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Андрухович Ольга, 
магістрантка І курсу педагогічного факультету 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 

 

ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ  

У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
 

Проблема успіху у вихованні та навчанні за останні роки визначилася як 

одна з найважливіших і перспективних у педагогічній науці та практиці. Зміст 

нових освітніх програм спрямовано на забезпечення успіху у навчанні, що є 

джерелом внутрішніх сил дитини. У Законі України «Про освіту» йдеться, що 

метою освіти є «… формування необхідних для успішної самореалізації 

компетентностей … « [3, c. 3]. Обумовлено це тим, що в сучасних умовах 

людський фактор розглядається як найголовніший резерв соціального розвитку 

особисті. 

Основні концептуальні позиції в педагогіці успіху, що пов’язані із 

гуманістичною педагогікою та психологією, ми знаходимо у дослідженнях 

науковців І. Беха, В. Оніщук, О. Савченко, А. Сівак, Н. Тарапаки, І. Харламова, 

Г. Щукіна та ін. 

Початкова освіта, за словами О. Савченко, має виняткову роль, тому 

вчителі початкових класів несуть особливу відповідальність за якість її 

результатів [2, с. 101]. Створення ситуації успіху на уроках в початковій школі, 

зокрема й на уроках математики, позитивно впливає не тільки на настрій учнів, 

але й на якість навчання. Саме це і зумовлює актуальність обраної теми статті.  

Одним із найважливіших факторів поряд зі здібностями, знаннями, 

навичками, що забезпечує успіх у діяльності є мотивація, як сукупність 

спонукальних факторів, що викликають активність в організмі і визначають 

його спрямованість. Отже, успіх – це завжди подолання, пов’язане з 

мотивацією, мотивація пов’язана з інтересом, а інтерес, зацікавленість 

навчальним матеріалом створюють сприятливе освітнє середовище. 

Молодший шкільний вік особливо сприятливий для розвитку мотивації 

досягнення успіхів у навчальній, трудовій, ігровій діяльності дітей. Згодом цей 

мотив стає досить стійким, домінує над мотивом уникнення невдач, прискорює 

розвиток різноманітних здібностей дитини. 

Саме ці особливості розвитку молодших школярів створюють підґрунтя 

використання на уроках математики таких технологічних прийомів, які сприяють 

зміцненню впевненості учня у власних силах, підігрівають його зацікавленість у 

досягненні високих результатів навчальної діяльності, дозволяють йому відчути 

себе успішним, гордим за власні здобутки. 

Як зазначає О. Пєхота, ситуація успіху – це суб’єктивний психологічний 

стан задоволення результатом фізичного або морального напруження 

виконавця справи, творця явища. Вона досягається тоді, коли дитина сама 

визначає цей результат як успіх. Успішність теж тлумачиться як успіх, однак 
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він є зовнішнім, бо оцінюється іншими. Усвідомлення ситуації успіху учнем, 

розуміння її значимості виникає після подолання психологічних бар’єрів страху 

бути не таким як усі, труднощів незнання, невміння тощо [1]. 

Створення ситуації успіху має певний алгоритм:  

1. Зняття страху. Допомагає перебороти невпевненість у власних силах («Ми 

всі пробуємо й шукаємо, лише таким чином можемо чогось досягти…», «Люди 

вчаться на своїх помилках і знаходять інші шляхи вирішення проблем…»).  

2. Авансування успішного результату. Вчитель висловлює тверду 

переконаність у тому, що його учень обов’язково впорається з поставленим 

завданням. Це, в свою чергу, переконує дитину у своїх силах і можливостях («У 

тебе обов’язково вийде…»; «Я навіть не сумніваюсь у позитивному результаті…»). 

3. Прихований інструктаж дитини про способи і форми здійснення 

діяльності. Допомагає дитині уникнути поразки. Досягається шляхом 

висловлювання вчителем побажання («Можливо краще почати з…»; «Виконуючи 

роботу не забудьте про…»). 

4. Внесення мотиву. Показує дитині заради чого, кого здійснюється ця 

діяльність, кому це принесе користь. («Без твоєї допомоги твоїм друзям не 

впоратись…»). 

5. Персональна винятковість. Визначає важливість зусиль дитини в 

діяльності, що здійснюється («Тільки ти міг би…»; «Тільки тобі я можу 

доручити…»). 

6. Мобілізація активності або педагогічне заохочення. Спонукає до 

виконання конкретних дій. («Ми дуже хочемо розпочати роботу…», «Так хочеться 

якомога швидше побачити…»). 

7. Висока оцінка деталі. Допомагає емоційно пережити успіх не результату в 

цілому, а якоїсь окремої деталі («Найбільше мені сподобалось у твоїй роботі…»; 

«Найкраще тобі вдалося…»).  

Формування мотиваційного компонента математичної компетентності на 

уроках математики в початковій школі здійснюється через забезпечення 

позитивного ставлення учнів до математичної діяльності; виховання пізнавального 

інтересу; пізнавальну самостійність та активність. 

Внутрішня мотивація в багатьох учнів ще нестійка і залежить від ситуації. 

Тому необхідно пропонувати цікаві логіко розвивальні завдання, розв’язання 

ситуативних завдань, цікаві факти із життя знаменитих людей, різноманітні 

історичні матеріали, ігрові ситуації. Сприяють формуванню позитивної мотивації й  

різні форми заохочення, підтримка успіхів, емоційне спілкування. 

Формування змістового компоненту математичної компетентності 

здійснюється на основі індивідуально-диференційованого підходу. 

Для формування діяльнісного компонента математичної компетентності, 

необхідно створити для учнів оптимальні умови для поступового переходу від дій 

під керівництвом учителя до самостійних дій, даючи їм змогу самим шукати шлях 

розв’язання пізнавальних та практичних завдань. 

Отже, для формування математичної компетентності молодших школярів 

необхідно використовувати такі технології, що сприяють гармонійному 

розвитку особистості дитини, розвивають пізнавальні інтереси, збереженню її 
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емоційного та фізичного здоров’я. На нашу думку, застосування технології 

створення ситуації успіху забезпечує виховання особистості молодшого 

школяра, мотивованої на успішне навчання, дослідницьке ставлення до життя, 

здатної до неперервної освіти та саморозвитку. 
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ВИХОВНИЙ ТА РОЗВИВАЮЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Сучасний прогрес інноваційних технологій торкається майже усіх сфер 

нашої життєдіяльності – у тому числі і освітнього процесу.  

Освіта – сфера життя, яка потребує постійного оновлення та підкріплення 

старих методів і форм навчання новими, більш сучасними, новітніми 

технологіями. Інноваційні технології в освіті – це поєднання послідовних, 

цілеспрямованих дій, які направлені на її оновлення, модифікацію мети, 

організації, змісту, форм і методів навчання та виховання. Інноваційні 

технології мають особливу значущість те за теперішньої постіндустріальної, 

інформаційної доби, яка потребує багатьох принципово відмінних від 

попередніх навичок, умінь і відповідного мислення. 

З кожним роком потреба у використанні інноваційних технологій в освіті 

зростає у зв’язку зі змінами пріоритетних напрямків суспільства та 

виникненням нових умов, проблем чи навичок, які люди, намагаються 

вирішити за допомогою створення нових професій, покращення системи та 

якості освіти, зміною застарілих форм і методів навчання на нові.  

Проблема інновацій в освіті виникла в Україні ще з часів набуття нею 

Незалежності, оскільки тоді зросла потреба у докорінній зміні системи 

навчання, в організації педагогічного процесу в навчальних закладах різного 

типу (гімназії, ліцеї, коледжі та ін.). До того ж, виникали нові навчальні 

предмети, які вимагали виховання нового покоління викладачів, які зможуть 

творчо та якісно викладати та направляти дітей до їх вивчення. На 

сьогоднішній день, різні сфери життя потребують нових спеціалістів і професій, 

а також нових навичок, знань, вмінь аналізувати та використовувати 

інноваційні технології. Найновітнішими та пріоритетними є професії пов’язані 
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зі штучним інтелектом, новітніми технологіями, кібернетикою, науками про 

життя, енергетикою та обробною промисловістю.  

Педагог являється головною рушійною силою інноваційної діяльності, бо 

саме педагог є творчою особистістю, що шукає, розробляє, упроваджує та 

поширює нові ідеї. Для творчих педагогів відкриваються широкі можливості та 

необмежений простір для використання інноваційних технологій, оскільки в 

роботі та під час практики він може експериментувати, розробляти та вводити 

нові методики та технології навчання, здійснювати свою абсолютно нову 

структуризацію досліджень навчального процесу, а також аналізувати 

ефективність різних методик навчання. Також такі педагоги можуть значно 

ефективніше та цікавіше подавати навчальний матеріал та направляти учнів до 

його вивчення. 

Інноваційний потенціал педагога – це поєднання усіх творчих та 

культурних характеристик педагога, який працює у напрямку вдосконалення 

педагогічної діяльності, наявності різних методів та засобів, які здатні 

забезпечити цю готовність. 

Існує декілька чинників, які виявляють інноваційний потенціал педагога: 

- освіченість, різнобічність та глибокість поглядів на різні речі, високий 

культурний та естетичний рівень; 

- творче мислення та уміння генерувати та втілювати нові ідеї; 

- вміння відкривати та вивчати щось нове, сприймати різні ідеї, думки, 

матеріали та погляди. 

Майже усі традиційні педагогічні засоби навчально-виховного процесу з 

кожним роком стають менш ефективними, це відбувається через швидкі та 

невідповідні темпи і характери соціальних і педагогічних процесів. Традиційні 

методи зазвичай не враховують соціальні, індивідуальні чи вікові особливості 

кожного вихованця. Тому у використанні інноваційних технологій на цьому 

також акцентується увага. 

При аналізуванні діяльності інноваційних технологій можна виділити такі 

особливості як: 

- профільне навчання; 

- теорія рівневої диференціації; 

- психологічне і соціальне проектування розвитку учнів; 

- особистісно орієнтоване навчання та виховання; 

- інтерактивний підхід до викладення матеріалу. 

Практика показує, що найефективнішим навчання стає тоді, коли учень 

виявляє максимальну активність, а вчитель виконує роль консультанта та 

фасилітатора – допомагає їм самостійно робити висновки та узагальнення, 

спираючись на їхній життєвий досвід і ніколи не «замикає» навчання на собі. 

З метою підвищення ефективності навчання використовую метод 

проблемного навчання, форми колективної, індивідуальної та самостійної 

роботи учнів, надаю перевагу розв’язуванню задач логічного, навчального, 

пошукового характеру. Розвитку пізнавальної активності учнів на уроках хімії 

сприяють лабораторні досліди, практичні роботи, семінарські заняття. Мета 

інтерактивного навчання – підготовка особистості до реального життя, 
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формування громадянської позиції, перехід від особистості, що само 

реалізується. Використання інтерактивного навчання, на відміну від інших 

систем навчання, дозволяє значно збільшити відсоток засвоєння інформації. 

Метод «Мозковий штурм» застосовують на різних етапах уроку. Цей 

метод базується на використанні знань учнів, здобутих на попередніх уроках, 

він потребує від них короткої, швидкої точної відповіді, передбачає 

вислуховування ідей без їх обговорення. 

Ну або ж, метод «Мікрофон», який застосовується на етапі актуалізації 

опорних знань учнів або на етапі закріплення вивченого матеріалу. Він дає 

змогу кожному висловити свою думку з приводу чогось. Висловлені думки не 

оцінюються і не коментуються, під час виступу ніхто не має права перебивати, 

перепитувати. 

Також на уроках хімії можна запропонувати учням різні види ігор: 

«Хімічне доміно», «Знайди слово», «Третій зайвий», «Хрестикинулики». 

