виробничих 
процесів або ситуацій, проєктування бізнес-планів і різних програм, групова 
робота з авторськими посібниками, ілюстративними матеріалами, обговорення 
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спеціальних відеозаписів, включаючи запис власних дій, педагогічна студія, 
зустрічі із запрошеними фахівцями, методи з використанням комп'ютерної 
техніки тощо [4]. 

Впровадження інтерактивного режиму дає такі переваги: 
 досвід активного освоєння навчального змісту у взаємодії з освітнім 

оточенням; 
 розвиток особистісної рефлексії; 
 освоєння нового досвіду навчальної взаємодії, переживань; 
 розвиток толерантності. 
На уроках образотворчого мистецтва можна застосовувати різні 

інтерактивні методи та нестандартні форми організації уроку, які дають змогу 
підвищувати ефективність засвоєння знань, поліпшити контроль над виконанням 
завдань, викликати інтерес до навчання [2]. 

Для ефективного застосування інтерактивних методик на уроках 
образотворчого мистецтва потрібно спланувати свою роботу так, щоб: 

 дати учням випереджувальні завдання: прочитати, продумати, виконати 
самостійні підготовчі завдання. Поспостерігати за явищами природи або 
довкілля; 

 на одному занятті можна використовувати декілька інтерактивних 
методів(1-3, але не багато); 

 визначити хронометраж, ролі учасників, підготувати запитання й 
можливі відповіді; 

 передбачити різноманітні методи для привертання уваги учнів, 
налаштування їх на роботу, підтримання дисципліни. 

Сучасні уроки образотворчого мистецтва здебільшого мають комбінований 
характер, дещо схожі між собою, але й відрізняються відповідно до певної теми 
або типу. Їхні основні компоненти такі: 

1. Організація уваги учнів (в разі сприймання – установка на сприйняття). 
2. Розповідь або лекція вчителя. 
3. Демонстрація наочних засобів навчання (з паралельним коментарем, 

бесідою або обговоренням). 
4. Інструктаж (вербальний тобто словесний, або візуальний тобто – 

демонстраційний). 
5. Практична, творча або оцінна діяльність учнів. 
6. Аналіз та оцінка створених (або сприйнятих) художніх робіт. 
7. Звичайно, кожному окремому уроку «відповідає» певний набір методів 

і методичних прийомів. 
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8. Порівняльний аналіз. 
9. Моделювання. 
10. Ігровий метод. 
11. Дискусія. 
12. Метод проблемних та експериментальних ситуацій. 
13. Колективна творча діяльність. 
Специфіка викладання образотворчого мистецтва в сучасних умовах 

потребує від учителя широкого впровадження деяких нетрадиційних або 
маловикористовуваних методів навчання серед яких: особистісно-зорієнтовані, 
колективні, ігрові, інтегративні, творчо-стимулюючі, емоційно-регулюючі, 
проблемно-моделюючі [1]. 

Особливий інтерес на сучасному етапі розвитку методики образотворчого 
мистецтва становлять інтерактивні методи навчання. Необхідність використання 
таких методів у практиці початкової школи зумовлена особливостями сучасного 
суспільного розвитку. Інтерактивні методи навчання спрямовані на реалізацію 
можливостей нових індивідуальних способів навчальної діяльності особистості 
дитини. Вони дають позитивний результат при умові осмислення учнем свої 
діяльності, досвіду, мотивів і потреб. 

Список використаних джерел: 
1. Біленко І. Початкова школа в контексті інноваційних освітніх змін. 

Використання сучасних технологій, форм та методів у початковій освіті. 
Методист. 2017. № 2. С. 3-7. 

2. Лист МОН України від 18.07.2019 № 1/9-462 «Про пріоритетні напрями 
роботи психологічної служби у системі освіти на 2019-2020 н.р.». URL: 
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-prioritetni-napryami-roboti-psihologichnoyi-sluzhbi-u-
sistemi-osviti-na-20192020-navchalnomu-roci 

3. Масол Л. Методика навчання мистецтва у початковій школі. Київ: 
Початкова школа. 2006. 259 с.  

