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НАВЧАЛЬНА СТУДІЯ «ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У РОБОТІ 

ЕКОНОМІСТА» ЯК ЗАСІБ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ У 

ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

 

Сучасний стан ринку інформаційних послуг (опрацювання, 

передавання та зберігання великих обсягів даних) зумовлює суттєві 

структурні зміни в професійній підготовці майбутніх фахівців 

економічного профілю, появу нових вимог до викладачів, нових 

моделей управління освітнім процесом, інтенсифікує інтеграційні 

процеси у застосуванні нових освітніх технологій. Освіта в умовах 

інформаційного суспільства набула ознак глобального ресурсу, тому 

для підвищення її якості необхідно створювати сучасні електронні 

освітні ресурси, упроваджувати нові курси, спрямовані на освіту 

упродовж усього життя.  

Нині тривають наукові дискусії щодо формування суспільства 

знань, упровадження парадигми неперервної освіти, розвитку 

інформаційно-комунікаційних навичок фахівців. У контексті 

досліджуваної нами проблеми, це спонукає до усвідомлення потреби 

формування нової культури – «культури неперервного навчання», яку 

О. Безлюдний та О. Кірдан визначають як «усвідомлену неперервну 

цілеспрямовану освітню діяльність особистості, що включає 

інтеграцію професійної (формальної) освіти і самоосвітньої 

діяльності, та забезпечує особистісний і професійний розвиток, 

сприяє набуттю нових знань, умінь, навичок, компетентностей» [1]. 

У нашому розумінні неперервна освіта у підготовці фахівців 

економічного профілю реалізується шляхом: формування потреби та 

здатності особистості до самонавчання; оптимізації системи навчання 

студентів; створення інтегрованих навчальних курсів; формування і 

розвитку навчально-методичних комплексів для підготовки фахівців 

економічного профілю; розвитку та запровадження дистанційної 

освіти; забезпечення доступності й відкритості системи професійної 

підготовки студентів з урахуванням цифровізації освіти. 
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Для вирішення окреслених завдань нами розроблено та 

упроваджено навчальну студію «Цифрові технології у роботі 

економіста» (рис. 1). Її зміст відображає логічний ланцюжок: «основи 

інформаційно-комунікаційних технологій – системи обробки 

економічної інформації – інформаційні системи в галузях економіки – 

моделювання економічних систем і процесів»; електронні освітні 

ресурси – електронний навчальний контент «ІТ-освіта», електронні 

посібники, дистанційні курси для вивчення дисциплін «Економічна 

кібернетика», «Економіко-математичні методи й моделі», 

«Моделювання економіки», «Моделювання економічної динаміки», 

«Моделювання управління в соціально-економічних системах», 

віртуальні класи, віртуальні дошки. 

 

 
Рис. 1. Сайт навчальної студії «Цифрові технології у роботі 

економіста» 

 

Сайт навчальної студії «Цифрові технології у роботі 

економіста» є прикладом електронного навчально-методичного 

комплексу для опанування змістом її модулів «Основи інформаційно-

комунікаційних технологій», «Системи обробки економічної 

інформації», «Інформаційні системи в галузях економіки», 
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«Моделювання економічних систем і процесів» у дистанційному 

режимі. Також сторінки сайту містять контент для більш глибокого 

вивчення сучасних цифрових технологій, які актуальні та широко 

використовувані у роботі економіста. 

Упровадження навчальної студії «Цифрові технології у роботі 

економіста» як додаткового спеціалізованого курсу, реалізує 3 

важливі змістові компоненти неперервної освіти, на яких наголошує 

В. Шатун: навчання грамотності в широкому сенсі, включаючи 

комп’ютерну, функціональну; професійне навчання, що включає 

професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації; 

загальнокультурну додаткову освіту, не пов’язану із трудовою 

діяльністю [2]. 

Варто відмітити, що доступ до сайту є відкритим для усіх 

бажаючих, і його контентом можуть скористатися не лише студенти, 

які нині навчаються, але й випускники. Адже працюючи за фахом, 

вони можуть поповнювати знання, займатися самоосвітою і бути в 

тренді сучасних цифрових технологій для економістів.  

Отже, проблема неперервності фахового становлення 

професійних кадрів економічного профілю, які працюватимуть в 

галузях економіки, може розглядатися на основі перспективи 

нарощування повноти об’єму професійної культури, інформаційно-

комунікаційної компетентності та культури неперервного навчання 

на суб’єктному рівні, а також через формування інформативно-

змістового простору професійного зростання.  

 

Список використаних джерел 
1. Безлюдний О., Кірдан О. Соціальне замовлення на 

професійну підготовку майбутніх економістів у системі неперервної 

освіти. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 2019. Вип. 3. С. 6-12. 

2. Шатун В. Т. Концепція навчання впродовж життя як 

визначальний елемент стратегії Європейського Союзу щодо 

формування конкурентоспроможного суспільства. Наукові праці 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили 

комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія : Державне 

управління. 2016. Т. 281, Вип. 269. С. 118-122. 
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ДО ПРОБЛЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ЗРОСТАЮЧІ ПОТРЕБИ У 

СПІЛКУВАННІ 

 

На сучасному етапі в Україні відбувається реформа освіти, 

ведеться пошук нових засобів та прийомів оптимізації освітнього 

процесу, мета якого – підвищити ефективність професійного 

навчання на основі національних надбань та усталених міжнародних 

традицій. Відродження національної школи передбачає інтеграцію 

всіх елементів системи професійної педагогічної освіти з тим, щоб 

забезпечити освітню галузь фахівцями, здатними спрямовувати 

професійну діяльність, що ґрунтується на гуманістичних та 

демократичних засадах, на всебічний розвиток та самореалізацію 

молодого покоління, готового до викликів і вимог міжнародного 

економічного простору [2]. 

Професійне становлення і розвиток педагогів відіграють 

важливу роль у реформуванні освіти, її адаптації до вимог 

міжнародного освітнього простору. Саме тому спосіб організації 

неперервної професійної педагогічної освіти і зростаючі потреби в 

спілкуванні між людьми з різними мовами та культурними 

традиціями має та завжди матиме вагомий вплив на освіту і розвиток 

суспільства в цілому. 

Соціалізація індивіда й реалізація його якостей та результатів 

діяльності відбувається через спілкування як вроджену потребу 

людей. Це й викликає ту увагу, яка приділяється спілкуванню з 

давніх часів і до наших днів.  

Велику роль спілкування в розвитку людини відзначали ще в 

античності. Давні мислителі вбачали у спілкуванні могутній засіб 

самопізнання особистості. Значну увагу до сфери взаємодії 

наставника й вихованців виявляли такі прогресивні діячі та педагоги 

ХVІ - ХІХ ст., як А. Дістервег, Я. Коменський, К. Ушинський та інші. 

У 20-30 рр. проблема спілкування інтенсивно досліджувалась й 

активно розв’язувалась у практиці виховання. Найбільш послідовно 

ці питання розглядались у працях П. Блонського, А. Макаренка та 
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інших педагогів-дослідників, що підкреслювали важливу роль 

спілкування у вихованні. 

В останніх працях В. Сухомлинського ця проблема є однією з 

центральних. Незважаючи на те, що спілкування не стало в його 

працях предметом спеціального аналізу, він висловив багато цікавих 

думок з приводу форми та стилю педагогічного спілкування, 

формування колективу.  

Феномен спілкування є надзвичайно багатим за своїми виявами, 

тому виступає об’єктом вивчення багатьох галузей знання. До нього 

виявляють інтерес філософи, психологи, педагоги, соціологи, медики, 

лінгвісти. Це пов’язано з тим, що без спілкування неможливе 

існування і розвиток як суспільства, так і особистості. 

Процес спілкування як суб’єкт-суб’єктна взаємодія пред’являє 

до комунікантів специфічні вимоги, тобто володіння вміннями й 

навичками комунікації, а також припускає наявність в особистості 

певної якісної характеристики її як суб’єкта спілкування. Це ті 

характерологічні якості, які дозволяють людині успішно приймати й 

передавати інформацію, взаємодіяти з іншими людьми. 

Особливого значення у спілкуванні на нашу думку є уміння 

особистості керувати емоціями. Психологи стверджують, що 

емоційні ресурси людини обмежені, і якщо в одних ситуаціях вони 

витрачаються надто щедро, то в інших починає відчуватися їх 

дефіцит, що відповідає закону емоційної константності, за яким 

емоційність людини є постійною величиною, тоді як сила та 

тривалість емоцій в кожній конкретній ситуації може суттєво 

змінюватися [1]. 

Для того, щоб знайти своє місце серед людей, на думку 

Є. Мелібруди, необхідно мати 3 групи вмінь:  

1) уміння розуміти людей та їх взаємини; 

2) уміння впливати на іншу людину і допомагати їй; 

3) уміння розв’язувати проблеми та конфлікти. 

Уміння розуміти людей пов’язане з умінням установлювати 

зв’язки між власною поведінкою й реакціями інших та вмінням 

установлювати зв’язки між вчинками оточуючих та своїми вчинками, 

оскільки воно допомагає адекватно розуміти людей. Таке вміння 

залежить від того, наскільки партнери усвідомлюють і сприймають 

самих себе, намагаються приховати від інших свій внутрішній світ 

або нав’язати оточуючим хибне уявлення про себе. Є. Мелібруда 

стверджує, що розумінню іншої людини допомагає вміння бачити те, 
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що всередині, як більш цінне, ніж просте спостереження за 

поведінкою людини. Це вміння, на думку вченого, ще називають 

емпатією. Для цього необхідні розвинуті уява і фантазія, без яких ми 

не відчуємо, що переживає даний суб’єкт, до чого він прагне, як 

оцінює світ та самого себе [1]. 

В умінні впливати на іншу людину та допомагати їй дослідник 

виділяє два види обставин. Перша виникає в ситуації, коли індивід не 

може самостійно впоратися із своїми проблемами. Прикладом другої, 

менш гострої ситуації, може бути момент важкого вибору прийняття 

життєво важливого рішення чи пошуку більш оптимального способу 

життя тощо. 

Найбільш розповсюдженими у повсякденному житті формами 

надання допомоги є добрі поради та підтримка. Але вони здаються 

ефективними тільки ззовні, а насправді недостатньо полегшують 

життя. Більшу цінність мають такі стосунки з людиною, які 

допомагають їй самій справлятися із своїми проблемами. Уміння 

надавати допомогу в деякій мірі пов’язано з умінням її приймати, а 

це, на думку Є. Мелібруди, не так легко для деяких людей. В основі 

здатності впливати на інших людей лежать уміння розширювати 

контакти, побудовані на взаємодії та співробітництві. 

У міжособистісних стосунках неминуче виникають труднощі та 

конфлікти. Вони є часткою нашого життя. Тому одним з 

найнеобхідніших комунікативних умінь є вміння розв’язувати 

проблеми та конфлікти. Побутує думка, що конфлікт – це щось 

небезпечне, що треба за будь-яку ціну уникати конфліктів. Натомість 

чеський психолог наголошує, що спільне успішне розв’язання 

конфліктів може зблизити людей більш, ніж багато років, проведених 

у «взаємному обміні люб’язностями». Одним з найважливіших 

елементів уміння розв’язувати конфлікти є здатність повністю 

усвідомлювати масштаби та деталі розбіжностей і відкрито 

обговорювати їх з партнерами [1]. 

Отже, як свідчать дослідження, спілкування відноситься до 

найважливіших умінь, які відбивають специфічні риси розумової 

діяльності особистості. 
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ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ 

 

Перетворення в українському освітньому середовищі на засадах 

гуманізму, демократії, національної свідомості вимагають визначення 

нових стратегічних і тактичних орієнтирів у галузі підготовки 

майбутніх учителів початкової школи. Провідним напрямом у 

процесі підготовки студентів до педагогічної діяльності є 

спрямованість освітнього процесу на розкриття потенційних 

можливостей і здібностей майбутнього фахівця з метою формування 

основ педагогічної майстерності.  

Розвиток педагогічної галузі є об’єктивною потребою на всіх 

історичних етапах трансформації суспільства. Тому проблема 

професійного становлення вчителя привертала увагу багатьох 

видатних мислителів, письменників, педагогів, котрі зробили вагомий 

внесок в історію вітчизняної педагогічної школи (Ш. Амонашвілі, 

Б. Грінченко, О. Духнович, П. Каптєрєв, М. Костомаров, 

А. Макаренко, Г. Сковорода, В. Сухомлинський, К. Ушинський, та 

ін.).  

Проблема професійної підготовки майбутніх учителів 

початкових класів була предметом дослідження науковців, які 

аналізували шляхи її вдосконалення в Україні (А. Алексюк, 

С. Гончаренко, І. Зязюн, С. Лисенкова, Н. Ничкало, О. Савченко, 

Ю. Соловйов, Л. Хоружа, М. Фіцула та ін.) й у європейському 

освітньому просторі (О. Гордійчук).  

Зарубіжний досвід у напрямі формування різних аспектів 

педагогічної майстерності розкривався вітчизняними і зарубіжними 

дослідниками на прикладах підготовки сучасного вчителя початкових 

http://www.psyh.kiev.ua/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0_%D0%9B.%D0%9B.
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класів Великої Британії (О. Волошина, Л. Поліщук), Польщі 

(С. Фрейман, М. Фрейман), Угорщини (М. Леврінц), Греції 

(Ю. Короткова), Німеччини (А. Турчин, Н. Удовиченко), Італії 

(А. Степанюк), Франції (О. Пермякова), Австрії (Л. Загорулько), 

Бельгії (О. Фучила), Китаю (К. Олійникова, Лу Шаньшань). 

Система професійної підготовки сучасного вчителя створена в 

Україні зусиллями багатьох поколінь педагогів. Водночас, стати 

повноцінним учасником глобалізаційних процесів у світі може лише 

та країна, в якій інтелектуальні професії набули масового характеру, а 

інвестиції в розвиток людського потенціалу є найбільш вагомими й 

ефективними. 

Проблема професійного становлення вчителя і формування його 

педагогічної майстерності привертала увагу багатьох видатних 

мислителів, письменників, педагогів, котрі зробили вагомий внесок в 

історію вітчизняної педагогічної думки (Б. Грінченко, О. Духнович, 

П. Каптєрєв, М. Костомаров, Г. Сковорода, В. Сухомлинський, 

А. Макаренко, К. Ушинський, та ін.).  

Наприклад, поради великого просвітителя Г. Сковороди щодо 

позиції вчителя, його впливу на дитячі серця, зауваження, спрямовані 

на виправлення певних недоліків у професійній діяльності педагога є 

цілком актуальними для формування унікального образу педагога-

майстра, покликаного працювати з молодшими школярами. Серед 

основних вимог, які український філософ ставить до педагога, 

визначається глибокий розум, висока мораль, єдність слова та діла, 

безмежна відданість своєму народові, вміння застосовувати набуті 

знання на практиці тощо [5, с. 318].  

На думку О. Духновича педагогіка є мистецтвом мистецтв, а 

педагог усіх митців перевищує, якщо досконало оволодіє 

педагогічними знаннями, вміє їх застосовувати й передбачати 

наслідки зробленого: «такими міркуваннями займатися, як би змогти 

легше і більш успішно виконувати свій обов’язок» [3, с. 48].  

Поступова зміна статусу педагогіки ХІХ ст. «з практичної 

дисципліни, рецептурної за своїм характером галузі знань» у науку 

підкреслює необхідність творчого підходу до оволодіння 

педагогічною теорією та її використанням на практиці. Тому, на 

думку Й. Гербарта, «педагогіка є і наука, і мистецтво, але через 

практику мистецтву навчається тільки той, хто попередньо вивчив 

науку шляхом роботи думки» [2, с. 91].  
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Однак, основними науковими педагогічними джерелами того 

часу, на думку В. Вихрущ, були здебільшого переклади персоналій, 

спеціальної дидактичної літератури зарубіжних авторів, створення 

дидактичних посібників на основі зарубіжних аналогів або із 

використанням окремих запозичених ідей. Лише у 80-90-х роках ХІХ 

ст. вітчизняна теорія навчання частково звільнилася від сліпого 

запозичання ідей зарубіжної дидактики [1, с. 48]. 

Ідеї творчого підходу до вчительської діяльності почали 

реалізовуватися у вітчизняних освітніх закладах на різних етапах 

історичного розвитку педагогічної думки. Адже становлення 

національної української школи неможливе без творчої праці 

вчителя, яка є дійовою та рушійною силою в організації та здійсненні 

освітнього процесу.  

Зокрема, на думку М. Драгоманова, високоосвічена й 

високоморальна особистість, котра досконало володіє мистецтвом 

навчання та виховання, є основою для формування педагогічної 

майстерності вчителя [4, с. 221–231]. 

Таким чином актуалізується проблема педагогічної 

майстерності вчителя не тільки як складової частини педагогічної 

науки, а й як загальної культури, одного з найважливіших чинників 

національного прогресу і навіть у глобальному масштабі. 

У цьому аспекті заслуговує на увагу трактування К. Ушинським 

суті самої педагогіки, яка здебільшого розглядається в широкому 

розумінні як сума знань, потрібних або корисних для педагога, й у 

вузькому – як зібрання виховних правил. Великий педагог 

спрямовував учителів на те, щоб зрозуміти педагогіку «як теорію 

мистецтва, виведеною з цих наук». Педагогіка, на думку 

К. Ушинського, є «першим з вищих мистецтв, бо вона прагне 

задовольнити найбільшу з потреб людини й людства – їх прагнення 

до вдосконалення у самій людській природі; до вираження самої 

природи людини – її душі й тіла; а вічно передуючий ідеал цього 

мистецтва є довершена людина» [6, с. 193–194].  

Таким чином, у педагогічних дослідженнях ця проблема не 

втратила актуальності, тому пошуки оптимальних шляхів підготовки 

майбутніх учителів спрямовуються на те, щоб випускники вищої 

школи були підготовлені до педагогічної роботи не тільки згідно з 

програмою навчання студентів певного профілю, але й входили у 

самостійну професійну діяльність з належним рівнем сформованості 

педагогічної майстерності. Відтак актуалізується проблема 
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історичного аналізу практики формування педагогічної майстерності 

майбутніх учителів.  
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ВАЖЛИВА СКЛАДОВА МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

 

Складовою професійної підготовки майбутнього вчителя 

математики є методична підготовка, яка передбачає глибоке 

опанування методикою навчання математики. Демократичні 

перетворення, що відбуваються в суспільстві, потребують конкретних 

змін і в методиці навчання математики. Наша держава потребує 

активних і творчих людей, які мали б ґрунтовну теоретичну і 

практичну підготовку. Особливої уваги набуває вміння мислити, 
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тобто виділяти й аналізувати явища, помічати в них суттєве, самому 

робити певні висновки, давати оцінки й приймати своєчасні виважені 

рішення.  

Особливості методичної підготовки майбутніх учителів 

математики неодноразово висвітлювалися в наукових дослідженнях І. 

Акуленко, Г. Бевза, В. Бевз, О. Матяш, Г. Михаліна, В. Моторіної, 

С. Скворцової, В. Швеця, М. Шкіля та ін.  

Аналіз науково-методичної та психолого-педагогічної 

літератури, власний досвід навчання учнів математики та 

багаторічний досвід методичної підготовки майбутніх учителів 

математики дозволяють стверджувати, що ефективність процесу 

навчання математики в школі значно залежить від методичної 

компетентності вчителя математики, від рівня його математичної та 

педагогічної грамотності, від його вмотивованості, зацікавленості в 

ефективній майбутній професійній діяльності, від його готовності й 

здатності забезпечити належні умови для особистісного розвитку 

учнів у процесі навчання математики. Формування методичної 

компетентності вчителя математики здійснюється на заняттях з 

методики навчання математики в педагогічних коледжах та 

педагогічних університетах, під час підвищення кваліфікації в 

закладах неперервної освіти, шляхом самоосвіти. 

Методична компетентність включає засвоєння педагогом нових 

методичних і педагогічних ідей, підходів до навчально-виховного 

процесу в сучасних особистісно-зорієнтованих, розвивальних, 

креативних технологіях, володіння різними методами, прийомами й 

формами організації навчання. Результатом такої методичної 

підготовки є здатність майбутнього вчителя математики методично 

грамотно та творчо розв’язувати задачі методичної діяльності, які 

спрямовані на формування математичної компетентності учнів. 

О. І. Матяш виділяє вісім складових методичної компетентності 

вчителя математики [4]. Ми погоджуємося з думкою науковця та 

вважаємо за необхідне додати ще одну важливу складову методичної 

компетентності вчителя математики: готовність до роботи з 

математичними помилками учнів. Така готовність включає вміння 

запобігати помилкам, попереджувати їх, вчасно виявляти допущені 

помилки, здійснювати аналіз допущених помилок, організовувати 

діяльність учнів із виправлення та недопущення учнівських помилок 

у майбутньому. Нами сформульовано вимоги до такої готовності.  

Майбутній учитель математики повинен:  
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 вміти систематизувати помилки, об’єднуючи їх у групи за 

спільністю причин появи, спільністю методики роботи над ними;  

 добирати раціональні методи навчання, які б зменшили 

можливість виникнення помилок, ураховуючи індивідуальні 

особливості учнів, їхні нахили і здібності;  

 ефективно поєднувати традиційні системи навчання з 

новими; 

 використовувати сучасні інформаційні технології для 

діагностики, аналізу й виправлення математичних помилок;  

 виховувати в учнів критичність мислення, уміння виявляти 

помилки і неповноту міркувань, знаходити контр приклади, 

узагальнювати результати;  

 встановлювати логічні зв’язки між новим і вивченим 

навчальним матеріалом;  

 сприяти свідомому та міцному засвоєнню знань, 

організовувати поточне і тематичне повторення набутих знань і 

навичок з необхідною систематизацією та узагальненням їх;  

 здійснювати на практиці облік і систематизацію 

математичних помилок учнів, розробляти та здійснювати заходи з 

попередження й ліквідації цих помилок; 

 уміло застосовувати психолого-педагогічні закономірності, 

зокрема, закономірності формування вмінь та навичок, 

закономірності засвоєння навчального матеріалу, закономірності 

пам’яті й мислення;  

 здійснювати індивідуальний та диференційований підхід до 

учнів під час навчання математики; 

 розвивати логічне, творче мислення засобами задач різного 

рівня складності, уміння здійснювати самоперевірку виконаних 

завдань, використовуючи різні методи і прийоми;  

 аналізувати і прогнозувати можливість появи учнівських 

помилок та обирати оптимальні прийоми й методи з їх попередження. 

Учитель має бути здатним організувати у навчанні математики 

важливий вид діяльності – превентивну діяльність. Під превентивною 

діяльністю вчителя математики розуміємо навчальну діяльність, яка 

ініціюється потребою: попередити математичні помилки учнів, 

виправити допущені, з’ясувавши причини їх появи та обрати 

необхідні методи, організаційні форми та засоби навчання 

математики. Превентивна діяльність має організовуватись як процес 

взаємодії вчителя і учнів, в ході якого через спеціально дібрані 
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методи, по-перше, виявляється поява та походження помилок, а по-

друге, організовується робота з попередження та виправлення цих 

помилок [1]. 

Навчання майбутнього вчителя математики вмінню 

організовувати превентивну діяльність повинно розпочинатися з 

підготовки вчителя, який навчає математики учнів початкових класів. 

Вже з молодших класів в учнів потрібно сформувати навички 

самоконтролю, навчати їх перевіряти виконані завдання, аналізувати 

одержані результати, узагальнювати та робити висновки тощо. 

Період навчання в педагогічному навчальному закладі закладає 

професійні основи діяльності вчителя. У побудові й реалізації 

програми формування методичної компетентності майбутнього 

вчителя математики, зокрема готовності до роботи з математичними 

помилками учнів, вважаємо доречним появу в навчальних планах 

педагогічних вишів дисципліни «Вибрані питання методики навчання 

математики», основною метою вивчення якої є підготовка 

професійно компетентних учителів математики, здатних до 

організації превентивної діяльності з попередження типових помилок 

учнів при вивченні різних розділів та тем математики. 

На курсах підвищення кваліфікації вчителів математики в 

закладах неперервної освіти має смисл введення дисципліни 

«Організація превентивної діяльності у навчанні школярів 

математики». 

Ефективно організована превентивна діяльність на всіх рівнях 

освіти сприятиме зменшенню помилок учнів під час поточного, 

підсумкового контролю, складання ДПА та ЗНО. 
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ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

Державотворчі процеси, що відбуваються в незалежній Україні 

протягом останніх десятиліть, зумовлюють необхідність вирішення 

проблеми виховання національно свідомих громадян, справжніх 

патріотів, відданих Вітчизні, готових до плідної праці в ім’я рідного 

народу. Патріотичне виховання належить до пріоритетних напрямів 

національної системи виховання і передбачає формування 

патріотичних почуттів, любові до свого народу, глибокого розуміння 

громадянського обов’язку, готовності відстоювати державні інтереси 

Батьківщини.  

Патріотичне виховання громадян виступає надзвичайно 

важливим чинником у спрямуванні держави та соціуму до 

усвідомленого формування активного громадянського суспільства, 

забезпечення загального сталого розвитку і національної безпеки 

держави. Ефективність цього процесу залежить від послідовності 

проведення єдиної політики і скоординованості дій усіх соціальних 

інститутів, від їхньої функціональної готовності. Але вагомий внесок 

у формування та розвиток патріотичної свідомості, виховання в 

молоді громадянсько-патріотичних якостей мають зробити сучасні 

освітні заклади [2, с. 46]. 

Вихованню у дітей і молоді патріотизму надавали 

першочергового значення корифеї вітчизняної педагогіки 

Г. Ващенко, О. Духнович, І. Огієнко, С. Русова, Я. Ряппо, 

Г. Сковорода, В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін.  
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У сучасній педагогічній науці патріотичне виховання 

визначається як історично зумовлена сукупність ідеалів, поглядів, 

переконань, традицій, звичаїв та інших форм соціальної поведінки, 

спрямованих на організацію життєдіяльності підростаючих поколінь, 

у процесі якої засвоюється духовна і матеріальна культура нації, 

формується національна свідомість і досягається духовна єдність 

поколінь [1]. У наш час основна увага патріотичному вихованню 

надається саме як вихованню національному, тобто вихованню в дусі 

ментальності українського народу, його потягу до прекрасного і 

прагнення до гармонії. Багато мислителів і педагогів минулого, 

розкриваючи роль патріотизму в процесі особистісного становлення 

людини, вказували на їхній багатосторонній формувальний вплив. 

Так, наприклад К. Ушинський вважав, що патріотизм є не тільки 

важливим завданням виховання, але й могутнім педагогічним 

засобом: «Як немає людини без самолюбства, так немає людини без 

любові до батьківщини, і ця любов дає вихованню вірний ключ до 

серця людини і могутню опору для боротьби з його поганими 

природними, особистими, сімейними і родовими нахилами» [3]. 

У філософському словнику патріотичне виховання 

розглядається як виховання, змістом якого є любов до Вітчизни, 

відданість, гордість за її минуле й сучасне прагнення захищати 

інтереси Батьківщини. Це визначення актуалізує роль патріотичного 

виховання, оскільки саме через активну діяльність людини на користь 

суспільства виявляються її справжні почуття.  

Розглядаючи патріотичні почуття, спираємося на твердження 

психолога П. Якобсона, що розвиток почуттів відбувається в процесі 

спеціального впливу на емоціональну сферу людини. У патріотичних 

почуттях відбивається ставлення особистості до своєї держави, її 

минулого, майбутнього та сьогодення. Складовими патріотичних 

почуттів є: почуття належності до своєї держави та її народу; почуття 

гордості за успіхи держави, біль за невдачі; повага до історії, 

культури, традицій, вірувань, менталітету; захоплення героїчними 

подвигами минулого та сучасності; любов до рідної природи; 

шанування рідної мови, традицій, звичаїв, обрядів рідної країни; 

ностальгія при розлуці з Батьківщиною; неприязнь до всього 

антиукраїнського; почуття національної гідності. 

У контексті підготовки майбутнього вчителя заслуговує на увагу 

дослідження С. Русскова, в якому виділено загальні педагогічні 

умови професійної підготовки виховання учнів. Вони забезпечують 
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ефективне рішення завдань підготовки майбутнього вчителя 

початкових класів. Отже, до загальних педагогічних умов відносяться 

ті педагогічні обставини, що необхідні і достатні для нормального 

функціювання педагогічного процесу у вищій школі, незалежно від 

профілю підготовки фахівця [4, с. 58]. Під загальними умовами 

дослідник розуміє: загальну мету підготовки фахівця; зміст загальної 

підготовки; наявність певної системи підготовки; педагогічні 

принципи; загальні педагогічні форми і методи підготовки фахівців у 

ЗВО; формування у майбутніх вчителів нового педагогічного 

мислення; морально-психологічний клімат; матеріально-технічна 

база, ТЗН; наявність творчо працюючих фахівців. 

Таким чином, важливу роль у патріотичному вихованні дітей та 

учнівської молоді відіграє педагог, його особистий приклад, його 

погляди та практичні дії, що мають бути взірцем для наслідування. 

Якість освітнього процесу залежить від рівня підготовленості 

педагогів; використання різноманітних методів і форм; знання і 

вмілого врахування вікових й психологічних особливостей дітей; 

відвертості, емоційності, оптимізму та активної патріотичної позиції 

вчителя. 
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ПРИНЦИП НЕПЕРЕРВНОСТІ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАНЦІВ ДИТЯЧОГО 

ХОРЕОГРАФІЧНОГО КОЛЕКТИВУ 

 

Неперервність хореографічної освіти є найважливішим 

соціально-педагогічним принципом неперервного становлення і 

розвитку особистості вихованців дитячого хореографічного 

колективу під час опанування мистецтвом хореографії. 

Принцип неперервності при організації навчальної діяльності 

вихованців дитячого хореографічного колективу має розглядатися як 

мистецька освіта впродовж усього життя (lifelong learning), що 

уможливлює націлити дітей на постійні заняття хореографією 

упродовж життя, що сприятиме фізичному розвитку, 

здоров’язбереженню та стилю життя, у якому невід’ємною частиною 

буде мистецтво хореографії. Цей принцип реалізується регулярністю, 

систематичністю занять з хореографії. Це безперервність, строгість і, 

можна сказати, класична правильність усього процесу організації 

навчальної діяльності вихованців дитячого хореографічного 

колективу. Тільки за умов поступового ускладнення навчальних 

завдань можна домогтися міцних знань та умінь, придбати необхідні 

практичні навички успішної виконавської діяльності.  

Безумовно, систематичність викладання у використанні в 

методиці різноманітних форм роботи з дітьми є важливим 

компонентом педагогічного процесу в хореографії. Відомий педагог-

балетмейстер А. Глушковський застерігає від поспішного навчання 

танцям. «Учити слід «фундаментально», послідовно розучуючи рухи, 

виховуючи тіло на комплексі тренувальних вправ. Систематичні 

заняття пропорційно розвивають фігуру, виробляють правильною і 

красивою поставу, надають зовнішньому вигляду людини зібраності, 

елегантності, вчать граціозності рухів» [1]. Як зазначає К. Зозуля, 

спочатку вихованці дитячого хореографічного колективу мають гарно 

освоїти найпростіші музичні та хореографічні ритми розміру 4/4 і 2/4 
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і тільки потім можна переходити до музичного розміром 3/4. Так 

само і з вивченням темпу: починати будь-яку вправу необхідно в 

повільному темпі, потім переходити до середнього і швидкого [2]. 

Тож діяльність викладача (балетмейстера) має бути спрямована 

на реалізацію принципу неперервності, що дасть змогу поступово, без 

поспіху, розучувати з дітьми кожну постановку, кожен танець, аби 

досягти найкращих результатів, від яких кожен отримає задоволення. 

Досліджуваний принцип забезпечує безперервність формування 

у кожного вихованця дитячого хореографічного колективу 

переконань, ідеалів, бажань, очікувань, інтересів в галузі мистецтва 

хореографії, музично-естетичного світогляду, емоційно-вольових та 

лідерських якостей, виконавських здібностей, умінь і навичок. Даний 

принцип вимагає чіткої структурної організації навчальної діяльності 

вихованців дитячого хореографічного колективу через підбір 

навчального репертуару, раціонального розподілу його на окремі 

смислові фрагменти і поетапне засвоєння дітьми.  

Осягнення вихованцями дитячого хореографічного колективу 

художнього змісту танцю, становлення суб’єктивного образу є 

єдиним і водночас поетапним, цілісним і багаторівневим процесом. 

Він протікає у складній системі зовнішніх орієнтирів і внутрішніх 

координат, заданих природою хореографічного мислення, культурно-

історичним контекстом, жанрово-стилістичними характеристиками 

творів, естетичними інтересами і художнім досвідом, 

комунікативною ситуацією і багатьма іншими чинниками [3].  

Використання даного принципу відповідно до організації 

навчальної діяльності вихованців дитячого хореографічного 

колективу означає, що ознайомлення і вивчення теоретичного та 

хореографічного матеріалу підпорядковується узагальненню його 

закономірностей. Це дає змогу вихованцям дитячого хореографічного 

колективу системно набувати знання та уміння. Вочевидь, цей 

принцип передбачає зв’язок між опануванням та послідовним 

оволодінням хореографічними вміннями і навичками у логічному та 

чіткому порядку. 