Наприклад, гра «Хімічне лото», яку можна використати з учнями 8 класу під 

час вивчення теми «Основні класи неорганічних сполук». 

Для творчої організації роботи учнів на уроках хімії можна 

використовувати метод проектів, основні цілі якого відповідають розвитку 

творчої особистості учня, а освітнім продуктом є проект, виконаний у співпраці 

з однокласниками. Використання дослідницької технології в проектуванні 

розвиває пізнавальну активність школярів, вміння творчо мислити, сприяє 

здобуттю більш глибоких знань. Уроки стають більш пізнавальними, емоційно 

насиченими, практично значущими. 

Під час підготовки й організації цього проекту учні активно 

співпрацюють із учителем та разом освоюють інформаційно-комунікаційні 

технології. Використання презентації розвиває в учнів пізнавальну активність, 

забезпечує ефективну роботу зі створення проекту. Учні використовують 

можливості PowerPoint для наочного подання результатів своєї проектної 

діяльності. 

Практика показує, що методи і прийоми, які використовуються під час 

вивчення навчального матеріалу з хімії у формі презентацій сприяють 

розширенню дидактичних можливостей уроку; більш наочному поданню 

навчального матеріалу; ефективному засвоєнню теоретичних основ хімії і 

практичному їх застосуванню, підвищенню інтересу до предмета через 

активізацію пізнавальної діяльності учнів; самореалізації учнів; розвитку 

прийомів мислення: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення; розвитку 

практичних вмінь здійснювати обробку інформації; у стислій формі 39 

відтворювати інформацію; формуванню інформаційної культури; естетичному 

вихованню за рахунок використання комп’ютерної графіки, технології 

мультимедія; надбанню досвіду використання інформаційних технологій в 

індивідуальній та колективній навчально-пізнавальній діяльності. 

Отже, навчання хімії тільки традиційними методами та підходами 

неефективне, тобто лише формування хімічної грамотності, навчання 

розрахунків, максимальне насичення теоретичних знань. Саме тому важливою є 

роль учителя в розкритті можливостей нових комп’ютерних технологій. 
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МЕТОДИКА ГЕЛЕН ДОРОН ЯК НОВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ 

ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 

Для сучасних дітей новітні технології – це не якийсь нереальний 

феномен, який полонив світ за лічені роки, це їх нова реальність, їх буденний 

світ. Як відомо, здібності дитини розвиваються тим краще, чим більше в неї 

можливостей отримання різноманітного сенсорного досвіду, знайомства з 

кращими досягненнями світової культури.  

Нові інформаційні технології надають фантастичні можливості вчителям 

та батькам розвивати загальні здібності дітей з використанням усього арсеналу 

досягнень світової культури. Існує багато комп’ютерних енциклопедій, 

ілюстрованих комп’ютерних книжок, досконалих навчаючих програм, ігор, що 

розвивають здібності дитини. Але саме по собі це багатство без участі старших, 

без праці дорослої людини не навчить дитину. 

Дорослим необхідно знайти час і подумати про те, як розвивати здібності 

дитини: підбирати цікаві й корисні книжки, вправи та ігри для дитини, давати 

їй складні, але доступні завдання, обговорювати те, що дитина прочитала, 

допомагати спланувати свою діяльність. Батькам потрібно проаналізувати 

загальні здібності дитини, а потім підібрати такі комп’ютерні ігри, навчаючі 

програми, книжки, які дозволять розвивати таланти саме Вашої дитини. Ну і 

звісно, піклуватися не тільки про інформаційну, а й про фізичну безпеку: 

контролювати кількість часу, проведеного за комп’ютером, регулювати 

освітлення і робочу позу, вибирати якісні екрани. 

Методика Гелен Дорон (Helen Doron method) – одна з перших систем 

раннього вивчення англійської мови у світі. Базується на максимальному 

заглибленні дитини в англомовне середовище, щоб створити умови, аналогічні 
тим, в яких діти в англомовних країнах стають носіями мови, через що навчання в 

школі можна починати з тримісячного віку дитини. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


13 

 

Основною складовою навчання у центрах є невимушена атмосфера гри та 

сприйняття англійської мови як рідної. Навчання проходить з педагогами у 

маленьких групах 4-8 дітей. Система занять розроблена так, щоб діти не тільки 

вивчали англійську мову, але й розвивали моторику, мовний апарат, 

асоціативне мислення, елементи логіки та математики.  

Методика базується на 4 складових: 

1. По-перше, це – метод. Постійне прослуховування та невимушене 

повторення, закріплення матеріалу. 

2. По-друге, це – підготовка вчителів. Існують окремі підготовчі курси 

вчителів для кожної з 20 навчальних програм. 

3. По-третє, це – комплекти навчальних матеріалів. Кожен з цих 

навчальних комплектів містить 4 компакт-диски та 4 книги-підручники. 

4. По-четверте, це – система підтримки. Вона базується на системі 

франчайзингу. 

 Jump with Joey/More Jump with Joey Magic Wand. Додатки 

використовують технології доповненої реальності, які відтворюються у 

книжках відповідних курсів. Звичайні сторінки оживають на екранах 

смартфонів або планшетів. Малюнки рухаються, показують потрібні емоції і 

рухи, рахують, називають кольори і співають пісні. Діти просто обожнюють 

гратися з цим додатком! 

 Helen Doron Read. Також один з дитячих фаворитів! Ваш планшет 

допоможе дитині навчитися читати! 32 книги на 8 рівнях складності приведуть 

ваших дітей від простих слів до цілих історій. Кожна сторінка включає в себе 

яскравий малюнок, підпис і озвучення до нього. Все є інтерактивним. При 

натисканні малюнки рухаються, а слова вимовляються по буквам. Повірте, діти 

не заспокоюються, поки не приведуть в дію кожен з елементів! 

 Helen Doron ABC Cards. Ще один «магічний» додаток, що доповнює 

реальність. Вам потрібні АВС cards, які на екранах ваших гаджетів будуть 

оживати. З кожної букви виходить відповідний герой або предмет і це робить 

всі варіації карточних ігор набагато цікавішими. 

 Dragon Tales Series Magic Wand. Ваша дитина ще замала для літер? 

Почитайте їй казки з серії Dragon Tales. Це 13 книжечок із захоплюючими 

історіями, які оживають за допомогою спеціального додатку. 

 Fun with Flupe English Words. Повторення або вивчення англійських 

слів для найменших. 10-15 хвилин в день з цим додатком і за деякий час ваша 

дитина вивчить тваринок, фрукти, транспорт і інші слова англійською. 

А ще власна радіостанція, ігровий портал та додаток для перегладу 

улюблених відеосюжетів з навчальної програми! 

Педагоги шкіл Гелен Дорон проходять спеціалізовані міжнародні 

тренінги, що їх проводять сертифіковані методисти, яких готує до цієї роботи 

сама Гелен Дорон. Після успішного завершення навчання вчителі отримують 

Міжнародний Диплом, який дає право працювати в будь-якій країні, де є 

навчальні центри Гелен Дорон Рання Англійська.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
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НАУКОВІ ЗАСАДИ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
 

Мовна компетентність – знання, вміння й навички, які забезпечують 

здатність школярів уживати слова й синтаксичні конструкції відповідно до 

норм літературної мови, а також доречно й правильно використовувати 

синонімічні засоби мови [2]. 

Зміст мовної компетентності – це засвоєння категорій і одиниць мови та 

їх функцій, вивчення закономірностей і правил оволодіння системно-

структурними утвореннями семантичного, синтаксичного, морфологічного 

фонологічного характеру, які необхідні для розуміння і побудови мовлення, це 

здатність розуміти й реалізувати граматичну природу висловлювання. Також, 

мовна компетентність сприяє формуванню уявлень про устрій мови, її розвиток 

і функціонування, усвідомленню тих відомостей про значення та роль мови в 

суспільстві, на яких виховується постійний інтерес до предмета, почуття 

любові й поваги до рідного слова.  

Мовна компетентність учнів забезпечується в процесі вивчення всіх 

розділів мови (фонетики, лексики, словотворення, граматики) і мовлення (його 

текстової основи, стильових різновидів, типів мовлення), обох його форм – 

усної й писемної, норм літературного мовлення. Усе це, засвоєне достатньо 

ґрунтовно, сприятиме формуванню лінгвістичних та мовленнєвих умінь і 

навичок учнів.  

Отже, мовна компетентність розглядається як сукупність лінгвістичних 

знань учнів, оволодіння ними мовними одиницями та граматичними 

правилами; мовленнєва компетентність. 

Одним із основних напрямів компетентнісно орієнтованого навчання є 

формування мовленнєвої компетентності школярів, яка полягає у здатності 

слухати, сприймати й відтворювати інформацію, читати і розуміти текст, вести 

діалог, брати участь у дискусіях, переконувати і відстоювати свою точку зору, 

висловлювати власні думки, міркування, погляди в усній і письмовій формах. 

Для забезпечення зазначеної компетентності базовою навчальною 

програмою з української мови для 1-4 класів (розділ «Мовленнєва діяльність») 

– мовленнєва діяльнісна здібність, оволодіння основними засобами формування 

та формулювання думки за допомогою мовних засобів. Визначено зміст 

навчального матеріалу і державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки 

учнів. Програма націлює на те, що основну увагу в навчанні української мови 

слід приділяти розвитку в молодших школярів навичок чотирьох видів 

мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання і письма. 

Сукупність мовних знань і вмінь є фундаментом для вироблення 
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мовленнєвих знань та вмінь, відповідно мовна компетентність є основою 

розвитку мовленнєвої компетентності, необхідної для здійснення мовленнєвої 

діяльності, яка є провідною у професійній діяльності вчителя, ключовою під 

час навчального суб’єкт-суб’єктного спілкування. 

Комунікативна компетентність – здатність вступати в комунікацію з 

метою порозуміння [3]; вища здатність особистості, яка дає змогу розв’язувати 

проблеми, що виникають у різних життєвих ситуаціях, це конгломерат знань, 

мовних та позамовних умінь і навичок спілкування, набутих особистістю під 

час природної соціалізації, навчання та виховання [1]. 

Комунікативна компетентність містить оволодіння мовами та способами 

взаємодії з людьми, навички роботи в групі. Учень має вміти відрекомендувати 

себе, написати листа, анкету, заяву, поставити запитання, вести дискусію тощо. 

Комунікативна компетентність включає три складові: мовну, мовленнєву 

й соціокультурну. Їхній зміст розкрито в Державному стандарті початкової 

загальної освіти й в навчальній програмі з української мови для 1-4 класів. 

У науці відомі різні трактування поняття «комунікативна 

компетентність»: такі, як – здатність до вибору і реалізації програм мовної 

поведінки в залежності від здатності людини орієнтуватися в різній обстановці, 

тобто його вміння оцінювати ситуацію з урахуванням теми, завдань, установок, 

що виникають в учасників до і під час бесіди; як здатність людини до 

спілкування в одному, декількох або у всіх видах мовленнєвої діяльності, яка 

являє собою набуте в процесі природної комунікації або спеціально 

організованого навчання особливе якість мовної особистості. 

В узагальненому вигляді комунікативна компетеність – це здатність 

ставити і вирішувати певні типи комунікативних задач: визначати цілі 

комунікації, оцінювати ситуацію, враховувати наміри і способи комунікації 

партнера, вибирати адекватні стратегії комунікації, оцінювати успішність 

комунікації, бути готовим до зміни власного мовної поведінки. 