4. Саган О. Інтерактивні методи навчання як засіб формування 
навчальних умінь молодших школярів. Початкова школа. 2002. №3. 

 
 
 

  



ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ:  
ПОШУКИ ТА ПЕДАГОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ  

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, 24 ЛИСТОПАДА 2021 РОКУ 
 
 

 

141 
 

ПІДВИЩЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ 
В УМОВАХ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 
Шахраюк Богдан Степанович,  
викладач психології, Володимир-
Волинський педагогічний фаховий 
коледж ім. А. Ю. Кримського Волинської 
обласної ради, м.Володимир-Волинський 

 
Сучасна епідеміологічна ситуація в України зумовила перехід від 

традиційної форми навчання до дистанційного формату, що  змінило  характер 
взаємодії «викладач-студент» та відкрило нові можливості для саморозвитку 
студентів. У зв’язку  з тим постала проблема мотивації  студентів до самостійного 
навчання. Погано розвинена сила волі та відповідальність, неготовність до 
самостійного опрацювання навчального матеріалу, недостатній рівень 
сформованості навичок самостійної пізнавальної діяльності різко знижують 
ефективність дистанційної освіти. 

Основні проблеми формування мотиваційного компоненту навчальної 
діяльності у студентів досить широко представлені в сучасних наукових 
дослідженнях. Незважаючи на наявність у сучасній науці значної кількості 
психолого-педагогічних праць, присвячених проблемі формування мотиваційного 
компоненту навчальної діяльності студентів, питання щодо формування 
мотивації до навчання в часи  пандемії є одним із актуальних питань педагогіки 
та психології.    

Мотивація - це сукупність стійких мотивів, спонукань, які визначають 
зміст, спрямованість і характер діяльності особистості, її поведінку. 
Мотивація в навчанні полягає у створенні комфортного навчального 
середовища (зони найближчого розвитку), де є в наявності всі умови для 
навчальної діяльності цільової аудиторії. Звернемо увагу, що більшість 
психологів розглядають мотивацію до навчання як складне психологічне 
утворення, що спонукає до свідомих дій та вчинків, а також є основою для цих 
дій [1]. 

Нами зроблена спроба дослідити мотивацію студентів педагогічного 
коледжу в умовах дистанційного навчання. Дослідження проводилося серед 
студентів 2-3 курсів Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу з 
використанням методу анкетування. Результати опитування показали, що у 
переважної більшості опитуваних (57%) є низький рівень мотивації навчання  під 
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час дистанційної роботи. У більшості з них  характерним є відсутність 
внутрішньої мотивації  до навчальної діяльності, вміння працювати самостійно, 
низький рівень навичок самоконтролю та самодисципліни. 

Слід зазначити, що на мотивацію студентів педагогічного коледжу до 
навчання впливає цілий ряд  факторів. Серед них найбільш суттєві - вік студентів, 
їх характер, темперамент, рівень професійної підготовки, інтереси, здібності, 
прагнення досягати мети. Ключову роль у формуванні позитивної мотивації у 
студентів здійснює і сам навчальний заклад через ті умови навчання, які він 
надає, заохочення, які використовує, а також перспективи, які він пропонує 
майбутнім педагогам.  

На формування мотиваційного компоненту навчальної діяльності студентів 
педагогічного коледжу  впливають як і сама організація навчального процесу, 
доступність змісту навчального матеріалу, використання різноманітних методів, 
що стимулюють навчально-пізнавальну діяльність, професійна спрямованість 
навчального процесу,  так і професіоналізм викладача, що організовує 
дистанційну роботу із студентами [3]. 