Принцип неперервності при організації навчальної діяльності 

вихованців дитячого хореографічного колективу забезпечує 

реалізацію таких функцій неперервної хореографічної освіти:  

- соціокультурної та розвивальної (задоволення і розвиток 

духовних запитів особистості, створення умов для її особистісного 

зростання, сприяння розвитку загальнокультурної компетентності);  



Неперервна педагогічна освіта: стан, проблеми, перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

23 
 

- соціалізуючої (забезпечує входження дітей до соціальної 

групи (середовища), адаптацію в її / його структурі щодо соціальних 

ролей як особистісне досягнення у діяльності та взаємовідносинах);  

- культурно-інформаційної (надання відомостей щодо векторів 

освітніх траєкторій під час опанування мистецтвом хореографії, 

опанування можливих видів діяльності у неперервній мистецькій 

освіті);  

- компенсаторної, навчальної, зокрема, загальноосвітньої 

(усунення недоліків у базовій освіті, її доповнення мистецьким 

складником);  

- адаптивної (гнучка система позашкільної освіти, організація 

дозвілля, здоров’язбереження тощо); 

- корекційної, релаксаційної (сприяння у знятті психологічних 

утруднень і бар’єрів, які виникають у процесі суб‘єктної взаємодії 

дітей у колективі); 

- організаційно-педагогічної (забезпечення процесу 

формування хореографічної компетентності вихованців дитячого 

хореографічного колективу); 

- профорієнтаційної (орієнтація вихованців на здобуття 

неперервної хореографічної освіти – дошкільна, шкільна, 

позашкільна, вища). 

Таким чином, принцип неперервності є досить важливим 

принципом при організації навчальної діяльності вихованців 

дитячого хореографічного колективу, який визначає, що процес 

опанування мистецтвом хореографії не обмежується часом, віком, і 

він може, за бажанням, відбуватися постійно, без перерви. Особливо 

важливо забезпечити неперервність цього процесу у період 

дитинства, впродовж якого відбувається активне засвоєння 

соціальних, громадянських, морально-духовних, культурних 

цінностей. 
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АЛГОРИТМІЗАЦІЯ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ У 

ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ I СТУПЕНЯ 

 

Розвиток та формування індивіда повинно орієнтуватися на його 

успішну соціалізацію і виконання професійних обов’язків в умовах 

конкуренції. Забезпечення цього має здійснюватися у відповідності з 

вимогами часу і потребує його залучення до таких видів діяльності, 

які сприятимуть формування його компетентностей. Оскільки в 

основі будь-якої діяльності лежить певний алгоритм, тому 

актуальним питанням, особливо в закладах освіти I ступеня, є 

формування в учнів алгоритмічних умінь. Адже саме в молодшому 

шкільному віці у школярів формується базовий понятійний апарат, 

від рівня розвитку якого залежить цілісність системи знань. 

Основи алгоритмування починають вивчатися з перших кроків 

навчання в школі і є наскрізною темою різних предметів. Винятковий 

потенціал у процесі формування та розвитку алгоритмічних умінь 

молодших школярів мають уроки трудового навчання. Нажаль, аналіз 

науково-педагогічної літератури демонструє недостатню теоретичну 

й практичну розробленість дидактичної моделі трудового навчання в 

початковій школі, особливо в частині забезпечення формування 

алгоритмічних умінь. Для учнів початкової школи це 

характеризується засвоєнням на інтуїтивно-практичному рівні 

понятійного апарату та відповідних способів поетапної діяльності. На 

цьому рівні провідним елементом навчання є пізнавальна діяльність 
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учнів, у процесі якої засвоюються загальні вміння й навички, потрібні 

для роботи в інформаційному середовищі, формуються основні 

алгоритмічні уявлення. 

Трудове навчання учнів початкових класів не може бути 

результативним без чіткої і обґрунтованої організації роботи, а тому 

першочерговим завданням у ньому є формування організованості для 

виконання практичної діяльності з будь- якого виду праці. За своєю 

сутністю цей алгоритм являє собою набір простих правил, 

виконуючи, які учень зможе виконувати прості трудові операції 

незалежно від виду праці, що сприяє зміцненню знань і навичок, 

виробляючи при цьому мобільні вміння, необхідні в подальшому 

навчанні.  

Підготовка учнів до ефективного використання алгоритмів на 

уроках трудового навчання в початковій школі проходить у 3 етапи 

[2]: 

1. Пропедевтичний етап – підготовка бази для роботи з новим 

навчальним матеріалом, актуалізація навичок, на яких ґрунтується 

застосування алгоритму, формування нової навички, що забезпечує 

підготовленість учнів до виконання елементарних операцій 

алгоритму. 

2. Основний етап включає: пояснення правил роботи, залучення 

учнів до складання й запису алгоритму, розгляд кількох прикладів 

роботи, виконання тренувальних вправ (спочатку – колективно, потім 

– самостійно), діяльність з розгорнутим коментуванням, (картки 

закриваються), самостійне виконання правильної послідовності дій.  

3. Етап скорочення операцій, який характеризується їх 

оптимізацією за аналогією чи інтуїтивно шляхом, без напруження 

пам’яті. При цьому для кожного учня це згортання відбувається не 

одночасно, а різними шляхами. Важливим при цьому є уникнення 

пасивності при виконанні трудових завдань. 

Застосування алгоритмів під час формування знань на уроках в 

початкових класах позитивно позначається на всіх видах трудової 

діяльності, сприяє організації сприйняття, розвитку спостережливості 

і уваги учнів, що в підсумку сприяє поліпшенню соціально-трудової 

адаптації учнів до життя.  

Для більш ефективного засвоєння знань, умінь і навичок під час 

алгоритмічної діяльності на уроках трудового навчання варто 

використовувати мотиваційні та стимулюючі методи навчання, 
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уникаючи при цьому формалізму та спираючись на життєвий досвід 

дитини й використовуючи різні ігрові прийоми та інтерактивність [1]. 

Досвід роботи з учнями показує, що застосування алгоритмів на 

уроках у початкових класах позитивно позначається на всіх видах 

трудової діяльності, сприяє організації сприйняття, розвитку 

спостережливості і уваги учнів, що в підсумку сприяє поліпшенню 

соціалізації та трудової адаптації учнів до життя. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ I ТА ІІ СТУПЕНІВ 

 

Наявність фахівців з інноваційним стилем мислення, готових до 

постійного творчого пошуку нестандартних способів виконання своєї 

діяльності в умовах сучасної трудової діяльності забезпечується 

розширенням можливостей їх доступу до інформації про майбутні 

об’єкти праці, основи виробництва, орієнтовані на обрану професію. 

Найповніше специфіку і характерні особливості таких даних людина 

одержує з графічних документів, робота з якими потребує не лише 

належної підготовки, а й набуває галузевих особливостей, а тому 

повинна проводитися тривалий період часу, тобто, відповідати ознаці 

наступності. З огляду на це все більше уваги має приділятися 

пошукам форм і методів навчання, які б сприяли більш успішному 
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розвитку творчих здібностей, активізували розумову і практичну 

діяльність учнів при використанні ними графічної інформації. 

Очевидно, що така робота має проводитися вже з дитячого віку. Та на 

сьогодні проблема графічної підготовки школярів з огляду 

наступності й, особливо, забезпечення вчителем цього процесу не 

стали предметом окремого дослідження при очевидній актуальності. 

Ринок професій вносить суттєві корективи у суспільні потреби 

сьогодення, де дефіцитними стають ті, що так чи інакше пов’язані з 

виробничою галуззю, будівництвом, технологіями обробки та 

переробки, тощо. Для їх працівників характерним є отримання 

готового матеріального виробу. Його виготовлення в тій чи іншій мірі 

потребує виконання пошукових ескізів, технічних рисунків, креслень, 

тощо. Ці первинні документи дозволяють не лише отримати виріб, а й 

удосконалити його властивості як у ході конструювання, так і 

виготовлення. Тобто, очевидною є гостра потреба не лише у носії 

графічної інформації, а і кваліфікованому користувачі нею. Таким 

чином, саме життя підтверджує необхідність опанування учнями 

основами технічної графіки, яка є надійною основою належного 

оволодіння ними на наступних освітніх рівнях конструкторськими, 

технологічними, дизайнерськими, будівельними та іншими 

професіями. Ще одним переконливим фактом необхідності 

вирішення проблеми дослідження є збільшення вмісту графічної 

складової у зростаючих обсягах інформації, яка стосується не лише 

виробництва, а й усіх сфер життя як окремої людини, так і 

суспільства в цілому. Це відбувається завдяки компактності, 

наочності, прості й доступності для розуміння і прочитання 

графічних зображень. Усе сказане переконує в думці, що графічна 

підготовка учнів повинна бути бажаною складовою їх середньої 

освіти. Та все ж слід зважати, що опанування нею обмежене віком 

дітей і, як правило, у більшості з них закінчується до 12-14, максимум 

– 15-16 років 3. Отже, якщо середня школа не вирішує проблеми 

такої підготовки учнів своєчасно, то пізніше, у наступні роки 

навчання, зокрема й студентські, належно цей процес уже не 

відбудеться і є загроза зниження здатності її випускників до діалогу 

графічною мовою засобами читання і виконання графічних побудов, 

а отже й нижчою конкурентністю та творчістю в роботі. 

Звісно, така робота неможлива без тісної співпраці вчителів 

обох шкільних ланок. Природно було б забезпечити на змістовому та 

міжпредметному рівнях зв’язки між графічними компонентами 
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відповідних навчальних предметів. Тому логічним у забезпеченні 

такої наступності має бути чітка етапність графічної підготовки 

школярів у стінах школи. Тоді початкова її ланка опікуватиметься 

пропедевтичною складовою цієї проблеми, а основна – 

забезпечуватиме допрофільну на потрібному рівні. Забезпечення і 

дотримання вказаного шляху могло б гарантувати таку необхідну і 

потрібну трудову мобільність, здатність ефективної перекваліфікації 

й конкурентності випускника вітчизняної школи. Результати нашого 

досвіту вказують на можливості швидкого і надійного виправлення 

негативних наслідків нехтування наступністю графічної підготовки 

учнів використанням історичного досвіду української школи 1, 2. 

З огляду на поданий матеріал можна констатувати, що графічні 

засоби відображення інформації знаходять широке використання у 

всіх сферах суспільного життя, а тому середня школа має забезпечити 

графічну підготовку учнів, озброївши їх володінням методами 

графічного подання і сприйняття інформації; етапність такої 

підготовки має забезпечувати здатність школярів адаптуватися до 

зміни вимог ринку праці та життя суспільства в цих умовах, що 

гарантує майбутнім працівникам значну трудову мобільність та 

можливості перекваліфікації; наступність графічної підготовки учнів 

підтримується використанням різних форм інтеграції діяльності зі 

значним вмістом графічної складової; недооцінка місця графічної 

підготовки в умовах суспільних потреб реформування усіх галузей 

сучасного вітчизняного виробництва є помилковою і вимагає 

виправлення. 
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ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДБАЙЛИВОГО 

СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ У ПОЗАУРОЧНІЙ РОБОТІ 

 

Сучасна екологічна криза актуалізує проблему утвердження у 

свідомості молодого покоління дбайливої позиції щодо довкілля. 

Тому пріоритетним напрямом діяльності закладів освіти має бути 

виховання ціннісного ставлення до природи, розвиток уміння 

приймати відповідальні рішення щодо проблем навколишнього 

середовища. Особливе місце в системі неперервної екологічної освіти 

належить початковій школі, оскільки саме цей період у житті дітей 

особливо сприятливий для формування позитивних установок на 

взаємодію з природою.  

Проблема виховання дітей засобами природи досить широко 

представлена в історії педагогічної думки. Гуманістичні підходи до 

організації взаємодії дітей із довкіллям висвітлені у працях Ж.-

Ж. Руссо, Я. Коменського, Г. Сковороди, А. Дістервега, 

Й. Песталоцці, К. Ушинського, С. Русової, А. Макаренка, 

В. Сухомлинського та ін. 

Сучасні психолого-педагогічні аспекти взаємодії особистості та 

природи в контексті формування ставлення до навколишнього 

середовища висвітлені в дослідженнях А. Ананьєва, І. Беха, 

Л. Божович, Л. Виготського, С. Дерябо, О. Запорожця, О. Киричука, 

Г. Костюка, В. М’ясищева, В. Роменця, С. Рубінштейна, В. Ясвіна та 

ін. 

В умовах екологічної кризи не можна уявити повноцінного 

освітнього процесу у школі без повноцінного екологічного виховання 

та освіти. Пропаганда екологічних знань, насамперед, має 

пробуджувати тривогу щодо екологічної кризи і руйнувати 

небезпечний психологічний механізм звикання до неї. Вихованців 

потрібно переконати у необхідності дбайливого ставлення до 

природи, яке інтегрує почуття, знання, екологічно доцільні вчинки. 

Лише сплав знань і переконань народжують правильну ціннісну 

позицію щодо природи та переходять у відповідну поведінкову 
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програму. Дбайливість – особистісна якість, результат чітких 

світоглядних уявлень про навколишній світ і роль людини в ньому. 

Виховання дітей засобами природи завжди було у центрі уваги 

педагогічної думки. Незаперечною істиною для кожного педагога 

було визнання творчого потенціалу природи. Спілкування з нею – 

невичерпне джерело розвитку духовних і фізичних сил людини. 

Класична педагогіка ніколи не відділяла життя і діяльність дітей від 

природи, вчила розумно, цілеспрямовано пізнавати і відчувати її 

доцільність і красу. На думку видатних педагогів, саме у природі 

дитина гартує розумові сили, отримує перші уроки любові до рідного 

краю. 

Спілкування з природою, на думку В. Сухомлинського, – засіб 

формування високих моральних якостей. Краса природи, вважав 

педагог, – це кров і плоть людяності, добрих почуттів, сердечного 

ставлення до світу. Дійсно, краса природи надихає дітей творити 

добро, захищати її, допомагати дорослим розв’язувати важливі 

проблеми екології. 

Вивчаючи проблему формування дбайливого ставлення до 

природи, В. Сухомлинський поглибив пошуки ефективних засобів і 

методів виховання, збагатив організаційні форми природоохоронної 

діяльності школярів. Цю проблему педагог вивчав з позиції єдності 

трудового, морального, естетичного виховання. На його думку, 

природоохоронне навчання і виховання – це не ще один компонент у 

роботі школи, а його структурна основа, до того ж прекрасно 

розроблена [2, с. 550]. 

Нова парадигма освіти одним із пріоритетних визначає напрям 

екологічної освіти та виховання, де особливе значення має розвиток 

емоційно-ціннісної сфери особистості. У контексті останнього, як 

зазначає Г. Тарасенко, процес екологічного виховання являє собою 

специфічний діалог, полісуб’єктну, особистісно-розвивальну 

інтеграцію, в процесі якої відбувається обмін не лише інформацією 

про природу, а й емоціями, почуттями, духовними цінностями й 

поведінковими актами [3, с. 86].  

Особистість має розуміти природу як певну цінність, без цього 

будь-яке виявлення діяльності набуває прагматично-утилітарного 

характеру. За таких умов педагогічний процес з усіма його 

технологіями зводиться нанівець, втрачає свою ефективність. 

Першочергове завдання екологічної освіти – включення в орієнтири 

екологічного виховання ціннісного освоєння природи.  
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Таким чином, екологічна криза вимагає зосередження зусиль 

педагогів на реалізації завдань екологічної освіти та виховання, 

формування основ природокористування. У цьому зв’язку 

формування у молодших школярів дбайливого ставлення до природи 

є одним із першочергових питань, від успішного розв’язання якого 

залежить успіх у справі виховання екологічної культури кожної 

людини зокрема і суспільство в цілому.  

Зусилля педагогічної думки нашої країни та спеціалістів 

зарубіжжя тривалий час були спрямовані на пошук такої форм 

організації діяльності, яка б забезпечила застосування навчальних 

досягнень учнів, розвиток їхніх практичних навичок у взаємодії з 

природою. Нею виявилась позаурочна робота, яка є оптимальним 

шляхом реалізації освітніх завдань.  

У порівнянні з освітньою позаурочна робота має ширші 

можливості щодо використання методів, форм організації для 

залучення молодших школярів до еколого-виховної діяльності, 

розвитку їхньої активної природоохоронної позиції, формування 

нового типу взаємин з природою – дбайливого.  

Отже, позаурочну роботу вважаємо такою, що має забезпечити 

необхідні умови для проекції на неї методики формування у 

молодших школярів дбайливого ставлення до природи – основи 

формування екологічної культури особистості. 
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РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ШКОЛЯРА У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У Законі України «Про вищу освіту», Національній доктрині 

розвитку освіти України у ХХІ столітті визначено вимоги до 

професійної компетентності вчителя. У Національній стратегії 

розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр. наголошується, що 

«сучасний ринок праці вимагає від випускника не лише глибоких 

теоретичних знань, а і здатності самостійно застосовувати їх у 

нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях, переходу 

від суспільства знань до суспільства життєво компетентних 

громадян». 

Професійна компетентність учителя – це динамічна 

комбінація знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, 

професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-

етичних цінностей, яка визначає здатність учителя успішно 

здійснювати професійну діяльність.  

У професійній діяльності учитель виступає активним суб’єктом 

спілкування: передає та приймає інформацію від учнів, колег і 

батьків, установлює контакти з ними, будує взаємовідносини на 

основі діалогу, розуміє і сприймає внутрішній світ дитини, прагне до 

максимальної реалізації здібностей кожного учня та забезпечення 

його емоційного комфорту в освітньому процесі.  

У педагогічній науці накопичено значний досвід підготовки 

майбутнього вчителя до комунікативної діяльності.  

Зокрема, сутність педагогічної взаємодії розглядали І. Бех, 

А. Бойко, А. Бодальов, С. Гончаренко, В. Кан-Калик, 

В. Сухомлинський, О. Федій та ін., поняття і сутність педагогічної 

комунікації вивчали Н. Бутенко, О. Жирун, М. Заброцький, 

С. Левченко та ін., структуру комунікативної компетентності 

майбутнього вчителя досліджували Н. Бібік, Н. Волкова, 

Ю. Вторнікова, С. Петрушин, О. Савченко та ін., формуванню 

комунікативної культури вчителя присвячені роботи Н. Гез, 

Т. Голанд, Т. Гоффманн, М. Лазарєва та ін., технології розвитку 
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комунікативних умінь вчителя та їхні структурні компоненти 

окреслювали А. Дубаков, Г. Бушуєва, А. Капська, О. Мерзлякова, 

Д. Хумест та ін. 

Терміном «компетентність» визначають рівень 

поінформованості фахівця у своїй професійній діяльності. Таким 

чином, компетентність – це результат професійного досвіду, такий 

наслідок його накопичення протягом професійного життя та 

діяльності, що забезпечує глибоке знання своєї справи, сутності 

роботи, що виконується, способів та засобів досягнення цілей, 

здатність правильно оцінювати професійну ситуацію, що склалася, і 

приймати у зв’язку з цим потрібне рішення [1, с. 18].  

У структуру компетентності входять такі основні елементи, як 

знання, досвід, професійна культура та особистісні якості фахівця. 

Компетентність педагога зумовлена особливостями, багатством, 

різноманіттям, інтегрованістю професійного досвіду і детермінована 

активністю самого суб’єкта та організаційною культурою. 

Науковець І. Родигіна виділяє такі групи компетентностей:  

1. Соціальна компетентність (social competence) – здатність 

брати відповідальність, співробітництво, ініціатива, активна участь, 

динамічні знання. Це поняття включає також відкритість до світу та 

відповідальність за оточуюче середовище, вміння працювати в 

команді (що включає традиційне поняття робочої етики), приймати 

діяльність демократичних інститутів суспільства.  

2. Комунікативна – вміння спілкуватися усно та писемно, 

рідною та іноземними мовами.  

3. Полікультурна – не тільки оволодіння досягненнями 

культури, а розуміння та повага до людей інших національностей, 

релігій, культур, мов, рас, політичних уподобань та соціального 

становища.  

4. Інформаційна – вміння добувати, осмислювати, 

опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел.  

5. Саморозвитку та самоосвіти – мати потребу й готовність 

постійно навчатися впродовж усього життя.  

6. Продуктивної творчої діяльності [3, с. 34].  

Формування умінь, зокрема комунікативних, буде тим 

ефективніше, чим глибше особистість майбутнього вчителя оволодіє 

комунікативними знаннями і відповідними навичками – 

автоматизованими усвідомленими діями, що сприяють швидкому й 

точному відображенню комунікативних ситуацій на уроках. В. Кан-
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Калик обґрунтував перелік комунікативних умінь педагога, які є 

базисними для формування професійно-педагогічної комунікації 

майбутніх учителів:  

 спілкування з людьми та управління ними; 

 оперативне орієнтування в умовах спілкування, що 

здійснюється; 

 планування та здійснення системи комунікації, зокрема її 

важливу ланку – мовленнєвий вплив;  

 відчувати й підтримувати зворотний зв’язок у комунікації [2, 

с. 68].  

Таким чином, на основі аналізу підходів учених до трактування 

понять «комунікативна компетентність», «професійна 

компетентність» визначено ключову дефініцію поняття: 

комунікативна компетентність майбутнього вчителя – це 

інтегративне особистісне утворення, яке розглядається як результат 

сформованості професійних компетенція та особистісних якостей 

(доброзичливість, тактовність, емпатійність, об’єктивність, 

толерантність, організованість, ініціативність тощо) майбутнього 

вчителя. 

Вище зазначені якості дозволяють сучасному педагогу: 

 встановлювати психологічний контакт із школярами, їхніми 

батьками та колегами;  

 логічно, науково та стисло передавати предметну 

інформацію;  

 керувати процесом спілкування та організовувати 

педагогічно доцільну взаємодію в колективі;  

 виховувати гармонійно розвинену особистість;  

 творчо вирішувати педагогічні завдання, що виникають в 

освітньому процесі. 
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НАЦІОНАЛЬНО-ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ 

 

Мистецтво є одним із пріоритетних засобів становлення 

особистості (М. Драгоманов, І. Огієнко, І. Ляшенко, С. Уланова, 

Д. Чижевський). 

Процес сприйняття й пізнання мистецтва має суто особистісний 

характер. Розвинена духовність є однією із найважливіших 

персональних рис людини, яка думає та живе Україною і її 

нагальними проблемами. Тому майбутній учитель, зокрема учитель 

музики, є тією особистістю, яка має плекати патріотичну духовність у 

кожному дитячому серці.  

Національна система виховання ґрунтується на міцних 

підвалинах культури рідного народу минулих епох і сучасності і саме 

вона найбільшою мірою сприяє соціальному престижу 

інтелектуальності, освіченості та інтелігентності як складників 

духовності людини. 

Національна система виховання створює умови для розвитку і 

розквіту природних задатків і талантів кожного громадянина України, 

формування духовного потенціалу – найвищої цінності нації, 

держави. Національне виховання, яке гармонійно вписується в 

життєдіяльність рідного народу, поступово формує в підростаючих 

поколіннях всі компоненти духовності, яка передається дітям від 

батьків, дідів і прадідів, поглиблюється, збагачується в умовах 

сучасного буття нації. 
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У процесі реалізації національного виховання формується така 

система основних компонентів духовного світу особистості: 

національна психологія, національний характер і темперамент, 

національний спосіб мислення, народна мораль, етика, народна 

естетика, народна правосвідомість, національна філософія, 

національний світогляд, національна ідеологія, національна 

свідомість і самосвідомість. 

Для того, щоб глибше зрозуміти, як музика впливає на основні 

компоненти духовності розглянемо детальніше означені складники. 

Національна психологія. Самобутність української національної 

психології обумовлена матеріальними чинниками, культурно-

історичними обставинами (особливостями природи, території, 

економіки, культури тощо), природними особливостями українців 

(анатомічними, фізіологічними, генетичними тощо); багатством 

якостей, відтінків національної психології (темпом і способом 

мислення, перебігом емоцій і почуттів, особливостей мовлення 

тощо). Психологія українця – це насамперед психологія працьовитого 

господаря, дбайливого хлібороба, захисника прав особистості й 

державної незалежності України. Це психологія людини, яка вічно 

захищала сама себе, свою матеріальну і духовну спадщину, падала в 

нерівному бою, підіймалася, перемагала. 

Національний характер і темперамент  формувалися упродовж 

віків способом життя, своїми культурно-історичними традиціями, які 

завжди поєднувалися з минулим досвідом. Народ виховує в дітей 

самобутній національний характер і темперамент. Вічний пошук 

правди, гостинність і щедрість, ласкавість і доброзичливість, 

пісенність і музичність, працьовитість і талановитість, ніжність і 

глибокий ліризм, свободолюбність і душевне багатство – це лише 

деякі типові якості відомого в цивілізованому світі українського на-

ціонального характеру. 

Національний спосіб мислення. Українська система виховання 

спрямована на те, щоб особистість оволодівала усім багатством і 

різноманітністю засобів та прийомів мислення народу. Національна 

психологія, характер, свідомість і самосвідомість та інші складники 

духовності народу, трансформуючись у мисленні юнака чи дівчини, 

визначають їх самобутність, неповторність. Завдяки  такому способу 

мислення, творче бачення світу українським народом значною мірою 

відрізняється від творчого осмислення дійсності іншими народами. 
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Завдяки саме цьому із століття в століття відтворюється й 

розвивається самобутність української культури, духовності. 

Народна мораль, етика. Національна система виховання 

забезпечує глибоке осмислення кожним учнем народних моральних 

та етичних ідей, положень, правил, принципів, поглядів. Мораль 

народу (совість правдивість, гідність, справедливість, чесність тощо) 

охоплює всі грані життя, вона є його сутністю. Народ завжди надає 

пріоритетності моралі перед усіма іншими сферами життя. За 

народною мудрістю – кожна людина має визнавати вищість, 

верховенство моральних знань (ідей, норм, принципів), 

підпорядкованість їм інших галузей, видів знань (політичних, 

ідеологічних тощо). Національна система виховання реалізує 

моральні цінності людяність, доброту, милосердя, співпереживання 

як найвищі духовні надбання рідного та інших народів. Народна 

виховна мудрість стверджує, що у всіх справах і вчинках 

найголовнішим є моральний аспект, критерій. Моральна зрілість 

юнака чи дівчини є тим найголовнішим критерієм, який дозволяє їм 

практично реалізовувати, за власним вибором, політичну платформу 

чи ідеологію певної партії, громадсько-політичної організації. 

Народна правосвідомість (народна правотворчість, 

законотворчість, звичаєве право). У національній системі виховання 

формування правосвідомості займає чільне місце. Народ завжди жив і 

живе за законами добра і краси, правди і справедливості, гідності і 

милосердя. 

Національний світогляд. В українців, як і в представників інших 

народів, історично виробився самобутній світогляд. Національний 

світогляд – це обумовлена культурно-історичними умовами система 

поглядів, переконань ідеалів, яка складає основу національної 

духовності і відображається в ідейній, морально-етичній спадщині, 

традиціях і звичаях української нації, її минулій історії і сучасному 

бутті.  

Цілі і завдання національної системи виховання досягаються 

насамперед через глибоке і всебічне оволодіння учнями змістом 

освіти, який має втілювати в собі національні та загальнолюдські 

цінності і реалізується такими основними шляхами, засобами. 

І одним з напрямів національного виховання є фольклор. У 

ньому відображена багатогранна і глибока душа народу, його духовне 

багатство. У фольклорі – першовитоки оригінального 

світосприймання, самобутнього тлумачення явищ природи і 
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людського життя. У Думах, піснях, прислів'ях і приказках, 

скоромовках, лічилках та інших фольклорних перлинах у 

високопоетичній і глибоко ліричній формі відображено весь 

культурно-історичний, мистецький шлях українського народу. У 

фольклорі вся минувшина і доля України: періоди високих піднесень 

і трагічних падінь, національно-визвольних і соціальних збурень, 

відчайдушної гайдамаччини і звитяжної козаччини, сторінки 

масового героїзму, епохи творчої праці і мистецького пізнання 

дійсності, оманливих надій та ілюзій, зневіри і зради тощо. 

Фольклорне виховання пробуджує любов до життя, енергію 

національного творення, і теплоту серця, і ніжність душі. 

Припадаючи спраглими вустами до фольклорних джерел, учні 

сповнюються світлими дерзаннями, устремліннями утверджувати в 

житті добро, правду, красу. Фольклорні засоби сприяють 

формуванню всеосяжності її глибини української душі, її ліризму і 

романтичної піднесеності. 

 

Список використаних джерел 

1. Гнатенко С. А. Виховання громадянськості у студентів в 

системі вищої освіти. Вісн. Філософія. Психологія. Педагогіка ; Нац. 

техн. ун-т України «КПІ». К., 2003. №1. С. 177-182. 

2. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2015-2019 рр., затверджена на колегії МОН України 26 

березня 2015 року. 

3. Михальченко М. Виховання політичне. Політична 

енциклопедія. / Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. 

голови) та ін. К.: Парламентське видавництво, 2011. 808 с. 

 

  



Неперервна педагогічна освіта: стан, проблеми, перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

39 
 

Ганна Волошина, 

к. пед. н., доц. кафедри теорії початкового навчання 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 

Україна 

 

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ТЕКСТУ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ 

 

Нова українська школа вимагає процесу модернізації освіти, 

удосконалення програми з літературного читання, які спрямовані на 

розвиток творчості й інноваційності, критичного мислення і вміння 

розв’язувати проблеми, комунікативних навичок і навичок 

співробітництва та допоможуть зробити навчання школярів цікавим, 

таким, що мотивує і заохочує. Адже саме уроки читання, і особливо 

робота над художнім текстом, сприяють формуванню означених 

умінь і навичок. Отже, проблема пошуку ефективних шляхів 

формування вміння аналізувати художній текст в початковій школі 

існує і вона вимагає більшої уваги. 

На уроці читання необхідно дотримуватися основних принципів 

аналізу тексту художнього твору. 

1. Завдання кожного уроку читання – це насамперед визначення 

теми тесту і на цій основі – усвідомлення ідеї художнього твору, 

ставлення автора до того, що він зображує. 2. Аналіз можливий 

тільки після емоційного сприйняття твору. Він повинен коригувати й 

поглиблювати первинне сприйняття. 3. У процесі аналізу необхідно 

враховувати жанрові особливості твору. 4. Аналіз твору повинен 

сприяти загальному і літературному розвитку молодших школярів, 

формувати у них систему спеціальних умінь, необхідних для 

повноцінного сприйняття твору. 5. Правильно організований аналіз 

тексту сприяє вдосконаленню навичок читання (аналіз вимагає 

багаторазового перечитування тексту). Питання ставляться так, що, 

не звертаючись до тексту, відповісти на них неможливо. Складаючи 

логіку запитань, вчитель повинен створювати мовленнєву ситуацію, 

спонукати дитину до участі в обговоренні актуальних питань твору. 

У процесі аналізу школярі проходять довгий шлях пошуку, 

відстоюють свою точку зору, вчаться розуміти людей, їхні вчинки. 

Тобто аналіз сприяє вирішенню основного завдання школи – 

розвиток особистості дитини, зокрема критичного мислення і вміння 

розв’язувати проблеми. 
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Важливе значення мають саме сформульовані вчителем 

запитання. Їх послідовність має підвести учнів до розуміння основної 

думки твору, власне того, ради чого цей твір написаний автором. 

Доцільно застосовувати комплексно такі типи запитань: на 

виявлення фактичного змісту твору (події, герої, предметний план); 

на виявлення причиново-наслідкових зв'язків; що призведуть до 

оцінок, узагальнень; спрямовані на встановлення асоціацій з 

попереднім досвідом учнів; що привертають увагу дітей до 

особливостей художнього твору; що допоможуть усвідомити ті мовні 

засоби, які допомогли створити загальну картину твору. 

Особливу увагу необхідно приділяти аналізу художніх образів. 

Аналіз художнього твору – це робота над образами в їхній взаємодії. 

Для того, щоб сформувати в учнів відповідне розуміння вчинків 

персонажів і правильно їх оцінити необхідно дотримувалися такої 

послідовності аналізу художніх образів: 1. Оскільки в дитячій 

літературі головним є образ-персонаж, тому аналізувати  його 

необхідно з опорою на сюжет. Характер героя виявляється в дії, в 

його мові, в ремарках автора, портреті тощо. 2. Необхідно аналізувати 

взаємини героїв. При цьому звертати увагу на те, щоб діти зрозуміли 

мотиви поведінки дійових осіб. 3. Якщо в творі є пейзаж або інтер'єр, 

розглядати, з якою метою вводить їх автор. Адже вони або 

підкреслюють стан персонажа, або протиставлені йому, тобто, яке їх 

смислове навантаження в тексті. 4. На основі аналізу взаємодії 

образів і того, як відбувається кульмінація твору і наступає розв’язка 

– визначати ідею твору; розуміння ідеї наближає до усвідомлення 

позиції автора. 

Окрім того, необхідно враховувати такі основні методичні 

рекомендації щодо аналізу дійових осіб. 1. В образі типове та 

індивідуальне виступає в єдності. Школярі повинні сприйняти дійову 

особу як представника певної епохи, групи людей, і, водночас, як 

окремої людини з її характерними особливостями. 2. Кожному 

персонажу притаманні його основні риси, які пояснюють мотиви 

поведінки і дозволяють зрозуміти образ у цілому. У той же час учні 

вчаться бачити його у всій складності і суперечливості його 

характеру. 3. Розумінню образу сприяє з'ясування авторського 

ставлення до нього. 4. Важливою умовою ефективності роботи над 

образом є співпереживання читача, його ставлення до персонажа. 

Обов'язковим є виявлення власного ставлення молодших школярів до 

образу-персонажу. 
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Щоб сформувати у школярів відповідне ставлення до 

змальованих автором персонажів необхідно дотримуватися таких 

етапів роботи над образом-персонажем: 1. Після прочитаного тексту 

художнього твору учні повинні висловити про дійових осіб своє 

цілісне враження. 2. Конкретизація початкових уявлень. Школярі 

вчаться здійснювати пошук інформації в тексті про дійових осіб. 3. 