Комунікативна компетентність розуміється нами як певна здатність 

учня здійснювати мовну діяльність у всіх її видах: слуханні, говорінні, читанні, 

письмі, розуміти чужу і породжувати власну програму мовної поведінки, 

адекватну цілям, ситуацій спілкування з урахуванням адресата і стилю 

мовлення. 
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СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ 
 

У нашому дослідженні під мотивацією розуміємо такий внутрішній стан 

особистості, що спонукає до активності чи руху та скеровує її поведінку в 

напрямі досягнення цілей, а процес формування та закріплення у школярів 

позитивних мотивів навчальної діяльності – як мотивацію навчальної 

діяльності. Отже, головне завдання мотивації навчання – така організація 

навчальної діяльності, яка максимально сприяла б розкриттю внутрішнього 

мотиваційного потенціалу особистості учня. 

У контексті даного дослідження доцільним є зауваження про те, що 

психологи та педагоги виділяють п’ять рівнів навчальної мотивації [1]:  

Перший рівень – високий рівень шкільної мотивації, навчальної 

активності. У таких дітей є пізнавальний мотив, прагнення найбільш успішно 

виконувати всі запропоновані шкільні вимоги. Учні чітко слідують усім 

указівкам учителя, сумлінні й відповідальні, сильно переживають, якщо 

одержують незадовільні оцінки.  

Другий рівень – гарна шкільна мотивація. Учні успішно справляються з 

навчальною діяльністю. Подібний рівень мотивації є середньою нормою.  

Третій рівень – позитивне ставлення до школи, але школа приваблює 

таких дітей поза навчальною діяльністю. Такі діти досить сприятливо 

почувають себе в школі, щоб спілкуватися з друзями, із учителями. Їм 

подобається відчувати себе учнями, мати гарний портфель, ручки, пенал, 

зошити. Пізнавальні мотиви в таких дітей сформовані меншою мірою, і 

навчальний процес їх мало приваблює. 

Четвертий рівень – низька шкільна мотивація. Ці діти відвідують школу 

неохоче, воліють пропускати заняття. На уроках часто займаються сторонніми 

справами, іграми. Мають проблеми в навчальній діяльності.  

П’ятий рівень – негативне ставлення до школи, шкільна дезадаптація. 

Такі діти мають труднощі в навчанні: вони не справляються з навчальною 

діяльністю, відчувають проблеми в спілкуванні з однокласниками, у взаєминах 

із учителем. Школа нерідко сприймається ними як вороже середовище, 

перебування в ній для них нестерпне. В інших випадках учні можуть виявляти 

агресію, відмовлятися виконувати завдання, дотримуватися тих чи інших норм і 

правил. Часто в подібних школярів відзначаються нервово-психічні порушення. 

До того ж, вважаємо за необхідне звернутися до питання типізації та 

структуризації навчальної мотивації учнів. Так, залежно від очікуваних 

результатів учні можуть виявляти різні типи мотивації навчальної 

діяльності (рис. 1). 
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Рис. 1. Типи навчальної мотивації 

 

 

 
Навчальна мотивація має свою структуру й характеризується 

спрямованістю, стійкістю, динамічністю. 

Загальну структуру навчальної мотивації утворюють потреба, смисл 

навчання, мотив навчання, інтерес, бажання й наміри, задача (рис. 2). 
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Рис. 2. Загальна структура навчальної мотивації 

 

Загальновідомим є той факт, що навчальну діяльність школярів спонукає 

комплекс мотивів, у якому можуть домінувати внутрішні мотиви, пов’язані з її 

змістом і виконанням, або широкі соціальні мотиви, пов’язані з потребою 

зайняти певну позицію у системі суспільних відносин. З віком потреби і мотиви 

та їх структура зазнають відповідних змін. На підставі зазначеного 

пропонується виділити такі типи навчальної мотивації, подані на рис. 3. 
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Зовнішня мотивація 

Рис. 3. Типи навчальної мотивації 

 

Зовнішня мотивація заснована на заохоченнях, покараннях та інших 

видах стимуляції, які або спрямовують, або гальмують поведінку людини. У 

разі зовнішньої мотивації чинники, що регулюють поведінку, не залежать від 

внутрішнього «Я» особистості. 

Внутрішня мотивація сприяє одержанню задоволення від роботи, 

викликає інтерес, радісне збудження, підвищує самоповагу особистості. 

Переконані, що внутрішня й зовнішня мотивації по-різному впливають на 

результативність навчання. Так, діяльність, обумовлена внутрішньою 

мотивацією, може тривати досить довго, оскільки вона не залежить від 

зовнішніх факторів впливу, тоді як діяльність, обумовлена зовнішнім мотивом, 

припиняється в разі припинення дії зовнішніх чинників. 
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- розвиток особистості здобувачів освіти засобами різних видів 

мовленнєвої діяльності;  

- здатності спілкуватися українською мовою, мовами відповідних 

корінних народів і національних меншин для духовного, культурного і 

національного самовираження, користуватися ними в особистому і суспільному 

житті, міжкультурному діалозі; 

- збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих 

здібностей [2, с. 3-4]. 

Як бачимо, ключовим аспектом у початковій школі є сформувати 

читацьку компетентність молодших школярів різними методами навчання. 

Тому метою нашої статті є охарактеризувати читання як ефективний метод 

навчання учнів у сучасній початковій школі, зокрема технічні та смислові 

сторони читання, ознаки навчання читання, класифікацію способів читання в 

початковій школі. 

Навчання читання в початковій школі досліджено в психолого-

педагогічній літературі (Л. Виготський, Д. Ельконін, В. Мухіна та ін.) і 

дослідженнях грамоти дітей (Р. Лалаєва, Л. Венедиктова, Е. Мастюкова та ін.). 

Метод навчання – спосіб упорядкованої взаємопов’язаної діяльності 

вчителів та учнів, спрямованої на вирішення завдань освіти, виховання і 

розвитку в процесі навчання [5, с. 118].  

Відомо, що методи навчання пов’язані з рівнем розвитку суспільства, 

науки, техніки й культури. Сучасна початкова школа висуває свої вимоги до 

методів навчання. Це стосується і розбудови української школи взагалі, й 

удосконалення методики навчання зокрема. Ефективність навчання в сучасній 

школі, на нашу думку, залежить від уміння вчителя обрати метод чи прийом 

навчання в конкретних умовах для кожного уроку [4]. 

Сучасний стан літературної освіти молодших школярів – це результат 

довготривалих пошуків педагогів, мета яких – забезпечити потреби суспільства 

й особистості в культурному розвитку. Усе найкраще, що впродовж століть 

засвідчило ефективний вплив на розвиток особистості дитини, знайшло своє 

логічне продовження в сучасній методиці літературної освіти молодших 

школярів. 

Для того щоб дитина навчалася, щоб вона мала змогу зрозуміти 

написаний текст і осмислити його – потрібно читати. Необхідно не просто 

читати, а освоїти усі технічні та смислові сторони якісно читати.  

До технічних відносимо: 

- спосіб (побуквений, відривний складовий, плавний складовий, 

окремими словами, групами слів);  

- правильність (без замін, пропусків, перестановок, повторів, з 

дотриманням норм літературної вимови);  

- виразність (логічне, образно-емоційне, естетичне);  

- темп (25 – 130 слів за хвилину, це впродовж усіх чотирьох років 

навчання в початковій школі). 

Смисловими сторонами є:  

- навички когнітивної читацької діяльності; 
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- навички комунікативної читацької діяльності [3, с. 34-35]. 

Для якісного читання, на нашу думку, виокремлюють такі ознаки:  

1. Свідоме читання забезпечує уміння читати з ясним розумінням змісту 

тексту, описаних подій, зв’язку між ними й уміння оцінити вчинки дійових 

осіб. Ця якість передбачає розуміння смислу як окремих слів та виразів, так і 

всього твору в цілому. Читання учнів молодших класів спеціальної школи не 

завжди буває свідомим. 

2. Правильне читання – це читання без помилок, які впливають на 

усвідомлення прочитаного. Правильність читання вголос полягає у дотриманні 

норм орфоепії, ритмічності, плавності, відсутності повторів, пропусків, 

привнесень, перестановок, замін звуків, складів, тощо.  Найбільш ефективним 

періодом для формування навички правильного читання є 1-3 класи, коли учні 

переходять від побуквеного до поскладового, а потім до читання цілими 

словами. 

3. Швидке читання. У виробленні швидкого читання треба прагнути до 

темпу читання, що відповідає темпу усного мовлення і забезпечує свідоме 

сприймання змісту прочитаного. Але в кожному класі слід добиватися 

нормального для даного класу темпу читання, для якого існують програмові 

вимоги. 

4. Виразне читання – якість читання, при якій за допомогою різних 

засобів інтонації найбільш повно передається емоційний та смисловий зміст 

твору [6]. 

У сучасній методиці виокремлюють низку класифікацій способів 

читання. Результативними способами на нашу думку є:  

 Побуквенний – це читання окремими буквами, воно використовувалося 

раніше, проте на сучасному етапі розвитку читацьких умінь в учнів 

неприпустимо читання побуквенно, оскільки дитина повинна вміти читати хоча 

б по складах, а потім разом. 

 Відривне читання складами. 

 Плавне читання складами і цілим словом. 

 Цілими словами. 

 Цілими словами і групами слів. 

Існує декілька видів читання: читання вголос (голосне), пошепкове 

читання, читання про себе (або мовчазне), читання в парах та 

індивідуальне читання. 

На особливу увагу заслуговує аналіз голосного та мовчазного читання.  

Читання вголос має дві характерні основи:  

1. Психологічні: звуки – це відоме і зрозуміле дітям; букви – це графічний 

код слова, нове для дитини.   

2. Дидактичні: легко контролюється вчителем; активізує роботу всього 

класу; є зразком для слабких учнів; сприяє виразності читання; допомагає 

краще усвідомити прочитане [3, с. 35-36]. 

Виокремимо переваги та недоліки голосного читання.  
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До переваг відносимо: привчання до уважного, послідовного і 

вдумливого читання; сприяння розвитку говоріння, слухання, читання (види 

мовленнєвої діяльності); учні 1-2 кл. читають вголос швидше, ніж мовчки, і 

краще розуміють прочитане. 

Серед недоліків виокремимо такі: учень більше уваги звертає на процес 

читання, а не на зміст; учні 3-4 кл. уголос читають повільніше, ніж мовчки. 

У свою ж чергу читання мовчки також має переваги: менше втомлює 

дитину; прискорює темп; сприяє кращому засвоєнню; формує вміння 

правильно інтонувати речення. Водночас під час мовчазного читання не можна 

перевірити, як учень читає і чи читає взагалі; неякісно формуються навички 

літературної вимови [1]. 

У взаємозв’язку голосного й мовчазного видів читання у 1-2 класах 

переважає читання вголос, з букварного періоду вводять елементи читання 

мовчки. Система роботи складається з читання вголос потім мовчки далі розбір 

прочитаного за попереднім завданням, потім читання вголос і детальний розбір 

оповідання. Для 3-4класів переважає мовчазне читання, система роботи якого 

включає: підготовчу роботу, завдання до читання, мовчазне читання, розбір 

прочитаного за завданням, читання вголос, і детальний аналіз прочитаного [3, с. 

37]. 

Отож, беручи до уваги усе вищесказане, можна зробити висновок, що в 

учнів у сучасній початковій школі здійснюється формування читацької 

компетентності. Усі основні якості, сторони та види читання сприяють 

ефективності у роботі початкової школи, яка є фундаментом освіти. Тому 

важливо кожному учневі багато читати, дізнаватися щось нове та цікаве аби 

збагатити свій словниковий запас, щоб правильно та осмислено відповідати на 

різнопланові запитання. 
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РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ НА УРОКАХ 

ПРЕДМЕТА «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» ЗА ДОПОМОГОЮ 

ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

У педагогічній практиці пізнавальний інтерес розглядають, як засіб 

активізації пізнавальної діяльності учня, як ефективний інструмент учителя, що 

дозволяє йому зробити процес навчання привабливим, виділити в навчанні саме 

ті аспекти, які зможуть залучити до себе мимовільну увагу учнів, змусять 

активізувати мислення, хвилюватися і переживати, захоплено працювати над 

навчальним завданням. Афоризм Йогана Фрідріха Гербарта «Смертний гріх 

учителя ‒ бути нудним» часто визначає розуміння педагогом місця 

пізнавального інтересу в навчанні, який розглядається ним як інструмент 

пожвавлення навчального процесу, що перебуває в його руках. 