У дистанційному навчанні, в умовах відсутності безпосереднього 
спілкування з викладачем, мотивацію (активізацію) діяльності слід 
розглядати як орієнтацію на створення мотивів успіху за допомогою 
спеціально запроектованих і сконструйованих засобів.  

Таким чином, для підвищення навчальної мотивації студентів у 
дистанційному навчанні необхідно: 

1. Враховувати очікування студентів від навчального курсу, який їм 
пропонується, їх базову підготовленість і психологічну готовність до роботи.  

2. Ставити чіткі і конкретні навчальні цілі, які в кінцевому результаті  
будуть визначати формування базових і спеціальних компетентностей. 

3. Розробляти цікавий, актуальний  курс навчання із використанням 
засобів: анімація, відео, інтерактивні, ігрові методи роботи, інноваційні 
навчальні технології.  

4. Пов’язувати  навчальний курс із реальним життям, майбутньою 
професією. 

5. Забезпечувати реальний зворотній зв’язок, який повинен бути 
регулярним і змістовним. 

Мотивацію студентів можна підвищити шляхом втілення в навчальний 
процес методу тренінгу та ігрового навчання, використання прикладів з життя, 
нового актуального матеріалу, найсучасніших методів викладання, комп’ютерних 
технологій. Також дуже важливим є комунікативний зв’язок студента з 
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викладачем та позитивна та емоційна атмосфера в аудиторії, можливість студента 
висловлювати свої думки, творчо мислити, здатність до самостійної роботи та 
самоконтролю. 

Під час карантину найефективнішими шляхами вмотивувати студентів є 
професійна спрямованість навчання, мотивація оцінками, можливість 
спілкуватися з одногрупниками, а також зворотний зв’язок від викладачів. 
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Традиційна освіта здебільшого зорієнтована на здорових дітей, тому 
включає в себе вчителів і вихователів закладів загальної середньої освіти. 
Спеціальна освіта охоплює всі види діяльності з особливими дітьми, під них 
підлаштовуються і школа, і вчителі. Інтегрована освіта через реабілітацію та 
адаптацію налаштовує дитину з особливими освітніми потребами на звичайну 
освіту. Нарешті, інклюзивна освіта, сприймаючи дитину такою, якою вона є, 
пристосовує до неї систему освіти. Цей вид навчання передбачає кілька варіантів 
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https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/195/193


ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ:  
ПОШУКИ ТА ПЕДАГОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ  

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, 24 ЛИСТОПАДА 2021 РОКУ 
 
 

 

144 
 

реалізації: класичний варіант відвідування закладу освіти здобувачами з 
обмеженими можливостями, домашнє, дистанційне навчання. 

Для визначення бар’єрів на шляху розвитку інклюзивної освіти проведено 
аналіз причин їх виникнення, а відтак – і можливих способів подолання 
означених перепон [1]. 

Макрорівень. Основними бар’єрами цього рівня, що постають на шляху 
розвитку освітньої інклюзії є: недосконалість державного законодавства щодо 
дітей з інвалідністю; невідповідність його міжнародним нормам, корегування 
закону про спеціальну освіту, в якому б чітко визначалися правові основи 
інституту інклюзивної освіти та принципи механізму створення економічних 
умов для реалізації інклюзивних підходів в освіті осіб з особливими освітніми 
потребами. 

Мезорівень. На цьому рівні основними бар'єрами на шляху розвитку 
інклюзії освіти є: наявність культурних стереотипів щодо людей з обмеженими 
можливостями; неготовність системи освіти відповідати індивідуальним 
потребам кожної дитини; відсутність спеціальних стандартів освіти та 
варіативних програм для навчання осіб з особливими освітніми потребами; 
відсутність законодавчо закріпленої можливості проводити навчання 
«особливих» учнів за індивідуальним планом, що дозволяє використовувати 
адаптовану до спеціальних освітніх потреб того чи іншого учня освітню програму 
та застосовувати у навчанні компетентнісний підхід; відсутність програм 
супроводу осіб з обмеженими можливостями здоров'я, які навчаються у спільній 
освітній установі. 