Заключний етап. Школярі узагальнюють матеріал, складають 

розповідь про персонаж. 

Ефективним будуть такі прийоми роботи над образом-

персонажем: 1.Учитель називає якості персонажа, а учні наводять 

приклади з тексту, що їх підтверджують. 2. Учням пропонується 

самостійно назвати основні риси характеру героя. 3. Школярі 

читають текст по частинах і в ході аналізу з'ясовують, що нового з 

прочитаної частини дізналися про героя. 4. Зіставлення героїв одного 

твору або творів, близьких за тематикою. 

Для виявлення авторського ставлення до дійових осіб варто 

випростовувати такі прийоми: учитель сам характеризує ставлення 

автора до героя, а учні підтверджують це за допомогою тексту; 

учитель привертає увагу дітей до авторських слів, побічно 

характеризує героя. Учні аналізують ту чи іншу дію, вираз обличчя, 

інтонацію героїв, і на цій підставі визначають ставлення автора; з  

тексту вилучаються слова, які виражають авторську оцінку; якщо 

немає авторських ремарок, учні їх разом з учителем придумують. 

Ефективними є і прийом драматизації. На жаль, їх недостатньо 

використовують у школі: аналіз ілюстрацій з точки зору міміки і 

пантоміміки зображених на ній героїв; постановка «живих» картин. 

Жива картинка – це момент з художнього твору, відбитий в 

положеннях тіла, міміці, стилі одягу персонажів, реквізиті; читання за 

ролями. Визначення кількості дійових осіб; читання тексту про себе і 

позначення реплік дійових осіб; визначення необхідності читання 

слів автора; аналіз емоційного стану або якостей характеру дійових 

осіб; визначення інтонації; вибір читців; аналіз прочитаного;  

повторне читання за ролями.  

Необхідно використовувати і драматизацію розгорнутої форми: 

аналіз змісту та мови твору (відтворення обставин, перерахування 

дійових осіб, опис їхніх характерів, зовнішності, мови); визначення 

порядку дій і мотивів вчинків героїв; розроблення мізансцен 

(розташування героїв) – визначення виконавських завдань, вибір 

засобів вираження; драматизація найбільш важливих або складних 
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моментів; аналіз якості виконання з точки зору втілення ідеї твору і 

загальної виразності; заключний показ; аналіз. 

Важливо навчити школярів бачити у творі конкретного героя, 

його характер, мотиви вчинків, складність внутрішнього світу. 

Полегшать учням виконання таких завдань схеми-алгоритми, які 

складаються вчителем разом з учнями. 

Алгоритм 1. 

Персонаж → Хто він → Який він → Чим подобається мені, 

чому? 

Алгоритм 2. 

Герой (ім’я) → зовнішність → вчинки (поведінка) → характер 

→стосунки з іншими персонажами → авторське ставлення до 

персонажа →власні судження та оцінка. 

Алгоритм 3. 

Твір → Ім’я героя → Який він → Що про нього розповідається 

→ Чи подобається він мені →З ким він дружить → Кого не любить. 

Алгоритм 4. 

Твір → Ім’я героя → Зовнішність → Вчинки → Взаємини з 

іншими персонажами → Моє ставлення до нього. 

Алгоритм 5. 

Художні засоби → Звукові (звуконаслідування, звукові 

повтори, алітерація, асонанс) → Морфологічні (вживання великої 

літери, пестливі слова) → Лексичні (синоніми, епітети, антоніми, 

гіперболи, метафори). 

Алгоритм 6. 

Пейзаж → Опис місцевості (де відбувають події і коли) → 

Переживання персонажів (співзвучні, протилежні). 

Алгоритм 7. 

«Способи викладу художнього матеріалу» → Розповідь (від 

автора, відпершої особи) → Описи (портрет, пейзаж) → 

Висловлювання персонажів(монолог, діалог). 

Отже, на наш погляд, застосування засобу алгоритмізації сприяє 

підвищенню рівня сформованості в учнів умінь аналізувати художні 

тексти 

Позитивним моментом у сприйманні дитиною художнього твору 

є виникнення в дитини відчуття своєрідної близькості, зв’язку з його 

героями. Це допомагає їй краще зрозуміти бажання, думки інших 

людей, збагнути людську цінність і усвідомити свою унікальність. 
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Результативними є й інтерактивні вправи, які варто 

застосовувати на різних етапах уроків літературного читання. На 

етапі підготовки до сприймання нового тексту доцільно 

використовувати нескладні інтерактивні технології, як «Мозковий 

штурм», «Криголам», «Мікрофон», «Незакінчене речення», 

«Асоціативний кущ», «Т-схема». Під час засвоєння навчального 

матеріалу – складніші технології: «Акваріум», «Ажурна пилка», 

«Ситуативне моделювання», «Прес». На підбитті підсумків 

доречними були технології «Займи позицію», «Дерево рішень». 
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РОЛЬ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ТА НАСТУПНІСТЬ, 

ЯК ЇЇ ОСНОВА 

 

Сучасне суспільство вимагає необхідності застосування системи 

неперервного навчання, як постійного та послідовного поповнення 

обсягу знань, умінь і навичок кожною людиною протягом усього 

життя. 

Обґрунтовану філософсько-педагогічну концепцію 

безперервності освіти запропонував чеський педагог 

Я. А. Коменський. В її основі лежить теза натурфілософії про 

поступовий рух часу, про те, що на кожний рік, місяць, день і годину 
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життя людини припадає своє завдання. Звідси випливають 

обов’язкові в освіті принципи наступності, послідовності та 

систематичності, які є необхідною умовою успішної реалізації 

безперервної освіти. Я. А. Коменський представив цілісну картину 

виховання і самовдосконалення людини протягом всього її життя ‒ 

від «школи народження ‒ до школи смерті». Безперервна освіта 

виступала в роботах великого дидакта як засіб досягнення соціальної 

гармонії, «загального виправлення справ людських» [2]. 

С. І. Гессен, аналізуючи філософсько-логічні основи та 

передумови освіти, робить висновок про те, що «освіта за суттю 

своєю не може бути ніколи завершена. Ми навчаємося все життя, і 

немає такої певної миті у нашому житті, коли б ми могли сказати, що 

ми вирішили проблему нашої власної освіти. Тільки неосвічена 

людина може стверджувати, що вона повністю вирішила для себе 

проблему освіти» [1]. 

Неперервну освіту можна розділити на кілька взаємопов’язаних 

етапів: 

‒ дитячо-юнацька освіта: навчально-виховний процес розвитку 

людини, який передує її переходу в самостійне життя; 

‒ освіта дорослих: процес навчання у рамках професійної 

діяльності, саморозвиток, перекваліфікація, які супроводжуються 

безпосереднім практичним застосуванням набутих компетентностей. 

Неперервна освіта насправді є реалізацією приказки «Вік живи ‒ 

вік учись». У реаліях сьогодення вона має важливу значущість. 

Повнота і задоволення соціальним життям неможливі без постійного 

поповнення ресурсів особистості, які в кінцевому результаті 

проявляються у вигляді компетентностей. 

Неперервна педагогічна освіта складається із декількох ланок. 

Вона починається дошкільною освітою, продовжується початковою 

освітою, яка переходить у середню. Після одержання середньої освіти 

у людини є три можливі шляхи подальшого навчання: середня 

професійна освіта, вища професійна освіта і вища освіта. 

Випускники закладів середньої професійної освіти можуть 

проходити перепідготовку і підвищення кваліфікації, а також 

навчатися у закладах вищої освіти чи вищої професійної освіти. 

Випускники закладів вищої освіти та вищої професійної освіти також 

проходять перепідготовку і підвищення кваліфікації, а теж можуть 

навчатися в аспірантурі та докторантурі. 
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Основна мета безперервної освіти ‒ розвиток в особистості 

таких якостей як самостійність, цілеспрямованість, працьовитість, 

відповідальність, адаптація до умов сучасного суспільства, які 

швидко змінюються, і якісне засвоєння нової інформації. 

Можна виділити наступні форми безперервної освіти: 

‒ довічна; 

‒ початкова; 

‒ додаткова; 

‒ післядипломна; 

‒ професійна і т. д. 

Безперервність процесу освіти створює умови для глибшого 

розуміння людиною своїх потреб і явищ навколишнього світу, 

якіснішого розкриття свого потенціалу; стає можливим повноцінно 

виконувати свою соціальну роль у ході трудової діяльності та життя в 

соціумі. 

Безперервна освіта за своєю суттю є «тренажером» для 

освітнього потенціалу людини, що підтримується системою освітніх 

установ, які відповідають потребам особистості та суспільства. 

Система безперервної освіти використовується в усьому світі у 

багатьох варіаціях, із застосуванням різної термінології. Наприклад, 

відновлювана освіта, що полягає в отриманні обсягу знань частинами 

протягом усього життя, що чергується з іншими видами діяльності, 

зокрема, професійної. 

У концепцію модернізації освіти в принцип безперервності 

включений необхідністю реалізації таких напрямів, як: 

‒ перехід до безперервної професійної освіти; 

‒ підвищення якості професійної підготовки; 

‒ формування інвестиційної привабливості освіти; 

‒ реформа загальної (середньої) освіти. 

Система безперервної забезпечується наступними елементами: 

‒ перехід від управління ЗВО до управління окремими 

програмами; 

‒ перехід від акредитації ЗВО до акредитації навчальних 

програм; 

‒ введення кредитно-модульної системи; 

‒ формування незалежних центрів оцінки якості освіти. 

Безперервна освіта добре цілком узгоджується з варіативністю, 

підтримується різноманітністю структур установ освіти та 

педагогічного інструментарію. 
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Реалізація принципу безперервності освіти можлива, коли всі 

установи освіти являють собою єдину мережу, що характеризується 

тісним взаємозв’язком її елементів і наступністю навчальних 

програм. Безсумнівно, інформаційні технології є великою підмогою 

для переходу на безперервну освіту. 

Безперервність ‒ це послідовність навчальних завдань на протязі 

всього процесу освіти, які логічно перетікають одне в одне і 

показують шлях постійного просування учня вперед. 

Наступність в освіті є безперервністю у перехідні моменти між 

етапами або рівнями навчання, яка виражена в єдиній організації цих 

рівнів чи форм у межах загальної системи освіти. 

Наступність можливо реалізувати в умовах єдиної системи цілей 

і наповнення освітніх програм на всьому шляху навчання від 

дошкільного до післядипломного. 

На сьогодні українська освіта не характеризується подібною 

єдністю. Різні етапи і форми навчання досить часто переслідують 

неузгоджені між собою цілі та завдання. 

Для того, щоб докорінно переглянути принципи сучасної освіти 

на всіх її рівнях, необхідно сформувати систему нових поглядів на 

співвідношення ступенів навчання. Ланки процесу навчання, які 

стоять відокремлено, не забезпечують єдності освіти, ускладнюють 

виконання завдання з формування всебічно розвиненої, цілісної 

особистості і знижують якість отриманих знань та навичок у 

загальному. Реалізація принципів безперервності та наступності дасть 

можливість максимально ефективно вирішити питання виховання і 

навчання кожної особистості. 

Таким чином, забезпечення цілісності та змістовної єдності 

навчальної діяльності є базовим завданням, що стоїть перед сучасною 

освітою. 
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СОЗДАНИЕ ОТДЕЛА МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В АРИЭЛЬСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Международное сотрудничество является неотъемлемой частью 

деятельности Ариэльского университета и важным инструментом в 

обеспечении качества образования и его соответствия 

международным стандартам. 

Международная деятельность направлена на повышение 

положения университета в системе высшего образования в Израиле и 

дальнейшую интеграцию в мировое образовательное и научное 

сообщество. Эта работа осуществляется в рамках программ 

сотрудничества с ведущими зарубежными университетами, 

реализации международных образовательных программ и проектов, 

осуществлении совместной научно-исследовательской деятельности, 

организации научно-практических семинаров и конференций, обмена 

преподавательскими кадрами и развитии студенческой мобильности. 

С целью укрепления существующих отношений между 

зарубежными ВУЗами и Ариэльским университетом, установления 

новых контактов, в 2020 году в университете необходимо создать 

Отдел международных связей. 

Деятельность Отдела международных связей направлена на 

достижение высокого международного уровня, 

конкурентоспособности образования и научных исследований, 

широкую интеграцию университета и региональной системы 

высшего образования в международное академическое сообщество, 

развитие эффективной системы управления международной 

деятельностью. 

Одним из ключевых направлений межуниверситетского 

сотрудничества является сотрудничество с вузами Восточной 

Европы, сохранение и укрепление культурных, образовательных и 

научных связей с вузами славянских государств. Ариэльский 

университет развивает тесные взаимоотношения с фондами целевой 

международной стажировки, участвует в программах международных 

обменов. 
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Отдел международного сотрудничества является 

подразделением университета, обеспечивающим отношения вуза с 

другими учреждениями и организациями в сфере двусторонних и 

многосторонних международных образовательных, культурных и 

научных связей. Основной задачей Отдела является разработка и 

организация мероприятий по развитию международных 

межвузовских связей университета, работа с иностранными 

студентами, а также подготовка и проведение приема иностранных 

делегаций, прибывающих в Ариэльский университет. 

Основные задачи, реализуемые Отделом. 
Главной задачей Отдела является развитие и совершенствование 

международных связей Ариэльского университета для успешного 

обеспечения проводимой университетом учебной и научной работы, 

выполнения обязательств Ариэльского университета в соответствии с 

двусторонними соглашениями о сотрудничестве с зарубежными 

партнерами, содействие студентам и преподавателям университета в 

повышении профессиональной подготовки на базе программ, 

проводимых постоянными зарубежными партнерами Ариэльского 

университета. В задачи Отдела входит подготовка и реализация 

индивидуальных и групповых программ, не предусмотренных 

учебными планами основных факультетов университета, а также 

организационное обеспечение подобных программ. 

1. Подготовка, сопровождение, поддержка, координация и 

реализация международных проектов с участием Ариэльского 

университета, его подразделений, творческих коллективов и 

отдельных сотрудников. 

2. Организация и/или администрирование разнообразных 

программ, обучения иностранных граждан в Ариэльском 

университете по государственной линии, в рамках двусторонних 

соглашений и на контрактной основе. 

3. Организация и администрирование международного 

сотрудничества Ариэльском университете в рамках договоров о 

партнерстве с зарубежными университетами, учреждениями, 

фирмами и организациями. 

4. Cоздание и ведение соответствующих баз данных; разработка 

основных показателей, механизмов, процедур, регламента для 

проведения регулярной самооценки Ариэльского университета, его 

подразделений, программ, кадров. 
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5. Аналитическая деятельность в области совершенствования 

управления международными связями университета. 

6. Подготовка и проведение конференций, семинаров, 

совещаний. 

7. Информационная поддержка web-сайта Ариэльского 

университета в области международной деятельности; подготовка 

промежуточных и итоговых материалов, докладов по проектам и 

программам. 

8. Применение современных информационных технологий и 

широкое внедрение их в практику управленческой деятельности в 

университете, включая создание и сопровождение web-сайта Отдела 

международных связей. 

9. Регистрация зарубежной технической и благотворительной 

помощи университету. 

10. Организация и проведение дополнительных образовательных 

программ по совершенствованию навыков практического 

использования иностранных языков сотрудниками и cтудентами. 

11. Обеспечение надлежащего документооборота в вопросах, 

отнесенных к компетенции Отдела международных связей, включая 

подготовку представлений в приказ, подписание договоров и 

контрактов и т.д. 

Основные направления деятельности Отдела 

международных связей 
 подготовка и заключение соглашений и договоров о 

сотрудничестве университета с высшими учебными заведениями и 

организациями зарубежных государств, практическая реализация 

этих соглашений с другими соответствующими подразделениями 

университета; 

 организация предоставления услуг, связанных с обучением 

иностранных граждан; 

 участие в организации, проведении многосторонних и 

двухсторонних мероприятий в соответствии с планами 

международного сотрудничества; 

 подготовка и реализация международных проектов с 

внебюджетными источниками финансирования; 

 участие в международных образовательных и научных 

программах и фондах; организация и проведение научных и 

образовательных конференций, выставок, семинаров, лекций по 

международной тематике и т.п.; 
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 создание и ведение базы данных по фондам, грантам и т.п., 

оказание консультационных услуг для сотрудников и студентов 

университета, связанных с поиском возможностей финансирования 

при выезде за рубеж на учебу и стажировки; 

 оформление выездов за рубеж сотрудников и студентов 

университета; 

 развитие академического и научного сотрудничества в 

области образовательных и информационных технологий; 

 заключение договоров о научно- техническом 

сотрудничестве; 

 развитие международного сотрудничества с вузами 

Восточной Европы. Планирование и координация работ по 

международному сотрудничеству; 

 предоставление информации о стажировках и грантах за 

рубежом преподавателям, аспирантам и студентам вуза; 

 обеспечение взаимодействия с государственными органами, 

международными и зарубежными региональными и национальными 

организациями, фондами и программами в области образования, 

науки и культуры; 

 планирование, организация и участие в международных 

конференциях, семинарах и симпозиумах; 

 проведение обменов учеными, аспирантами и студентами для 

выполнения научных исследований; 

 участие в формировании и выполнении совместных 

международных программ и проектов, в том числе и в рамках 

международных грантов; 

 проведение обмена учебно-методической литературой и 

обучающими программными средствами, научно-технической 

литературой, издаваемой преподавателями и научными работниками 

вузов, между библиотеками и кафедрами; 

 обмен и частные визиты учёных, научных работников и 

преподавателей для чтения лекций и проведения исследований; 

 обмен студентами и выпускниками, сотрудничество между 

профессорами, преподавателями и администраторами в рамках 

составления и подачи совместных заявок на гранты, проведения 

совместных инновационных и прикладных исследований, научных и 

общественных проектов; 

 разработка и обмен инновационных методов обучения и 

образовательных технологий. Участие в международных программах 
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по разработке и использованию прогрессивных технологий и методов 

в области охраны окружающей среды, эффективному использованию 

природных ресурсов и качественному экономическому образованию. 
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НЕПЕРЕРВНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ПЕДАГОГІВ 

 

В сучасних соціально-економічних умовах розвитку суспільства 

та, на цій основі, вимог, що зростають, до рівня освіченості громадян, 

проблема підготовки педагогічних кадрів, здатних до ефективного 

вирішення професійних завдань за змінних обставин, стає особливо 

актуальною. Означене вказує на необхідність формування в педагогів 

професійної компетентності. 

Вітчизняний педагог В. Сидоренко визначає професійно-

педагогічну компетентність сучасного педагога як «інтегральну 

характеристику особистості, що включає комплексне поєднання 

ґрунтовних, систематичних, поліфункціональних знань, професійно 

педагогічних ціннісних орієнтацій, акмеологічних інваріантів, 

зокрема спеціальних педагогічних здібностей, властивостей, 

особистісних якостей (темпераменту, інтелекту, нахилів, переконань, 

потреб, настанов) тощо, акмеологічної професійної позиції, які 

забезпечують професійний розвиток педагога шляхом формальної, 

неформальної, інформальної освіти, готовність здійснювати 

інноваційну високопродуктивну професійно-педагогічну діяльність у 

сучасних соціокультурних умовах» [8, с. 3]. 

Формування професійної компетентності педагога передбачає 

організацію освіти педагогів, яка могла б забезпечити їхнє постійне 

професійне зростання упродовж усього періоду активної педагогічної 
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діяльності, що в сучасній науковій літературі відповідає поняттю 

«неперервна педагогічна освіта». Вважаємо, що для розкриття 

сутнісної характеристики поняття «безперервна педагогічна освіта», 

необхідно визначити такі поняття як «педагогічна освіта» та 

«неперервна освіта». 

Сучасний учений М. Євтух визначає педагогічну освіту (у 

широкому розумінні) як професійну підготовку всіх осіб, причетних 

до навчання та виховання молодого покоління [1, с. 646]. 

Неперервною освітою є «сукупність засобів, способів і форм 

здобуття, поглиблення й розширення загальної освіти, професійної 

компетентності, культури, виховання, громадянської і моральної 

зрілості. Іноді в літературі вживається ще поняття «освіта протягом 

усього життя» (англ. lifelong education), «продовжена освіта» (англ. 

continuing education)» [5]. Для кожної окремої людини неперервна 

освіта є процесом формування та задоволення її індивідуальних 

пізнавальних запитів, духовних потреб, розвитку задатків і здібностей 

як в системі освіти, так і за допомогою самоосвіти. Для суспільства в 

цілому неперервна освіта є механізмом розширення відтворення його 

професійного і культурного потенціалу, умовою розвитку 

суспільного виробництва, прискорення соціально-економічного 

прогресу країни [6]. 

Окремі сучасні педагоги [2; 4, 6] вважають неперервну освіту 

педагогічною системою. Мета неперервної педагогічної освіти 

полягає у формуванні різнобічно розвиненої, гармонійної, творчої 

особистості педагога, провідними характеристиками якої є: 

сформованість наукового світогляду; політична, економічна та 

комп’ютерна грамотність; соціальна активність; високий рівень 

загальної та професійної культури, ерудиції; любов до дітей, 

відповідальність за їхнє виховання та розвиток, знання вікових та 

індивідуальних особливостей своїх учнів; потреба в саморозвитку, 

самоосвіті та вдосконаленні педагогічної майстерності [4]. 

Найважливішими завданнями процесу професійної освіти та 

розвитку, на думку В. Коритова, є: 1) адаптація педагога до змінних 

економічних, соціальних, професійних обставин діяльності; 2) 

створення оптимальних умов безперервного особистісно-

професійного розвитку та вдосконалення педагогів до рівня 

професійної майстерності [3]. Реалізація першого завдання стає 

можливим при безпосередній професійній діяльності та 

забезпечується певними соціальними та психологічними чинниками. 
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Друге завдання передбачає власне організацію неперервної 

педагогічної освіти. Означений процес розглянемо з точки зору 

структурної побудови системи неперервної педагогічної освіти.  

Система неперервної педагогічної освіти розглядається з точок 

зору особистісного та статусного аспектів. 

Особистісний аспект системи неперервної педагогічної освіти 

характеризує прогресивні зміни в особистості педагога, зокрема, в 

підвищенні рівня його готовності до педагогічної діяльності:  

І рівень – елементарної та функціональної професійної 

педагогічної грамотності – початковий щабель розвитку особистості 

педагога, який передбачає формування первинних знань, умінь і 

навичок, якостей особистості, необхідних для подальшої педагогічної 

освіти або самоосвіти; 

ІІ рівень пов’язаний з формуванням на базі елементарної 

педагогічної грамотності таких професійних, соціальних та 

особистісних якостей, що дозволяють педагогу реалізувати себе в 

різних видах педагогічної діяльності та ефективно вирішувати 

педагогічні завдання; 

ІІІ рівень передбачає, що педагог не лише усвідомлює 

сформовані у нього педагогічні цінності, але і здатний адекватно 

оцінювати особисту участь у розвиткові системи освіти, педагогічної 

теорії та практики [2]. 

До структури статусного аспекту системи неперервної 

педагогічної освіти входять такі складові: 

 допрофесійна освіта (етап професійної освіти, що передбачає 

педагогічну профорієнтацію, діагностику схильності до педагогічної 

професії, знайомство зі змістом професії педагога, професійними 

вимогами до педагога, можливостями отримання означеної професії, 

отримання первинних професійних умінь і навичок, педагогічного 

досвіду тощо);  

 професійна освіта (етап власне професійної педагогічної 

освіти (у закладах освіти) – оволодіння професійними 

компетентностями, необхідними для здійснення самостійної 

педагогічної діяльності); 

 етап професійного вдосконалення (додаткова педагогічна 

освіта – підвищення кваліфікації – вдосконалення професійних знань, 

умінь і навичок, професійних та особистісних якостей). Цей етап 

також може включати і професійну перепідготовку, якщо педагогу 

необхідно змінити профіль педагогічної діяльності [2, с. 9]. 
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Означені етапи у своїй послідовності та взаємозв’язках 

забезпечують безперервність педагогічної освіти та реалізуються 

через формальну (передбачає досягнення здобувачами освіти 

визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного 

рівня освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою [7]), 

неформальну (не передбачає присудження визнаних державою 

освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися 

присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх 

кваліфікацій [7]; здійснюється через такі форми, як наставництво, 

стажування, тренінги, корпоративне навчання, конференції, 

практикуми, професійні спільноти, клуби, семінари, вебінари, 

майстер-класи, тренінги тощо) та інформальну (передбачає 

самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема 

під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, 

громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям [7]) освіти 

[2]. 

Отже, система неперервної педагогічної освіти сприяє 

формуванню професійної компетентності педагога, створенню умов 

для його саморозвитку та самореалізації у професійній діяльності.  
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Людмила Довбня, 

к. філол. н., доц. кафедри української лінгвістики та методики 

навчання,  

доц. кафедри педагогіки, теорії та методики початкової освіти 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди», 

Україна 

 

ПОГЛИБЛЕННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  

У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Підготовка вчителя початкових класів у закладах вищої освіти є 

багатоаспектною, оскільки, окрім низки базових дисциплін, студенти 

мають опанувати чималу кількість методик навчання школярів. З-

поміж усієї розмаїтості навчальних напрямів слід виокремити 

мовознавчий, чільне місце в якому посідає українська мова. Роль 

української мови як навчальної дисципліни складно переоцінити. 

Вона є і засобом комунікації, і засобом інтелектуалізації, і метамовою 

при вивченні інших дисциплін, і виразником історії, світобачення і 

світосприймання українського народу. 

У процесі вивчення української мови у студентів формуються 

такі фахові компетентності, визначені Стандартом вищої освіти за 

ступенем бакалавра:  
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- філологічна, що полягає у здатності до застосування 

професійно профільованих знань, умінь та навичок, отриманих у 

процесі опанування різних розділів сучасної української мови; 

- професійно-комунікативна, яка передбачає здатність до 

спілкуваннята індивідуально-психологічні особистісні якості для 

успішного здійснення педагогічної комунікативної діяльності з 

учнямипочаткових класів, їхніми батьками, а також із членами 

педагогічного колективу; 

- вербально-логічна,яка полягає у здатностівчителя початкових 

класівдо вербального професійного спілкування в колективі, до 

опрацювання й аналізунавчальної інформації тощо; 

- предметно-змістова,суть якої – у володінні змістовим 

аспектом комунікації, термінологією, мовленнєвими конструкціями, 

які стосуються предметів навчального плану початкової школи. 

З огляду на це особливої актуальності та вагомості набуває не 

лише курс «Сучасна українська мова», належний рівень знань з якого 

студенти засвідчують уже з перших днів навчання в університеті, а й 

дотичні до нього дисципліни, які передбачають наявність у студентів 

інтелектуальної бази для їх сприймання та опанування. До них перш 

за все слід віднести «Основи міжособистісної комунікації», що 

складається із трьох змістових модулів: «Основи ділового і 

професійного спілкування», «Основи культури і техніки мовлення», 

«Основи риторики»,та «Актуальні питання формування й 

функціонування української мови», що передбачає вивчення двох 

змістових модулів: «Вибрані питання історії розвитку української 

мови» та «Особливості функціонування лексики і фразеології 

сучасної української мови. Традиції та інновації у словотвірному 

потенціалі української мови». Власне неперервна мовна освіта і 

впроваджуватиметься у процесі опанування студентами педагогічних 

факультетів закладів вищої освіти зазначених навчальних дисциплін, 

сприяючи набуттю студентами знань, умінь і навичок як 

психолінгвістичного, орфоепічного, орфографічного, пунктуаційного, 

риторико-комунікаційного, так і історико-мовознавчого спрямувань. 

Високий фаховий рівень з української мови мають здобути 

студенти спеціальності «Початкова освіта», котрі навчатимуть 

зокрема й мови учнів ЗОШ І ступеня. Невипадково великий педагог 

ХХ ст. В. Сухомлинський зауважував, що кожен учитель початкових 

класів є насамперед словесником. 
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«Мова є однією з ознак нації, вона забезпечує єдність, 

функціонування і розвиток етносу у просторовому і часовому 

вимірах. «Мова посідає одне з найвищих місць на шкалі національних 

вартостей» (У. Вайнрайх)» [3,  с. 21]. 

«З огляду на це виникає необхідність у поглибленні 

лінгвістичної підготовки фахівців із вищою освітою, зокрема 

педагогічною, яка полягає не лише в опануванні ними норм 

української літературної мови, а і в усвідомленні процесів їх 

усталення від найдавніших часів до наших днів та в розумінні 

динаміки не лише минулого, а й подальшого її розвитку» [1, с. 66]. 

Поглибити лінгвістичні знання студентів спеціальності 

«Початкова освіта» покликана навчальна дисципліна «Актуальні 

проблеми формування та функціонування української мови», 

«…оскільки вона сприяє розвиткові лінгвістичної ерудиції студентів, 

дає змогу розібратися в діалектиці мовних процесів у динаміці, 

створює міцне підґрунтя для усвідомлення різних розділів сучасної 

літературної мови...» [2, с. 93]. Окрім того, вона сприятиме 

вихованню почуття патріотизму та формуванню поведінкової 

українськоцентричної парадигми шляхом усвідомлення історії 

становлення рідної мови та тривалого виборювання права на її 

державницьке функціонування. 

 

Список використаних джерел 

1. Довбня Л. Е. Історико-лінгвістичний коментар у процесі 

вивчення української мови студентами педагогічних факультетів. 

Humanitarium. Том 44. Вип. 2. Педагогіка. Переяслав-Хмельницький, 

2019. С. 64 – 71. 

2. Довбня Л. Е. Історія української мовознавчої думки в 

педагогічній системі підготовки вчителя-філолога. Гуманітарний 

вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». Переяслав-Хмельницький, 2013. Вип. 28. Том 2. С. 89–

94. 

3. Леута О. І. Старослов’янська мова: підручник. Київ : Вища 

школа, 2001. 255 с. 

  



Неперервна педагогічна освіта: стан, проблеми, перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

58 
 

Павло Дячук, 

к. пед. н., доц. кафедри теорії початкового навчання 

Людмила Перфільєва, 

к. біол. н., доц. кафедри теорії початкового навчання 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 

Україна 

 

ЗАРОДЖЕННЯ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ ОСВІТИ,  

ПОСТАНОВКА ЇЇ ВИКЛАДАННЯ  

УПРОДОВЖ 60-70 Р. Р. XIX СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ 

 

Мета дослідження: еволюція природознавчої освіти. 

У 60-ті роки в Росії загальне піднесення громадської думки 

вимагало виховання в молодого покоління матеріалістичного 

пояснення явищ природи. 

Зубріння термінів систематики нікого не задовольняло. В цей 

час відбулася освітня реформа, яка завершилась у 1864 році виходом 

таких документів: «Статуту гімназій та прогімназій», «Положення 

про початкові народні училища». Певні права щодо їх керівництва 

отримували земства, які зробили вагомий внесок у розбудову 

початкової освіти. 

В Україні вагомою подією цього часу було утворення 

Новоросійського університету (1865р.), який став науково-

навчальним центром Одеського навчального округу [2]. 

У 60-70-х роках XIX століття педагогічну теорію збагачують 

видатні педагоги М. І. Пирогов, К. Д. Ушинський, педагогічні 

погляди яких пройняті гуманізмом, демократизмом і патріотизмом. 

Видатний методист і педагог у галузі початкового навчання 

К Д. Ушинський виступив на захист шкільного курсу 

природознавства. Він вимагав вивчення природознавства в школах, 

починаючи з початкових класів, оскільки воно розвиває логічне 

мислення, привчає до спостережливості і наочно показує зв’язок 

теорії з практикою. 

Великого значення К .Д. Ушинський надавав учительській 

професії. У статті «Проект учительської семінарії» великий педагог 

центральне місце відводив педагогіці і методиці початкового 

навчання для підготовки вчителів початкових класів. Він боровся за 

створення педагогічних факультетів при університетах. Особливого 

значення він надавав педагогічній практиці, яка проводилась у 
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народній школі при семінарії [4]. У шкільній практиці певна роль 

відводилась ручній праці. 

В Україні вперше у 1865 році у Хотинському повітовому 

училищі Одеського учбового округу була введена ручна праця. 

З’являються методичні вказівки щодо організації 

сільськогосподарської праці у школі. 

У парафіяльній школі давалися основні відомості із 

землеробства, садівництва, а також викладалось природознавство. У 

жіночих школах вивчалося молочне господарство, шиття, домашнє 

господарство. У цей період видавались відповідні рекомендації для 

вчителів початкових класів [3]. 

У рекомендаціях наведено приклади для вправляння дітей у 

розмові про свійські тварини. При цьому подано питання і відповіді. 

Разом з тим учитель проводив роботу, спрямовану на охорону тварин. 

Для викладання географії в школах було видано кілька 

підручників та посібників. Щоб допомогти вчителю викладати 

географію, Ф. Лівановим видана хрестоматія, в якій підібрано цікавий 

матеріал про небо, землю, зірки, зміни, що відбуваються в різні пори 

року тощо. Всі явища, що описуються в посібнику, причинно 

обумовлені. 

Аналіз літературних джерел свідчить, що у XIX столітті в Росії в 

методиці природознавства існувало два напрямки: метафізичний 

«любеновський» та еволюційно-матеріалістичний «гердовський». 

Незважаючи на вагомий вклад у розвиток освіти передових 

вчених-природодослідників, педагогів, при викладанні 

природознавчих дисциплін у школі дотримувались в основному 

систематичного напряму. 