Перед сучасною школою, а в особливо початковою, постали завдання, 

спрямовані на виховання в учнів нових ціннісних орієнтацій, багато в чому 

пов’язаних зі сприйняттям навколишньої дійсності, її оцінкою, з діяльністю і 

поведінкою людини в природному середовищі і в суспільстві. 

Реалізації цих завдань сприяють багато навчальні предмети, але 

найбільші можливості має інтегрований курс «Я досліджую світ», яка 

представлена в рамках компонента державного освітнього стандарту для 

початкової школи. Ця освітня галузь передбачає засвоєння молодшими 

школярами знань, які допомагають формуванню у них цілісного погляду на 

навколишній світ, розуміння учнями його матеріальності і пізнаванності, 

сприяють розвитку особистості дитини. 

Важливим засобом активізації пізнавального інтересу сучасних школярів 

є використання у навчальному процесі різних освітніх технологій. У сучасній 

дидактиці використовується багато освітніх технологій, але у при викладанні 

інтегрованого курсу «Я досліджую світ» найчастіше використовуються ігрова 

технологія, групова технологія та інформаційно-комунікативна технологія. 

Одним з напрямів активізації пізнавального інтересу є включення у 

навчальний процес сучасних інформаційних технологій. Їх використання 

допомагає вчителям перейти від пояснювально-ілюстративного способу 

навчання до діяльнісного, при якому дитина стає активним суб’єктом 

навчального процесу, що сприяє усвідомленому засвоєнню знань учнями. 

Мета технології групового навчання ‒ створення умов для розвитку 

пізнавальної самостійності учнів, їх комунікативних умінь та інтелектуальних 

здібностей за допомогою взаємодії в процесі виконання групового завдання для 

самостійної роботи [1]. 
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Колективні форми роботи, що стимулюють спілкування, ніде не є 

настільки корисними для загального розвитку і обов’язковими для дітей, як у 

молодшому шкільному віці. Спілкування покращує обмін інформацією, 

удосконалює комунікативну структуру інтелекту, вчить правильно сприймати, 

розуміти і оцінювати дітей. 

Поняття «ігрові педагогічні технології» включає досить велику групу 

методів і прийомів організації педагогічного процесу у формі різних 

педагогічних ігор. 

На відміну від ігор взагалі педагогічна гра має суттєву ознаку ‒ чітко 

поставлену мету навчання і відповідний їй педагогічний результат, які можуть 

бути обґрунтовані, виділені у явному вигляді й характеризуються пізнавальною 

спрямованістю [2]. 

Гра удосконалює предметну діяльність, логіку і прийоми мислення, 

формує та розвиває вміння і навички ділової взаємодії з людьми. Іншими в 

цьому віці стають і дитячі ігри, вони набувають досконаліших форм, 

перетворюються в розвиваючі. Змінюється їх зміст, збагачуючись за рахунок 

набутого досвіду. Індивідуальні предметні ігри набувають конструктивного 

характеру, в них широко використовуються нові знання, особливо в галузі 

природничих наук, а також ті знання, які набуті дітьми на заняттях працею в 

школі. Інтелектуалізуються групові, колективні ігри. У цьому віці важливо, 

щоб молодший школяр був забезпечений достатньою кількістю розвиваючих 

ігор в школі та вдома і мав час для занять ними. Гра в цьому віці продовжує 

займати друге місце після навчальної діяльності (як провідної) і істотно впливає 

на розвиток дітей. 

Для того щоб навчання стало колективною діяльністю, необхідно, щоб 

кожен учень став суб’єктом цієї діяльності. Байдуже ставлення до навчання, 

пасивна поведінка на уроці, постійна потреба в допомозі та інструкції роблять з 

учня пасивного спостерігача, нездатного самостійно мислити і діяти. Розподіл 

ролей між учителем і школярами, при якому учень поступово стає 

організатором своєї навчальної діяльності (вчить себе), є основною умовою 

навчання як колективної діяльності. Технологія співробітництва ‒ робота в 

групах і парах ‒ сприяє розвитку у молодшого школяра вміння виявляти 

ініціативу, творчість, самостійність в навчанні, сприяє розвитку вміння 

вчитися. 
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ФОРМУВАННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ 

ПРИЙОМІВ АНАЛІЗУ ПЕЙЗАЖНОЇ ЛІРИКИ 
 

Державний стандарт початкової освіти (2018 р.), типові освітні програми 

для закладів загальної середньої освіти (О. Савченко, Р. Шияна) спрямовують 

засвоювати літературу як вид мистецтва слова задля наближення методики 

сприйняття художнього твору молодшими школярами до методики вивчення 

української літератури в старших класах. Зокрема, одним із завдань мовно-

літературної освітньої галузі є «розвиток літературно-творчих здібностей 

молодших школярів» [7, с. 194]. Така наступність забезпечує єдину 

безперервну систему літературної освіти і націлює на формування ключових і 

предметних компетентностей.  

Одним із головних завдань вчителя початкових класів має бути виховання 

учня як громадянина України, творчої особистості з наявною потребою 

«спілкуватися» з книгами, розмірковувати над змістом прочитаного, 

насолоджуватися красою художнього тексту й оригінальними мистецькими 

образами.  

Теоретико-методичні основи навчання літературного читання, зокрема 

формування літературознавчої компетентності молодшого школяра, розкрито у 

дослідженнях В. Бадер, Н. Бібік, Н. Богданець-Білоскаленко, М. Вашуленка, 

Г. олошиної, Н. Гавриш, І. Ґудзик, М. Греб, Н. Грони, А. Каніщенко, Т. Котик, 

Т. Качак, О. Савченко, В. Науменко та ін.  

 Т. Качак визначає літературознавчу компетенцію як одну зі складових 

літературної компетенції, яка зумовлює достатній читацький досвід учня, 

розуміння жанрової специфіки твору, визначення та усвідомлення необхідних 

понять; здійснення грамотного аналізу твору; усвідомлення на практичному 

рівні понять літературознавчого характеру, передбачених програмовими 

вимогами [3, с. 18]. 

До структурних компонентів літературознавчої компетенції належать 

літературознавча пропедевтика (ознайомлення молодших школярів із 

літературознавчими поняттями) та сприймання, аналіз літературного твору.  

Аналіз наукової психолого-педагогічної та методичної літератури 

засвідчує достатній рівень уваги дослідників до методики опрацювання 

ліричних творів. Проте, вважаємо, що сучасні прийоми аналізу пейзажної 

лірики розкрито недостатньо. 

Так, А. Каніщенко, Т. Котик пропонують традиційну методику 

опрацювання віршів: 1) Підготовча робота до сприймання змісту вірша; 

2) Слухання вірша (фонозапис або читає вчитель); 3) Читання вірша учнями; 

4) Словникова робота; 5) Аналіз (розбір) вірша (визначення картин, образів, 
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художніх засобів (метафор, епітетів, порівнянь), перечитування окремих місць 

вірша як відповідь на запитання); 6) Визначення вчителем слів з логічним 

наголосом, логічних і граматичних пауз, місць для читання різним тоном і 

темпом; 7) Повторне читання вірша учнями різними прийомами; 8) Заучування 

віршів напам’ять [1, с. 45; 4, с. 177]. 

Сучасні прийоми аналізу ліричних творів, зокрема, пейзажної лірики, 

знаходимо лише у В. Науменко. Дослідниця звертає увагу в першу чергу на 

емоційність, наявність читацьких переживань. Вчитель має допомогти учням 

відчути передані почуття, «потрібно навчати дітей вдивлятися в художнє слово, 

прислухатися до ритму, відчувати його звучання, щоб воно розкрило свої 

таємниці» [5]. В. Науменко запропоновано такі сучасні прийоми: 

1) Членування тексту на окремі частини, структурні компоненти яких 

(речення) об’єднані загальною смисловою ознакою, тобто мікротемою;  

2) Стилістичний експеримент (відшукування найяскравіших, 

найвагоміших авторських слів, що допомагають точніше створити ліричний 

образ); 

3) Читання тексту під «лінгвістичним мікроскопом» (докладне, 

повільне, із зупинками на незвичайних висловах, словах-загадках (метафорах), 

суто авторських словах; 

4) Спостереження за звукописом (звукові повтори, звуконаслідування), 

тобто фонетичний склад віршів: виділення найуживаніших звуків та 

звукосполучень, голосних та приголосних, з’ясування їхнього впливу на 

загальну картину; 

5) Спостереження за морфологічним складом речень (визначення 

використаних у вірші частин мови та їх ролі у зображенні пейзажу); 

6) Ритмічний малюнок тексту (визначення особливостей ритму рядків) 

довгі- спокійні, розмірені; короткі – жваві). 

7) Композиційний склад (визначення римованих рядків); 

8) Спостереження за синтаксичним складом (короткі речення; 

риторичні запитання; розділові знаки, особливо трикрапка). 

9) Визначення настрою, з яким треба прочитати рядки (пошук слів, 

якими передано стан, почуття ліричного героя; визначення причини 

переживання такого почуття); 

10) Узагальнювальні запитання допомагають зібрати образ, вийти на 

новий рівень сприймання лірики. 

11) Уявлення описаних картин, словесне їх малювання (називання 

уявлюваних об’єктів, визначення фарб, якими наповнена картина). 

12) Зіставлення художніх образів, художніх засобів, використаних 

різними авторами для змалювання однієї і тієї самої картини [5]. 

Наведемо приклад аналізу вірша Дмитра Павличка «Дядько дощ» за 

підручником для 3 класу ЗЗСО О. Савченко [6] з використанням сучасних 

прийомів аналізу: 

1) Вірш складається з трьох смислових частин. У першій частині 

змальовується дощ у лісі, у другій – його зовнішність; у третій – реакція 

природи на дощ; 
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2) Автор майстерно підібрав до образу дощу слова «велетень», «дядько», 

«запорізький в нього шик», що допомагають уявити непереборну силу дощу; 

3) Читання під лінгвістичним мікроскопом виявило такі особливі та 

авторські слова, що допомагають у розкритті образу дощу – «запорізький в 

нього шик», «блискавки – червоний шлик», «довжелезні вуса», «шапка 

сивувата»; 

4) Спостереження за звукописом виявило, що найуживанішими звуками 

у вірші є «д», «в», «а», звукосполучення «га», що створюють образ гучного 

дощу; 

5) Спостереження за морфологічним складом: дієслова стоїть, сміється, 

дудонить, одягнувся, розвіва, тремтить допомагають уявити дощ в динаміці, в 

русі; прикметники запорізький, довжелезні, червоний, сивувата допомагають 

уявити зовнішній вигляд дощу; 

6) Ритмічний склад рядків довгий розмірений; 

7) Композиційний склад (визначення римованих рядків: лісом-залізом, 

сяга-га, свято-сивувати, шик-шлик, вуса-руса; розвіва-трава); 

8) Спостереження за синтаксичним складом (речення довгі, розповідні, 

окличні; розділові знаки – тире, знак оклику, крапка, кома, дві крапки); 

9) Визначення настрою, з яким треба прочитати рядки (настрій читання 

грізний, серйозний, сердитий, слова «він сміється, мов залізом, дудонить: -Га-

га, Га-га» передають грізні почуття героя – дядька Доща, а слова «тремтить», 

«тіка» – почуття страху у навколишньої природи); 

10) Узагальнювальні запитання (Отже, ким уявив дощ Дмитро 

Павличко? – Запорізьким козаком, сильним, безстрашним). 