Мікрорівень. Цей рівень бар'єрів на шляху розвитку інклюзивних підходів 
у освіті пов'язаний з діяльністю конкретних організацій та фахівців, окремих 
людей. Для інклюзивної освіти це рівень психологічного прийняття педагогами 
освітніх установ самої можливості спільного навчання з дітьми з особливими 
освітніми потребами, їх професійні настанови, стереотипи та дії стосовно учня з 
ООП. 

Завданнями інклюзивної освіти учнів з ООП у закладах загальної середньої 
освіти є створення єдиного освітнього середовища для учнів, які мають різні 
стартові можливості; розвиток потенційних можливостей учнів з ООП у спільній 
діяльності зі здоровими однолітками; організація системи ефективного 
психолого-педагогічного супроводу процесу інклюзивної освіти через взаємодію 
діагностико-консультативного, корекційно-розвивального, лікувально-
профілактичного, соціально-трудового напрямів діяльності; засвоєння всіма 
учнями загальноосвітніх програм; корекція порушених процесів та функцій, 
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недоліків емоційного та особистісного розвитку; формування у всіх учасників 
освітнього процесу адекватного ставлення до проблем осіб з ООП; охорона та 
зміцнення фізичного, нервово-психічного здоров'я дітей; надання 
консультативної допомоги сім'ям, які виховують дітей особливими освітніми 
потребами, включення їх у процес навчання; успішна соціалізація учнів, 
вихованців [2]. 

На фізичні недоліки дітей з обмеженими можливостями здоров'я 
нашаровується вплив соціальних факторів, і це неминуче. До цих факторів 
належать: 

1) переживання неприязного ставлення чи надмірної уваги оточуючих; 
2) явища, які є при госпіталізації, оскільки таким дітям доводиться часто 

лежати в лікарні; 
3) переживання розлуки з матір'ю чи неповна сім'я (у 25 % випадків батьки 

залишають сім'ю); 
4) психічні травми у зв'язку з лікувальними процедурами (операціями) 

через невідповідність надій дитини на швидке одужання, необхідністю тривалої 
реабілітації; 

5) неправильне виховання на кшталт гіперопіки, що веде до формування 
таких характеристик характеру, як егоцентричність, сором’язливість, емоційна 
незрілість тощо. 

Розвиток системи інклюзивної освіти дозволяє дати дітям з ООП 
можливість здобувати освіту нарівні зі своїми однолітками. Ці учні зможуть 
отримувати необхідні знання з основних дисциплін, вивчати додаткові предмети 
шкільної програми разом із здоровими дітьми. У зв'язку з цим виникає 
необхідність визначити поняття готовності майбутнього вчителя до роботи з 
учнями в умовах інклюзивної освіти [3]. 

Готовність до діяльності має три аспекти: загальну довготривалу (стійка 
потреба в діяльності), спеціальну довготривалу (готовність до певного виду 
діяльності як результат освіти та соціальної зрілості особистості) та короткочасну 
(мобілізація для вирішення задачі, що виникає) (A. Деркач, О. Селєзньова, 
О. Михайлов) [3]. 

На думку Б. Ананьєва, готовність до діяльності характеризується не лише 
особливостями на той момент, коли відбувається діяльність. Автор трактував 
готовність до професійної педагогічної діяльності як цілісне утворення, що 
виявляється в наявності у суб’єкта образу, структури, певної дії та постійної 
спрямованості на її виконання; готовність включає у собі різного роду установки 
на усвідомлення педагогічного завдання, моделі ймовірнісної поведінки, 
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визначення спеціальних способів діяльності, оцінку своїх можливостей у 
співвідношенні з майбутніми труднощами та необхідністю здобуття результату 
[3]. 