Наприкінці ХІХ ст. з’являються праці О. Герда – відомого 

вченого методиста-природодослідника. О. Герд піддав критиці 

існуючий на той час систематичний напрям у викладанні 

природознавства і висунув ряд нових положень у цій галузі. Зокрема, 

він запропонував перебудувати весь курс природознавчих наук на 

еволюційно-біологічній основі, враховуючи при цьому зв’язок 

організмів з навколишнім середовищем. Він виступав проти 

любеновської школи, яка звертала увагу лише на зовнішні ознаки, і 

викладання від цього ставало сухим, вбивало у дітей інтерес до 

навчання. 

У своїй книзі «Предметні уроки» О. Герд писав: «Ці описи 

знайомили учнів лише з рядом непотрібних і нецікавих фактів: 
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перераховуванням чашолистків, пелюсток, тичинок і маточок, очей, 

ніг, пальців...» [1, с.10]. 

О. Герд своїми роботами покладає початок науковій методиці 

викладання природознавства. Він доповнює систему природничо-

наукових знань, яка була у свій час запропонована В. Зуєвим, 

завершує її і вперше науково обґрунтовує. 

При побудові шкільного курсу природознавства О. Герд 

пропонує такий розподіл предметів у навчальному плані школи: 

1) неорганічний світ; 2) рослинний світ; 3) тваринний світ; 4) людина; 

5) історія землі. У першому класі пропонував ввести короткий курс 

про будову і життя людського тіла. 

Вчений вважав природознавство одним з найважливіших 

предметів у школі особливо в початковій. Тому він гаряче пропагував 

введення природознавства у початкову школу. Для початкової школи 

– створив новий предмет «Нежива природа», яка об’єднувала 

відомості про землю, повітря і воду. Він написав до цього курсу 

підручник для початкових класів під назвою «Мир божий». 

О. Герд видав методичний посібник для вчителів початкових 

шкіл «Предметні уроки». У цій першій методиці він дає детальні 

вказівки, як вчити дітей за книгою «Мир божий». Для цього були 

розроблені уроки, екскурсії, практичні, самостійні заняття та домашні 

завдання експериментального характеру. Він написав також посібник 

«Перші уроки мінералогії» та «Підручник мінералогії». У цих працях 

О. Герд висловив свої міркування стосовно організації навчального 

процесу і дав методичні рекомендації щодо проведення уроків 

природознавства. 

Методист вважав, що при вивченні предметів неживої і живої 

природи учні повинні під керівництвом учителя спостерігати, 

порівнювати, описувати, обмірковувати спостережувані факти і 

явища, робити висновки та узагальнення і перевіряти їх простими 

доступними дослідами. Тому, зберігаючи основи любеновського 

методу, О. Герд запропонував замість описування рослин, тварин, 

чому надає Любен перевагу, взяти за основу спостереження за 

життям тварин і рослин у школі і на екскурсіях, самостійне 

визначення зібраних під час екскурсій об’єктів. У своїх працях 

О. Герд на перше місце висував методи викладання, які б розвивали 

самостійність мислення, спостережливість, пізнавальний інтерес. Він 

указував, що природу потрібно не описувати, а пояснювати: тварини і 

рослини потрібно розглядати у зв’язку з середовищем. З цією метою 
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у початковій школі пропонував проводити екскурсії, практичні 

роботи по вивченню об’єктів з природознавства.  

Цікаві вимоги О. Герд ставив до викладача, які актуальні й 

зараз: 

1. Викладач повинен заздалегідь обдумати курс і привести його 

у відповідність з числом уроків. 

2. Викладачеві необхідно напередодні скласти конспект уроку, 

старанно обмірковуючи способи, якими найзручніше довести дітей до 

ясного розуміння всього уроку. Таке викладання, коли говорить в 

основному учитель, а учні залишаються пасивними, дає мало користі. 

3. Для проведення предметних уроків учитель повинен мати 

різні колекції в декількох примірниках та різне обладнання. 

4. Увагу учнів у класі слід збуджувати головним чином 

інтересом до предмета, посильною роботою і частими відповідями. 

5. Викладання повинно мати характер жвавої бесіди. До речі, у 

підручнику мінералогії після кожної глави містилися питання, які 

допомагали учню засвоїти й узагальнити одержані знання. 

Для початкових класів О. Герд випустив також “Краткий курс 

естествоведения” – посібник для дітей 1-3 класів середньої школи 

(для гімназії). Він складається з трьох частин:  

1) земля як член сонячної системи: земна кора, повітря, вода. 

Хімія землі;  

2) про рослини; 

3) про тварини, у висхідному порядку, починаючи від амеби. 

Незважаючи на позитивні зрушення, які ввів О. Герд, в його 

методиці ми помічаємо ряд недоліків, а саме: він прагнув побудувати 

шкільне природознавство на «природничій системі», яку вводив у 

всіх курсах природознавства незалежно від типу школи і віку учнів, 

за винятком, безумовно, узагальнюючого курсу, який автор визнавав 

доступним лише в старших класах середньої школи. 

Розглядаючи окремі предмети природознавства в «природному 

Порядку», О. Герд вимушений був усю ботаніку, яка включала важкі 

питання, такі як утворення органічних речовин в рослинах, віднести 

до одного з молодших класів середньої школи. Розуміючи, що без 

хімії розглянути питання фотосинтезу неможливо, О. Герд у курсі 

«неорганічного світу» розглядає «хімію землі», знайомить учнів з 

«хімічними елементами», з «типами сполучень» тощо, що для учнів 

початкових класів є надто складним матеріалом. 
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Незважаючи на зазначені недоліки, роль О. Герда, талановитого 

педагога, в розвитку методики викладання природознавства 

надзвичайно велика. Він належить до числа видатних російських 

природодослідників-методистів. Його праці мали велике значення в 

розвитку методики викладання природознавства і в поліпшенні 

викладання цього предмета в школі, про що свідчить той факт, що 

багато висловлених ним думок не втратило свого значення й дотепер. 

Вся його строго продумана методична система планомірно 

розвиває світогляд і навички самостійної роботи учнів шляхом 

безпосереднього вивчення об’єктів природи у школі, вдома, на 

екскурсіях. Він розробив такі форми організації навчальної роботи з 

природознавства в початкових класах, як предметні уроки, екскурсії в 

природу, лабораторні заняття. Його книга «Земля, повітря, вода» і 

методичний посібник до неї «Предметні уроки» протягом піввіку 

були основними посібниками вчителя при викладанні курсу неживої 

природи. 

О. Герд у побудові курсу природознавства і методах вивчення 

його на багато років випередив західноєвропейську методичну думку, 

сміливо й рішуче пересягнув через цілу епоху і своїми вимогами 

виховання на основі формування певного світогляду, згідно із 

сучасним станом природничих наук входить у наш час. Тому-то О. 

Герд заслужено вважається засновником методики викладання 

природознавства. У цей період знову спостерігається прояв інтересу 

до шкільного природознавства. 

Проте у 70-х роках XIX століття правлячі кола Росії всіх, хто 

займався природознавством, звинувачували у вольнодумстві, атеїзмі. 

Це призвело до того, що в 1871 році природознавство було 

виключено з молодших класів і перестало існувати як обов’язковий 

предмет у гімназії. Офіційно природознавство було виключено із 

гімназій у 1890 році, дещо воно збереглося в навчальних планах 

жіночих та військових гімназій, реальних та міських училищ. 

У працях Б. Всесвятського зазначено, що таке ставлення до 

шкільного природознавства було не лише в Росії, а й у Німеччині, в 

Англії та інших європейських країнах.  

Ретроспективний аналіз становлення методики викладання 

природознавства у ХІХ ст. дає змогу визначити основні напрямки її 

розвитку: утилітарно-реалістичний; систематичний; біологічний, що 

відбиває досягнення біологічної та педагогічної наук. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ В 

СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

У нашій країні новий етап розвитку суспільства, зміна 

економічних структур, нові вимоги до якості професійного рівня 

спеціалістів вимагають нових методів, видів, форм освіти. Для цього 

необхідним є постійне підвищення кваліфікації, поліпшення рівня 

професійної підготовки, створення високоефективної системи 

неперервної освіти, розробка її концепції, чіткої структурованості, 

диверсифікації.  

Дослідження сутнісного змісту поняття «неперервна освіта» 

спрямуємо на виявлення у наукових працях інформаційного 

контенту, яким засвідчується актуальність реалізації неперервної 

освіти. 

Аналіз праць Л. Лук’янової, Л. Сігаєвої, С. Сисоєвої 

переконливо доводить, що актуальність проблеми неперервної освіти 

як освіти впродовж всього життя зумовлена всім соціально-

економічним і суспільним розвитком, здійснюється під впливом 

глобалізацій них та інтеграційних процесів, якими характеризується 

сучасний цивілізаційний розвиток. 
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У трактуванні І. Зязюна смислом і метою будь-якої освіти є 

людина в постійному (впродовж життя) розвитку, а кінцевим 

підсумком освіти є внутрішній стан людини на рівні потреби 

пізнавати нове, здобувати знання, виробляти матеріальні і духовні 

цінності, допомагати ближньому, бути добротворцем. 

Г. Кузнецова і Т. Калюжна [2, с. 76] зазначають, що сучасна 

неперервна освіта як освіта впродовж життя має діяти як єдиний 

комплекс на основі субординації всіх ланок освіти, взаємозв’язку та 

координації її установ, комплекс, який постійно розвивається і надає 

кожній людині можливість долучатися до освітнього процесу на 

будь-якому етапі її життя. 

Це забезпечується насамперед наступністю всіх структурних 

елементів системи освіти на основі дотримання освітніх стандартів та 

використання різних форм навчання. 

Міркування К. Ушинського переконують, що «важливо 

передати учневі не тільки ті чи інші знання, а й розвивати в ньому 

бажання і здатність самостійно, без учителя, здобувати нові знання. 

Ця здатність повинна лишитися з учнем і тоді, коли вчитель його 

залишить, вона має дати учневі засіб «витягати» корисні знання не 

тільки з книжок, а й з предметів, що його оточують, з життєвих подій, 

з історії його власної душі. Володіючи такою розумовою силою, що 

відусюди «витягає» корисну «їжу», людина буде учитися все життя, 

що, звичайно, і становить одне з найголовніших завдань усякого 

шкільного вчення [6, с. 65]». 

В. Кремень констатує, що «створення організаційних, 

методичних та фінансових можливостей для здобуття неперервної 

освіти є практичною реалізацією конституційного права громадян 

України на освіту, сприяє вільному вибору професії, створює умови 

для гнучкого реагування особи на зміни попиту на ринку праці [4, с. 

128] ». 

Л. Лук’янова вбачає «філософсько-педагогічну ідею неперервної 

освіти в уособленні поєднання декількох змістових цілеспрямувань. 

По-перше, це пролонговане цілеспрямоване засвоєння особистістю 

соціокультурного досвіду з використанням усіх ланок освітньої 

системи; по-друге, це дотримання принципів організації чинної 

системи освіти, освітньої політики, спрямованої на створення умов 

для навчання людини впродовж усього її життя; по-третє, 

забезпечення логічного взаємозв’язку і наступності різних ланок 

освіти. 
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Особливий акцент в освіті дорослих зроблено на підвищенні 

кваліфікації, перепідготовці у процесі зміни професії, освіті у процесі 

адаптації до зміни соціальних умов, тобто процесах, які відбуваються 

за межами базової освіти [3, с. 76] ». 

С. Сисоєва наголошує на тому, що неперервна освіта пов’язана з 

пізнанням людиною себе, своїх інтересів, здібностей, містить у собі 

всі ланки, починаючи з дошкільного виховання, середньої 

загальноосвітньої школи, вищої школи, післядипломної освіти 

(професійна освіта, вищі навчальні заклади, система підвищення 

кваліфікації), неформальної освіти. 

Г. Шевченко зазначає, що неперервна освіта як безперервний і 

тривалий процес спрямовується на становлення і розвиток людини як 

в періоди її фізичного й соціально-психологічного дозрівання, 

розквіту і стабілізації життєвих сил і здібностей, професійної 

діяльності, так і в періоди старіння організму, коли на перший план 

висуваються завдання компенсації функцій і можливостей, що 

втрачаються [1, с. 581]. Перспективна система освіти повинна бути 

здатна не тільки озброювати знаннями, а й формувати потребу в 

неперервному самостійному оволодінні ними та набутті вмінь і 

навичок самоосвіти. Освіта повинна стати соціальним інститутом з 

надання різноманітних освітніх послуг, які дозволяють вчитися 

неперервно. 

Т. Левченко акцентує увагу на тому, що неперервною освітою 

передбачається перехід від традиційних процесів накопичення знань 

до випереджувального відображення проблем суспільства; 

саморегулювання рівня власних знань з урахуванням вимог 

сьогодення; активного перетворення себе і своїх знань; створення 

власної індивідуальної системи освіти. 

Аналізуючи вищенаведені міркування, А. Полякова [5] доходить 

висновку, що неперервна освіта як процес, що здійснюється 

впродовж життя, є цілісним процесом, який містить такі етапи: етап 

базової освіти (підготовче навчання та виховання, що хронологічно 

передує діяльності у професійній сфері) та етап післябазової освіти 

(послідовне чергування навчальної діяльності в системі спеціально 

створених освітніх закладів з професійною діяльністю). 

Неперервна освіта розглядається як провідний чинник 

соціального та економічного розвитку суспільства, найвищою 

цінністю і основним капіталом якого є людина, яка навчається 
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впродовж життя. На основі аналізу наукових джерел можемо зробити 

висновок про те, що неперервна освіта розглядається як: 

1) безперервний, цілеспрямований, цілісний, тривалий процес; 

2) системна, цілеспрямована, керована й самокерована 

діяльність; 

3) відкрита, багаторівнева, комплексна система; 

4) один із принципів, яким передбачено якісно інший тип 

взаємодії особистості й суспільства. 

Неперервна освіта являє собою процес, який охоплює все життя 

людини, забезпечує поступовий розвиток й всебічне збагачення її 

духовного світу, виявляється у цілеспрямованій систематичній 

пізнавальній діяльності, що спрямовується на освоєння і 

вдосконалення знань, умінь та навичок, одержаних у загальних і 

спеціальних установах, а також шляхом самонавчання [1]. 

Неперервна освіта як процес, спрямовується на всебічний 

розвиток особистості, систематичне поповнення знань, умінь і 

навичок упродовж життя для інтелектуального, культурного і 

духовного розвитку особистості, удосконалення професійної 

компетентності та духовних потреб людини (Л. Лук’янова, 

О. Аніщенко). 

Неперервна освіта, з одного боку, має слугувати розвитку 

людини в дитинстві, ранній юності та в роки активної трудової 

діяльності, сприяти доступу до освітніх послуг незалежно від 

соціальної самоідентифікації, місця проживання та віку, сприяти «не 

тільки збагаченню новими знаннями, а й збереженню професійної 

компетентності та здоров’я впродовж всього життя» (Л. Сігаєва), а з 

іншого, – вибудовуватися на основі формування в кожної людини 

усвідомленої потреби постійно підвищувати свій освітній та 

професійний рівень. 

Неперервною освітою передбачається сприяння тим, хто 

навчається, у випереджувальному реагуванні на проблеми 

суспільства; саморегулюванні рівня власних знань з урахуванням 

вимог сьогодення та перспектив суспільного розвитку; активному 

перетворенні себе і своїх психічних утворень (знань, умінь, навичок, 

ціннісних установок); створенні власної індивідуальної системи 

освіти. 

Неперервна освіта є процесом, яким охоплюється все життя 

людини й забезпечується поступовий її розвиток й всебічне 

збагачення духовного світу на основі постійного набуття 



Неперервна педагогічна освіта: стан, проблеми, перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

67 
 

(удосконалення) знань, умінь та навичок, вироблення 

(удосконалення) певних особистісних якостей і рис, а також 

цілеспрямованого розвитку психічних процесів у закладах освіти та 

під час самоосвіти. Системотвірним чинником системи неперервної 

освіти виступає мета, яка формується як відповідь на суспільну 

потребу в постійному розвитку кожної людини в різні періоди її 

життя. 
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ПРОФІЛАКТИКА НЕГАТИВНИХ ЯВИЩ В ПРОЦЕСІ 

БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ 

 

Характерною ознакою XXI сторіччя є організація якісної та 

конкурентоспроможної освіти, як пріоритетного напрямку розвитку 

особистості дитини. Нині, відповідно до Закону України «Про освіту» 

(ст. 3), Закону України «Про загальну середню освіту» (ст. 3), 

Конституції України (ст. 53) підростаюче покоління отримує 

обов’язкову формальну освіту в закладах загальної середньої освіти. 

При цьому, у своїй практиці особистісного розвитку діти потребують 

та використовують послуги неформальної позашкільної освіти, що 

дозволяє розглядати їх як майбутніх громадян, для яких звичним стає 

практика безперервної освіти впродовж усього життя.  

З огляду на сучасні завдання, напрями і механізми реалізації 

державної політики України в галузі освіти діяльність закладів 

позашкільної освіти спрямована на всебічний розвиток особистості у 

вільний від навчання час. Підтвердженням цього факту є Закон 

України «Про позашкільну освіту» (2000), яким визначено 

«позашкільну освіту як складову системи безперервної освіти, 

спрямованої на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і 

слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у 

професійному визначенні» [7, ст. 4]. 

Важливим є той факт, що Україна визнає міжнародні стандарти 

та заохочує право особистості до здобуття будь-яких видів, форм та 

рівнів освіти [6, ст. 3], зокрема й неформальної. Тому законом 

України «Про освіту» (2017) визнано неформальну освіту як освіту, 

«яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не 

передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за 

рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних 

та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій» [6, ст. 8]. 

Значний вклад в розвиток позашкільної освіти як складової системи 

безперервної та неформальної освіти України внесли О. Биковська, 
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В. Вербицький, Н. Гринькова, Л. Ковбасенко, О. Мелентьєв, 

Г. Пустовіт, Т. Сущенко та інші. Так О. Мелентьєв зазначає, що 

«затвердивши себе як повноцінна ланка в ланцюзі безперервного 

виховного процесу, позашкільні навчальні заклади надають дітям 

широкі і нетрадиційні можливості для поліпшення психологічного 

здоров‘я, знімаючи щоденні напруги заформалізованого шкільного 

життя» [5, с. 8]. За ствердженням дослідниці Н. Гринькової в 

позашкільних навчальних закладах реалізується, так звана, 

неформальна додаткова освіта. Завдяки безперервному та 

цілеспрямованому процесу позашкільні навчальні заклади 

здійснюють духовне становлення особистості, виховують 

працьовитість, дисциплінованість, старанність [2, с. 29].  

Відповідно, сьогодні позашкільна освіта, маючи статус 

необов’язковості та добровільності вибору типів позашкільних 

навчальних закладів, виконує безперервний виховний процес, якій 

мотивує дітей та підлітків до подальшого навчання впродовж життя. 

Разом з тим, в практиці позашкільної освіти мають місце 

негативні прояви (насилля, цькування, булінг), які не сприяють 

засвоєнню принципів безперервної освіти, що відповідає актуальності 

вибору теми дослідження. 

Мета дослідження вимагає зʼясувати педагогічні методи 

попередження та профілактики булінгу в закладах позашкільної 

освіти як одного з етапів безперервної неформальної освіти. 

Останнім часом прояви булінгу набули катастрофічного 

світового масштабу. Сьогодні вже не існує країни, яка б не зіткнулась 

з подібним негативним явищем. Українська вчена О. Кормило 

стверджує, що «Булінг – явище інтернаціональне і досліджується 

вченими багатьох країн: США, Великої Британії (Канади, Норвегії, 

Фінляндії та інших)» [3, с. 175]. Дослідниця Н. Лесько констатує, що 

«насильство стосовно дітей в освітньому середовищі (булінг) – 

соціальне явище, яке отримало поширення у всьому світі, у тому 

числі, й в Україні. У XXІ столітті булінг набув нового соціального 

наповнення» [4, с. 14].  

За ствердженням психологів, соціологів, юристів явище булінг 

набуло широкого розповсюдження в українському шкільному 

середовищі, тому й вивчення цього феномену проводиться в різних 

галузевих напрямках. Розробкою та вивченням проблеми булінгу 

займались Т. Алєксєєнко, Н. Гордієнко, О. Кормило, А. Король, 

О. Луценко, Л. Лушпай, В. Мельничук, Л. Сукмановська, увага яких 
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була прикута до соціально-психологічних особливостей учасників 

булінгу; наслідків та шляхів його подолання; умов впровадження 

інноваційних технологій профілактики булінгу; нормативно-правого 

забезпечення учасників освітнього простору щодо проявів булінгу 

тощо. 

Проте, як засвідчують дані останніх наукових досліджень, 

булінг має свої прояви у спортивних секціях, гуртках, школах-

інтернатах, літніх закладах оздоровлення та відпочинку, які є 

складовою частиною безперервного та послідовного процесу 

виховання. Це підтверджується дослідженнями восьми спортивних 

клубів Норвегії, в яких було виявлено 30% проявів булінгу під час 

занять спортом. Крім того, дослідження показало високий показник 

припинення (кидання) спорту серед тих, хто постраждав від булінгу 

[1, c. 8]. Натомість Н. Гордієнко стверджує, що «в українських 

школах-інтернатах булінг по відношенню до дітей з інвалідністю (у 

формі глузування або інших видів насильства) трапляється досить 

рідко». Так серед дітей-інвалідів відзначили 18,9%, а серед інших 

школярів – 32,9% [8, с. 207].  

Наведені матеріали свідчать про те, що прояви булінгу є 

поширеним явищем у світі не тільки в шкільному середовище, а й 

школах-інтернатах, спортивних, музичних, театральних гуртках тобто 

закладах позашкільної освіти.  

Для ефективної організації освітньо-педагагічного процесу в 

закладах позашкільної освіти важливе значення має створення 

доброзичливої, толерантної, безпечної атмосфери, заснованої на 

засадах партнерства, взаємній повазі всіх учасників виховного 

процесу. Цьому сприяє безумовне виконання відповідних правових 

норм, що стосується організації освітнього процесу. Тому, відповідно 

до чинного законодавства, для запобігання та профілактики 

негативних явищ в освітньому середовищі заклади позашкільної 

освіти виконують упереджувальну функцію.  

Власний досвід роботи в закладах позашкільної освіти дозволяє 

стверджувати, що найкращим засобом, який сприяє позитивному 

соціальному та емоційному клімату є організація змістовного 

дозвілля дітей та підлітків у вільний від навчання час. При цьому 

необхідно передбачити залучення дітей до співтворчості, 

інтелектуального діалогу, гармонізації спілкування, успіху, 

можливості почуватися вільно. Тому перед педагогом-організатором 

постає завдання вирізняти мотиви вчинків, роз’яснюючи дитині їх 
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сутність і правильність в різних типових життєвих ситуаціях, даючи 

їй можливість емоційного «переживання» разом із практичним 

застосуванням отриманих знань. Такими прикладами можуть бути 

ігрові програми на розвиток толерантного ставлення до будь-якої 

особистості, а саме: гра «Закриті очі» – сприяє розвитку уявлення про 

те, що відчуває дитина, яка має проблеми із зором; гра «Вовк і семеро 

козенят» – передбачає, що в будь-який час кожен з дітей може 

побувати в ролі кривдника або жертви; гра «Знайди пару» – розвиває 

світогляд щодо оточуючих людей. Не менш важливими є конкурсно-

розважальні програми на командоутворення, які сприяють 

згуртованості колективу та налаштовують дітей на допомогу 

«слабкішому» заради перемоги. Одними із найкращих засобів для 

зняття агресії, напруги, втоми після навчання в школі можуть стати: 

заняття зі східних видів гімнастики, Пілатесу, Йоги, медитації, які 

мають заспокійливий вплив; терапевтично-творчі завдання з 

малювання, ліплення, випалювання; театралізовані вистави, які 

сприяють розвитку уяви; сократівські бесіди дають можливість 

влаштувати колективні роздуми щодо життєвих проблем тощо. 

Висновки. Сьогодні позашкільна освіта є важливим сегментом 

безперервної неформальної освіти, спрямованої на всебічний 

розвиток особистості. При цьому особливо важливим стає підтримка 

дітей з боку педагогів-організаторів в системі позашкільної освіти, 

яка знаходить прояв у подоланні негативних явищ спільними 

партнерськими зусиллями дорослих і дітей. В умовах позашкільної 

освіти дієвими є пропоновані нами використання педагогічних 

методів та інструментів. Особливо важливим є застосування 

прийнятним для вікової категорії вихованців використання ігрових 

методів навчання та виховання.  
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КРЕАТИВНОСТІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ЗАСОБОМ 

ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 

 

Зміна пріоритетів життя, коли людина повинна стати найвищою 

соціальною цінністю, гармонійною часткою суспільства, ставить особливі 

вимоги до сучасної освіти і традиційна модель втрачає свою цінність. 

Про що чітко зазначено в «Національній доктрині розвитку освіти 

України у XXI столітті», яка ставить за головну мету сучасної освіти 

створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як 

громадянина України, формування покоління здатного навчатися 

впродовж життя та створювати і розвивати цінності сучасного 

суспільства. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2541-19/ed20181104#n138
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2541-19/ed20181104#n138
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2541-19/ed20181104#n138
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14
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Аналіз досліджень із професійної підготовки вчителів початкової 

освіти показує, що значна частина випускників виявляє достатній 

рівень знань з предмета та вміє застосовувати ці знання у знайомій 

ситуації. Проте, варто змінити ситуацію, як більшість із них 

розгублюється і не бачить нових шляхів виходу з неї. Це свідчить про 

невміння інтегрувати здобуті методичні знання з дидактичними, 

психологічними, бачити нову проблему та знаходити шляхи її 

вирішення, вільно орієнтуватися в тому, де і як отримані знання 

можуть бути використані. Цей факт важливо враховувати під час 

підготовки відповідного кадрового забезпечення, зокрема педагогів-

професіоналів, які мають загальну і педагогічну культуру, розуміються 

на тенденціях сучасної психології й педагогіки та здатні застосовувати 

нові освітні технології у початковій школі. 

Тому мета нашої статті – з’ясувати, які педагогічні технології та 

інтерактивні методи дозволяють продуктивніше реалізувати вивчення 

фахових дисциплін у ВНЗ щодо формування професійної 

креативності майбутніх учителів початкової освіти. 

Істотний крок для розв’язання даної проблеми зробили такі 

науковці: Л. В. Кекух «Формування стимулів до педагогічної творчості: 

навчально-творчі завдання для майбутніх учителів початкових класів», 

О. І. Пометун «Підготовка вчителів початкових класів: інтерактивні 

технології у ВУЗ», В. Г. Тарасов «Творча особистість учителя як 

передумова інноваційних процесів у початковій школі», 

В. П. Андрущенко «Педагогічна творчість, майстерність, 

професіоналізм: проблеми теорії та практики підготовки вчителя-

вихователя-викладача», Н. Г. Баліцька, О .А .Біда, Г. П. Волошина та ін., 

Н. С. Побірченко (ред.) «Використання інтерактивних технологій 

навчання в професійній підготовці майбутніх вчителів», В. М. Федорчук 

«Використання інтерактивних методів та мультимедійних засобів у 

підготовці педагога». Аналіз даних праць стверджує, що проблема 

професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти на 

сьогодні є надзвичайно актуальною. 

Перехід від «знаннєвої» парадигми освіти до «розвивальної», 

гуманістичної вимагає від освітян пошуку нових стратегій навчання, 

педагогічних технологій, ефективних методів здійснення навчального 

процесу, які б стимулювали особистісний розвиток кожного учня, 

кожного студента як людини відповідальної, здатної до самоосвіти й 

саморозвитку, особистості, яка вміє критично мислити, 
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опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті 

знання і вміння для творчого розв’язання проблем [1,с.124]. 

Зважаючи на це, акценти у підготовці майбутнього вчителя 

мають бути перенесені зі стандартного контролю обсягу знань на 

уміння застосовувати їх на практиці, на розвиток його як людини 

високої моралі й культури, широко освіченої й професійно 

компетентної, здатної креативно мислити і діяти в нестандартних 

ситуаціях. 

Особливий інтерес викликає інтерактивне, або взаємодіюче, 

навчання, що будується із урахуванням психології людських взаємин, у 

процесі якого студенти активно взаємодіють один з одним та з викладачем 

із метою спільного розв’язання поставленого завдання. Викладач стає 

організатором спільної діяльності, дискусії, ділової співпраці, творчого 

пошуку; створює психологічну атмосферу творчості, щирості, 

відкритості, поваги, прийняття, емпатійності; дбає про формування 

етики ділових взаємин; вчить чуйно ставитися до кожної висловленої 

думки, не нав’язує власного погляду. А студенти мають можливість 

активно обмінюватися думками, ідеями, пропозиціями. Таке навчання 

стає цікавим і корисним, зростає мотивація студентів, знижується рівень 

їх тривожності. 

Теоретичні засади організації інтерактивного навчання найбільш 

повно, на наш погляд, сформульовані українськими педагогами 

(О. Пометун, Л. Пироженко) [4]. Ними доведено, що залежно від 

використання методів навчання студенти засвоюють матеріал у такому 

співвідношенні: лекція (те, що чуємо) – 5 %; самостійне читання -10%; 

аудіовізуальний метод – 20%; демонстрування – 30%; групові дискусії 

– 50%; активне навчання – 70%; застосування засвоєного шляхом 

навчання інших – 90%. Наведені цифри переконують в ефективності 

інтерактивного навчання. 

Авторами також сформульовано основні принципи інтерактивного 

навчання: кожен учасник занять – активний шукач шляхів і засобів 

вирішення проблеми; така організація навчального процесу, під час якої 

кожен учасник має можливість інформаційного та духовного збагачення; 

особистісно орієнтоване навчання. 

У процесі інтерактивного навчання мають бути сформовані такі риси 

його учасників, як уміння ставити перед собою навчальні завдання, 

самовизначатися, контролювати свою навчальну діяльність щодо 

поставлених завдань, домагатися запланованого результату і обирати 

найбільш раціональний шлях пошуку необхідних для цього засобів 
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розумової або організаційної роботи, щоб стати самостійним суб’єктом 

навчальної діяльності.  

До інтерактивних методів навчання відносять: евристичну бесіду, 

дискусію, метод «круглого столу», метод «мозкового штурму», 

методи роботи з малими групами, ділові ігри, тренінги. 

Евристичну бесіду і дискусію (міні-дискусію), доцільно 

застосовувати для організації активної взаємодії викладача та студентів 

насамперед під час лекцій.  

Метод «круглого столу» може застосовуватись у таких 

організаційних формах, як навчальні семінари (міждисциплінарні, 

проблемні, тематичні, орієнтаційні, системні), навчальні дискусії, навчальні 

зустрічі зі спеціалістами [2, с.58]. 

Найбільш успішними у навчанні майбутніх учителів початкової освіти 

та у формуванні їх професійної креативності є специфічні методи, які 

дозволяють максимально наблизити навчання до реальних умов 

життя, практично використовувати набуті знання в нестандартних 

ситуаціях, є методи аналізу конкретних ситуацій та інциденту. 

Аналіз конкретних ситуацій або кейс-метод (case-study) – це 

обговорення реальної педагогічної, управлінської чи іншої проблеми або 

ситуації, що потребує оптимального розв’язання. Конкретна ситуація – 

це подія, яка містить у собі суперечність (конфлікт) або вступає у 

протиріччя з довкіллям. Як правило, це небажане порушення або 

відхилення в соціальних, економічних, організаційних, виробничих і 

технологічних процесах. Найхарактерніша риса ситуації – 

невизначеність, непередбачуваність її появи. 

Метод інциденту застосовується для вироблення спільного рішення в 

несприятливих умовах (дефіцит часу, аварійна обстановка). Інцидент – 

це переважно критична або екстремальна ситуація, коли рішення 

потрібно приймати швидко і виважено. Цей метод спрямований на 

подолання інертності мислення і вироблення вміння приймати 

відповідальне рішення у напруженому, стресовому стані, тренування 

реакції студентів у виняткових обставинах. 

Спосіб колективного продукування нових ідей, як «мозкова атака» 

(«мозковий штурм») сприяє розвитку динамічності мислительних процесів, 

здатності абстрагуватися від об’єктивних умов та існуючих обмежень, 

формує вміння зосередитися на конкретній вузькій проблемі, активізує 

творчу думку студента.  

Для організації успішної взаємодії студентів у практичній 

діяльності доцільно використовувати метод проектів – спосіб 
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досягнення дидактичної мети через детальну розробку проблеми, яка 

має завершитися цілком реальним, відчутним практичним результатом, 

певним чином оформленим. Метод проектів завжди орієнтований на 

самостійну діяльність студентів – індивідуальну, парну, групову, яку 

студенти виконують протягом певного часу, інколи досить тривалого. В 

інтерактивному навчанні застосовують групові (або парні) проекти. 

Метод проектів можна використовувати при вивченні 

конкретних дисциплін, для міждисциплінарної інтеграції, у поза 

аудиторній та науково-дослідній роботі студентів. Тематика проектів 

може бути найрізноманітнішою [3, с. 20]. 

Ділова гра – це в певному сенсі репетиція виробничої або 

громадської діяльності людини. Вона дає можливість програти 

практично будь-яку конкретну ситуацію в особах, що дозволяє краще 

зрозуміти психологію людей, стати на їхнє місце, зрозуміти, чому вони 

діють саме так в реальних умовах. Студент, виконуючи роль, наприклад, 

учителя, класного керівника чи директора школи, привчається 

враховувати інтереси інших учителів, батьків, учнів тощо. 