11) Уявлення описаних картин, словесне їх малювання (уявлювані 

об’єкти – дощ, грім, блискавка, ураган; картина наповнена сірими, чорними та 

червоними фарбами); 

12) Зіставлення художніх образів, художніх засобів, використаних 

різними авторами для змалювання однієї і тієї самої картини. У вірші Н. 

Карпенко «Нам би дощику» [2] дощ уявляється милою, бажаною птахою, 

стоголосою та срібнокрилою. 

Отже, для формування належного рівня літературознавчої компетентності 

молодших школярів, повноцінного естетичного сприймання ними віршованих 

творів на уроках літературного читання необхідно використовувати як 

традиційні, так і сучасні прийоми аналізу пейзажної лірики. 
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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Творчість дитини – це цілеспрямована, активна її діяльність, спрямована 

на пізнання та перетворення дійсності, створення нових, оригінальних 

предметів, витворів тощо, які ніколи ще не існували, з метою вдосконалення 

матеріального та духовного життя суспільства.  

Одним з найважливіших чинників творчого розвитку особистості є 

створення умов, що сприяють формуванню їх творчих здібностей. Педагогічна 

система Василя Сухомлинського, як зазначають її дослідники М.Я. Антонець, 

В.Г. Кузь, Н.С. Побірченко, А.Я. Розенберг, М.І. Мухін та ін., базується на 

науково обґрунтованій меті виховання – всебічному розвитку людини як 

особистості. Сьогодні усвідомлюється необхідність підвищити увагу до 

процесу формування особистості, надання їй можливості вільного творчого 

розвитку. У власній творчій діяльності В.О Сухомлинський виходить з 

положень класичної педагогіки про важливість дошкільного і молодшого 

шкільного віку у формуванні людської особистості та великі потенційні 

можливості для розвитку і виховання в ці роки. 

Дуже важливо, щоб основні інтелектуальні вміння, потрібні для 

успішного оволодіння змістом шкільної освіти, для самостійного засвоєння та 

осмислення навчального матеріалу, для розвитку пізнавальних сил і здібностей, 

починали закладатися саме у цей період. Цей вік багатий на приховані 

можливості розвитку, які важливо своєчасно помічати і підтримувати. З 

приходом дитини до школи, основною діяльністю стає навчально-пізнавальна, 

по-перше, тому, що саме через неї здійснюється процес активного пізнання 

малюком навколишнього світу, який спрямований на оволодіння системою 

знань з різних наукових сфер, по-друге, саме у навчальній діяльності 
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починають формуватися як основні якості молодшого школяра, так і окремі 

психічні процеси; розвиватися здібності, нахили, які стануть основою розвитку 

школяра. З психологічної точки зору молодший шкільний вік є сприятливим 

періодом для розвитку творчих здібностей тому, що в цьому віці дитина вперше 

усвідомлює відношення між ним і навколишнім світом, починає розбиратися в 

громадських мотивах поведінки, моральних оцінках, значущості конфліктних 

ситуацій, тобто в цьому віці формування особистості набуває свідому фазу. 

Якщо раніше провідною діяльністю була гра, то тепер головним стало навчання 

– еквівалент трудової діяльності, причому оцінка інших залежить і 

визначається шкільними успіхами дитини [4, с. 12].  

У молодшому шкільному віці в перші дні відбувається поділ гри і праці, 

тобто діяльності, здійснюваної заради задоволення, яке отримає дитина в 

процесі самої діяльності, спрямованої на досягнення об’єктивно значущого і 

соціально оцінюваного результату. Це розмежування гри і праці в тому числі і 

навчальної праці, є важливою особливістю шкільного віку [4, c. 8]. Інтерес у 

навчанні є своєрідним епіцентром активізації навчання, розвитку. Важливою 

проблемою сучасної школи є формування творчої активності учня. Для вчителя 

важливо зробити навчальний процес творчим, осмисленим, активізувати всю 

пізнавальну діяльність школярів.  

Розвиток творчих здібностей необхідно розпочинати з ранніх років, 

враховуючи наявні нахили дитини. Чим раніше починається розвиток 

здібностей, талантів, тим більше шансів на їх розкриття. У дитячому віці учень 

більше здібний до творчості, ніж у зрілому, тому що на нього не впливають 

різного виду стереотипи. Тому, перед вчителем стоїть завдання не тільки 

повідомити матеріал і перевірити знання, а виявити досвід учнів щодо 

викладеної вчителями інформації. Найголовніше завдання вчителя в будь-якій 

ситуації –створити творчу атмосферу, більше того, педагог повинен розуміти 

психологічну сутність цього процесу. Це насамперед не насильне навчання, а 

заохочення до пізнання, повага інтелектуальної сили дитини.  

В початкових класах приорітети надаються розвивальній функції 

навчання, культу самостійності і нестандартності думки, який забезпечує 

здоровий інтелектуальний клімат класу [3, c. 12]. Треба прагнути зробити 

навчання не простішим, а зрозумілішим. Серед найважливіших засобів 

розвитку творчих здібностей, в його педагогічній системі виділялись природа в 

усіх проявах своєї краси, мистецтво, література, живопис, музика, українське 

слово, казка, пісня. Особливого значення в розвитку творчих здібностей дитини 

педагог бачив у природі, в якомога більш ранньому прилученні дитини до 

краси навколишнього світу.  

Сприймання і осмислення природи – це основа формування творчих 

здібностей дитини. Проте слід зауважити, що одне й те саме завдання може 

стимулювати розвиток творчих можливостей одних учнів і гальмувати – інших. 

Тобто для одних це завдання творче, а для інших – навчальне. Майстерність 

педагога і полягає в тому, щоб усіх учнів залучати до розв’язання 

різноманітних творчих завдань. Доцільно висловити певні рекомендації 

педагогам щодо розвитку творчих здібностей молодших школярів: організувати 
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спостереження (молодші школярі «дивляться», але «не бачать», потрібно 

акцентувати увагу дітей на суттєвому, новому, тому, що робить працю 

оригінальною); впроваджувати в практику навчання уроки мислення серед 

природи, на яких розвиваються творчі здібності дітей; стимулювати творчу 

уяву, бо діти яскраво сприймають світ, для них характерна особлива 

емоційність уяви. потрібно допомогти зрозуміти побачене, почуте, пережите, 

допомогти віднайти зв’язки, відношення між явищами та предметами; 

розвивати потребу творчості, створювати атмосферу престижності творчого 

процесу, варто використовувати притаманну дітям цього віку імпульсивність та 

спрямувати її на творчість: запропонувати придумати риму, загадку, казку, 

самостійно віднайти що-небудь цікаве у природі тощо.  

Тому завдання педагога – дозволити дитині отримати почуття 

задоволення від власних досягнень, від власної творчої праці. Також через світ 

мистецтва вести дитину до розуміння краси природи, людини, людей, світу, 

виховувати культуру почуттів. Надзвичайно велику роль Сухомлинський 

відводив емоційній стороні розвитку особистості, зокрема формуванню вміння 

емоційно-естетичної оцінки дійсності. «Слово, – зазначав В.О.Сухомлинський – 

це найтонший різець, здатний доторкнутися до найніжнішої рисочки людського 

характеру. Вміти користуватися ним- велике мистецтво» [1, c. 167] Краса 

рідного слова для маленької дитини починається з народної казки, 

невичерпного джерела мудрості та виховання любові до рідної землі. Вихованці 

В.Сухомлинського не лише з захопленням слухали і читали казки, але й з 

неменшим захопленням створювали власні: про красу природи і 

навколишнього світу, про прекрасних людей – трудівників, які живуть поруч, 

про все, що хвилювало і бентежило щиру дитячу душу.  

На кожному конкретному етапі суспільства домінують певні орієнтири, 

що задають напрямок у вирішенні проблем навчання та виховання 

підростаючого покоління. Нині в українській школі таким орієнтиром є 

творчий фактор, що визначає основу духовності людини. Саме перед 

початковою школою постає необхідність опанування технологією формування 

творчого потенціалу дитини, зокрема її творчих здібностей.  
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СПРЯМОВАНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ У ГАЛУЗІ 

ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ НА ПІДТРИМКУ ДІТЕЙ З 

ПСИХОФІЗИЧНИМИ ВАДАМИ 
 

Низька соціальна захищеність населення, зниження рівня якості життя, 

складна екологічна ситуація, низький рівень медичного обслуговування 

громадян у нашій країні є однією з першопричин зростання кількості дітей з 

обмеженими психофізичними можливостями. Саме тому основним завданням 

сучасної науки є сприяння повноцінній соціальній адаптації таких дітей, 

інтеграції їх у суспільство шляхом впровадження системи інклюзивного 

навчання. У зв’язку з цим актуальним є питання забезпечення процесу 

формування професійної спрямованості майбутніх фахівців, у тому числі і 

психологів, на корекційну підтримку дітей з психофізичними вадами. У цьому 

контексті у вітчизняній науці є численні напрацювання. Зокрема вони 

представлені у дослідженнях Г. В. Афузової, В. І. Бондаря, З. В. Огороднійчук, 

В. М. Синьова та ін. 

Спрямованість виступає важливою стійкою властивістю особистості, 

обумовлюючи весь її психічний склад, особистісну індивідуальність і 

своєрідність. Спрямованість виступає джерелом активності людини, 

визначаючись потребами, інтересами, переконаннями, ідеалами, схильностями, 

установками і прагненнями особистості. Спрямованість об’єднує ті внутрішні 

психологічні умови, які детермінують соціальну активність людини, і 

нерозривно пов’язана з участю людини в соціальних процесах.  

Професійна спрямованість – це психологічна готовність особистості до 

обраної професійної діяльності, що виражається в пізнавальному інтересі, 

потребах, ціннісних орієнтаціях, переконаннях, світогляді, професійних 

намірах і професійних уявленнях. Структурою професійної спрямованості є ряд 

взаємопов’язаних складових (мотиваційна, цільова, емоційна, когнітивна, 

контрольно-оцінна і вольова), які утворюють три компоненти: 1) мотиваційно-

цільовий, представлений вектором «мотив – ціль»; 2) емотивно-гностичний, 

представлений чуттєво-інформаційними утвореннями; 3) регулятивний, що 

утворюється контрольно-оцінною і вольовою складовими.  

В залежності від ступеня відповідності домінуючого мотиву переваги 

професії її об’єктивному змісту традиційно розрізняють три рівні 

сформованості професійної спрямованості: високий, середній і низький. У разі, 

коли професійна спрямованість взагалі відсутня або знаходиться на стадії 

початкового формування, слід говорити про її несформованість. Враховуючи 

трикомпонентність структури професійної спрямованості на корекційну 



32 

 

підтримку дітей з психофізичними вадами, слід зазначити, що усі компоненти 

професійної спрямованості майбутніх психологів у процесі її формування 

можуть знаходитися на різному рівні сформованості. 

Провідне місце в системі психологічної допомоги дітям з 

психофізичними вадами, особливо в умовах переходу сучасної спеціальної 

освіти до соціальної інтеграції та інклюзивного навчання осіб з обмеженими 

психофізичними можливостями, займає психокорекційна підтримка. 