Виокремлюють такі компоненти готовності майбутнього вчителя до 
роботи в умовах інклюзивної освіти: 

 мотиваційний – це сукупність стійких мотивів до роботи в умовах 
інклюзивної освіти, спрямованість до здійснення ефективного процесу навчання, 
визнання кожного учня суб’єктом навчальної діяльності, формування 
внутрішньої готовності до позитивного сприйняття учнів з ООП; 

 когнітивний – система знань та уявлень про проблему інвалідності, 
особливості психічного та фізичного розвитку осіб з ООП та особливості 
побудови педагогічного процесу з такими учнями; 

 креативний – відображає творчу активність та особистісні особливості 
педагога, що дозволяють створювати нові матеріальні та духовні цінності, а 
також розвивати творчий потенціал учнів з ООП, керуючись їхніми 
можливостями;  

 діяльнісний – складається зі способів та прийомів реалізації професійно-
педагогічних знань у роботі з особами з ООП та передбачає формування у 
майбутніх учителів відповідних професійних компетенцій [3]. 

Ефективність реалізації процесу підготовки майбутнього вчителя до 
роботи в умовах інклюзивної освіти досягається завдяки використанню основних 
педагогічних принципів: гуманізації, системності, культуровідповідності, 
подійності, успішності, а також спеціальних принципів. 

Розмірковуючи про цінності інклюзивної спільноти, ми можемо визначити 
значущість збереження традиційних моделей освіти, виявлених у контексті 
спільної творчості, спрямованої на збереження механізмів соціокультурного 
єднання. Гуманізація розглядається людством з погляду утвердження позицій 
соціальної справедливості, інклюзивності задоволення різноманітних потреб 
особистості, які забезпечують кожній людині можливість проявити свою творчу 
унікальність у соціокультурному просторі, що визначає найбільш значущу роль 
освіти у поширенні інклюзивних цінностей як інструменту захисту прав людини. 
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У публікації проаналізовано інформаційні технології, які доцільно 
використовувати під час організації інклюзивного освітнього середовища. 
Головна увага зосереджена на характеристиці таких технологій у сфері 
формування національної солідарності у студентської молоді з особливими 
освітніми потребами. 

Ключові слова: інклюзивна освіта, інклюзивне виховання, національна 
солідарність, інформаційні технології інклюзивного навчання, особи з особливими 
освітніми потребами, студентська молодь. 

Невідворотні процеси, які сьогодні спостерігаємо у освітньому середовищі, 
докорінно змінюють його. Реформування, демократизація, гуманізація, 
толерантність, модернізація, цифровізація – чи не найголовніші характеристики 
цих освітніх змін. Світові тенденції інтеграції та глобалізації суспільства 
вимагають нових підходів до навчальної та виховної діяльності. Перед 
учасниками освітнього середовища постають нові завдання, для виконання яких 
необхідне застосування інноваційних освітніх, інформаційних та виховних 
технологій.  

Вищезгадані зміни та перетворення у сучасному освітньому середовищі є 
дуже актуальними, а особливо вони стосуються інклюзивної освіти. Саме 
інклюзія сьогодні є однією з основних тенденцій розвитку освіти у сучасній 
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Україні. Проте вона є і однією з найбільш дискусійних сфер українського 
освітнього середовища. Так, аналізуючи сучасний стан реалізації Закону України 
«Про освіту» [1], де передбачено, що «особа з особливими освітніми потребами – 
це особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки у 
освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту». Концепція «Нова 
українська школа» визначає нові вимоги до якості освіти, насамперед до підходів 
у навчанні та вихованні учнів, до організації освітнього середовища, яке має бути 
інклюзивним, безпечним, дружнім до дитини й водночас сучасним та 
інноваційним [3]. 