Використання інтерактивних методів навчання щодо формування 

професійної креативності у процесі фахової підготовки майбутніх 

учителів початкової освіти не вичерпується переліченими. Труднощі в 

їх застосуванні зумовлюються як недостатньою розробленістю проблеми у 

педагогічній науці, так і перешкодами, які створюються традиційною 

системою організації навчально-виховного процесу. Однак, вже на 

даному етапі застосування інноваційних методів помітні їх вагомі 

переваги перед загальноприйнятими. Вважаємо, що інтерактивне 

навчання повинно зайняти належне місце у практиці роботи вищої 

школи. 
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початкових класів: інтерактивні технології у ВНЗ : навчальний 

посібник. Умань : ВЦ «Софія», 2007. 66с. 

 

 

Ольга Комар, 

д. пед. н., проф., завідувач кафедри фахових методик  

та інноваційних технологій у початковій школі 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 

Україна 

 

ПІДГОТОВКА ТВОРЧОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: 

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ (математичних) ЗАДАЧ  

 

Велику роль у здійсненні професійної спрямованості навчання у 

педагогічному ЗВО відіграє викладання курсу методики математики. 

Знання, уміння і навички, які формуються в процесі вивчення даного 

курсу, стають основою учительської майстерності. Тому слід 

приділяти серйозну увагу його методичній підготовці. Дуже важливо 

продумувати не тільки зміст занять, а й методи, адекватні його 

засвоєнню. Не можна обмежуватись запам’ятовуванням і 

відтворенням готових методичних рецептів, необхідно виховувати у 

майбутніх учителів прагнення до пошуку, творчості, навчити їх 

обгрунтовано і осмислено підходити до розв’язання методичних 

питань. 

Робота з виховання у студентів творчого підходу до засвоєння 

курсу методики математики здійснюється на лекціях, практичних і 

лабораторних заняттях. 

Особливої уваги заслуговують практичні заняття, на яких 

студенти закріплюють знання, що одержали на лекціях, вчаться 

вільно орієнтуватись у питаннях методики предмета, застосовувати 

знання на практиці. Цього можна досягти за допомогою різних 

методів навчання: виступи студентів з доповідями, обговорення 

статей і розробок уроків з методичних видань, самостійне складання 

планів-конспектів уроку, інсценування фрагментів уроків на 
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практичних заняттях, аналіз підручників, самостійна розробка 

завдань і задач за поданою темою тощо. 

Разом з перерахованими вище методами навчання студентів на 

факультеті початкової освіти доречно використовувати також 

розв’язання методичних задач. 

Методична задача (Н. Б. Істоміна) – це завдання (пропонується у 

розповідній і питальній формі), яке пов’язане з розв’язанням 

конкретного методичного питання, яке вимагає свідомого 

застосування знань. Можна виділити такі групи методичних задач: 

1 група. Задачі, направлені на засвоєння теоретичних питань 

курсу. 

З якою метою учитель запропонував завдання: 

1.  Розфарбуйте синім олівцем першу і третю клітинки, зеленим 

– другу, червоним – останню з п’яти. 

     

3. Яку роль відіграє знайомство з дециметром для засвоєння 

нумерації двоцифрових чисел? 

4. Поясніть, чому після вивчення випадків 


 4 розглядається 

переставна властивість додавання (воно є основою формування 

обчислювального способу для випадків додати 5, 6, 7, 8, 9). тобто: 

«Чому спочатку вивчаються випадки додавання 5, 6, 7, 8, 9, а потім 

віднімання 5, 6, 7, 8, 9?» 

Передусім треба розібратись із студентами, чому виникло таке 

питання. А справа в тому, що випадки 


1, 


2, 


3, 


4 розглядаються 

одночасно. В основі ж формування обчислювального способу для 

випадків «додати 5, 6, 7, 8, 9» лежить переставний закон додавання, а 

основою для обчислювального способу для випадків «відняти 5, 6, 7, 

8, 9» є взаємозв’язок між сумою і доданками. 

Розв’язуючи подібного роду методичні задачі, студенти глибше 

розбираються в методиці вивчення запропонованої теми. 

2 група. Задачі, пов’язані з аналізом завдань у підручниках 

математики.  

Опишіть методику знайомства учнів з часом і цифрою нуль. 

продивіться підручник “Математика – 1” і дайте відповідь на 

запитання:  

1. «Після якої теми учнів знайомлять з числом і цифрою нуль. 

Зустрічались учні з цифрою нуль раніше? Як ви думаєте, можливо 
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познайомити учнів з числом і цифрою нуль раніше, ніж це зроблено у 

підручнику? Чому?» 

2. Назвіть способи встановлення взаємно однозначної 

відповідності між множинами предметів. Які з цих способів знайшли 

відображення в підручнику «Математика – 1»? 

3. Пропонується завдання: «В чому схожість і відмінність чисел 

17 і 71? з якою метою дається запитання? Наведіть приклади з 

підручника, які можна запропонувати учням з тою ж метою». 

Розв’язуючи дану задачу, студенти розуміють, що числа 17 і 71 

підібрано не випадково, так як саме порівняння таких чисел дозволяє 

учням усвідомити залежність значення цифри від місця, яке вона 

займає у запису числа (позиційна система числення). 

4. З якою метою і в якому класі учитель запропонував учням 

завдання: «Продовжте розв’язання»? 

12 х 40 = 12 х 4 х 10 = 

12 х 14 = 12 х 10 + 4 = 

15 х 70 = 15 х 7 х 10 = 

15 х 70 = 15 х 10 + 7 = 

Дане завдання запропоноване з метою співставлення двох 

обчислювальних прийомів, в основі одного з яких лежить властивість 

множення числа на добуток, а в основі іншого – множення числа на 

суму. Воно пропонується з метою правильного виконання потрібних 

дій. 

3 група. Завдання на застосування знань до розв’язання 

практичних питань методики. 

1. Наведіть міркування учнів при розв’язуванні прикладів: 

68 + 4 

68 – 3 

 68 – 20 

68 – 9 

2. Яке завдання може запропонувати учитель до поданого 

запису? 

20 х 9 – 6 : 3 = 140 

20 х 9 – 6 : 3 = 58 

20 х 9 – 6 : 3 = 20 

Висновок після міркувань : «Для того, щоб рівності були 

вірними, слід застосувати порядок виконання дій».  

Це можна зробити за допомогою дужок. Звідси завдання – 

«Поставте дужки так, щоб утворились вірні рівності». 

3. Які обчислювальні прийоми використовують учні при 

знаходженні частки? 
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64 : 2 

64 : 4 

 72 : 6 

33 : 3 

4. Учитель запропонував задачу: «Дівчинка купила 8 зошитів у 

клітинку, а в лінійку у 3 рази більше. Скільки зошитів купила 

дівчинка?» Опишіть різні види робіт з даною задачею: 

а) складання оберненої задачі; 

б) зміна запитання; 

в) зміна даних. 

В якому класі можна розв’язати цю задачу за допомогою 

рівняння? 

4 група. Творчі задачі. 

1. Скласти зразок математичного диктанту (7 – 8 завдань) на 

закріплення нумерації в концентрі «Десяток». Визначити дидактичну 

мету кожного завдання. 

2. Скласти задачу на пропорційний поділ (ціна, кількість, 

вартість). Подати схему аналітичного міркування до неї. 

3. Складіть фрагмент уроку пояснення нового матеріалу з теми 

«Додавання і віднімання. Випадки 34 + 20; 34 + 2» за планом: 

1) Усні вправи. 

2) Самостійна робота (підготовка учнів до сприймання 

нового матеріалу). 

3) Вивчення нового матеріалу (робота з наочністю, аналіз 

ілюстрацій, поданих у підручнику). 

4) Закріплення нового матеріалу (відповідні вправи). 

Проаналізуйте складений фрагмент з точки зору використання 

на ньому методів і прийомів навчання. 

4. Придумайте план-конспект уроку з теми «Додавання числа 

до суми» за варіантами: 1 варіант – урок у формі казки; 2 варіант – у 

формі популярної телепередачі. 

Розв’язування методичних задач задовольняє навчальну і 

контрольну функції при вивченні методики математики. Такі 

завдання можна використовувати при опитуванні студентів, 

написанні контрольних робіт та складанні екзаменаційних білетів. 

Успішне розв’язання студентами методичних задач є надійним 

показником засвоєння ними методики предмета. 

 

 

Наталія Кононец, 

д. пед. н., доц. кафедри економічної кібернетики,  
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бізнес-економіки та інформаційних систем 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 

Україна 

 

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОПТИМІЗАЦІЙНІ 

МЕТОДИ І МОДЕЛІ» 

 

Дистанційна освіта, як слушно зазначає О. Муковіз, може 

розумітися як одна із форм неперервної освіти, яка спрямована на 

реалізацію права людини на освіту й одержання інформації [2]. 

Дистанційне навчання ми розглядаємо як форму ресурсно-

орієнтованого навчання (РОН) – різновид відкритого навчання з 

використанням сучасних цифрових технологій, які забезпечують 

інтерактивну взаємодію викладачів та студентів на різних етапах 

навчання і самостійну роботу останніх з матеріалами інформаційної 

мережі, більшість з яких підготовлена викладачами закладу вищої 

освіти [1; 3]. 

Упроваджуючи концепцію РОН при викладанні дисципліни 

«Оптимізаційні методи і моделі», ми використали веб-технології, які 

у комплексі можна розглядати як педагогічну технологію РОН – 

сукупність дидактичних установок, які визначають спеціальний набір 

і компоновку форм, методів, засобів навчання на базі сучасних веб-

технологій (сайти, блоги, засоби обміну фотографіями і 

відеофайлами, засоби збереження закладок, технології спільної 

роботи з документами, соціальні мережі, віртуальні класи, 

майндмеппінг тощо) і забезпечують процес комунікації учасників 

педагогічного процесу. Це слугувало нам організаційно-методичним 

інструментарієм педагогічного процесу у сучасних умовах 

дистанційного вивчення дисципліни.  

Використання веб-технологій при вивченні дисципліни 

«Оптимізаційні методи і моделі» забезпечило таку організацію 

навчального процесу, яка володіє більш високим ступенем 

ефективності, надійності, інтерактивності, гарантованого результату, 

ніж за використання традиційних методик навчання і базувалося на 

таких можливостях: 

1. Використання відкритих, безкоштовних і вільних 

електронних ресурсів. У результаті поширення соціальних сервісів в 

Інтернеті виявляється величезна кількість матеріалів, які можуть бути 
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використані в навчальних цілях. Мережні спільноти обміну знаннями 

можуть поділитися своїми колекціями цифрових об'єктів і 

програмними агентами з освітою. 

2. Самостійне створення мережного навчального контенту. 

Веб-технології радикально спростили процес створення матеріалів і 

публікації їх в мережі. Тепер кожен може не лише отримати доступ 

до цифрових колекцій та електронних ресурсів, але й формувати 

власний мережний контент.  

3. Освоєння інформаційних концепцій, знань і навичок. 

Середовище інформаційних додатків відкриває принципово нові 

можливості для діяльності, в яку надзвичайно легко залучаються і 

студенти, і викладачі. Нові форми діяльності пов'язані як з пошуком в 

мережі інформації, так і зі створенням і редагуванням власних 

цифрових ресурсів – текстів, фотографій, програм, аудіозаписів, 

відеофрагментів, сайтів, ментальних карт тощо. Ці нові форми 

діяльності формують важливі інформаційні навички, цифрову 

компетентність та культуру. 

4. Спостереження за діяльністю учасників спільноти. Веб-

технології відкривають нові можливості для участі студентів у 

різноманітних спільнотах (навчальних, фахових, наукових тощо). 

Цифрова пам'ять, агенти і мережа розвивають не тільки розумові 

здібності студентів, але і поле для спільної діяльності і співпраці з 

іншими людьми. 

Для забезпечення інтерактивності зі студентами під час 

дистанційного навчання нами створено та використано Віртуальний 

клас (сервіс Google Classroom), у якому безпосередньо здійснюється 

освітня взаємодія між викладачем та окремим студентом, а може й 

мати груповий чи колективний характер (наприклад, перегляд та 

коментування індивідуального завдання, опрацювання лекції, робота 

над спільним проєктом тощо) (рис. 1).  
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Рис. 1. Віртуальний клас «Оптимізаційні методи і моделі» 

 

Нині під час дистанційного навчання віртуальний клас дозволяє 

розміщувати лекції та спеціально підготовлені інструктивні 

матеріали, створити електронну бібліотеку, вести дискусію зі 

студентами у потоці, або за допомогою приватних повідомлень, 

розміщувати завдання для практичних робіт, організовувати 

тестування, створювати запитання, здійснювати персональне 

оцінювання виконаних завдань.  

На рисунку 2 зображено вкладку «Завдання», на якій 

відображено розміщений для дистанційного навчання навчальний 

контент (лекції, практичні роботи) та сервіс створення різнотипних 

завдань: завдання, завдання з тестом, запитання, матеріал, 

використання наявних дописів, можливість створення теми 

(структуризація навчального контенту).  
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Рис. 2. Вкладка «Завдання» віртуального класу 

 

Хід навчання визначається та коригується на основі виконаних 

практичних завдань, модульних контрольних робіт, які після 

перевірки відсилаються студенту з побажаннями, зауваженнями 

викладача.  

Резюмуючи, відзначимо, що така методика організації 

дистанційного навчання під час викладання дисципліни 

«Оптимізаційні методи і моделі» здійснює значний крок до розвитку 

вітчизняної онлайн-освіти, використовуючи у повній мірі дидактичні 

властивості сервісу Google Classroom: публікація навчально-

методичної та іншої інформації в гіпермедійному варіанті; 

невербальне спілкування; дистанційний доступ до інформаційних 

ресурсів; дистанційне використання віддалених обчислювальних 

ресурсів тощо. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ 

ПІДРУЧНИКА ЛІТЕРАТУРИ З МЕТОЮ АКТИВІЗАЦІЇ 

ЧИТАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ 

ПОРУШЕННЯМИ  

 

Відповідно до концепції «Нова українська школа» учні повинні 

уміти працювати з писемною та ілюстрованою інформацією. 

Стосується це й учнів з інтелектуальними порушеннями, у яких 

наявні значні мовленнєві недоліки навіть у старшокласників, зокрема 

й порушення сигніфікативної функції мовлення. Читаючи, школярі не 

поєднують слова з мисленнєвими образами предметів, оскільки у 

свідомості не сформовані як еталони цілісних образів предметів, так і 

еталони слів, що означають назви цих предметів. Не відбувається 

поєднання мисленнєвого еталону слова з мисленнєвим образом 

предмету. Звідси неможливість правильно сприйняти, зрозуміти та 

усвідомити сутність читаного друкованого чи ілюстративного 

матеріалу.  

Питання використання ілюстративного матеріалу як одного з 

видів наочності у процесі засвоєння дітьми знань та умінь не нове. 

Значну увагу ролі ілюстративного матеріалу приділено в роботах 

відомих педагогів минулого, зокрема Я. Коменського, 

К. Ушинського, С. Русової та сучасних вчених (Я. Кодлюк, 

О. Савченко). Я. Кодлюк довела, що ілюстративний матеріал як 

структурний компонент підручника повинен повноцінно реалізувати 

провідні функції навчальної книги: (ілюстрація виступає копією 
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знань, допомагає розкрити основу матеріалу, доповнює і конкретизує 

його, покращує ефективність засвоєння того, що вивчається; 

розвивальну (вплив ілюстрацій на учня з метою забезпечення 

розвитку психічних процесів, формування загально навчальних умінь 

і навичок, розвиток творчих здібностей); виховну: (розвиток емоцій 

та почуттів учня, формування системи цінностей); мотиваційну 

(забезпечення емоційно-позитивного стану за допомогою ілюстрацій, 

формування інтелектуальних почуттів, розвиток пізнавального 

інтересу до навчального матеріалу) [1, с. 184]. 

Серед провідних вчених-дефектологів, які у своїх роботах 

розглядали роль наочного матеріалу, насамперед ілюстративного, в 

роботі з дітьми з інтелектуальними порушеннями на уроках 

літератури, історії, географії, вартують праці І. Єременка, 

А. Капустіна, В. Синьова. 

Ілюстративний матеріал сприяє розвитку мислення: учень-читач 

аналізує, порівнює, узагальнює; сприяє активізації сенсорного 

досвіду, допомагає засвоювати знання. Також ілюстративний 

матеріал виконує різноманітні функції, серед яких пізнавально-

інформаційна, цільова, мотиваційна, виховна, самоконтролю, що 

важливо для даної категорії дітей, оскільки у них в певній мірі 

порушена вся сфера особистості, але кожний її структурний 

компонент порушений по-різному.  

На уроках літератури завдяки ілюстративному матеріалу 

реалізуються притаманні художній літературі функції: корекційно-

розвиткова, пізнавальна, виховна, естетична, індивідуального 

підходу. Завдяки ілюстративному матеріалу підвищується читацький 

інтерес учнів з інтелектуальними порушеннями, набуваючи сили, 

стійкості, тривалості. Ілюстрації активізують сприймання, уточнення, 

розуміння, усвідомлення та уявлення матеріалу, що читається, 

оскільки «ілюстративний матеріал забезпечує єдність візуального 

сприймання, активного мислення, мовленнєвої діяльності, що дуже 

важливо для учнів з інтелектуальними порушеннями» [3, с. 167]. 

Для учнів з інтелектуальними порушеннями робота з 

ілюстративним матеріалом у процесі читання твору – досить 

складний і важкий вид психофізичної діяльності. Тому 

ілюстративному матеріалу належить важлива роль у підручнику з 

літератури щодо впливу на засвоєння учнями з інтелектуальними 

порушеннями знань та умінь, корекції притаманних школярам 

порушень розвитку. Вміщена в підручнику «зображувальна наочність 
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має корекційно-розвиткову спрямованість ( предметні та сюжетні 

малюнки, серії сюжетних малюнків, фотографії, репродукції картин 

тощо ), слугуючи розвитку і корекції сприймання, пам’яті, зв’язного 

мовлення, наочно-образного мислення, збагачення словникового 

запасу, корекції умінь читацької діяльності школярів. Завдяки 

вміщеним ілюстраціям в учнів формуються і розвиваються 

властивості уваги: концентрація, швидкість, стійкість, точність рухів 

зорового апарату, що позитивно впливає на процес читання як вголос, 

так і мовчки» [4, с. 316 ]. 

З огляду на те, що в кожному класі спеціальної 

загальноосвітньої школи навчаються діти з різним рівнем розвитку 

пізнавальних можливостей, вони потребують індивідуального 

підходу [2]. Стосується це й уроків літератури, оскільки, як свідчать 

результати наших спостережень уроків літератури, навіть 

старшокласники досить пасивні на уроках, чекають перерви, щоб 

подивитися в мобільний телефон та гратися в будь-яку гру, що, 

переважно, ніякої користі не приносить.  

З метою зацікавлення та активізації підлітків до читання творів 

художньої літератури, крім іншої наочності, використовуємо 

ілюстрації з підручників літератури. Ілюстрації використовуємо як 

перед початком читання твору, щоб учні зрозуміли, про кого чи про 

що будуть читати, пропонуючи їм семантизуючу ілюстративність та 

сюжетні ілюстрації. Так, перед читанням у 5 класі вірша Г. Черінь 

«Українські квіти», насамперед виявили знання учнів про зображені в 

підручнику квіти: де ростуть, яке їхнє призначення, оскільки не всі 

школярі знають назви квітів та й самі квіти, щоб безпосередньо 

розпізнавати їх. Запитання евристичного спрямування: Чому дітей 

названо українськими квітами? – допомогло зрозуміти основну думку 

вірша.  

Читаючи у 7 класі оповідання-казку В. Чухліба «Пісня тоненької 

Очеретини», учні з цікавістю розглядали в підручнику ілюстрацію до 

твору, визначали, де хто із героїв казки зображений, із задоволенням 

імітувати їхні голоси, читаючи твір за ролями.  

Перед читанням у 7 класі ( школа з рос. мовою навчання ) 

оповідання В. Астаф’єва «Гуси в полынье» спочатку ознайомили 

учнів з ілюстрацією до твору, розглянувши її та обговоривши 

сутність зображеного. Водночас звернулися до досвіду школярів, які 

наводили власні приклади про те, як люди допомагають взимку 

вижити тваринам і птахам. Кожен намагався розповісти щось цікаве, 
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вважаючи його найголовнішим. Також використали прийом 

словесного малювання, запропонувавши «намалювати» своє бачення 

читаного уривку, враховуючи індивідуальні особливості кожного 

учня.  

Перед читанням уривку з твору Марка Вовчка «Інститутка» учні 

за допомогою ілюстрації допускали, яка ж розмова відбувається між 

пані і бабусею у панському саду з огляду на те, як зображено героїнь. 

Свої припущення уточними й закріпили, прочитавши уривок.  

Отже, використання ілюстративного матеріалу підручника на 

уроках літератури в роботі з учнями з інтелектуальними 

порушеннями активізує підлітків до читання художньої літератури, 

підвищує мотивацію та інтерес до читацької діяльності, забезпечує 

сприймання, розуміння та усвідомлення читаного матеріалу. 
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ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я 

 

Стан здоров’я дитячого населення є інтегральним показником 

суспільного розвитку, відображенням його соціально-економічного, 

екологічного й морального благополуччя, чинником впливу на 

науковий, культурний та здоров’язбережувальний потенціал країни. 

Посилення уваги до здоров’я молодших школярів зумовлено 

модернізаційними зрушеннями в системі освіти, в контексті розвитку 

у вітчизняних навчальних закладах здоров’язбережувального 

виховного середовища.  

Молодший шкільний вік має важливе значення для формування 

фізичного і психічного здоров’я, адже у віці 7-10 років відбувається 

інтенсивний розвиток і формування функціональних систем 

організму, формується характер, закладаються основні риси 

особистості. Саме на цьому етапі варто сформувати у молодших 

школярів базу знань і практичних навичок відповідального ставлення 

до здоров’я, осмислену потребу в регулярних заняттях фізичною 

культурою і спортом, загартовування, правильний режим, правильне 

харчування, відсутність поганих звичок тощо. 

Процес формування позитивного ставлення дітей молодшого 

шкільного віку до власного здоров’я надзвичайно складний, залежить 

від багатьох чинників і визначається комплексом певних чинників. В 

їхній основі – створення особливого стилю валеологічних відносин 

між педагогами і вихованцями, продумана система взаємодії з 

учнями, що сприяє оздоровленню атмосфери шкільного життя та 

формуванню в учнів позитивного ставлення до себе, своїх близьких, 

людей взагалі [2]. 

У процесі формування навичок здорового способу життя вчителі 

мають керуються такими пріоритетами: вірити в цінність кожної 

дитини, дотримуватись конфіденційності, надавати позитивну 

інформацію; бути порадником, а не моралістом, поважати думку й 
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позицію дитини, акцентувати увагу дитини на власних позитивних 

рисах, характеристиках і здобутках. 

Учителі працюють за індивідуальними планами, змістовна 

наповнюваність яких відповідає віковим особливостям учнів і 

спрямована на виховання у них ціннісного ставлення до себе, родини, 

людей, до праці, до природи, до культури і мистецтва, до держави. 

Ціннісне ставлення до себе передбачає сформованість у особистості 

вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та 

соціальних сил. Воно є важливою умовою формування в учнівської 

молоді активної життєвої позиції [5]. 

Учіння, як і будь-яка інша діяльність, здійснюється під впливом 

певних стимулів, спонукань, які є рушійними силами навчально-

пізнавальної активності учня. Такими спонукальними стимулами є 

потреби, інтереси, переконання, ідеали, ціннісні орієнтації, уявлення 

учня про себе. Вони утворюють мотивацію навчальної діяльності (або 

мотиваційну сферу) молодшого школяра. 

Молодший шкільний вік – дуже короткий відрізок в житті 

дитини. Але він має вирішальне значення для розвитку особистості. 

Із зовсім безпорадної істоти дитина перетворюється у відносно 

самостійну, активну особистість. Розвиваються всі сторони психіки 

дитини, закладається фундамент для діагностики та корекції рівня 

розвитку, для подальшого шкільного навчання і виховання.  

У зв’язку з цим Н. Басюк зазначає, що у молодших школярів 

відповідальність виявляється у формі почуття відповідальності за 

себе (як здатність розуміти й переживати відповідність результатів 

своїх дій необхідній меті, нормативам).  

Отже, почуття відповідальності молодших школярів – це 

інтегральне особистісне, яке проявляється в здатності усвідомлено 

брати на себе прості зобов’язання, чітко дотримуватися їх виконання 

і передбачати наслідки власних дій. 

Оскільки відповідальне ставлення до здоров’я є нічим іншим, як 

емоційно-забарвленим усвідомленням відповідальності за власне 

здоров’я, саме із розвитком здатності до усвідомлення та 

узагальнення власних переживань у молодшого школяра воно стає 

доступним для самооцінки, постає засобом саморозвитку і стимулом 

формування здорового способу життя. Дослідження дослідників 

показали, що від початку до завершення молодшого шкільного віку 

зростає міра інтернальності у ставленні до здоров’я, розвивається 

відповідальність як якість ставлення до здоров’я. Відповідальне 
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ставлення до здоров’я перебуває в зоні найближчого розвитку 

молодшого школяра і досягає вікового максимуму на кінець навчання 

в початковій школі. 

Формування відповідальності у ставленні до здоров’я 

відбувається за умови адекватності виховних впливів, що включають 

створення когнітивних і емоційних передумов, формування власного 

досвіду переживання відповідальності та відповідальної поведінки. 

Змусити школяра бути відповідальним неможливо, оскільки моральні 

норми суспільства включаються в саморегуляцію поведінки тільки 

тоді, коли вони стають внутрішнім законом, суб’єктивно значущим 

надбанням особистості. Це можливе лише за умов включеності 

індивіда в цей процес як активного суб’єкта [4]. 

Т. Бойченко, досліджуючи освітній процес з точки зору 

здоров’язбереження, констатує, що інтенсифікація й екстенсифікація 

сучасного освітнього процесу в школі, ускладнення програм зі 

шкільних дисциплін, невідповідність методик і технологій навчання 

віковим та функціональним можливостям школярів, нераціональна 

організація освітнього процесу (перевантаження навчальними 

матеріалами як на уроках, так і при виконанні домашніх завдань), 

велике сумарне добове навантаження на нервову систему негативно 

впливають на всі компоненти здоров’я учнів: уповільнюється 

розвиток; виснажуються адаптаційні резерви організму; у школярів 

відбувається зростання хронічних і так званих «шкільних» хвороб; 

з’являється втома; деформується мотиваційна сфера; обмежуються 

успіхи в навчанні [1]. 

«Гімнастика, фізичні вправи, ходьба повинні надійно увійти в 

повсякденний побут кожного, хто хоче зберегти працездатність, 

здоров’я, повноцінне і радісне життя [6, с. 16]». Цей стародавній 

вислів Гіппократа в наш вік проникнення у всі сфери діяльності 

науково-технічного прогресу стає вищою мірою актуальним. Адже 

так звані «хвороби цивілізації» тісно пов’язані з ігноруванням 

фізичної культури. Малорухомий спосіб життя, нераціональне 

харчування, роблять організм людини беззахисним перед різного 

роду хворобами.  

На сьогоднішній день висловлення С. Омельченко є актуальним, 

шо у суспільстві, побудованому на гуманістичних і демократичних 

засадах, здоров’я людини є вищою цінністю, найважливішим 

надбанням держави, а здоров’я дитини – в першу чергу. Це один з 

головних пріоритетів, основа і запорука прогресу суспільства і 
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держави. Здоров’я дітей молодших класів у будь-яких соціально-

економічних і політичних ситуаціях є найактуальнішою проблемою і 

предметом першочергової важливості. Нація, що не дбає про здоров’я 

своїх дітей, приречена на вимирання. Дитяче здоров’я не може бути 

принесеним у жертву – ні хворій економіці, ні руйнуванню 

моральних основ суспільства [7]. 

Спостереження Н. Бібік свідчать про те, що багато хто з учнів 

молодшого шкільного віку не буває після школи на свіжому повітрі, 

що приблизно у кожного третього учня перерва між класними і 

домашніми заняттями не перевищує півтори години. Наслідком 

«сидячого» життя можуть бути такі дефекти фізичного розвитку, як 

порушення осанки, слабкість опорно-рухового апарату, ожиріння. 

Відсутність постійного фізичного навантаження негативно впливає на 

розвиток серцево-судинної системи, серйозно знижує розумову 

працездатність, погіршує пам’ять [3]. 

На це звернув увагу ще К. Ушинський. Він писав: 

«найважливішою умовою, що підвищує роботу пам’яті, є здоровий 

стан нервів, для чого необхідні фізичні вправи, гімнастика, 

прогулянки на свіжому повітрі і взагалі все, що зміцнює нерви, має 

більше значення для здоров’я пам’яті, ніж різноманітні мнемонічні 

підстановки [8, с. 211] ».  

У сучасній школі, на жаль, все ще відчутна традиційна неувага 

до здоров’я, здорового способу життя і формування потреби 

відповідального ставлення до здоров’я. Критерії здоров’я або 

практично не беруться до уваги, або залишаються другорядними при 

оцінюванні якості і наслідків освіти. Незадовільні результати 

збереження фізичного і психічного здоров’я дітей свідчать про 

неефективність практичної роботи педагогів з формування 

гармонійної особистості.  

Нажаль, лише уроків основ здоров’я для забезпечення 

оздоровчого впливу школи на дитину недостатньо. Тому кожен 

навчальний заклад має впроваджувати в освітній процес власні 

концепції, а саме: збільшення рухової активності учнів під час уроків 

та в позаурочний час (години здоров’я, фізкультпаузи та 

фізкультхвилинки), організація позакласних заходів щодо 

формування навичок здорового способу життя (виховні години, 

спортивні свята), робота спортивних секцій у школі.  

Таким чином, проблема формування відповідального ставлення 

до здоров’я дітей молодшого шкільного віку формування освіченої, 
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фізично та соціально здорової творчої особистості є 

найактуальнішою проблемою сучасного суспільства. Серед 

традиційних цінностей українського народу завжди вагоме значення 

мали здоров’я та фізична досконалість. Національний ідеал здоров’я 

зумовлювався системою національних традицій. Однак сьогодні 

виховання у молодого покоління дбайливого ставлення до свого 

здоров’я можливе лише шляхом інтеграції знань про здоровий спосіб 

життя в базові дисципліни, а також виховання свідомого ставлення 

учнів до здорового способу життя.  
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Сучасне українське суспільство, послуговуючись державною 

українською мовою у різних сферах життя, прагне до високого рівня 
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культури власного мовлення. Багатогранність самовираження 

особистості в сучасному соціумі спонукає людину оволодівати 

основними нормами української літературної мови. Особливої уваги 

заслуговують орфоепічні норми. 

Орфоепічні норми – це сукупність правил, що впорядковують 

мовні засоби у мовленні людини щодо їх вимови. Орфоепічні, як й 

інші норми української літературної мови, склалися впродовж XIX ст. 

на основі середньонаддніпрянського говору. Володіння 

орфоепічними нормами сприяє швидшому порозумінню людей, 

полегшує процес спілкування, розуміння і сприйняття висловленої 

думки. Для вчителя володіти орфоепічними нормами  це 

першочергова необхідність, обов’язок, запорука успішної 

професійної діяльності. З метою формування орфоепічної 

компетентності варто у процесі навчання в ЗВО використовувати 

низку вправ і завдань. 

Вправа 1. Записати сполучення слів фонетичною 

транскрипцією. Прочитати відповідно до літературної вимоги, 

пояснити фонетичні зміни. 

З шафи, з часом, з щипцями, з чехами, з шовку, безшумний, 

розщепити, безчесний, запорожці, борються, смієшся, вокзал, легко, 

молотьба, розписка, пісня, майбутнє, безжалісний, вмиваєшся, дуб, 

казка, сміється, джміль, дзвін, голубка, життя, весілля, зсипати, 

сподіваєшся, зчищений. 

Вправа 2. Затранскрибувати текст. Прочитати поданий уривок, 

дотримуючись правил літературної вимови. Виділити тверді, м’які, 

пом’якшені та напівпом’якшені приголосні. Пояснити, чим 

відрізняється їх артикуляція. 

І. Не треба говорити так, як усі, щоб не виділятись, треба 

звикнути до правильного наголосу і скрізь, з усіма говорити 

правильно. Тоді й «усі» поступово звикнуть і до квартáл, і до 

фенóмен, і до експéрт (А. Коваль) 

ІІ. Українська мова має свою особливу музикальність. Це 

незбагненна душа нашої мови, як золотоносна ріка, виблискує 

хвилями народної пісні, переливається в душу нації, творить 

почуттєву нерозривність українського серця й української землі. 

Геніальні композитори Моцарт і Бетховен, Глінка і Чайковський 

користувалися українськими мелодіями у своїй творчості, а це 

значить, що вони чули вібрацію найвищих небес нашої мови 

(Д. Павличко). 
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Вправа 3. Записати, вставляючи замість крапок потрібні 

службові частини мови. Пояснити їх вживання відповідно до норм 

милозвучності української мови. 

І. Брат … сестра, сестра … її чоловік, студенти .. аспіранти, 

зібралися сусіди … родичі, вчора … сьогодні, минуле … сучасне, 

зупинився … спитав, вуз … школа, дерева … кущі, чорнобривці … 

айстри, смородина … аґрус, фрукти … овочі, овочі … фрукти, город 

… сад, працювати … відпочивати, учні … учителі, прикметник … 

іменник, числівник … займенник. 