Ефективність психокорекційної підтримки залежатиме від психологічної 

готовності майбутніх психологів до професійної взаємодії із зазначеною 

категорією осіб. Безпосередніми завданнями психологічної корекційної 

підтримки дітей з психофізичними вадами в першу чергу є їх психосоціальна 

адаптація. Не менш важливою є також психологічна підтримка сімей, які 

виховують таких дітей, особливо на етапі інтеграції дитини з обмеженими 

психофізичними можливостями шляхом інклюзії у коло однолітків з 

нормальним рівнем розвитку. Під час надання корекційної підтримки дітям з 

психофізичними вадами чітко актуалізується стимулююча функція професійної 

спрямованості, яка забезпечує професійно-особистісну стійкість незалежно від 

негативного впливу зовнішніх факторів, а також визначається її провідна роль у 

підготовці психологів для роботи з вищезазначеною категорією дітей.  
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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 2 КЛАСУ НА 

УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ ЗАСОБАМИ 

МЕДІАТЕКСТІВ 

 
У час появи нових соціальних і економічних відносин, глобальних 

перетворень та інтеграції у сучасний освітній простір, найактуальнішим 



33 

 

завданням, яке має ставити перед собою сучасне суспільство, є розвиток і 

формування творчих здібностей особистості, яка може стати в майбутньому 

справжнім творцем історії. Адже розвиток творчих здібностей в учнів є 

важливим не тільки через те, що сучасна освіта поставила важливе завдання, 

зокрема, формування творчої особистості учня, й тому, що людина, яка творчо 

й нестандартно мислить, знаходить швидше вихід із різних ситуацій, легше 

адаптовується до життя. Творчість є засобом підвищення емоційного тонусу, 

способом закріплення комплексу емоційно-вольової регуляції і, що є головним, 

актуалізує позитивну гаму переживань, яка породжує ефективну працю, радість 

від зробленого, почуття впевненості у своїх силах, у власних творчих 

здібностях і творчому потенціалі [1].  

На розвиток творчого потенціалу учня має вплив використання 

інноваційних освітніх технологій. Однією з таких технологій є використання 

медіа засобів на уроці. Наприклад, використання медіатекстів. 

«Медіатекст» – це поняття, яке, як стверджують науковці, досить нове 

для вчителя початкових класів, воно не достатньо описане в методичній 

літературі, але, як свідчить досвід, у навчальному процесі використання 

медіатекстів дозволяє широко його розуміти й розглядати будь-який текст через 

сучасні медіа як медіатекст [2]. 

Серед загальних результатів навчання мовно-літературної галузі освіти у 

Державному стандарті початкової освіти є такі, що спрямовані на формування 

умінь аналізувати, виокремлювати, інтерпретувати, критично оцінювати 

інформацію у медіатекстах, користуватися нею для збагачення свого досвіду, 

уміти створювати медіатексти. 

Усі види медіа за допомогою медіатекстів передають повідомлення, 

викладені у будь-якому жанрі та вигляді медіа. Зв’язок із медіа має вплив у 

сфері освіти й виховання, формування свідомості й поведінки, реакцій та 

поглядів, поширення інформації та ін. Сучасна освіта має на меті навчити 

молоде покоління розуміти медіа інформацію та її механізми, розуміти 

наслідки впливу на інших. 

На уроках літературного читання медіатексти використовують із метою 

формування читацької культури в учнів. Тобто, комп’ютер, який дуже часто 

відволікає дитину від книг, можна зробити союзником та помічником для 

мотивації свідомого читання. Комп’ютерні технології та Інтернет є 

інноваційними засобами, які використовують вчителі на уроках літератури. 

Вони стимулюють інтерес учнів до художніх творів, вивільняють багато часу 

для творчої співпраці учні та вчителя [2].  

Якщо характеризувати роботу з медіатекстами саме в 2 класі, то можна 

стверджувати, що учні мають опанувати засоби аналізу медіатекстів, доступних 

через різноманітні медіа: аудіальні (аудіокнига, радіовистава, радіореклама 

тощо), візуальні (рекламна листівка, комікс, дитячий журнал тощо), 

аудіовізуальні (відеореклама, мультфільм, телепрограма, сайт дитячого 

журналу, комп’ютерна гра тощо). 
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Робота з медіатекстами сприяє розвитку критичного мислення, умінню 

аналізувати та адаптувати інформацію, розвиває уяву, творчість і робить з учня 

справжнього творця медіатекстів. 
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РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОЇ СФЕРИ 

ПЕРШОКЛАСНИКІВ 

 
Характер соціальної ситуації розвитку дитини, його потяг до засвоєння 

соціальних норм і правил поведінки визначають і акцепти емоційної регуляції. 

Емоції все гостріше починають виділяти в якості об’єкта і цілей іншу людину 

як носія конкретних норм, повноважень і соціального статусу. Останній 

атрибут виступає для нього як активна або пасивна позиція у взаємодії. Так, 

наприклад, дитина відповідає агресією на агресивні дії однолітків, але спокійно 

допускає агресію зі сторони меншої за віком. Ця дитина не рівня, але школяр 

пробачає їй багато. Дитину можна терпіти і можна не терпіти, але ненавидіти її 

неможливо, бо для школяра ця дитина вже не є супротивником, а лише 

надокучлива перешкода. Звичайно, в умовах сімейного спілкування «скинутий 

з трону» дитина може не тільки постійно ревнувати з приводу підвищеної уваги 

до молодшої дитини, але й педагогічно невірною позицією дорослих 

випробовувати ненависть у ставленні до свого брата чи сестри. При цьому 

різниця у віці вже не виступає вагомим фактором взаємин. 

Часто дитина сама стає ініціатором конфліктів з дорослими, «вступаючи» 

зі своїми зауваженнями з приводу невірного виконання дорослих своїх 

обов’язків або ролевих розпоряджень. Хоча дитина ще залежна від дорослого у 

своїй поведінці, проте в процесі рольової гри (наприклад «дочки-матері») 

відбувається автономізація уявлення дитини про рольові обов’язки дорослих. 

Поява у дитини негативного ставлення до порушення дорослими зрозумілих і 

прийнятних норм поведінки цілком відповідає нормальному формуванню 

особистості і не може розглядатись як показник вікової кризи. 

Виключна фіксація на особистих дослідженнях і повне ігнорування 

особистих вчинків вже не можуть розглядатись як неминучі явища. З цим 

пов’язане уявлення про появу у шкільному віці емоційної децентрації як 
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показника нормального формування особистості. Емоційний відгук на стан 

іншої людини виникає у дитини задовго до того, як вона набуває здатність 

оцінювати ситуацію з точки зору іншої людини. Як відомо, навіть дії дитини з 

організації сюжетно-рольової гри не мають рефлекторного характеру, хоч і 

припускають створення попереднього образу і послідовне обговорення 

правильного виконання. 

Шестирічний період є унікальною, неповторною фазою емоційного 

розвитку людської особистості. Почуття і переживання дитини стають 

складнішими, більш диференційованими. Активно формуються морально – 

етичні, інтелектуальні й естетичні категорії (хороший – поганий, гарний 

негарний, добрий злий та ін.). Розвиваються почуття сорому, власної гідності, 

справедливості, гумору, вміння поставити себе на місце іншого, 

співпереживати з ним. Емоційні переживання дедалі більше набувають 

вербалізованого характеру («Я ображений на тебе»). Яскраво виявляються 

симпатії й антипатії, вказується потреба у визнанні і схваленні, у розумінні, 

підтримці та любові. Отже, шестирічки мають багаті й різноманітні емоційні 

переживання, які виявляються у стосунках з близькими людьми й забезпечують 

становлення людського начала в особистості дитини. 

Г. М. Бреслав описує ряд специфічних проявів емоційних відхилень, що у 

шкільному віці свідчать про: 

– відсутність «комплексу пожвавлення», усмішки, чітких мімічних 

реакцій: неадекватна емоційна реакція на дії дорослих; апатія і байдужість у 

взаємодії з близьким дорослим. 

У період раннього дитинства про: 

– відсутність здатності відгукуватися на емоційний стан близької людини; 

 – відсутність чітко диференційованої емоційної реакції на різних людей; 

– відсутність позитивної реакції на нові іграшки; 

– надмірну інтенсивність і тривалість емоційного відгуку на емоційний 

стан близької людини; 

– надмірну обережність та острах перед безпечними предметами: 

– депресію, тривалість якої неадекватна силі впливу; 

– байдужість і апатію; 

– відсутність емоційної децентрації в здатності співпереживати з іншими 

у реальній або уявній ситуації (у нормі дитина ототожнює себе з персонажами 

казки і переживає разом з ними усі колізії); 

– відсутність емоційного прогнозу, тобто вміння передбачати можливу 

реакцію іншої людини на той чи інший вчинок. Це ускладнює формування 

довільної поведінки, почуття сорому, знімає гальма, спричинює виникнення 

емоційної розбещеності; 

– відсутність емоційної саморегуляції, вміння стримувати свої емоційні 

прояви, робити їх адекватними ситуації; наявність значної кількості 

необґрунтованих страхів, що супроводжують усе життя дитини. 

Завдання психологів, педагогів-вихователів закладів середньої освіти, 

методистів полягають в тому, щоб надати таким сім’ям кваліфіковану 

методичну допомогу у створенні нормального сімейного мікроклімату. 



36 

 

Список використаних джерел 
1. Бех І. Д. Інваріанти особистісно-орієнтованого підходу до виховання дитини /І 

. Д. Бех. // Поч. школа. – 2001. – №2. – С.3-7 

2. Каюков В. Духовні ідеали сім’ї – першооснова життя дитини /В.Каюков // 

Початкова школа. – 2003. – №3. – С. 12-15. 

3. Кононко О. Л. Соціально-емоційний розвиток особистості. /О. Л. Кононко – К. 

Освіта, 1998. – 254с. 

4. Сухомлинський В. О. Педагогіка серця. Вибрані твори в 5-ти томах. – Т. 5. / 

В.О.Сухомлинський – К.,1980. – 345с. 

 

 

Дементьєва Катерина, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Науковий керівник: к. біол. н., доцент Голуб Н. П. 

 

ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ 

МІНІМАЛЬНИХ ДИЗАРТРИЧНИХ РОЗЛАДАХ У ДІТЕЙ 
 

Державна політика в Україні націлена на захист прав дітей з особливими 

освітніми потребами. Сучасні тенденції розвитку суспільства, що 

висвітлюються в державних документах (Національна доктрина розвитку 

освіти України в ХХІ столітті, Національна стратегія розвитку освіти в Україні 

на період до 2021 року, Державний стандарт початкової освіти), зумовлюють 

необхідність удосконалення змісту освіти, зокрема посилення уваги до дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку. 

Сьогодні в Україні продовжується впровадження освітньої реформи, 

невід’ємною частиною якої є інклюзивна освіта. Обраний нашою країною 

напрям на створення належних умов навчання для дітей з особливими 

освітніми потребами є кроком до впровадження європейських принципів 

освіти. 

Інновації у спеціальній освіті передбачають розробку та впровадження 

нових форм, методів і засобів підвищення ефективності корекційно-

педагогічного процесу. Інклюзивна освіта потребує змін на всіх рівнях освіти, 

оскільки це особлива система навчання, яка охоплює різноманітний контингент 

учнів і диференціює освітній процес, зважаючи на потреби дітей усіх груп та 

категорій [2]. 

Стерта дизартрія як вид мовленнєвого порушення, була виявлена 

відносно недавно. У вітчизняній літературі цей вид мовленнєвої патології 

вперше був виділений у 50‒60 роках XX століття [3]. Дизартрію розглядають як 

порушення вимовної сторони мови, зумовлене органічною недостатністю 

іннервації мовного апарата. При дизартрії спостерігається несформованість усіх 

ланок механізму звуковимови, наслідком цього є голосові та артикуляційно-

фонетичні дефекти. В легких випадках, коли дефект переважно виявляється в 

артикуляційно-фонетичних порушеннях, мова йде про стерту форму дизартрії.  
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Актуальність означеної проблеми сьогодні пояснюється новими 

вимогами до розвитку мовленнєвої компетентності дітей із особливими 

освітніми потребами. У цьому зв’язку пошук результативних методик розвитку 

у дітей із стертою дизартрією набуває в логопедії особливої значущості. 