Одним із складових елементів інклюзивної освіти є інклюзивне виховання, 
яке можна визначити як цілеспрямовану соціалізацію осіб з особливими 
освітніми потребами на основі принципів гуманістичного виховання. Маємо 
розуміти, що процес виховання, на сучасному історичному етапі розвитку 
української держави, носить національно-патріотичне спрямування. Не останнє 
місце у якому займає формування  національної солідарності, яка за своєю 
структурою є складною категорією, що базується на національних цінностях, 
національній самоідентифікації, національному способі життя та символічних 
уявленнях членів національної спільноти. Чітке тлумачення «національної 
солідарності» як категорії знаходимо у публікаціях Р. Сойчук: «національна 
солідарна взаємодія – це процес, що передбачає єдність поглядів, переконань, 
національних почуттів та прагнень, національних цінностей, національних 
інтересів і відповідальність за спільну діяльність усіх суб’єктів виховного 
процесу, що спрямована на досягнення спільної мети» [4, с. 46]. 

Динамічний розвиток усіх сфер життєдіяльності суспільства, його 
інформатизація та стрімкий розвиток ноосфери зумовлюють не менш стрімкі 
зміни у функціонуванні освітньої сфери. Тому саме сьогодні важливо 
впроваджувати інформаційні технології навчання у інклюзивних класах, при 
цьому створюючи усі умови для навчання спільно з однолітками, відповідно до 
індивідуальних потреб і можливостей кожного здобувача освіти. Варто 
наголосити, що інклюзивне навчання охоплює усіх дітей. Адже, коли 
загострювати свою увагу лише на особах з особливими освітніми потребами, інші 
категорії будуть позбавлені можливості навчатися відповідно до своїх потреб.  

Впровадження інформаційних технологій покликане полегшити і 
вдосконалити освітній процес. Проте, на жаль, на сьогодні використання 
інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі закладів освітньої 
інтеграції, спеціальних закладів, що надають освітні послуги для осіб з 
особливими потребами є проблематичним, адже досі на низькому рівні 
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проаналізовані  дидактичні можливості електронних освітніх ресурсів, практично 
не існує спеціального програмного забезпечення. 

Маємо зауважити, що впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій до освітнього процесу є однією з найперспективніших новацій. 
Комп’ютерні системи, смартфони, додатки й телебачення стають все більш 
інтегрованими. Різні програми інформаційних і комунікаційних технологій 
відкрили та будуть продовжувати відкривати все більше і більше можливостей в 
галузі освіти та професійної підготовки [2, с. 176]. Одним із прикладів такого 
поступального розвитку у вказаному напрямку є створення першого у світі 
україномовного додатку Digital Inclusion як важливого кроку до цифрової 
інклюзії та безбар’єрного спілкування для всіх. Згаданий мобільний додаток 
створено з ініціативи HUAWEI Україна у співпраці українськими громадськими 
організаціями та соціальними підприємствами за підтримки Міністерства освіти і 
науки України.  

Згаданий вище додаток успішно можемо використовувати у процесі 
формування національної солідарності у студентської молоді з особливими 
освітніми потребами. Для цього необхідно встановити додаток на гаджет як 
викладачу, так і здобувачу освіти, якого він представляє. Обрати розділ 
«Соціалізація та реабілітація» , або «Творчість» і шляхом виконання простих 
маніпуляцій можемо поступово набувати основні, найпростіші соціальні навички 
у заданому напрямку. 

У підсумку зазначимо, інформаційні технології є важливим складником 
інклюзивного освітнього середовища. Враховуючи дидактичні можливості 
інформаційних технологій, а також потреби і запити інклюзивної освіти, можемо 
сказати, що потенціал використання інформаційних технологій у процесі 
формування національної солідарності у студентської молоді є дуже високим. 
Вони можуть виконувати компенсаторну, дидактичну та комунікаційну функції, 
що робить виховну діяльність значно продуктивнішою. Проте маємо пам’ятати, 
що для впровадження інформаційних технологій, освітній заклад повинен мати 
необхідне матеріально-технічне забезпечення, а також викладачі та вчителі 
закладу мають володіти відповідними професійними компетентностями. 
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