ІІ. Звук … буква, хліб … сіль, борщ … каша, вовк … ягня, груша 

… яблуко, купувати …аптеці, запроваджувати … установі, мешкала 

… Умані, зміни … школі, брати …оренду, освітні процеси … Україні, 

поїхати…відрядження, включити … звіт, жити … Львові, дізнатися 

… своїх друзів, досягнення …тваринництві, здійснити … 

двотижневий термін. 

Вправа 4. Прочитати. Вибрати правильний варіант мовної 

одиниці, пояснити їх вживання. 

Тихо дзвонить фоя смерек, тихо шепчуть (у, в) лісі холодні сни 

літньої ночі, плачуть дзвінки корів, (і, й, та) гори безперестанку 

спускають сум свій (у, в, уві) потоки. (Із, з, зі) лоскотом (і, й) зойком 

летить десь (у, в) долину зрубане дерево (в, у) лісі, аж гори одвітно 

зітхають  (і, й) знову плаче трембіта. Тепер (у, в)же на смерть... 

Спочив хтось навіки по тяжкій праці. Закувала зозуленька та (і, й) 

коло Менчила ... от тепер (у, в)же співаночка комусь скінчила 

(М. Коцюбинський). 

Вправа 5. Прочитати статтю із чинного правопису (2019). 

Виписати слова із літерою Ґ, 5 слів ввести у речення. 

§ 6. Літера Ґ 
1. В українських та в давно запозичених і зукраїнізованих 

словах: а́ґрус, ґа́ва, ґа́зда́, ґандж, ґа́нок, ґату́нок, ґвалт, ґе́ґати, ґедзь, 

ґелґота́ти, ґелґотіти, ґерґелі, ґерґотат́и, ґерґотіт́и, ґи́ґнути, ґирли́ґа, 

ґлей, ґніт (у лампі), ґо́ґель-мо́ґель, ґонт(а), ґрасува́ти, ґра́ти 

(іменник), ґре́чний, ґринджо́ли, ґрунт, ґу́дзик, ґу́ля, ґура́льня, джиґу́н, 

дзи́ґа, дзи́ґлик, дриґа́ти і дри́ґати, ремиґа́ти тощо та в похідних від 

них: а́ґрусовий, ґаздува́ти, ґвалтува́ти, ґе́рґіт, ґратча́стий, 

ґрунтови́й, ґрунтува́ти(ся), ґу́дзиковий, ґу́лька, проґав́ити і т. ін. 

2. У власних назвах − топонімах України: Ґорґа́ни (гірський 

масив), Ґоро́нда, У́ґля (села на Закарпатті), у прізвищах 
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українців: Ґалаґа́н, Ґалято́вський, Ґе́ник, Ґерза́нич, Ґерда́н, Ґжи́цький, 

Ґи́ґа, Ґо́ґа, Ґо́йдич, Ґо́нта, Ґри́ґа, Ґудзь, Ґу́ла, Лома́ґа. 

§ 122. Звуки [g], [h] 
1. Звук [g] та близькі до нього звуки, що позначаються на письмі 

буквою g, звичайно передаємо буквою г: аванга́рд, агіта́ція, агре́сор, 

бло́гер, гва́рдія, генера́л, гламу́р, гра́фік, грог, емба́рго, марке́тинг, 

мігра́ція; лінгві́стика, негативний, се́рфінг, синагоѓа, Вахта́нг, 

Гарсі́я, Гайнетді́н, Ердога́н, Гвіне́я, Гольфстри́м, Гренла́ндія, Гру́зія, 

Ге́те, Гео́рг, Гурамішві́лі, Люксембу́рг, Магоме́т, Фольксва́ген, 

Чика́го. 

2. Буквою ґ передаємо звук [g] у давнозапозичених загальних 

назвах, таких як ґа́нок, ґатунок, ґвалт, ґра́ти, ґрунт і под. (див. § 6) 

та в похідних від них: ґа́нковий, ґратча́стий, ґрунто́вний і т. ін. 

3. У прізвищах та іменах людей допускається передавання звука 

[g] двома способами: шляхом адаптації до звукового ладу української 

мови − буквою г (Вергіл́ій, Гарсі́я, Ге́гель, Гео́рг, Ге́те, Грегуа́р, 

Гулліве́р) і шляхом імітації іншомовного [g] − буквою ґ (Верґі́лій, 

Ґарсі́я, Ге́ґель, Ґео́рґ, Ґе́те, Ґреґуа́р, Ґулліве́р і т. ін.). 

4. Звук [h] переважно передаємо буквою г: гандбо́л, герба́рій, 

гі́нді, гіпо́теза, горизо́нт, го́спіс, го́спіталь, гу́мус; Га́рвард, Ге́льсінкі, 

Гіндуста́н, Ганніба́л, Ге́йне, Гора́цій, Люфтга́нза. За традицією в 

окремих словах, запозичених з європейських та деяких східних мов 

[h], і фонетично близькі до нього звуки передаємо буквою х: хо́бі, 

хоке́й, хол, хо́лдинг, брахма́н, джиха́д, моджахе́д, хану́м, харакі́рі, 

хіджа́б, шахі́д, Алла́х, Ахме́д, Муха́ммед, Сухроб́, Хакі́м, Хаммура́пі і 

т. ін. 

Вправа 6. Вставити пропущені букви Г і Ґ. Пояснити лексичне 

значення слів. Записати слова із літерою Ґ., скласти  з ними речення. 

…абардин 

…абарит 

…ава 

…алаконцерт 

…алантерея 

…алера 

…астролі 

…рант 

…рати 

…рація 

…речний  

…ринджоли 

…атунок 

…валт 

…лей 

…ніт 

…обелен 

зи…за.. 

дзи…а 

…ібралтар 

…етри  

…рот 

…уля 

…удзик 

Ван-…о… 

…ете 

…олсуорсі 

…ренджоли 

 

Вправа 7. Прочитати текст. Позначити паузи, місце злету ( / ) та 

місце падіння ( \ ) голосу. Виділити логічні наголоси. Прочитати вірш 

вголос звичайним середнім тоном на наспівному монотоні.  
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Грудочка землі 

Між підручників знайомих на моїм столі 

у коробці сірниковій – грудочка землі. 

Я узяв її недавно, в пору посівну, 

як ходив за тракторами на паркім лану. 

Пахне грудочка квітнева свіжістю ріллі, 

де спускаються спочити пізні журавлі. 

Не пролежала даремно в полі на бочку 

і затисла пшеничину в чорнім кулачку. 

Поки в хату я зі школи повернусь в обід, 

з грудки голка зелененька вибилась на світ. 

Чом росткові марно в’януть на моїм столі? 

Просять волі степової корінці малі. 

І поклав я знов на полі грудочку масну: 

хай стріча свою велику сонячну весну.  (В. Кочевський) 

Вправа 8. Виділити у тексті наголоси. Прочитати виразно вірш. 

Ніщо даремно не мина. 

Напівсльози ніхто повік не зронить, 

За все в житті – ціна сповна, 

За кожну мить. За кожний подих! 

Можна знайти в житті напівтони, 

Можна життя спинити на півслові, 

Але нема в житті на півціни! 

Але нема в житті напівлюбові! (А.Демиденко)  

Вправа 9. Поставити наголос у словах. Визначити випадки 

подвійного словесного наголосу. Прочитати, дотримуючись 

акцентуаційних норм. 

І. Алфавіт, одинадцять, кілометр, новий, цінник, напишу, 

жалюзі, фаховий, феномен, листопад, прошу, завжди, визнання, 

визвольний, громадянин, горицвіт, договір, документ, жалоба, 

захворіти, значимий, індустрія, урочистий, чарівний, ознака, рукопис, 

цемент, діалог, босоніж, громадянський, асиметрія, багатовіковий, 

беручи, бородавка, вираження, виразний, відповісти, дециметр, 

диспансер, дочка, завдання, завдовжки, задобрити, котрий, 

контрактовий, сторінки (множина). 

ІІ. Беремо, бовтати, Боги, босий, була, було, були, валовий, 

везти, ввезти, верба, веретено, випадок, виразний, візник, вільха, 

вісімдесят, вітчим, гостей, граблі, дошка, дрова, залоза, ідемо, кидати, 

кишка, кінчити, клеїти, Коваль, коваль, колесо, колія, контрактовий, 
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коромисло, котрий, красти, краду, кроїти, кропива, зібрання, 

долішній, будемо, книжки, валовий, донька, чорнослив, кидати, 

розвідка, вірші, віршів, царина, решето, загадка, приказка, перебіг.  
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ОГЛЯД СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ДИСТАНЦІЙНИМ 

НАВЧАННЯМ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В 

ЗВО 

 

Сучасна система управління дистанційним навчанням (ДН) 

повинна відповідати організаційно-технічним потребам: 

підтримувати роботу програмного забезпечення в будь-якій мережі, 

на будь-якій платформі, мати Internet-сумісний інтерфейс та зберігати 

дані у стандартизованому форматі збереження навчальної інформації. 

Параметри системи управління дистанційним навчанням 

мають відповідати вимогам міжнародних стандартів IMS, SCORM 

для системи ДН, зокрема для профільних дистанційних курсів 

навчання. 
Існує багато систем управління дистанційним навчанням, 

відмінних за технічними можливостями, наявністю та рівнем 

складності різних функціональних компонентів, діапазоном 

використовування, ціною і ціновою політикою, вимогами до 

устаткування, серед яких комерційні продукти, наприклад: WebCT, 

BlackBoard, eFront, Metacoon, SharePoint LMS, Віртуальний 

Університет тощо, та вільно поширювані: Moodle, Claroline тощо. 

Більш скромним є перелік платформ, що підтримують усі етапи 

педагогічного процесу, тоді як при виборі системи дидактичний 
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аспект повинен бути вирішальним. 

Проаналізуємо їх детально. 

1. Moodle (розробник: компанія MOODLE PTY, Австралія) (в 

перекладі з англ. – модульно-динамічне, об’єктно-орієнтоване 

середовище для навчання) – програмний комплекс для створення 

дистанційних курсів та web-сайтів, який працює з відкритим кодом 

IMS та SCORM. 

Moodle може бути встановленим на будь-який комп’ютер, який 

підтримує PHP та роботу із СУБД MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL 

Server. 

Платформою керує адміністратор, який призначається під час 

інсталяції та містить такі елементи: динамічні теми інтерфейсу 

(налаштування кольорів, шрифтів, розташування елементів 

інтерфейсу тощо); велику кількість модулів для розширення 

функціональності; широкий вибір мов у інтерфейсі (35 мов, у тому 

числі і українська); програмний код, доступний для редагування. 

Статистика показує, що сьогодні вже зареєстровано близько 130 

web-сайтів Moodle, 4 млн. користувачів та 350 тис. дистанційних 

курсів. Це підтверджує, що платформу успішно використовують у 

всьому світі, вона є зручною та сучасною і містить набір 

інструментів, що дозволяє її редагувати. 

2. WebCT (розробник: університет штату Британська Колумбія, 

Канада) – клієнт-серверна e-learning платформа із підтримкою 

системи управління реляційними базами даних. У ній передбачено 

засоби розробки мережевих курсів, самотестування і тестування 

студентів. Але ця платформа має і ряд недоліків, а саме: відсутня 

можливість створення індивідуальних планів навчання (для 

користувача, групи користувачів), не передбачені результати 

навчання в електронній відомості та в особистій справі, не врахована 

організація та проведення web-конференцій, доповідей, лекцій, 

навчальних семінарів тощо. Ліцензія видається на один рік. Вартість 

ліцензії від 4000 $, в залежності від кількості клієнтських місць. 

Система дистанційного навчання на основі платформи WebCT 

успішно використовують в Університеті штату Техас (США), McGill 

(Канада) та ін. Але останнім часом WebCT технічно застаріла і не 

вдосконалюється. 

3. BlackBoard (розробник: компанія BlackBoard Inc., США) – 

модульно-освітній портал, який передбачає організацію 

інтерактивного навчання, взаємодію та обмін інформацією між 
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студентами і викладачами. У платформі можна створювати віртуальні 

навчальні курси, інтерактивні комплекси, забезпечувати віддалений 

доступ до освітніх ресурсів інших освітніх установ, здійснювати 

контроль за навчальним процесом, структурувати, керувати 

доступом, поповнювати навчальну базу, а також організовувати 

спілкування у реальному часі між учасниками. Недолік  ціна. 

Ліцензію надають на 12 місяців. Вартість пов’язана з кількістю 

користувачів  приблизно від 38000 $. 

Система дистанційного навчання на основі платформи 

BlackBoard успішно використовується у комерційних освітніх 

закладах 60 країн світу, в тому числі і в Cornell University (США)  

одному із найбільших університетів США. 

4. eFront (розробник: компанія EPIGNOSIS LTD, Греція)  

модульна web-орієнтована платформа для організації навчального 

процесу у закладі вищої освіти, а також для підвищення кваліфікації, 

атестації та підбору працівників у різномасштабних організаціях. 

eFront перекладена на 41 мову і має можливість залучення до 

навчального процесу технології Wiki, RSS, чат, тематичні форуми та 

різноманітні типи тестових, навчальних завдань у стандартних 

програмах MS Office та pdf. Графічний інтерфейс платформи 

відображає динаміку навчального процесу, що робить користування 

надзвичайно комфортним. eFront у базовій версії (Community Edition) 

розповсюджуються безкоштовно з відкритим вихідним кодом. Деякі 

особливості платформи включають сертифіковану підтримку 

формату SCORM. Концепції навчання, які використовуються в 

eFront, направленні на залучення клієнтів і збереження їхньої 

зацікавленості. 

Систему дистанційного навчання на основі платформи eFront 

успішно використовують у Міністерстві внутрішніх справ Польщі, в 

комерційних компаніях та державних освітніх установах США, 

Греції, Австралії. 

5. Claroline (розробник: дослідницький центр CERDECAM, 

Бельгія)  модульна платформа з відкритим кодом. Поширюється на 

основі GNU General Public License. Має простий інтерфейс для 

адміністрування з підтримкою 35 мов. 

Систему дистанційного навчання на основі платформи Claroline 

успішно використовують у найбільших університетах Європи, 

Канади та Латинської Америки. 
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6. Metacoon (розробник: компанія Meta Ventis, Німеччина)  

модульна платформа, в основі якої принцип віртуального робочого 

столу, за допомогою якого студенти та викладачі можуть отримати 

швидкий доступ до системи обміну повідомленнями, розкладу занять, 

переліку навчальних дисциплін, фотогалереї, календаря подій та ін. 

Систему дистанційного навчання на основі платформи Metacoon 

успішно використовують в університеті м. Веймар (Німеччина) та 

інших освітніх установах Європи. 

7. SharePoint LMS (розробники: компанія Microsoft, США та 

Learningforce, Данія)  модульна платформа, що базується на 

технології Microsoft SharePoint. У ній передбачені різноманітні 

програмні інструменти для створення навчальних курсів та тестів, а 

також конвертер, який дозволяє імпортувати курси із інших систем. 

Систему дистанційного навчання на основі платформи 

SharePoint LMS успішно використовують у Королівському 

університеті, South Cheshire Collage (Великобританія) та інших 

освітніх установах. 

8. Віртуальний Університет (розробник: команда проекту 

«Система дистанційного навчання Віртуальний Університет», 

Україна)  платформа корпоративного рівня, призначена для 

організації дистанційного навчання співробітникам компаній та 

навчальних закладів будь-яких масштабів та рівнів. 

Віртуальний Університет працює на будь-якій операційній 

системі, яку встановлено на сервері. 

В основі нього закладені такі принципи: ієрархічність, 

модульність, паралельність, дистанційність, охоплення багатьох 

джерел навчальної інформації, економічність, технологічність, 

соціальна рівноправність, об’єктивність оцінки знань. 

У платформи простий інтерфейс, який може бути зрозумілий 

для користувача навіть із низьким рівнем комп’ютерної грамотності. 

Для організації навчального процесу використовується 

модульно-інформаційний принцип із використанням інформаційно-

логічної схеми дисципліни та з відображенням зв’язків із модулями 

інших дисциплін, що її забезпечують. 

Електронна бібліотека платформи дозволяє отримати доступ до 

будь-яких матеріалів та документів. 

Для проведення діалогу між викладачем і студентами або між 

студентами організовуються чат, форуми, блоги. 
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Система дистанційного навчання на основі платформи 

Віртуальний Університет успішно впроваджена у Національному 

технічному університеті України КПІ, Бердянському університеті 

підприємництва і менеджменту та ін. 

Узагальнити порівняльні характеристики систем управління 
дистанційним навчанням допоможе таблиця 1. 

Аналізуючи кращі платформи для створення системи 

дистанційного навчання педагогічного закладу вищої освіти, ми 

встановили, що лідерами за кількістю користувачів є Moodle. 

Важливо підкреслити, що Moodle дуже швидко розвивається. 

Групи фахівців із різних країн (у тому числі з України, Польщі, 

Австралії, Чехії, Канади і ін.) тестують та оцінюють нові версії 

платформи, пропонують концепції її розвитку, діляться досвідом 

використання у педагогічній теорії та практиці. 

 

Таблиця 1. 

Порівняльні характеристики систем управління дистанційним 

навчанням 

№п/п Параметр 

Номер системи управління 

навчанням 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Успішне використання в освітніх установах + + + + + + + + 

2. Інтеграція з інформаційним середовищем користувача + +  + +  + + 

3. Відкритий системний код +    +    

4. Наявність інструментів для створення курсів + +  + +  + + 

5. 
Підтримка курсів із стандартами SCORM + +  + +  + + 

та IMS + + + + + + + + 

6. Модульна структура + + + + + + + + 

7. Web-орієнтована структура + + + + + + + + 

8. Сервісна підтримка +  + + + + + + 

9. Україномовний інтерфейс +   + +   + 

10. Враховані методологічні та педагогічні особливості +   +    + 

11. 
Передбачено використання різних типів шрифтів, 

рисунків, анімацій, відеотрансляції тощо 
+ + + + + + + + 

12. 

Наявність засобів комунікації: + + + + + + + + 

обмін текстовими повідомленнями; + + + + + + + + 

обмін файлами; + + + + + + + + 

форуми; +  + + + + + + 

відео-чат. +  + + + + + + 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИДАКТИКИ 

 

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства одним із 

шляхів оновлення змісту освіти є орієнтація його на компетентнісний 

підхід та на створення ефективних механізмів його впровадження. 

Питанням компетентнісного підходу в освіті займались як вітчизняні, 

так і зарубіжні науковці, зокрема, В. Баркасі, Н. Бібік, Н. Брюханова, 

Л. Ващенко, І. Зязюн, О. Локшина, А. Маркова, А. Маслоу, Н. 

Никало, О. Овчарук, Л. Паращенко, М. Петров, О. Пометун, О. 

Савченко, С. Трубачова, Л. Шевчук та ін. Проблемі формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців у процесі фахової 

підготовки присвячені наукові розвідки В. Болотової, А. 

Вербицького, О. Лебедєва, В. Лозовецької, А. Нізовцева, О. Попової, 

Н. Северинової, Г. Райковської, В. Шадрікова та ін.  

Метою нашого дослідження є розкриття способів формування 

комунікативної компетентності в майбутніх учителів початкової 

школи у процесі вивчення курсу «Дидактика». 

В основі компетентнісного підходу лежать дві дефініції: 

«компетенція» і «компетентність». За визначенням Н. Бібік, 

компетенція – це «соціально закріплений освітній результат реалізації 

компетентностей»; компетентність – це «володіння відповідними 

знаннями і здібностями, які дають людині змогу ґрунтовно судити 

про певну сферу й ефективно в ній діяти» [1, с. 48].  

У психолого-педагогічній науці дослідники виокремлюють такі 

види компетентностей: професійну, педагогічну, фахову, дидактичну, 

методичну, психологічну, управлінську, предметну, комунікативну та 

ін. [2, с. 95]. Комунікативна компетентність виражається в здатності 

успішно користуватися всіма видами мовленнєвої діяльності у 

процесі спілкування, пізнання навколишнього світу, вирішення 

життєво важливих завдань. Формування комунікативної 

компетентності в майбутніх учителів особливо важливе завдання. 
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Адже професія вчителя вимагає від особистості вміння майстерно 

володіти словом, успішно користуватися мовою. Тож, важливо 

починати формування комунікативної компетентності в студентів з 

першого курсу, зокрема, вивчаючи такі дисципліни як «Вступ до 

спеціальності», «Загальні основи педагогіки». 

У процесі викладання навчальної дисципліни «Дидактика» ми 

використовували низку сучасних методів навчання («дизайн-

мислення», «розумні карти» та ін.), які сприяли формуванню 

комунікативної компетентності в студентів.  

Так, за допомогою методу «дизайн-мислення» ми визначали 

вимоги до вчителя Нової української школи. Зокрема, перед 

студентами ставилося запитання «Яким має бути вчитель Нової 

української школи?».  

З використанням методу «розумних карт» вивчалася тема 

«Підручник для Нової української школи». Студентами 

обговорювалися такі питання: Чому в умовах особистісно 

орієнтованого навчання варто посилити розвивальну спрямованість 

підручника? Що вкладаємо в поняття «підручник нового покоління»? 

Чому в умовах інформаційного суспільства особливо важливо 

формувати в учнів початкової школи уміння працювати з 

підручником?   

У процесі вивчення теми «Розвивальний характер навчання в 

сучасній початковій школі» було використано метод творчого 

мислення «цвітіння лотоса». У такий спосіб студенти розкривали 

дидактичну цінність одного з підходів методики розвивального 

навчання: «Допоможіть дитині зробити це самій». 

Отже, використовуючи сучасні активні методи навчання у 

процесі вивчення курсу «Дидактика», ми, таким чином, активізуємо 

процес засвоєння знань, надаємо йому творчого характеру, будуємо 

роботу студентів на співпраці, взаємонавчанні. У таких умовах 

організації процесу навчання відбувається формування 

комунікативної компетентності майбутніх учителів закладів 

початкової освіти, тобто вміння вступати в комунікацію, бути 

зрозумілим, спілкування без обмежень. Ці вміння допоможуть 

майбутнім учителям зрозуміти учнів, учителів, батьків. 
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ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ЯК 

НОВОУТВОРЕННЯ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

У дослідженнях з вікової та педагогічної психології пізнавальній 

інтерес визначається як компонент спрямованості особистості, який є 

спонукальним фактором в діяльності дитини та обумовлює 

успішність цієї діяльності і ефективність психічного розвитку. 

Пізнавальний інтерес у процесі вікового розвитку набуває істотних 

змін. У молодшому шкільному віці пізнавальний інтерес належить до 

основних психічних новоутворень і змінюється з широкого 

недиференційованого інтересу до чого-небудь нового на інтерес до 

наукових знань, до оволодіння новими способами діяння [3, с. 67]. 

Чинники становлення пізнавального інтересу обумовлені 

соціальною ситуацією розвитку, провідною діяльністю та основними 

психічними новоутвореннями, характерними для того чи іншого 

вікового періоду. Молодший школяр свої стосунки з однолітками 

будує на основі навчальної діяльності. Педагог, який здійснює 

керівництво навчальною діяльністю, реалізує свої виховні функції. 

Специфіка такого керівництва має відмінності в умовах традиційного 

і розвиваючого навчання на користь останнього. Педагогічна 

активність виявляється залежною від особливостей сімейного 

виховання. Зазначена залежність особливо вагомою виявляється в 

питаннях, спрямованих на визначення, якими засобами 

забезпечувалося у сімейному вихованні становлення пізнавального 

інтересу. Важливою умовою організації провідної діяльності 
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молодшого школяра є підтримання пізнавального інтересу. Засоби 

підтримки розвитку пізнавального інтересу повинні реалізовуватися 

всіма суб’єктами педагогічного впливу з необхідною координацією 

зусиль. Це можливе у випадку єдності мети та стилю шкільного й 

сімейного виховання. Основні психологічні новоутворення 

молодшого школяра містять досить складний комплекс 

психологічних якостей, кожна з яких, на пряму чи побічну, може 

обумовлювати динаміку становлення пізнавального інтересу. Одним 

з основних завдань учителя початкової школи є вміння надати 

допомогу школярам для виховання у них глибокого інтересу до знань 

на основі подолання різного роду складностей у процесі навчання. Це 

і є новоутворення у свідомості учнів початкових класів, яке сприяє 

вихованню у них активної життєвої позиції. 

У психолого-педагогічній літературі можна виокремити три 

основних підходи до формування особистості дитини в сім’ї: 

1) підхід, де особливості є результатом сімейних впливів; 

2) підхід, де дитина сама визначає своє місце у контексті 

сімейних стосунків; 

3) системний підхід, який розглядає вплив сім’ї на особистість 

дитини у трьох рівнях: життєвий, актуальний досвід батьків; родовий 

досвід сім’ї; соціокультурний досвід людства [2]. 

Науковці, досліджуючи чинники розвитку пізнавального 

інтересу, недостатньо уваги приділяють сімейному вихованню, 

скоріше декларуючи його як один із чинників. Аналіз психологічних 

характеристик сімейного виховання та виявлення такої їх специфіки, 

яка обумовлює позитивну динаміку пізнавального інтересу, постає як 

одне з нагальних завдань вікової психології, вирішення якого має 

значну практичну цінність. Дослідження чинників розвитку 

пізнавального інтересу молодших школярів досить широко 

висвітлено у роботах психологів, але виховання при цьому 

розглядається переважно у контексті педагогічного впливу з боку 

вчителя [1, с. 7]. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 
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Перехід держави до нових умов господарювання і входження 

України в Європейський простір позначений новим рівнем 

регулювання суспільних відносин. Процес державотворення 

органічно пов'язаний з утвердженням нової системи духовних 

цінностей, серед яких найвищою є людина та її права. До таких 

цінностей входять: індивідуальна свобода особистості, соціально-

економічні права, право на життя і сприятливе середовище 

перебування. Побудова суверенної, незалежної, соціально-правової, 

демократичної держави можлива лише у високоосвіченому 

суспільстві з розвиненою правовою культурою й високим рівнем 

правової свідомості кожного громадянина. 

Проблема формування правової культури особистості набуває 

загальнодержавного значення, адже право як фундаментальна 

цінність світової культури, що виробило людство у ході свого 

розвитку, не тільки вбирає її цінності, але й реалізує вимоги та 

досягнення цивілізації, забезпечуючи збереження й примноження 

потенціалу матеріальних, соціальних і духовних багатств суспільства.  

Ефективність реалізації мети виховання в молодших школярів 

правової культури у процесі позаурочної діяльності і прогностичних 

цілей залежить від умов, що об’єктивно впливають на процес 

формування особистості. 
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До педагогічних умов формування в учнів початкових класів 

основ правової культури в процесі позаурочної діяльності 

відносяться: 

1. Реалізація аксіологічного підходу до формування в учнів 

початкових класів основ правової культури на засадах пріоритету 

ментальних цінностей, яка спрямовує виховний процес на розвиток 

особистісних цінностей, відповідальної поведінки; насичує виховне 

середовище емоційним фоном доброзичливості, взаєморозуміння і 

співробітництва. 

2. Стимулювання активної рольової позиції молодших школярів 

у процесі опанування основ правової культури. 

Важливе значення для формування основ правової культури в 

молодших школярів відіграє їхня активна правова позиція, яка 

передбачає усвідомлення дітьми молодшого шкільного віку своїх 

прав та обов’язків, знань про державні символи, законодавчі й 

виконавчі інститути влади, головні державні документи, норми і 

правила поведінки, оволодіння прийомами планування, оцінювання, 

аналізу вчинків і ситуацій, які характеризують морально-правовий 

обов’язок особистості; розвиток емоційно-правової сфери, 

внутрішньої мотивації, включення молодших школярів у різноманітні 

види діяльності з урахуванням індивідуальних інтересів і здібностей, 

координації життя й діяльності школярів органами учнівського 

самоврядування, розвиток почуття відповідальності. 

3. Організаційно-методичне забезпечення належного 

педагогічного супроводу формування в дітей основ правової 

культури в контексті взаємодії суб’єктів правовиховного процесу.  

Забезпечення належного педагогічного супроводу є істотною 

передумовою виховного впливу на особистість, утвердження 

національних тенденцій, загальнолюдських духовних цінностей, що 

одночасно акумулює надбання культури й забезпечує неперервність 

життєдіяльності поколінь. 

Таким чином, у процесі навчальної та позаурочної роботи 

визначені педагогічні умови повинні реалізовуватись в єдності та 

міцному взаємозв’язку. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 
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Важливим фактором, що визначає характер змін у системі 

освіти, є науково-технічний прогрес, який на певному етапі розвитку 

неможливий без комп'ютерних технологій. На сучасному етапі 

розвитку інформаційного суспільства мультимедійні технології є не 

просто необхідними, але й звичними засобами (рекламні монітори, 

автомобільні акустичні та навігаційні системи, домашні кінотеатри й 

кінопалаци). Оволодіння підростаючим поколінням навичками 

вільного користування засобами мультимедіа в побуті, починаючи ще 

з раннього дитинства, стає дедалі звичнішим. 

На сучасному етапі розвитку суспільства інформаційні 

технології стали невід’ємною частиною життя людини, вони 

перестали бути окремою обмеженою сферою економіки і бізнесу. 

Сьогодні вони виступають об’єднувальною основою для побудови 

світового інформаційного співтовариства, активно впливають на 

визначення вектора світового прогресу [4]. 

У цих умовах кардинальних змін вимагає й система шкільної 

освіти. 

Технологія – це наука про способи розв’язання задач людства за 

допомогою технічних засобів.  

Педагогічна технологія – це науково обґрунтована педагогічна 

система, яка гарантує досягнення певної навчальної мети через чітко 

визначену послідовність дій, націлених на розв’язання проміжних 

цілей, наперед визначений кінцевий результат.  
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Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання – це 

процес підготовки і передачі інформації, засобом здійснення яких є 

комп'ютер. Таким чином, інформаційно-комунікаційна технологія 

навчання (ІКТ) – це сукупність педагогічних методів і технічних 

засобів, направлених на реалізацію навчальної мети шляхом 

використання інформаційних технологій на основі комп’ютерних 

мереж, що максимально забезпечує ефективність навчального 

процесу. Інформаційні технології стають потужним 

багатофункціональним засобом навчання. Їх використання привчає 

учня жити в інформаційному середовищі, сприяє залученню школярів 

до інформаційної культури [4]. 

Сучасний урок – це поєднання традиційних технологій та нових 

інформаційних джерел, які передбачають використання теле- та 

радіомовлення, періодики, архівних матеріалів, ресурсів мережі 

Інтернет тощо. Це використання додаткового матеріалу, який можна 

знайти для різних категорій учнів і для різного рівня підготовки. 

Активний розвиток та впровадження інформаційних технологій 

у різні сфери життя, в тому числі в освіту, ставить перед школою 

завдання формування інформаційної культури сучасних школярів. 

Комп’ютерні технології – це потужний інструмент для одержання 

дитиною найрізноманітнішої інформації, ефективний засіб 

підвищення інтересу до навчання, а також мотивації, наочності, 

науковості тощо. Необхідно враховувати, що до школи приходять 

нові покоління дітей, які живуть в інформаційному, динамічному, 

емоційно напруженому середовищі. 

Підґрунтям впровадження мультимедійних технологій до 

освітнього простору є властивість мультимедіа – гармонійне 

інтегрування різних видів інформації. За рахунок інтенсифікації 

сприйняття школярами навчального матеріалу стає можливим 

залучити школярів до процесу пізнання як суб’єктів навчальної 

діяльності. Разом з тим, впровадження мультимедійних технологій в 

практику навчання й досі залишається на дискутивно-

експериментальному рівні. 

У сучасних науково-педагогічних джерелах акцентується увага 

на високому потенціалі мультимедійних ресурсів (Н. Савченко, 

О. Шликова та ін.). Зокрема, у роботах Ю. Казакова, Л. Шевченко 

розкрито педагогічні умови застосування медіа-освіти в процесі 

професійної підготовки майбутніх учителів [2].  
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Під час роботи з мультимедійними презентаціями на уроках 

потрібно, перш за все, враховувати психофізіологічні закономірності 

сприйняття дітьми інформації з екрану комп'ютера, телевізора, 

проекційного екрану. Робота з візуальною інформацією, яка 

подається з екрану, має свої особливості, оскільки при тривалій 

роботі викликає стомлення, зниження гостроти зору. Особливо 

складною для людського зору є робота з текстами.  

Щоб створити урок з використанням мультимедійних 

технологій, перш за все необхідно визначити відповідність 

навчальній, виховній та розвивальній меті уроку, продумати 

доцільність та раціональність використання комп’ютера при вивченні 

певної теми, визначити навчальні ситуації, коли створена презентація 

сприятиме більш глибокому засвоєнню матеріалу. 

Впровадження мультимедіа в освіту піднімає навчання на якісно 

новий рівень за рахунок використання в мультимедіа-ресурсах різних 

способів подання інформації. Вищі навчальні заклади передусім 

мають формувати творчого вчителя, який може зацікавити учнів, 

застосовувати мультимедійні засоби навчання (МЗН) для 

пробудження інтересу учнів, активності в навчанні. Специфікою 

навчання молодших школярів є візуалізація навчального матеріалу, а 

одним з найбільш ефективних способів забезпечення її – наочно-

образний підхід за допомогою МЗН. 

Підготовка фахівців, зокрема вчителів, які володіють новітніми 

мультимедійними технологіями, є необхідною умовою для 

підвищення рівня знань суспільства загалом, так як сам класовод 

закладає основи знань людини.  