Питаннями корекції дизартрій займались О. Ф. Архіпова, Л. М. Дідкова, 

Л. В. Лопатіна, О. М. Мастюкова, О. В. Правдіна, Ю. В. Рібцун, К. А. Семенова, 

Н. В. Серебрякова, О. А. Токарєва та ін. Більшість авторів відмічають 

необхідність проведення цілеспрямованої роботи з розвитку загальної 

моторики, артикуляційної моторики, дрібної моторики пальців рук, а також 

проведення пальчикової гімнастики, дихальних та голосових вправ. 

Основним механізмом порушення при дизартріях є неспроможність 

забезпечити реалізацію мовленнєво-рухових програм, внаслідок органічного 

ураження центральної нервової системи. Стерті форми дизартрій за своїми 

проявами характеризується незначним вираженням симптомів, їх 

неоднорідністю та різним співвідношенням як мовленнєвої, так і немовленнєвої 

симптоматики. Наявні у спеціальній літературі дослідження проблеми 

порушення мовлення у дошкільників зі стертою дизартрією в основному 

відображають особливості просодики, вживання граматичних та лексичних 

категорій, особливостей зв’язного мовлення, [1; 3]. 

Залежність розвитку мовлення від сенсорних функцій, моторики та 

інтелекту обумовлює необхідність корекції порушень мовлення у дітей при 

дизартрії у поєднанні зі стимуляцією їхніх сенсорних та психічних функцій. Це 

забезпечить формування мовлення як цілісної психічної діяльності. 

Корекційна робота при дизартріях має бути комплексною. Корекцію 

артикуляції необхідно поєднувати з формуванням звукового аналізу слова, 

розвитком лексико-граматичної будови та зв’язного мовлення. Специфіка такої 

роботи полягає у доповненні її логопедичним масажем, гімнастикою, 

лікувальною фізкультурою, фізіотерапевтичним лікуванням. Вибір виду 

корекційних завдань залежить від помилок відтворення складової структури 

слова та аналізу процесу вимовляння слів. Важливого значення необхідно 

надавати розвитку кінестетичного та кінетичного орального праксису. 

Отже, корекційна робота при мінімальних дизартріях має базуватися на 

етапності та послідовності використання різних логопедичних технологій у 

навчальному процесі, враховуючи ступінь органічного ураження 

артикуляційного апарату в досліджуваної категорії дітей. Вона передбачає 

формування мовленнєвих компетентностей, враховуючи ступінь ураження 

центральної нервової системи та тяжкість мовного дефекту. 
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Проблема формування здорового способу життя попри її, здавалося б, 

суто спеціальний науковий характер, є предметом інтенсивних і різнобічних 

досліджень учених як минулого, так і сучасності. Спроби здійснення теоретико-

прикладних напрацювань із проблем формування здорового способу життя в 

науці почали наростати в XIX ст. Це пояснюється глибокими соціокультурними 

змінами, які відбулися в суспільному житті європейців. Найголовніша з них 

полягала в появі такого явища, як конкуренція, що виникла в результаті 

промислової революції й утвердилась в економіці. У суспільній свідомості 

формується нова культура й нова ідеологія тіла, яка ґрунтувалася на принципах 

гігієни та відродження спорту. Порушувались такі проблеми як пропаганда 

здорового способу життя, питання санітарно-гігієнічних норм, гармонії людини 

з довкіллям. Так, видатний педагог П. Лесгафт активно боровся за 

оздоровлення народу, розробив свою систему фізичної освіти, спрямовану на 

виховання гармонійної особистості, її фізичний розвиток, приділяючи 

однаковою мірою увагу оздоровчим та освітнім завданням фізичного 

виховання. В. Бєлінський, М. Добролюбов, Д. Писарєв, М. Чернишевський 

надають поняттю «здоровий спосіб життя» медико-гігієнічного спрямування, 

розглядаючи його таким, що виключає дію шкідливих для здоров’я факторів і 

визначається лише умовами праці, побуту, характером харчування. 

На думку багатьох науковців досліджуваної проблеми (Н. Коцур, 

С. Омельченко, А. Чаговець, О. Шиян та ін.) лише у XX столітті виникло 

реальне підґрунтя для розвитку проблеми формування здорового способу 

життя. Важливо підкреслити, що вже у першій половині XX століття 

з’являються аналітичні праці, розробляються теоретичні і практичні аспекти 

проблеми формування здорового способу життя, проводиться наукове 

дослідження з історії формування здорового способу життя (В. Коган, 

В. Величко), постають питання організації мережі дитячих оздоровчих 

інституцій (вакантні села, «дачі-колонії», які можна вважати попередниками 

піонерських і сучасних оздоровчих таборів), популяризуються наукові знання 

серед населення, пропагується здоровий спосіб життя. Так, видатний 

український вчений Д. Заболотний опублікував роботу «Вісті до селян про 

науку і народне здоров’я на Україні» (1921 р.), в якій у доступній формі 

висвітлив значення здорового способу життя для збереження здоров’я людини. 

Вищезазначена діяльність розгорталася в руслі загальнопедагогічних 

завдань, які розв’язувала українська громадськість у вказаний період. Як 
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підтвердження, проблеми формування здорового способу життя знайшли 

відображення в матеріалах Першого Українського Педагогічного Конгресу 

1935 р. у Львові, а саме, низький санітарно-гігієнічний рівень життя 

українського народу, недостатнє харчування, часто навіть голод, хвороби 

(педикульоз, туберкульоз), висока смертність. Кризова ситуація із здоров’ям 

українців посилювалася ще й вживанням населенням алкоголю й тютюну. 

Змінити спосіб життя дорослого населення вважалося неможливим через його 

неграмотність та консерватизм, та з огляду на майбутнє – конче необхідно. 

Тому вирішення цієї проблеми вбачалося в діяльності української школи, 

наголошувалося на: «необхідності ввести в програми шкільного навчання 

гігієну, підготувати кадри вчителів гігієни й придбати шкільних лікарів-

гігієністів, завести для шкіл інституцію шкільного психолога, почати гігієнічне 

виховання в родинах через установи «Батьківських Кружків», зміцнювати в 

громадянстві переконання, що протиалкогольне й протинікотинне виховання 

шкільної молоді є одним із дуже важливих засобів для її духовного, фізичного і 

етично-морального розвитку, вчитель повинен зміцнювати в собі свідомість, 

що найважливішим засобом пропаганди є власний приклад, пропонувалося 

взяти «добрі зразки» других народів, змінені «відповідно до української 

психіки» [1]. 

Проаналізовані факти свідчать, що саме в утвердженні гігієнічних 

принципів профілактики, здійсненні комплексу заходів первинної 

профілактики й просвіті у першій половині XX століття в Україні вбачався 

шлях до розв’язання проблеми формування здорового способу життя. 

Позитивним вважаємо спроби вирішення проблеми формування здорового 

способу життя молоді через шкільну освіту. 
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Освіта – одна з найважливіших складових суспільства. З одного боку вона 

залежить від процесів, що відбуваються в суспільстві, повинна швидко 

реагувати та відповідати стану науково-технічного прогресу, тенденціям 

розвитку економічної сфери країни, а з іншої – вона впливає на всі процеси, що 

відбуваються в навколишньому світі, оскільки готує фахівців, розвиває 

особистість, формує певні життєві погляди. Тому особливої уваги заслуговує 
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сучасний стан, проблеми впровадження та перспективи інновацій в освіту 

нашої країни. 

Велика проблема постала в підготовці до ЗНО з хімії учнів 11-го класу. 

Узагальнення результатів ЗНО останніх років свідчать про те, що українські 

діти можуть впевнено відтворити знання, водночас їм важко використовувати 

знання в нестандартних ситуаціях. Деякі лабораторії у школах недостатньо 

оснащені, для того щоб візуально показати усі особливості хімічних реакцій, 

які необхідно знати 11-тикласникам, щоб успішно здати ЗНО. А в теперішніх 

карантинних умовах про ефективне вивчення хімії без певних технологій не 

може йти і мови. Інноваційні технології та їх правильне використання може 

вирішити дану проблему. Необхідною умовою ефективної інноваційної 

діяльності вчителя на уроці, є спеціальна підготовка, керівника, педагога, 

нагромадження та осмислення досвіду такої діяльності, внутрішня 

налаштованість на пошук та осягнення нового. Молодим фахівцям набагато 

легше використовувати певні методи інноваційного навчання. 

Важливим кроком у розв’язанні проблеми впровадження інформаційних 

технологій навчання стали роботи М. Бухаркиної, С. Дендебер, М. Жалдак, 

В. Загорського, О. Ключникової, Л. Луцевич, С. Манойлової, Ю. Машбіца, 

М. Моісєєвої, Е. Полат, О. Пєхот Е. Раткевич Г. Селевко, Н. Тализіної, 

О. Тасенк, Н. Титаренко, В. Шолоховича та ін. Способи використання 

інформаційно-комунікаційних технологій різноманітні: робота всім класом і 

групами, парами або індивідуально. Вони обумовлені не тільки наявністю чи 

відсутністю достатньої кількості апаратних засобів, але й дидактичними 

цілями. Використовують інформаційні технології на різних етапах уроку: 

перевірки домашнього завдання, вивчення нового матеріалу, закріплення знань. 

Актуальність проблеми полягає в тому, що в сучасному вимогливому та 

швидкозмінному соціально-економічному середовищі рівень освіти значною 

мірою залежатиме від результативності запровадження технологій навчання, 

що ґрунтуються на нових методологічних засадах, умінні чітко і правильно, а 

головне в режимі онлайн, подати необхідний матеріал з даного предмету. 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 

• дізнатися про використання інноваційних технологій на уроках хімії 

для 11-го класу в українських школах; 

• з’ясувати їх смислове навантаження та способи їх використання; 

• виявити найчастіше використані технології; 

• здійснити аналіз проблем використання цих технологій.   

Використання нових педагогічних технологій у навчально-виховному 

процесі дозволяє вчителям реалізувати свої педагогічні ідеї, а учням дає 

можливість самостійно вибирати освітню траєкторію – послідовність і темп 

вивчення тем, систему тренувальних завдань і задач, способи контролю знань. 

Так реалізується найважливіша вимога сучасної освіти – вироблення в суб’єктів 

освітнього процесу індивідуального стилю діяльності, культури 

самовизначення, відбувається їхній особистісний розвиток. 

У інноваційних програмах підготовки і навчання закладаються принципи 

розвитку практичних навичок з одночасною теоретичною підготовкою. 
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Реалізація такого підходу стала можливою у зв’язку з бурхливим розвитком та 

здешевленням електронно-обчислювальної техніки і прогресом у сфері 

створення віртуальної реальності. В реальному часі, створено безліч додатків 

технології віртуальної реальності тощо. При цьому сфера застосування таких 

технологій постійно розширюється. Тому актуальність дослідження, щодо 

використання подібного у роботі з учнями 11 класу в школах України очевидна. 

На матеріалі використання інноваційних технологій у двох 

загальноосвітніх школах Благовіщенського району, що є частиною України, 

досліджено пристосування вчителів до новітніх технологій та прогрес учнів 11-

тих класів у вивчені хімії під час карантину, з впровадженням нових для школи 

методик.  