Втім теоретичний аналіз проблеми навчання мультимедіа 

майбутніх учителів свідчить про недостатню її розробленість, 

особливо в царині наукового вивчення і впровадження досвіду 

зарубіжних країн, передусім досвіду сусідніх держав, зокрема 

Польщі. До освітньої практики Польщі зверталися дослідники: 

Я. Гречка (особливості державно-громадського управління освітою в 

Польщі), А. Каплун (розвиток професійної школи 

сільськогосподарського профілю у Польщі в 1960-90-х роках), 

І. Ковчина (реформування польської загальної середньої і 

педагогічної освіти у 80-90-х роках XX ст.), К. Крашевскі (наукові 

основи техніки як складова загальної освіти у Польщі), Я. Морітз 

(система професійної підготовки вчителя і шляхи її оптимізації в 

умовах розвитку сучасної освіти в Польщі), B. Ханенко (проблема 
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гуманізації виховання в контексті розвитку польської педагогіки 

міжвоєнного періоду), Л. Юрчук (стан і тенденції розвитку системи 

післядипломної педагогічної освіти у Польщі) та ін. [1]. 

Зміст і методику професійної підготовки вчителя необхідно 

орієнтувати на відповідність потребам мультимедійних технологій, 

запит на ринку праці на фахівців з високим рівнем знання 

мультимедійних технологій, динамічну структуру й творчий характер 

педагогічної діяльності, виховання мотивації до творчої 

інформаційної діяльності, неперервної освіти та постійного 

самовдосконалення використовуючи мультимедійних технології.  

Аналіз наукової літератури дає можливість зробити такі 

висновки: готовність учителя до застосування інформаційних 

технологій – інтегрована властивість особистості педагога, в якій 

органічно поєднуються професійні якості й інформаційна культура, 

складовими якої є комп’ютерна грамотність й інформаційно-

комунікаційна компетентність [3]. 

Готовність майбутніх учителів до впровадження медіа-освітніх 

технологій у професійній діяльності залежить від психологічної та 

навчальної підготовленості студентів, яка передбачає усвідомлення 

студентами необхідності оволодіння системою знань для 

впровадження медіа-освітніх технологій; психологічну готовність до 

інноваційного виду навчання; бажання застосовувати новітні засоби 

навчання на заняттях у ВНЗ, уроках у загальноосвітніх навчальних 

закладах; належний рівень інформаційних знань [2].  

Із метою стимулювання студентів до оволодіння системою знань 

необхідних для впровадження медіа-освітніх технологій у професійну 

діяльність планується впровадження технологій під час викладання 

педагогічних дисциплін (сучасних педагогічних технологій, сучасних 

виховних систем і технологій, загальної педагогіки та основ 

корекційної педагогіки), формуючи тим самим медіа-освітньо-

навчальне середовище.  

Оволодіння засобами медіа-освітньої візуалізації навчального 

матеріалу передбачає знання студентами методики викладання 

предметів шкільного курсу із застосуванням медіа-освітніх 

технологій, уміння створювати власні медіатексти навчального 

призначення, оволодіння знаннями й уміннями застосування 

технічних засобів, комп'ютерних та Інтернет-технологій. 

Передбачається врахування педагогом вікових, психологічних, 
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індивідуальних особливостей учнів та студентів під час навчання із 

застосуванням медіа-освітніх технологій [2]. 

Таким чином, впровадження медіа-освітніх технологій у процес 

професійної підготовки майбутніх учителів − нагальна потреба часу, 

розвитку інформаційного суспільства. Система педагогічних умов 

застосування медіа-освітніх технологій у професійної підготовки 

майбутніх учителів передбачає визначення вимог до рівня знань, 

умінь, навичок медіа-освітньої проблематики студентами 

педагогічних вузів, введення ключових понять медіа-освіти у зміст 

дисциплін інформаційного, педагогічного та психологічного 

спрямування; формування критичного відношення аудиторії до 

програм телебачення та радіомовлення; інформації сайтів мережі 

Інтернет; мотивації студентів до засвоєння знань у галузі медіа-

освіти, вивчення проблеми впровадження медіа-освітніх технологій у 

навчальні курси педагогічних та суспільних дисциплін, введення 

спецсемінарів та факультативів медіа-освітньої спрямованості; 

підготовка навчально-методичного забезпечення та методичних 

рекомендацій щодо застосування медіа-освітніх технологій у 

професійній підготовці майбутніх учителів.  
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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ ПИСАТИ ЕСЕ 

 

На сьогодні з розвитком комунікативної сфери суспільства 

соціум потребує виховання активної особистості, яка вміє не тільки 

знайти інформацію, а й грамотно, зв’язно, логічно, дохідливо й чітко 

сформулювати свою думку з будь-якого питання. Введення есе до 

програми з української мови у початковій школі зумовлено 

необхідністю формування у молодших школярів умінь послідовно й 

грамотно висловлювати свої думки, погляди, оцінні судження; 

передавати словами власні почуття, пояснювати їх. 

Ознайомлення молодших школярів з есе розпочинається з 3 

класу і передбачає засвоєння терміну есе, вміння відрізняти есе від 

інших типів текстів, складати есе усно та письмово (під керівництвом 

учителя). 

Методичні рекомендації до написання есе як виду роботи з 

розвитку писемного мовлення знаходимо у працях О. Глазової [1]; 

Н. Грони [2], К. Шендеровського, Л. Томащук [5].  

Проте аналіз шкільної практики переконливо свідчить про те, 

що є необхідність спеціальної підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи до навчання написанню есе.  

В процесі підготовки до навчання молодших школярів писати 

есе в першу чергу студенти повинні оволодіти знаннями з теорії 

тексту та стилістики, а також знати характерні особливості есе, 

програмові вимоги до його написання у початковій школі та вміти 

самостійно створювати тексти цього типу. 

Ознайомлення майбутніх фахівців з особливостями жанру есе, 

методикою його навчання учнів здійснюється на лекціях, практичних 

заняттях з методики навчання української мови, під час самостійного 

опрацювання окремих тем курсу та в науково-дослідній роботі.  

У межах теоретичного блоку пропонуємо студентам самостійно 

ознайомитись із різними визначеннями есе й порівняти їх, висловити 

власну думку з урахуванням опрацьованого вдома теоретичного 
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матеріалу. З метою перевірки засвоєння матеріалу пропонуємо 

тестовий контроль. 

На практичному занятті, з метою засвоєння характерних 

особливостей есе та методикою навчання його написання, ми 

пропонуємо студентам пройти ті ж етапи навчання, що і учні 

початкової школи. Здійснюючи порівняльний аналіз текстів на одну 

тему про один і той же предмет мовлення, студенти  вчаться виявляти 

на конкретних прикладах ознаки жанру, бачити специфічні 

особливості есе, оригінальність змісту тексту, красу оповіді. На 

прикладах уточнюємо і конкретизуємо поняття «вільна композиція»: 

обсяг есе, як побудований текст, з яких речень починається есе і 

якими закінчується, як ці речення перегукуються, яка логіка 

розповіді, роздумів тощо. 

Ключовими уміннями для навчання молодших школярів писати 

есе є уміння студентів створювати тексти цього жанру, тому 

пропонуємо в малих групах скласти есе на запропоновану тему з 

використанням алгоритму (пам’ятки) написання есе.  

Надалі групи обмінюються текстами та, використовуючи 

критерії оцінювання есе, аналізують роботи. 

Наступним етапом навчання є самостійна творча робота з 

написання есе на запропоновану тему. Таке завдання спрямоване на 

розвиток творчих умінь, необхідних для вчителя початкової школи, 

оскільки знати методику навчання есе не достатньо, адже вчитель 

повинен виконувати ті завдання, які він поставить перед учнями. 

Аналіз есе студентів проводимо за допомогою стратегії «Крісло 

автора (вільне письмо)». 

Як приклад написаного студентами тексту наводимо есе на тему 

«Чи завжди потрібно казати правду?»: 

Таке питання цілком має право на існування. Заглянемо правді у 

вічі. Так, саме їй – відкритій, вбивчій, а часто тій, яка вселяє надію в 

серця, робить щасливим без жодних зусиль, а ще такій, яка ставить 

у безвихідне становище, збиває з думки, чи геть з ніг. 

Однозначно скажу, що говорити правду треба! 

Ну і скажи ти мамі ввечері по телефону, що в університеті в 

тебе все добре. Можеш так сказати і завтра, і через місяць в той 

час, коли маєш купу заборгованостей і пропусків… Ти ж можеш в 

кінці семестру пояснити їй, як так склалося, що ти вилетіла з 

університету, впевнена в цьому. 
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То краще вже одразу отримати на горіхи і піти у правильному 

напрямку. У таких випадках правда є рятівною. Погодьтеся. 

А от про «побутові драми» можна і прикусити язика. Мова про 

сюрпризи, звісно, навіть не йде. Але знову ж таки – не брешіть, бо 

то різні речі.  

Де вже не завжди потрібно говорити правду, так це стосовно 

дітей.  

От як їм сказати, що Святого Миколая не існує? Чи зубчик під 

подушкою на цукерочку їм міняє не зубна фея, а тато, який 

спросоння, пробираючись до ліжечка малечі, мало не розтовк тобі 

пальця на нозі об дверний прохід. Навіть згодом, коли вони вдають із 

себе дорослих, що не завжди їхнє перше кохання буде вічним і 

новенький Beybladeне залетить до світу загублених речей… 

Захоплююсь тими, хто завжди каже правду. Це потрібно 

вміти. Якщо ви не з цих брутальних сміливців, то не завжди кажіть 

правду, але тільки не брешіть. (Чирки Ірини, 7 група) 

Під час самостійної роботи над створенням текстів студенти 

прийшли до розуміння, що писати есе, а надто учням початкової 

школи, зовсім нелегко, адже для створення тексту в жанрі есе слід 

мати чітку власну позицію, вдаватися до різних форм мовлення 

(міркування, спогад, етюд, замальовка тощо), застосувати 

особистісний досвід. Така самостійна творча робота сприяє 

практичному засвоєнню студентами специфічних особливостей есе, 

вмінню грамотно висловлювати свої думки, аргументувати їх, 

відстоювати власну позицію при підготовці та написанні есе, що в 

цілому впливає на вироблення та вдосконалення професійних умінь і 

навичок. 

Завершальним етапом підготовки студентів до навчання 

молодших школярів писати есе є розробка конспекту чи фрагмента 

уроку написання есе. Під час проектування фрагментів уроків 

студенти самостійно добирали методи і прийоми пояснення, зразки 

текстів для аналізу, завдання, вправи. Основним методом на 

практичних заняттях став метод моделювання навчальних ситуацій. 

Таке поступове оволодіння методикою навчання написанню есе 

створює на практичних заняттях атмосферу пошуку і творчості та 

готує студентів до практичного застосування вмінь і навичок під час 

педагогічної практики. 
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ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ І СІМ’Ї В ПРОЦЕСІ 

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ВИХОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Пріоритетним завданням освіти у ХХІ столітті є виховання 

гуманної особистості, яка б могла будувати свої стосунки з 

навколишнім світом на ґрунті взаєморозуміння, співробітництва й 

толерантності. Визначальними рисами такої особистості є доброта, 

людяність, відповідальність, щирість, почуття власної гідності. У 

зв’язку з цим зростає роль морального виховання у формуванні 

гуманної особистості. 

Моральне виховання – складний процес, що характеризується 

різноманітністю та неоднозначністю зовнішніх впливів. Його 

ефективність безпосередньо залежить від створення оптимального 

виховного середовища, від активної взаємодії всіх суб’єктів 

виховного процесу [1, с. 22]. 

Аналіз педагогічної літератури та сучасної педагогічної 

практики дав змогу виділити такі принципи організації виховної 
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взаємодії загальноосвітніх навчальних закладів і сім’ї в процесі 

формування моральної вихованості особистості молодших школярів: 

системності виховної взаємодії школи та сім’ї; суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії всіх учасників виховного процесу; стимулювання 

активності дитини; принцип варіативності форм та методів виховної 

роботи; організації співпереживання у вихованні. 

Принцип системності виховної взаємодії школи та сім’ї 

передбачає таку організацію морального виховання, при якій 

виховний вплив охоплює всі сфери життєдіяльності учнів: 

спілкування, навчання, працю. Виховна взаємодія здійснюється на 

основі спільних для всіх виховних інститутів ціннісних орієнтацій, 

єдності вимог, спільно напрацьованої стратегії виховання, яка 

реалізується в наступності напрямів та етапів виховної роботи з 

молодшими школярами. 

Принцип суб’єкт-суб’єктної взаємодії всіх учасників виховного 

процесу передбачає дотримання діалогічного стилю в спілкуванні, 

побудову партнерських стосунків, визнання права кожної особистості 

на власну точку зору, свободу вибору форм поведінки кожним з 

учасників виховної взаємодії, урахування в побудові виховного 

процесу сімейних цінностей та життєвого досвіду дітей, батьків і 

педагогів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. 

Принцип стимулювання активності дитини передбачає 

створення умов для формування у вихованців самостійності при 

виборі форм поведінки в ситуації морального вибору, сприяння 

підвищенню їхньої самооцінки. Батькам і педагогам важливо вчасно 

відчути ту межу своєї активності в процесі формування моральної 

вихованості школярів, за яку не варто переступати, а краще надати 

учням можливість самим виявити ініціативу в діяльності [3, с. 70]. 

Принцип варіативності форм та методів виховної роботи 

передбачає врахування вікових та індивідуальних особливостей 

молодших школярів у побудові виховного процесу. Кожен віковий 

етап розвитку особистості характеризується певними потребами, що 

спрямовують його. Діти молодшого шкільного віку більш схильні до 

ігрових форм діяльності. Цю особливість потрібно враховувати при 

виборі методів організації виховної взаємодії з учнями. Також варто 

взяти до уваги той факт, що в процесі дорослішання учнів потрібно 

добирати такі форми організації виховного процесу, які передбачають 

зростання самостійності та відповідальності школярів у виконанні 

різних завдань.  
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Принцип організації співпереживання у вихованні реалізують у 

такій організації процесу морального виховання, у якій акцент 

роблять на емоції й почуття дитини, на виникнення в неї яскравих 

емоційних образів різних моделей поведінки в ситуації морального 

вибору. У цьому разі під співпереживанням розуміють емоційне 

проживання дитиною тих ситуацій, які ще з нею не траплялися, але 

можуть трапитись в разі прийняття нею тих чи тих рішень. Таке 

емоційне проживання дає змогу застерегти школярів від вибору 

асоціальних моделей поведінки, а також сприяє закріпленню форм 

моральної поведінки [2, с. 8]. 

Отже, лише у тісній взаємодії родини та школи можливо 

виховати толерантну, високоморальну особистість. 
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Соціальна компетентність набуває важливого значення на етапі 

дошкільного дитинства, адже, дошкільний вік виступає початковим 

етапом формування вихованця як активного суб’єкта діяльності, 

спілкування та пізнання. Це зумовлено тим, що вже в дошкільному 

віці особистість включається у важливі сфери життя суспільства. У 

цей період найбільш активно взаємозбагачуються взаємовідносини 
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особистості з іншими людьми, відбувається засвоєння елементарних 

понять, формування умінь і навичок рольової поведінки, що імітують 

суспільні відносини. Старший дошкільний вік є періодом найбільш 

інтенсивного соціального розвитку дитини, який повинен 

розглядатися на чотирьох рівнях: соціальному, інституціональному, 

міжособистісному, індивідуальному. Саме тому проблема соціалізації 

дітей, зокрема, старшого дошкільного віку, набуває особливої 

актуальності. 

Проблема формування соціально компетентності в дітей 

дошкільного віку вивчається в працях Г. Кошелевої, Л. Піменової. 

Разом з тим у ряді психолого-педагогічних досліджень 

(Л. Башлакова, А. Виноградова, М. Воробйова, О. Запорожець, 

Г. Лаврентьєва, Т. Пономаренко, А. Рояк, Л. Стрєлкова та ін.) 

розглядаються деякі з педагогічних впливів, що сприяють 

формуванню досліджуваного феномену.  

Результати досліджень Л. Артемової засвідчують, що проблема 

співпраці закладів дошкільної освіти і школи потребує нагального 

розв’язання в умовах сьогодення, коли на новому етапі розвитку 

вітчизняної освіти шестирічні діти починають шкільне життя та 

навчання [1, с. 7]. 

Реалізація принципу безперервності освіти має починатися із 

забезпечення наступності між першими її сходинками – дошкільною і 

початковою ланками. Навчання й виховання дітей дошкільного віку 

тісно пов’язане з проблемою спадкоємності в організації процесу 

навчання. У тлумачному словнику спадкоємність визначається як 

успадкування чогось, продовження певної діяльності, справи, певних 

традицій. Виходячи з цього, А. Богуш під спадкоємністю в 

дошкільній освіті розуміє «успадкування школою діяльнісного й 

комунікативного аспектів життя дитини в дошкільному віці» [3, с. 

477]. 

Найпершим суспільним середовищем, до якого потрапляє 

дитина, є заклад дошкільної освіти. Саме в ньому дошкільники 

набувають важливого соціального досвіду, оволодівають основними 

знаннями і вміннями, необхідних для подальшого життя серед людей, 

залучаються до різних видів діяльності. Заклад дошкільної освіти 

значно розширює коло близьких і далеких людей, презентує їх 

взаємини у виховному контексті. 

Дослідниця О. Кононко зазначає, що саме специфіка закладу 

дошкільної освіти сприяє полегшенню процесу входження вихованця 
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в широкий світ реальних соціальних відносин, формуванню навичок 

практичного життя, її індивідуалізації та соціалізації. Важливу роль у 

цій роботі відіграють дорослі, а саме: батьки, вихователі. Найближче 

соціальне оточення дитини створює певний виховний простір, яке 

відповідає умовам захисту, духовності, раціонального дозування 

позитивних та негативних переживань, що давало б дитині відчуття 

впевненості в собі та людях, які її оточують. З одного боку дорослий 

виступає для дитини носієм знань, умінь, моральних цінностей, а з 

іншого боку – безпосереднім організатором виховного процесу [5]. 

У новій редакції Базового компонента сформульовано 

компетенції дошкільника відносно соціального оточення: родинно-

побутову (знання норм та правил сімейного (родинного) співжиття; 

уміння їх дотримуватися; здатність підтримувати доброзичливі, 

товариські, довірливі стосунки в сімейному колі, виражати турботу 

(любов до рідних і близьких членів родини) та соціально-

комунікативну (знання різних соціальних ролей людей: свої, чужі, 

знайомі, незнайомі, діти, дорослі, дівчатка, хлопчики, жінки, 

чоловіки, молоді, літні тощо; з соціальними та морально-етичними 

нормами міжособистісних взаємин; здатність дотримуватись їх у 

процесі спілкування; уміння взаємодіяти з оточуючими людьми: 

координувати з ними свої дії, поведінку; розуміти своє місце в 

соціальному середовищі; схвально сприймати себе; емпатійність, 

здатність співчувати, співпереживати, допомагати іншим, 

користуватися відповідними способами спілкування в різноманітних 

повсякденних ситуаціях) [2]. 

Чинні програми розвитку дітей дошкільного віку орієнтують 

педагогів на соціалізацію особистості дошкільника. Зокрема програма 

«Я у Світі» у розділі «Дитина в соціумі» акцентує увагу на тому, що 

саме в дошкільному віці виникає початкові уявлення дитячого 

світогляду. Дитина не може жити в хаосі, вона намагається пізнати 

навколишній світ та свої зв’язки з ним, відкривати для себе власні 

можливості, інших людей, існувати відповідно діючих законів життя, 

знаходити своє місце [6]. 

Програма «Впевнений старт» у розділі «Соціальна ситуація 

розвитку» (Вступ), розкриваючи психологічний вік старшого 

дошкільника, зосереджує увагу на соціальну ситуацію розвитку. 

Впродовж старшого дошкільного віку розширюється коло людей, з 

якими спілкується дитина. Предметом уваги її все більше стає світ 

соціальних взаємин дорослих людей, у який дитина намагається 
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ввійти. Найважливіша потреба – прагнення жити з людьми, які її 

оточують, спільним життям, вступати з ними в безпосередній 

контакт. Характерною ознакою соціальної ситуації розвитку дитини є 

стабілізація взаємин з однолітками, утворення «дитячого 

суспільства», оформлення дитячої субкультури, з притаманною їй 

територією, правилами співжиття, інтересами, перевагами, ролями, 

соціальним статусом кожного її члена, пріоритетними цінностями [7].  

У програмі «Дитина» у розділі «Дитина у довкіллі» окреслено 

знайомство з соціальним довкіллям – системою взаємовідносин між 

людьми, що склалися в родині, закладі дошкільної освіти, державі, 

між народами, які складають поняття «людство» тощо [4]. 

Якщо ознаки спадкоємності потрібно відшукувати у змістовому 

наповненні програм початкових класів, то у програмному 

забезпеченні дошкільної освіти повинні бути присутні ознаки 

перспективності навчання.  

Отже, соціалізувати дошкільника – означає поповнити його 

індивідуальний досвід позитивними враженнями від спільної з 

іншими життєдіяльності, сформувати необхідні соціальні вміння та 

навички, розвинути в нього соціальні потреби, виховати «відчуття 

іншого», сформувати готовність та здатність брати іншого до уваги, 

домовлятися, працювати в команді, узгоджувати свою позицію, в разі 

потреби, поступатися власними інтересами на користь соціальної 

групи, діставати насолоду від допомоги та підтримки іншої людини в 

складній ситуації, тобто, жити обличчям до людей, з відкритим 

серцем, уміння гармонійно «вписуватися» в дитяче угрупування, 

знаходити в ньому своє місце, визначити свій статус серед однолітків 

відповідно до своїх можливостей та домагань, товаришувати. 

Слід зауважити, що привчати до навчання в школі необхідно 

поступово, не варто відміняти ігрову форму проведення занять, 

зменшувати час ігрової діяльності і збільшувати час навчання, що має 

носити ігровий характер. Діти не повинні відчувати різкий перехід 

від одного режиму до іншого, який має бути природнім. Початкова 

школа повинна дуже точно й повно врахувати досягнення 

дошкільного віку не тільки в змістовому та методичному планах, а й 

у плані формування особистісних якостей дітей, їх вольової сфери. 

Таким чином, у закладі дошкільної освіти формуються лише 

перші сходинки соціальних навичок. Потім вони продовжують 

будуватись у молодших класах початкової школи. І саме в школі 

потрібно закріплювати вже набуті дошкільниками соціальні навички 
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з метою засвоєння соціальних ролей, саморегуляції поведінки, 

осмислення поведінки. 
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Нині питання організації дистанційного навчання набуває нової 

актуальності у зв’язку карантином в закладах вищої освіти. 

Необхідність швидкого реагування на зміни в соціальному житті 

людини породжують нові проблеми, пов’язані із забезпеченням 

освітнього процесу. Однією з таких проблем є проблема вибору 

ефективного навчального середовища для організації навчання тощо. 
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Більшість дослідників схиляються до думки, що навчальні 

середовища доцільно використовувати в межах інформаційно-

освітнього середовища закладу вищої освіти (В. Ю. Биков, 

А. М. Гуржій, М. І. Жалдак, Ю. О. Жук, В. М. Кухаренко, 

Н. В. Морзе, Ю. І. Машбиць, М. Л. Смульсон та ін.) або ж 

здійснювати їх інтеграцію на базі відповідної системи управління 

змістом.  

Нині існує велика кількість навчальних середовищ для 

організації дистанційної освіти. Такі середовища можна умовно 

поділити на: 

– Системи управління навчанням (СУН) – персоніфікована 

система організації освітнього процесу та доступу до освітніх 

ресурсів. 

– Онлайн-сервіси – додаткові засоби організації освітнього 

процесу. 

– Хмаро-орієнтовані середовища – містять засоби 

повсюдного та зручного доступу через мережу до освітніх 

ресурсів. 

В Уманському державному педагогічному університеті імені 

Павла Тичини в якості персоніфікованої системи організації 

освітнього процесу використовується платформа Moodle. У системі 

кожен учасник освітнього процесу забезпечений персоніфікованим 

інтерфейсом користувача, що забезпечує можливість ідентифікації 

користувачів і визначення для них правил доступу до тих чи інших 

освітніх ресурсів. Маючи унікальний логін і пароль, студенти 

отримують доступ до відповідних освітніх ресурсів, а викладач в 

свою чергу контролює та здійснює моніторинг діяльності кожного 

студента. 

Засоби СУН не завжди задовольняють потреби учасників 

освітнього процесу. В такому випадку можна використовувати 

зовнішні онлайн-засоби (онлайн-сервіси), які можна інтегрувати в 

СУН. Зовнішні онлайн-засоби можна поділити на: засоби подання 

навчального матеріалу, засоби комунікації, засоби контролю та 

оцінювання результатів навчання, засоби організації індивідуальної, 

групової, колективної діяльності тощо (рис.1). 
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Рис. 1. Модель інтеграції онлайн-засобів навчання в СУН 

 

Переважно всі онлайн-засоби можна інтегрувати в СУН. Проте, 

варто розуміти, що мова йде не про фізичне розташування 

програмного засобу на сервері ЗВО, наприклад імпорт користувачів, 

фіксація діяльності, оцінок тощо. Це так зване «ручне» вбудовування, 

коли викладач в межах певного функціонального елементу 

«вбудовує» середовище (рис. 2) або вказує, в якому середовищі буде 

проводитись заняття, а студенти здійснюють вхід в це середовище з 

СУН. 

Таким чином, СУН є точкою входу в певне середовище і 

відіграє роль «порталу», який може містити не одну, а декілька таких 

точок входу в зовнішні онлайн-середовища. 

Третя категорія навчальних середовищ – хмаро-орієнтовані. 

Основна ідея хмаро-орієнтованих середовищ – зручність, простота 

використання, доступ до важливих файлів у будь-який час, через 

будь-які пристрої [2]. Фактично хмарні технології надають доступ до 

програмного забезпечення як онлайн-сервісу, але при цьому 

використовуються обчислювальні ресурси сервера, на якому 

знаходиться онлайн-сервіс. 
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Рис. 2. Фрагмент онлайн-сервісу Padlet, вбудованого в СУН 

 

Таке програмне забезпечення можна поділити на: 

- програми для обробки текстових даних;  

- програми для обробки табличних даних;  

- програми для розробки презентацій;  

- програми для редагування та перегляду pdf-документів;  

- програми для редагування графіки;  

- програми для моделювання та проектування;  

- програми для планування та заміток;  

- програми для створення опитувань та форм тощо 

Нині великої популярності набувають хмаро-орієнтовані 

середовища, розроблені корпорацією Google: Classroom (СУН), Gmail 

(електронна пошта), Calendar Google (календар), Google Drive (хмарне 

середовище збереження даних), Google Docs (сервіс для створення 

документів, таблиць і презентацій з можливістю надання прав 

спільного доступу декільком користувачам), Google Meet 

(середовище організації онлайн-занять), Youtube (відеохостинг), 

Google Translate (перекладач) тощо. 

Проаналізовані нами навчальні середовища для організації 

дистанційної освіти мають значний потенціал і відкривають широкі 

перспективи не тільки для освітніх установ, а й для окремої людини, 

зацікавленої в отриманні якісної освіти, адже вони створюють 

можливість для безперервного навчання з підтримкою мобільних 
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технологій і сервісів соціальних мереж, роблять сам процес навчання 

цікавим та інтерактивним. 
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НАСТУПНІСТЬ У ФОРМУВАННІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 
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РЕАЛІЗАЦІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

 

Проблема наступності у формуванні творчої особистості, 

зокрема засобами образотворчого мистецтва, тісно пов’язана з 

проблемою неперервної освіти. Її розв’язання дає змогу 

прослідкувати процес формування творчої людини, починаючи з 

етапів становлення дитини, коли в неї тільки зароджуються паростки 

творчості, бажання щось ліпити, малювати, створювати власні 

самостійні вироби. А потім цей процес формування творчої 

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1907
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особистості продовжується в школі, коледжі, а далі – заклад вищої 

освіти. А потім – самоосвіта.  

І кожен етап є важливим, має вагоме значення для формування 

творчої особистості, є підґрунтям, на якому будується нове, 

закладаються основи інтересу, бажання знати та щось творити, 

формуються вміння та навички, формується творча особистість, 

зокрема і вчителя. Неперервна освіта є важливою для людини, 

оскільки дає змогу реалізувати процес зростання освітнього 

потенціалу особистості впродовж життя, а також сприяє створенню 

найкращих умов для загального розвитку та професійної 

самореалізації. 

Освіту кінця XX–XI століття характеризують зміни, зокрема, 

концепції «Освіта на все життя» на концепцію «Освіта упродовж 

життя», що передбачає адаптацію освіти до потреб особистості, 

створення сприятливих умов для її саморозвитку й самореалізації. Це 

означає, що буття людини має тісно переплітатися з навчанням 

упродовж усього життя [2, с. 188].  

Неперервна освіта повинна стати пріоритетним напрямом 

освіти, яку сьогодні сприймають «як сукупність дій, спрямованих на 

зміну настанов і моделей поведінки людей», у процесі передачі їм 

знань, набуття умінь і навичок упродовж усього життя [2, с. 188]. 

Створенню теорії неперервної освіти сприяла концепція єдності світу, 

за якою все у світі є взаємозв’язаним і взаємозалежним. А людина є 

найбільшою цінністю та виробником усього, що є необхідним для 

життя на планеті Земля [2; 5, с. 355]. 

Про те, що освіта не повинна обмежуватися віком, писав Платон 

у IV столітті. А В. Гете стверджував, що базової освіти недостатньо 

для людини, варто продовжувати вчитися далі [2, с. 189]. Тобто, щоб 

сформувати творчу особистість, треба її формувати протягом усього 

життя, у процесі неперервної освіти. До того ж людина відчуває 

радість, займаючись творчістю упродовж життя. 

Адже творчий учитель – це потреба сьогодення, адже тільки він 

сформує творчого учня. Про це багато написано статей, є величезна 

кількість наукових досліджень. Аналіз теорії та практики свідчить, 

що компетентний учитель обов’язково знає теоретичні основи з 

предмета, з методики його викладання, знає історію мистецтва,  

повинен бути зацікавленим предметом викладання, як елементом 

культури в контексті формування творчої особистості [4, с. 5]. 

Важливими є його знання про особливості здійснення особистісно-
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орієнтованого підходу до учнів різних вікових груп у контексті 

наступності й неперервності освітнього процесу. 

У процесі організації неперервної освіти важливим засобом 

формування творчих здібностей, творчої активності, творчої 

особистості є образотворче мистецтво. Зокрема, основи формування 

творчої особистості закладаються в дошкільному віці, який є 

початковим. Саме в цей період розвиваються сенсомоторні здібності 

у процесі ліплення (глина, пластилін) та малювання (акварельні 

фарби, олівці, пастель, фломастери) [4, с. 104]. 

У дошкільний період дитина  відкриває світ, будучи на порозі 

життя, дивуючись усьому новому, незвіданому, цікавому. А 

образотворче мистецтво має також значний вплив на розвиток 

дитини, спонукаючи її до мислення, фантазії, виконання творчих 

завдань [4, с. 105]. Як свідчить аналіз досліджень, малювання різних 

предметів та інших малюнків у дошкільному віці сприяє розвитку 

сенсомоторних і творчих здібностей, ознайомленню з предметами в 

ранньому та дошкільному дитинстві [4, с. 105].  

Адже, як вважають науковці, у дошкільний період формуються 

важливі психічні новоутворення: креативність, розвиток творчої уяви, 

самостійність тощо. Вони є важливими для підготовки дитини до 

школи, а також до неперервної освіти в цілому. Також варто 

пам’ятати, що гра є провідною діяльністю дошкільників, вони вчаться 

під час гри. Цей період життя є сприятливим для формування творчої 

особистості, інтересу до навчання. 

А далі формування творчої особистості відбувається в 

молодшому шкільному віці, де гра та навчання є рівнозначно 

важливими. У цей віковий період на формування творчої особистості 

впливають багато факторів, зокрема, вікові та психологічні 

особливості дітей, їхній життєвий досвід, здатність зосереджуватися, 

будувати плани, ефективно взаємодіяти з іншими людьми. Варто 

враховувати їх, щоб освітній процес був ефективним і формування 

творчої особистості відбувалося успішно [1, с. 57]. 

У процесі підготовки учня в школі важливо правильно 

організувати творчий процес: підібрати завдання, враховуючи вікові 

особливості дитини, її інтерес, розвивати творчі здібності, 

використовувати на уроці репродукції картин, музичні твори, різні 

матеріали та художні техніки [5].  

Отже, наступність у дошкільному, шкільному віці, а також 

неперервна наступна освіта мають важливе значення у процесі 
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формування творчої особистості засобами мистецтва, адже від цього 

залежить формування творчої особистості, а також творчого 

викладача, який потім формуватиме творчих учнів. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ 

ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

 

Проблема вдосконалення професійної підготовки вчителів 

початкової школи є актуальною, а особливо в системі неперервної 

освіти. Оскільки саме неперервна освіта має забезпечити майбутнім 

фахівцям початкової школи процес зростання освітнього потенціалу 

особистості впродовж життя, а також найкращі умови для загального 

розвитку та професійної самореалізації. Важливо також враховувати, 

що початкова освіта в системі неперервної освіти людини є базовою, 
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від її рівня залежить формування та розвиток особистості учня в 

цілому, а також підвищення якості його неперервної освіти впродовж 

життя. Актуальність проблеми й необхідність її розв’язання 

спонукають до пошуку оптимальних шляхів удосконалення 

професійної підготовки вчителів початкової школи, забезпечення їх 

конкурентоспроможності. Важливість неперервної освіти зумовлена 

сучасним життям, потребою людини постійно вдосконалюватися, 

підвищувати свій фаховий рівень. 

Сьогодні в часи змін і реформування освіти українські науковці 

всебічно досліджують проблему неперервності освіти. Акцентують 

увагу на тому, що найважливішим завданням неперервної освіти є 

створення найкращих умов для розвитку особистості, незалежно від 

віку, здобутої раніше професії та спеціальності. Науковці 

стверджують, що в процесі неперервної освіти важливо враховувати 

інтереси, індивідуальність людини, а також її здібності. Адже, на 

думку вчених, освітній процес має охоплювати все життя 

особистості. А спонукати до цього має суспільна потреба в 

постійному розвитку, зокрема й у фаховому. Адже процес 

неперервної освіти сприяє тому, що людина привчається самостійно 

вчитися, у неї формується самооцінка, а також бажання самостійно 

вдосконалюватися. Адже неперервна освіта – це процес, що 

складається з базової та подальшої освіти, передбачає  послідовне 

чергування навчання з професійною діяльністю [5]. 

У процесі аналізу літератури з’ясовано, що неперервна освіта – 

це сукупність способів, засобів і форм здобуття та поглиблення 

загальної освіти, професійної компетентності, культури особистості. 

Неперервна освіта, на думку вчених, є важливим процесом 

формування, реалізації пізнавальних запитів та духовних потреб 

людини, розвитку її здібностей в освітніх закладах та шляхом 

самоосвіти. А мета неперервної освіти, як зазначають науковці, це  

становлення та розвиток особистості  в різні періоди життя, зокрема в 

період становлення фізичного і соціально-психологічного дозрівання, 

розквіту особистості та старіння організму. Неперервна освіта має 

сприяти підвищенню рівня знань, а також розширювати можливості 

людини в культурній, соціальній, професійній діяльності [5]. 

Неперервну освіту розглядають у контексті «освіти дорослих», 

«продовженої освіти», «подальшої освіти», «відновлювальної 

освіти», «освіти протягом життя», «навчання протягом життя». 

Сучасний тлумачний словник української мови за редакцією 
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В. В. Дубічинського дає наступне трактування поняття 

«неперервний»: «який триває безперестанно, постійно, не 

зупиняючись» [7, с. 549]. Тобто, освітній процес людини, а також 

фахове зростання особистості має тривати впродовж життя. А 

головною ідеєю неперервності освіти є створення для кожної 

особистості можливостей для отримання та поповнення знань, 

розвитку, удосконалення, самореалізації протягом усього життя [6]. 

Важливим компонентом неперервної освіти є самоосвіта, а також 

саморозвиток особистості. 

Науковцями виділено принципи неперервної освіти: 

універсальність освіти; гуманістичний і демократичний характер; 

орієнтація на особистість; доступність і відкритість для кожного 

(незалежно від статі, стану, національності); освітня система є 

цілісною, що включає дошкільне виховання, основну, повторну, 

паралельну освіту; охоплення освітою всього життя людини; 

наявність інших структур для здобуття освіти; можливість 

самоосвіти; індивідуалізація навчання; різноманітність змісту, засобів 

і методик; удосконалення вміння навчатися; стимулювання мотивації 

до навчання; створення відповідних умов  для навчання; 

використання інноваційних технологій; гнучкість навчальних планів, 

програм [5; 6]. 

На важливість зазначеної проблеми вказується в державних 

документах, зокрема, Національна доктрина розвитку освіти одним із 

пріоритетних напрямків державної політики щодо розвитку освіти 

визначає розвиток системи безперервної освіти та навчання упродовж 

усього життя. Звертається увага на те, що в Україні має забезпечуватися 

випереджальний інноваційний розвиток освіти, а також мають 

створюватися умови для розвитку, самоствердження, а також 

самореалізації людини упродовж життя [2, c.82]. У Національній 

стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 рр. вказується на 

пріоритетні напрями розвитку освіти, а серед них можемо звернути 

увагу на підвищення кваліфікації педагогічних працівників.  

Тобто, професійний розвиток працівників має бути неперервним, 

тривати після здобуття вищої освіти. А тому нині перед школою, 

вищим освітнім закладом та системою неперервної освіти поставлені 

важливі завдання, від розв’язання яких залежить життя України в 

цілому: формувати ініціативну, компетентну, творчу, відповідальну 

особистість учителя, яка матиме бажання навчатися протягом життя, 

а також сприятиме забезпеченню неперервної освіти інших.  
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Відповідно, на думку науковців, це має бути вчитель-новатор із 

інноваційним мисленням, активний, творчий, який постійно 

розвивається, усвідомлює своє покликання, а також працює в цьому 

напрямку з ентузіазмом і натхненням, прагне забезпечувати 

розвивальний характер навчання, має намір зробити його сферою 

самоствердження особистості [3, с. 31]. Адже зміна парадигми освіти 

в напрямку формування креативної особистості в умовах неперервної 

освіти вимагає інноваційних підходів до вирішення відповідних 

проблем, які виникають у процесі організації освітнього процесу.  

В умовах забезпечення неперервності освіти важливим є 

впровадження інноваційних технологій на всіх рівнях: заклад 

дошкільної освіти, школа, заклад вищої освіти. Аналіз літератури дає 

змогу стверджувати, що потреба в інноваційній спрямованості 

діяльності всіх освітніх закладів, готовність кадрів до її організації  – це 

важлива складова в системі неперервної освіти. Володіння 

інноваційними технологіями є важливим для сучасного фахівця та 

його професійної підготовки в умовах сьогодення. Як стверджують 

науковці, інноваційні навчальні технології активізують освітній 

процес, стимулюють інтерес до навчання, сприяють зростанню 

мобільності, ініціативності, творчості, самостійності. Упровадження 

інноваційних технологій має величезне значення для оптимізації 

освітнього процесу в школі та закладах вищої освіти [4, с. 390]. 

І. М. Дичківська зазначає, що інноваційна компетентність 

учителя – це система мотивів, знань, умінь, навичок, особистісних 

якостей педагога, що забезпечує ефективність використання нових 

педагогічних технологій [1, с. 338].  І. М. Дичківська наголошує, що 

людина має готовність до інноваційної педагогічної діяльності, якщо 

в неї є мотиваційно-ціннісне ставлення до діяльності, а також володіє 

ефективними способами й засобами дослідження, до того ж є 

здатною до творчості та рефлексії [1, с. 277]. 

У процесі аналізу літератури з’ясовано, що готовність до 

інноваційної педагогічної діяльності складається з мотиваційного, 

когнітивного, рефлексивного й креативного компонентів. Зокрема, 

креативний компонент готовності до інноваційної діяльності 

реалізовується під час  розв’язання завдань, а також  імпровізації. 

Тітова С. теж звертає увагу на важливість організації 

неперервної освіти, вважає, що використання інноваційних 

інформаційних технологій, інтернет-ресурсів, електронних 

підручників, відеоматеріалів, мультимедійних програм, електронних 
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словників, довідників, енциклопедій забезпечує реалізацію 

особистісно орієнтованого підходу до навчання, а також сприяє 

організації ефективної неперервної освіти вчителів, забезпечує 

індивідуалізацію та диференціацію навчання [4, с. 388]. До 

інноваційних дослідники відносять різні типи технологій. Зокрема, 

проблемні, модульні, розвивальні, диференційовані, ігрові, 

особистісно орієнтовані тощо. 

Як свідчить практика, актуальною є комп’ютеризація системи 

навчання, саме це сприятиме забезпеченню неперервної освіти 

людини. Необхідно також, щоб учитель володів інформаційно-

комунікаційними технологіями, інтерактивними методами навчання, 

мультимедійними засобами, щоб упроваджував електронні засоби 

навчання, комп’ютерні навчальні програми, це теж сприятиме 

забезпеченню неперервної освіти людини.   

Аналіз літератури дав змогу виділити умови, що впливають на 

формування творчого вчителя з інноваційним мисленням, здатного 

працювати в умовах неперервної освіти: готовність до творчості, 

любов до дітей і своєї праці; прагнення до інноваційної діяльності, до 

самоосвіти; співтворчість як установка на творчу взаємодію з учнями; 

бажання розвивати самостійність та пізнавальний інтерес учнів як 

засоби їх інтелектуального розвитку; уміння створювати необхідну 

психологічну атмосферу підтримки та розвитку особистості; високий 

рівень професійної підготовки, що передбачає знання предмета, 

програми, володіння педагогічними технологіями; уміння створювати 

ситуацію успіху та просування учня в творчому пошуку, 

забезпечувати оптимальні умови для розвитку кожному учневі; 

діалогізм як бажання та уміння слухати й чути дитину [ 3]. 

Тобто, неперервна освіта має забезпечити розвиток кожної 

особистості, формувати свідому потребу в підвищенні рівня знань, 

забезпечити створення умов для здобуття необхідних знань.  
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В НОВІЙ 

УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 

 

Сучасний стан розвитку суспільства в Україні, що 

характеризується прискореним прогресом технологій, потребує 

кардинальних змін в освіті. У сучасних умовах підготовка 

педагогічного працівника має відповідати суспільним вимогам, 

сформульованим у професійних стандартах та стандартах освіти, 

враховувати світові тенденції та рекомендації впливових 

міжнародних організацій щодо даної проблеми.  

Особливої уваги потребує проблема професійної підготовки 

майбутніх учителів до педагогічної діяльності в Новій українській 

школі, яка стартувала 2018 р.  
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Нова українська школа потребує нового вчителя, який може 

стати агентом змін, який буде готовий до професійного і особистого 

зростання. Тому суттєвих змін набуває процес і зміст підготовки 

вчителя. На сьогодні варто говорити про нову роль учителя – не як 

єдиного наставника й особу, яка є джерелом інформації, а як коуча, 

фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній 

траєкторії дитини [4]. 

Основними характеристиками майбутнього сучасного вчителя 

мають стати професіоналізм, компетентність, суспільний інтерес до 

компетентісного підходу, самоорганізація, креативність. Тож, нова 

парадигма вищої освіти повинна передбачати створення нового 

освітнього простору, який забезпечуватиме якісну підготовку 

майбутніх фахівців до професійної та науково-дослідницької 

діяльності в Новій українській школі. 

Сучасний майбутній учитель початкової школи повинен 

виконувати такі функції: планувати і здійснювати освітній процес; 

забезпечувати і підтримувати навчання, виховання і розвиток учнів в 

освітньому середовищі та родині; створювати освітнє середовище; 

здійснювати рефлексію та професійний саморозвиток; проводити 

педагогічні дослідження; надавати методичну допомогу колегам з 

питань навчання, розвитку й соціалізації учнів початкових класів 

закладу загальної середньої освіти; узагальнювати власний 

педагогічний досвід та його презентацію педагогічній спільноті; 

оцінювати результати роботи вчителів початкових класів закладу 

загальної середньої освіти [5]. 

На наш погляд, для успішного виконання зазначених трудових 

функцій, професійна підготовка майбутніх учителів початкової 

школи в закладах педагогічної вищої освіти потребує оновлення і 

вдосконалення. 

У процесі викладання дисциплін професійної підготовки варто 

використовувати сучасні методики навчання. Наведемо декілька 

прикладів: 

Методика «дизайн-мислення» – це творчий спосіб мислення, 

спрямований на створення нестандартних рішень та інновацій [1]. 

Головне завдання даної методики полягає у генеруванні нових рішень 

та знаходженні креативних способів вирішенні педагогічних 

проблем. Вона спрямована на формування умінь роботи в команді, 

розвиток емоційного інтелекту, а також критичного і творчого 

мислення студента. 
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Розв’язання ситуаційних педагогічних кейсів – дозволяє 

студентам висловлювати свої думки та пропонували різні шляхи 

розв’язання педагогічних ситуацій. Розгляд та вирішення ситуаційних 

завдань, в яких моделювалася проблемна ситуація дозволив 

прослідкувати використання студентами комплексу знань, умінь і 

навичок, які є необхідними для майбутніх учителів початкової школи 

[3].  

Метод фокус-групового дослідження – дозволяє обговорити зі 

студентами будь-яку проблему в освітньому процесі закладів 

початкової освіти Нової української школи. Результати обговорення 

показують активність студентів у висловлюваннях власних думок, 

інтересі до педагогічної професії, креативності, гнучкості мислення 

та вміння виділяти фокусуючу проблему у процесі опитування [2]. 

Метод змішаних медіа (використання PowerPoint, 

мультимедійних дошок, відео, презентацій) передбачає використання 

інформаційних елементів за змішаною послідовністю, де студенти 

працюють парами, або в невеликих групах, щоб упорядкувати їх [7]. 

Таким чином можна стверджувати, що систематичне 

використання нових методик навчання ефективно впливатиме на 

процес формування професійної компетентності майбутніх учителів 

початкової школи. 

Адже саме від професійної компетентності вчителя залежить 

формування ключових компетентностей учнів, зокрема: вільне 

володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною; 

математична компетентність; компетентності у галузі природничих 

наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна 

компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; 

навчання упродовж життя; громадянські та соціальні компетентності; 

культурна компетентність; підприємливість та фінансова грамотність 

[6]. 
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НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА ЯК ЧИННИК ЯКІСНОЇ ПРАВОВОЇ 

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НЕЮРИДИЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Стрімкі зміни, що відбуваються в соціально-економічному житті 

суспільства як на глобальному, так і національному рівнях, 

спонукають кожного індивідуума постійно поповнювати й 

оновлювати свої знання, вдосконалювати навички й підвищувати 

власну кваліфікацію.  

Академік Н. Ничкало слушно зазначає що, “Освіта – це 

найголовніший чинник поступу високорозвинених цивілізованих 

держав, формування високої духовності, інтелігентності, культури, 

почуття соціальної відповідальності за результати впровадження 

науково-технічних ідей, нових технологій, за все те, що залишає 

нащадкам кожне покоління. Розв’язання такого воістину грандіозного 

комплексу проблем, пов’язаних з перспективами розвитку людства, 

об’єктивно зумовлює необхідність глибокого їх осмислення і 

впровадження на науково обґрунтованих засадах неперервної освіти” 

[1, с.346]. 
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Під неперервною освітою ми розуміємо сукупність засобів, 

способів і форм здобуття, поглиблення й розширення загальної 

освіти, професійної компетентності, культури, виховання, 

громадянської і моральної зрілості [2, с.48]. 

За сучасних умов немає такої галузі виробництва чи виду 

діяльності, які б не підпадали під правове регулювання. Враховуючи 

це, повага до права й уміння використовувати легітимні механізми 

при вирішенні повсякденних завдань мають бути притаманними не 

лише свідомому громадянину, але й успішному професіоналу. 

Питанням правової освіти присвячена значна кількість останніх 

досліджень із педагогічних та юридичних наук. Загальнотеоретичні 

аспекти правової освіти й виховання розкриваються в дослідженнях 

А. Гетьмана, О. Данильяна, О. Скакун, В. Тація та ін. Проблематика 

правової підготовки фахівців знайшла своє розкриття в працях 

А. Алексюка, А. Бойко, І. Зязюна, В. Євдокимова та ін.  

Поєднуючи в собі навчання, виховання і розвиток, правова 

освіта спрямована на формування й удосконалення в особи 

необхідних предметних компетентностей, які дозволяють їй 

ефективно взаємодіяти з усіма явищами правової системи 

суспільства. 

Відповідно до Указу Президента України №992/2001 «Про 

Національну програму правової освіти населення»: “Обсяг і зміст 

обов'язкового курсу з правознавства визначається для 

загальноосвітніх навчальних закладів – потребою суспільства у 

вихованні правосвідомого громадянина, а для професійно-технічних, 

вищих навчальних закладів і закладів післядипломної освіти, крім 

того, ще й високими вимогами до освітнього, освітньо-

кваліфікаційного рівня особи” [3].  

За визначенням Л. Рябовол правова предметна компетентність 

являє собою: “досвід специфічної діяльності, пов’язаної із 

засвоєнням, розумінням і застосуванням знань, що набутий учнями у 

процесі навчання правознавства в середній загальноосвітній школі” 

[4, с. 269]. Вважаємо, що така дефініція може застосовуватись і до 

результатів правової підготовки учнів та студентів у закладах 

професійної та вищої освіти відповідно. Проте, досвід взаємодії 

індивіда із правовою дійсністю не формується виключно в межах 

формальної освіти, хоча й зазнає її істотного впливу.  

Так, С. Болоніна звертає увагу на суперечності між необхідністю 

формування в майбутніх фахівців активної життєвої позиції в 
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соціально-правових процесах і нерозвиненістю їх правосвідомості; 

між високими вимогами майбутньої діяльності до правової 

підготовленості фахівців і недостатньою відповідністю їм 

випускників. Способи подолання таких суперечностей автор вбачає у 

спрямованості викладання правових дисциплін на формування у 

студентів позитивно орієнтованої правової свідомості; відображенні в 

принципах добору і змісті правових дисциплін соціально-

економічного розвитку сучасного суспільства і вимог професійної 

діяльності до правової підготовленості майбутніх фахівців; 

застосуванні інформаційних комп'ютерних технологій і використанні 

методів, що дозволяють активізувати процес пізнавальної діяльності 

студентів [5, с. 7]. Разом із цим, дослідники відзначають складність 

засвоєння фундаментальних положень юридичної науки студентами 

інших спеціальностей та відсутність обов’язкового причинного 

зв’язку між правомірною поведінкою і фактом вивчення основних 

галузей права. Відтак, акцент у правовій підготовці фахівців потрібно 

робити на таких практичних аспектах, як права громадян та способи 

вирішення спірних правовідносин. [6, с. 152]. 

Тож для задоволення як виробничих, так і особистих потреб 

майбутніх фахівців, їх правова підготовка повинна враховувати 

здобуті раніше компетентності, бути диференційованою відповідно 

до обраної спеціальності й носити прикладний характер. Водночас, 

жоден навчальний курс не може вмістити відповіді на всі питання. 

Через це особливої значущості набувають механізми спонукання 

особистості до навчання впродовж усього життя, в тому числі, із 

застосуванням інформаційних технологій. Прикладом може 

слугувати розв’язання студентами проблемних завдань із 

використанням електронних сервісів державних органів та офіційних 

довідкових систем. 

Згадане відповідає таким засадам неперервної освіти як 

гнучкість і варіативність системи освіти, наступність і доступність 

усіх її етапів, відповідність професійної освіти інтересам виробництва 

й задоволення непрофесійних потреб людей, а також використання 

найновіших технологічних засобів [7, с.70]. Отже, реалізація цих 

принципів спроможна забезпечити якісну підготовку фахівців 

одночасно зі збереженням їх творчих здібностей. 
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ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ ЗАСОБОМ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Сучасне суспільство вимагає від майбутнього вчителя не лише 

високого рівня професійної компетентності, але і прогнозування та 

розв’язання складних проблем сьогодення, що значною мірою 

визначається рівнем його психологічної культури. Формування 

психологічної культури як складової загальної культури людини – 

довготривалий процес, який відбувається за умови створення у 

вищому закладі освіти своєрідного психолого-педагогічного 

середовища, яке максимально сприяє розвитку творчих здібностей 

всіх учасників навчального процесу і спрямоване на особистісний і 

професійний розвиток та самореалізацію. У цьому контексті 

актуальною є проблема, пов'язана з впровадженням інноваційних 

педагогічних технологій у навчально-виховний процес закладів вищої 

освіти, які слід розглядати, як умову та дієвий засіб формування 

психологічної культури майбутніх фахівців педагогічного профілю як 

складову їх професійної підготовки.  

Складність та багатоплановість проблеми підготовки 

висококваліфікованого фахівця для сучасної школи вимагає від 

сучасної системи освіти розробки новітніх педагогічних технологій, 

серед яких пріоритетність належить інноваційним методам навчання.  

Сучасні технології навчання включають як традиційні, так і 

інноваційні технології, що пов’язано з часом виникнення та 

специфікою їх застосування. У навчальному контексті «інновація» 

означає створення нових технологій і відпрацювання нових підходів 

на основі трансформації попереднього педагогічного досвіду, 

впровадження новітніх досягнень та їх комплексне використання з 

метою оптимізації якості навчально-виховного процесу.  

Формування психологічної культури майбутнього фахівця 

залежить від значної кількості факторів, зокрема, розвитку 
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особистісних характеристик, формування мотивації досягнення 

успіху. Організація викладання у закладі вищої освіти базових 

дисциплін нетрадиційних лекційних, семінарських і практичних 

занять з використанням інноваційних методів сприяє професійному 

та особистісному розвитку майбутнього фахівця, оскільки створює 

можливість для студентів самостійно визначати траєкторію 

оволодіння професією. 

Інноваційна педагогічна технологія – це цілеспрямоване, 

систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, 

новаторських способів, прийомів, педагогічних дій і способів, що 

охоплюють цілісний навчально-виховний процес від визначення його 

мети до очікуваних результатів [1, с. 27]. Такі технології, згідно 

сучасних досліджень, спроможні вивести систему освіти на новий 

рівень і задовольнити потреби суспільства в нових 

висококваліфікованих фахівцях. Згідно сучасним дослідникам у 

галузі педагогічної інноватики, розвиток подібних технологій 

пов'язаний зі зміною ролі особистості та впровадження особистісно-

орієнтованого навчання, оскільки передбачає зміну взаємовідносин 

суб’єктів навчального процесу. Серед найбільш поширених у 

закладах вищої освіти інноваційних педагогічних технологій, 

дослідники зазначають проектні технології, інформаційні та 

інтерактивні технології навчання [1, с. 28]. 

До активних методів навчання, які можуть бути використані в 

ході практичних занять вищого закладу освіти, відносяться ділові 

ігри різних модифікацій. До найбільш поширених відноситься метод 

інсценування, оскільки передбачає розв’язання конкретної 

проблемної навчальної ситуації через програвання всіх етапів цього 

процесу у вигляді рольової гри. Реалізація цього методу дає 

можливість майбутньому фахівцю випробувати результати своїх 

рішень і дій на практиці. 

Поряд з цим відповідного позитивного ефекту можна досягти, 

впроваджуючи і інші методи, використання яких дає можливість 

різною мірою розвивати ті чи інші особистісні та професійні якості. 

Назвемо лише деякі: 

- аналіз конкретної ситуації (характеризується можливостями 

набування практичних навичок за допомогою аналізу реальних 

прикладів із життя); 

- метод розв’язання ситуаційних задач (метод аналізу); 

- метод інцидентів; 
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- метод послідовних ситуацій; 

- «мозковий штурм» (вирішення проблеми в ході 

цілеспрямованого активного обмірковування і обговорення та 

прийняття колегіального рішення); 

- метод «круглого столу»; 

- метод дискусії та ін. 

Особливо дієвими є тренінгові технології, які дають можливість 

студентам створювати ситуації успіху, активно застосовувати набуті 

знання на практиці, досліджувати складні питання та проблеми в 

умовах моделювання ситуацій, близьких до реального життя. Ряд 

досліджень беззаперечно підтверджують те, що впровадження у 

навчальний процес закладів вищої освіти тренінгової роботи є 

важливим чинником формування психологічної культури 

майбутнього фахівця [3]. Аналіз досліджень з проблеми формування 

психологічної культури фахівця [2; 4; 5] дає підстави для виділення 

компонентів цієї складової культури особистості:  

- професійно-значущі психологічні знання і готовність до їх 

застосування в практичній діяльності;  

- професійно-значущі психологічні вміння, їх ситуативна 

модифікація та практичне застосування;  

- система особистісних цінностей, етичних, релігійних, наукових 

і філософських позицій, норм, еталонів, правил, ідеалів, критеріїв, 

соціальних установок, відношень та інших конструктів, рівень яких 

визначається потребами розвитку суспільства, задачами 

індивідуального саморозвитку; 

- система емоційновольових станів особистості та навичок їх 

саморегуляції; конструктивне і ефективне реагування на тиск 

факторів оточуючого середовища. 

Теоретичний аналіз проблем формування психологічної 

культури фахівця дає підстави для виділення необхідних якостей 

сучасного компетентного спеціаліста: організованість, що полягає у 

мобілізації інтелектуального потенціалу людини під час вирішення 

проблемної ситуації; дисциплінованість, навички самоорганізації, 

емоційний самоконтроль і наполегливість під час здійснення 

професійної діяльності; цілеспрямованість та логічність; критичність 

мислення, відсутність стереотипів, креативність у побудові власних 

алгоритмів рішення проблемної задачі; готовність до «входження» в 

професійну діяльність і можливість здійснювати іі завдання на 

високому рівні. Розвиток визначених якостей є тривалим у часі і 
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динамічним процесом та можливий лише за умови формування 

компонентів психологічної культури особистості в процесі 

професійного навчання та практики.  

Все зазначене вище дає підстави розцінювати інноваційні 

педагогічні технології як дієвий засіб формування психологічної 

культури фахівців в умовах закладу вищої освіти. 

 

Список використаних джерел 

1. Довгополова Г. Г. Актуалізація проблеми використання 

інноваційних технологій під час навчання студентів іншомовному 

читанню. Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів 

освіти: монографія / за заг. ред. проф. О. Г. Козлової, проф. 

М. О. Лазарева. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. 

С. 25-43. 

2. Кот Г. М. Формування психологічної культури керівників 

загальноосвітніх шкіл у системі післядипломної освіти : автореф. дис. 

… канд. психол. наук: 19.00.07. Київ, 2004. 20 с. 53.  

3. Пухно С. В. Значення тренінгової роботи в процесі 

формування психологічної культури майбутніх вчителів фізико-

математичних дисциплін. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». Додаток 2 до Вип. 37: Тематичний випуск «Проблеми 

емпіричних досліджень у психології». 2017. Випуск 14. С. 103-111. 

4. Тарасова Т. Б. Психологічна просвіта – шлях до 

психологічної культури особистості. Психологічна культура: види, 

інваріанти, розвиток: монографія / кол. авт.; відп. ред. Г. Є. Улунова. 

Суми: ВВП «Мрія», 2014. С. 155-175. 

5. Улунова Г. Є. Психологічна культура як інваріант загальної 

та професійної культури Психологічна культура: види, інваріанти, 

розвиток: монографія / кол. авт.; відп. ред. Г.Є. Улунова. Суми: ВВП 

«Мрія», 2014. С. 8-36. 

 

 

  



Неперервна педагогічна освіта: стан, проблеми, перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

146 
 

Олена Ящук, 

к. пед. н., доц. кафедри теорії початкового навчання  

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 

Україна 

 

ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В 

ШКОЛАХ УКРАЇНИ 

 

Протягом останнього десятиліття вітчизняні науковці, зокрема, 

В. Боднар, Н. Голуб, І. Демченко, А. Шевцов та ін., присвячують свої 

праці дослідженням особливостей навчального процесу осіб з 

особливими потребами, їх реабілітації та соціалізації. Актуальність 

теми полягає у тому, що в сучасному суспільстві багато дітей з 

різними вадами розвитку, які не дають можливості повноцінно 

навчатися на рівні з однолітками. Такі учні потребують допомоги 

кваліфікованих педагогічних працівників, готових до роботи з 

особливими дітьми в умовах сучасної школи.  

Мета статті полягає в розкритті особливостей інклюзивного 

навчання в закладах освіти. 

У суспільстві, в засобах масової інформації, серед науковців та 

педагогічної громадськості закономірно постають питання: « Чи 

готове наше суспільство (морально, психологічно, соціально) 

задовольнити навчальні потреби дітей з психофізичними 

порушеннями в середовищі однолітків? Як зможуть ці діти 

адаптуватися в умовах сучасного загальноосвітнього простору, 

розкрити свої потенційні можливості й стати корисними членами 

суспільства? На сьогодні багато науковців намагаються дати 

відповіді на ці питання та позитивно оцінити ці кроки. Концепція 

інклюзивного навчання є складною і багатоаспектною проблемою. 

Вона містить низку сегментів, без попереднього розв’язання яких ця 

ідея приречена на невдачу [1]. Потрапивши до загальноосвітнього 

закладу, дитина з особливими потребами залишиться самотньою, з 

комплексом проблем, якщо одночасно з цим не розширюватиметься 

рівень і обсяг спеціальних освітніх послуг, зокрема, таких як: 

навчання за індивідуальними навчальними планами, програмами, 

підручниками (особливо в початковій школі), наявність спеціального 

обладнання, дидактичних матеріалів, надання діагностичних, 

консультативних і дійових послуг спеціалістами (логопедичні, 

медичні, соціальні, фізіотерапевтичні та ін.). 
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Н. Стадієнко вважає позитивною ідеєю про перебування дітей з 

особливими потребами разом зі здоровими: «Хто ж краще розкаже 

сліпій дитині про довкілля, навчить пересуватися в знайомому 

приміщенні? Хто краще навчить дитину з проблемами розумового 

розвитку гратися іграшками, звертати увагу на суттєві речі, 

осмислювати їх, розмовляти, правильно реагувати на різні явища? 

Звичайно, ті діти, які розвиваються нормально. Але здорові діти 

уникають товаришування з особливими дітьми, можуть ображати, 

глузувати з них. На жаль, у нашій країні не виховується милосердя, 

співчуття до слабшого. Звісно, ці якості не можуть з’явитися самі 

собою в дітей. Дуже багато потрібно зробити в нашій країні, щоб 

ситуація змінилася на краще, аби діти зрозуміли, що людина гідна 

називатися людиною, коли вона дбає про інших, особливо про 

слабших, коли допомагає їм, робити їхнє життя кращим, 

щасливішим». 

Інклюзивна освіта передбачає освіту для всіх в плані 

пристосування до різних потреб і фізичних порушень та може 

здійснюватися тільки в контексті реальних взаємин, коли школярами 

з обмеженими можливостями освоюються різноманітні види 

діяльності, спілкування, регулюється самооцінка, здобувається 

підтримка і дружба ровесників, впевненість в своїх силах, формується 

світогляд і духовний зміст людини з інвалідністю, готовність жити і 

працювати в мінливому суспільстві. Інклюзивне навчання передбачає 

як технічне оснащення архітектурного середовища освітніх установ, 

так і спеціальні технології і педагогічні програми, спрямовані на 

реалізацію інклюзії. 

Якість освіти, в першу чергу, пов’язана із задоволенням потреби 

кожної людини в ефективній соціалізації, тобто набутті засобів 

вибудовування особистої, професійної та громадської діяльності в 

суспільному житті [3]. Як відомо, соціалізація здійснюється в трьох 

основних сферах: діяльність, спілкування і самосвідомість. При 

інклюзивному навчанні відбувається повноцінне та ефективне 

наповнення цих сфер соціалізації учня з особливими потребами. 

Дитина з особливими потребами вже не пасивний член суспільства, а 

особистість, яка має право на задоволення власних соціальних 

потреб. Рівень підтримки, гуманізм та терпимість у ставленні до дітей 

з особливими потребам, можливість надати їм доступну та якісну 

освіту є основним показником розвитку суспільства, в якому вони 

живуть [2]. В Україні практика впровадження інклюзивних форм 
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освіти в систему закладів освіти є досить складною, що пов’язано з 

наявністю бар’єрів освіти, які заважають успішній реалізації 

інклюзивних процесів. До таких бар’єрів належать: непідготовленість 

педагогічних корпусів закладів освіти, неготовність педагогічного 

персоналу (дидактична, психологічна, особистісна) до участі в 

інклюзивних процесах; відсутність системного бачення проблеми 

інклюзії і шляхів її вирішення в різних освітніх структурах.  

Освітньо-соціальна інклюзія може виступати в якості 

інструмента, що дозволяє подолати (маргіналізацію) відчуження 

дітей з особливостями психофізичного розвитку і сприяє 

формуванню життєздатності особистості. Головною метою створення 

інклюзивного середовища є розвиток розуміння і толерантності усіх 

членів освітнього процесу шляхом їх щоденної взаємодії з учнями, 

що мають вади розвитку. Оскільки дітям потрібно разом навчатися, 

їм варто допомогти усвідомити значну схожість між ними, навчитися 

цінувати таланти та здібності кожного однокласника з порушеннями 

чи без них, приймати та навіть підкреслювати унікальне розмаїття, 

яке робить кожну людину індивідуальною. Потрібно підкреслити, що 

всі перераховані вище позитивні риси інклюзивної освіти визначені 

на рівні саме теоретичної моделі, а практично реалізуються не завжди 

на бажаному рівні [4]. 

Побудова ефективної системи інклюзивної освіти в Україні 

можлива на основі взаємодії різних факторів, насамперед посилення 

фінансування освіти, удосконалення її нормативно-правового 

забезпечення, поліпшення методичного та кадрового забезпечення 

інклюзивної освіти. Також потрібно створити необхідні умови для 

повноцінного навчання дітей з особливими навчальними потребами в 

закладах освіти, включаючи підготовку педагогічних працівників, 

надання індивідуальної підтримки в ході здобуття освіти з 

урахуванням потреб дитини, особливостей захворювання, отриманні 

та обробці інформації для засвоєння навчальної програми, 

забезпечити їм державну підтримку. Важливим є формування 

позитивної громадської думки щодо інклюзивної освіти шляхом 

залучення до цієї справи засобів масової інформації, організації 

інформаційних кампанії, які б сприяли виконанню законів, 

спрямованих на здобуття освіти дітей з інвалідністю. Відсутність 

належного фінансування освіти в цілому та інклюзивної зокрема є 

суттєвою перешкодою на шляху її розвитку, тому необхідними є 
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збільшення фінансування розвитку матеріальної бази закладів освіти 

з метою перетворення їх у доступне середовище навчання.  
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