Отже, використання інновацій, а саме презентацій, аудіо-записів, відео-

демонстрацій та іншого дозволяє вчителю врахувати можливості кожного учня 

зокрема, зважаючи на їх вік, розумову діяльність й інші чинники. Вдале 

використання інноваційних технологій у поєднанні з традиційними методами 

навчання підвищує інтерес учнів до вивчення хімії, зростає їх активність, 

посилює у них прагнення здобувати знання самостійно. Але для підтримання 

цієї активності на уроці, потрібно мати певний асортимент різноманітних 

педагогічних програмних засобів та вміло володіти ними. 
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ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 

КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ В УЧНІВ МОЛОДШОГО 

ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Одним із першочергових завдань вчителів початкових класів є виявлення 

мотивованих та обдарованих дітей і подальший розвиток їх здібностей, 

формування позитивного освітнього простору, що забезпечить розкриття 

резервів творчого потенціалу та виховання високодуховної особистості з 
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громадянською позицією, яка готова до компетентного вибору життєвого 

шляху. Найкраще це робити через гру, як метод навчання. Метою гри є 

забезпечення всебічного й глибокого аналізу тієї чи іншої проблеми та 

знаходження способів її вирішення через комунікацію. 

Керуючись принципами особистісно-орієнтованого навчання, необхідно 

забезпечити емоційний комфорт учнів на уроці, що сприяє успішній реалізації 

завдань формування комунікативних умінь та мовленнєвої культури молодших 

школярів. Комунікативно-мовленнєві вміння необхідні для ефективного 

здійснення мовленнєвої діяльності в умовах міжособистісної взаємодії. 

Гра є дуже сильним емоційним подразником, який, з одного боку, знімає 

психологічні бар’єри, що заважають спілкуванню, підвищує ініціативність й 

активність учнів, а з іншого боку, стимулює позитивні емоції, позитивно 

впливає на кору головного мозку, сприяє появі, за рахунок задоволення й 

радості від процесу гри, стійкого інтересу та любові маленьких учнів до 

навчального процесу, що і є найважливішим завданням початкової ланки 

навчання. Навчальні ігри за рахунок багаторазового сприйняття й відтворення 

матеріалу забезпечують різні види комунікації на основі міцного 

запам’ятовування лексичних одиниць і граматичних структур та і їх 

мотивованого перенесення й вживання в нових ігрових ситуаціях. 

Ігрова діяльність у навчальному процесі використовується як: 

‒самостійна технологія для освоєння поняття, теми і навіть розділу 

навчального предмета; 

‒ елемент (іноді досить істотний) більш великої технології; 

‒ урок (заняття) або його частина (вступ, пояснення, закріплення, вправа, 

контроль); 

‒ технологія позакласної роботи. 

З усього розмаїття розкриття поняття гри педагогами психологами різних 

наукових шкіл можна виділити ряд загальних положень: 

1. Гра виступає самостійним видом розвиваючої діяльності дітей різного 

віку. 

2. Гра для дітей є вільною формою діяльності, у якій усвідомлюється, 

вивчається навколишній світ, відкривається широкий простір для власної 

творчості, активності самопізнання, самовираження. 

3. Гра – перша сходинка діяльності дитини, споконвічна школа її 

поведінки, нормативна й рівноправна діяльність молодших школярів, підлітків, 

юнацтва. 

4. Гра є практикою розвитку. Діти грають, тому що розвиваються, і 

розвиваються тому, що грають. 

5. Гра – воля саморозкриття, саморозвитку з опорою на підсвідомість, 

розум і творчість. 

6. Гра – головна сфера спілкування дітей; у них знижуються проблеми 

міжособистісних відносин, здобувається досвід взаємин між людьми. 

Комунікативна компетентність поєднує в собі чотири складові: мовну, 

мовленнєву, соціокультурну, діяльнісну. Їх зміст розкрито в Державному 

стандарті початкової загальної освіти [1]. 
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Розвиток комунікативної компетентності пов’язаний із набуттям дитиною 

вмінь установлювати контакт із партнером у спілкуванні, дотримуючись правил 

етикету. Дитина спостерігає і наслідує приклади спілкування дорослих, дітей 

між собою. Проте вчитель не завжди готовий до створення мовленнєвого 

розвивального середовища, а діяльність учня зазвичай зводиться до виконання 

ним низки навчальних завдань. Тому з метою формування комунікативних 

умінь молодших школярів важливо створити сприятливий клімат на уроці із 

використанням дидактичних ігор, які допомагатимуть вчитися у невимушеній 

атмосфері творчої співпраці, позитивних емоцій, самовираження, вільного 

висловлювання думок. 

Дидактичні ігри підвищують ефективність сприймання школярами 

навчального матеріалу, урізноманітнюють їхню навчальну діяльність, вносять у 

неї елемент цікавості. Окрім того, дидактична гра використовується на уроці як 

засіб створення сприятливого середовища для спілкування, що є необхідним 

для формування комунікативної компетенції. Дидактична гра відповідає 

природним потребам і бажанням дитини, а тому з її допомогою дитина буде 

навчатись із задоволенням, легко долати мовні бар’єри. Їх використання 

підвищує інтерес до предмета, дозволяє сконцентрувати увагу на оволодінні 

мовними навичками в процесі природної ситуації спілкування. 

Цінність дидактичних ігор полягає в тому, що діти самостійно набувають 

нових знань, активно допомагають один одному в цьому. 
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО 
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МАТЕМАТИКИ 
 

Новий Державний стандарт початкової освіти несе в собі потужний 

реформаторський зміст. В центрі уваги сучасного закладу загальної середньої 

освіти – учень із його обдарованістю, здібностями, потенційними 

можливостями. Освітній процес у Новій українській школі спрямовується на 

«… розвиток самостійності, творчості, допитливості, … критичного мислення» 

здобувачів початкової освіти [2]. Основну роль у формуванні в учнів здатності 

міркувати, зокрема й критично, відіграють уроки математики.  



44 

 

Теоретико-методичні основи проблеми розвитку критичного мислення 

молодших школярів відображено в наукових працях О. Бєлкіної-Ковальчук, 

О. Пометун, С. Скворцової, І. Сущенко та ін.  

Проте, проблема використання інтерактивних методів розвитку 

критичного мислення молодших школярів на уроках математики потребує 

уточнення і деталізації. 

О. Пометун, Л. Пилипчатіна, І. Сущенко, І. Баранова стверджують, що 

«критичне мислення – це: а) мислення, яке сприяє формуванню здатності 

людини усвідомлювати власну позицію щодо певного питання, уміння 

знаходити нові ідеї, аналізувати події та критично їх оцінювати; 

б) нестандартне мислення, що ґрунтується на спроможності бачити та 

оцінювати альтернативи, пріоритети, визначати достовірність і доцільність 

фактів, явищ, подій; в) практичне мислення, яке на основі теоретичних знань 

дає можливість ухвалити необхідні рішення; г) рефлексивне мислення, спосіб 

корекції і виправлення людиною помилок, допущених у процесі її мислення, 

що перебуває у безперервному пошуку; д) багаторівневе та варіативне явище, 

що в ньому відображаються морально-етичні настанови, соціально-політичні 

риси, оцінний досвід, ціннісні орієнтири, знання людини, способи розумових і 

практичних дій; е) мислення, спрямоване на пошук стратегій вирішення 

життєвих і навчальних проблем, виявлення та оцінку альтернатив і пріоритетів, 

їх доцільності, визначення достовірності фактів, явищ, подій, розвитку його 

сприяють вміння і навички аналізу, синтезу, порівняння, зіставлення фактів, 

формулювання обґрунтованих висновків; є) мислення, в основі якого лежить 

здатність людини розрізняти цінність інформації, тобто відокремлювати 

потрібну інформацію від непотрібної. Воно спрямоване на опрацювання 

інформації за допомогою ефективних мисленнєвих прийомів (аналізу, синтезу, 

порівняння, поєднання фактів тощо) та її оцінювання щодо джерела, досвіду, 

спостереження, правильного міркування і зібраних даних» [1]. 

Загальна технологія розвитку критичного мислення має реалізовуватись в 

усіх змістових лініях початкового курсу математики. Така система методів і 

прийомів для розвитку оціночного мислення, розумових характеристик і 

комунікативних якостей учня дає йому змогу ефективно працювати з 

інформацією, формулювати нові запитання, аргументи, приймати незалежні 

обґрунтовані рішення.  

Серед інтерактивних прийомів розвитку критичного мислення дослідники 

називають «Парний мозковий штурм», «Груповий мозковий штурм», 

«Переплутані логічні ланцюжки», «Розбиття на кластери», «Знаємо –хочемо 

дізнатися – дізналися», «Система маркування тексту», «Взаємоопитування», 

«Взаємонавчання», «Подвійні щоденники», «Перехресна дискусія», «Думай 

самостійно», «Вільні письмові завдання», «Кубування», «Кошик ідей», «Дерево 

передбачень» тощо. На основі аналізу наукових і навчально-методичних праць 

науковців і вчителів-практиків з вищезазначеної проблеми, а також 

безпосереднього досвіду педагогічної діяльності у закладі загальної середньої 

освіти виокремимо ті, які, на нашу думку, доцільно застосовувати на уроках 

математики в роботі з молодшими школярами: 
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Для формування здатності розрізняти геометричні фігури за їх істотними 

ознаками під час реалізації змістової лінії «Геометричні фігури» ефективним є 

метод «Кубування» за таким алгоритмом: 1) назвіть, опишіть предмет, явище; 

2) порівняйте (На що схожий і на що не схожий?); 3) назвіть асоціацію ; 

4) проаналізуйте (Як зроблений, з чого складається?); 5) застосуйте; 6) оцініть. 

Змістова лінія «Числа, дії з числами. Величини» − метод 

«Взаємоопитування» − учитель ділить клас на команди, які по черзі ставлять 

запитання одна одній з відповідної теми. 

Змістова лінія «Вирази, рівності, нерівності» − метод «Кошик». На дошці 

вчитель малює або прикріплює зображення кошика, в який умовно збирає ідеї 

для обчислення виразів, рівностей, нерівностей, навіть, якщо вони помилкові.  

Змістова лінія «Математичні задачі і дослідження» − «Система 

маркування тексту задачі на відоме (+) та невідоме (-). 

Змістова лінія «Робота з даними» − метод «Кластер». Мета методичного 

прийому − навчити графічній організації матеріалу, що дозволяє унаочнити 

думки, які виникають щодо певної теми, у процесі читання тексту, пошуку 

взаємозв’язків між окремими поняттями, спільного дослідження 

інформаційного поля теми. Результат роботи − структура, яка графічно 

відображає міркування, визначає інформаційне поле теми. 

Отже, використання інтерактивних методів розвитку критичного 

мислення молодших школярів на уроках математики є запорукою самостійного 

і незалежного прийняття рішень в майбутньому та свідомого суспільного 

вибору особистості.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК ВИМОГА 

СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

Ми живемо в століття високих комп’ютерних технологій. Відповідно 

сучасна дитина живе в світі електронної культури.  Змінюється і роль вчителя в 

інформаційній культурі – він повинен стати координатором інформаційного 

потоку. Отже, вчителю необхідно володіти сучасними методиками і новими 

освітніми технологіями, щоб спілкуватися на одній мові з дитиною. 



46 

 

Сьогодні, коли інформація стає стратегічним ресурсом розвитку 

суспільства, а знання – предметом відносним і ненадійним, так як швидко 

застарівають і вимагають в інформаційному суспільстві постійного оновлення, 

стає очевидним, що сучасна освіта – це безперервний процес. 

Одним з головних завдань, що стоять перед учителем початкової школи, є 

розширення кругозору, поглиблення знань про навколишній світ, активізація 

розумової діяльності дітей, розвиток мови. 

Якщо говорити про початкову школу, то впровадження інформаційно-

комунікативних технологій (ІКТ) у навчально-виховний процес є доцільним і 

перспективним.  

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. Будь-яка педагогічна технологія – це інформаційна технологія, 

оскільки основу технологічного процесу навчання складає отримання і 

перетворення інформації. Більш вдалим терміном для технологій навчання, що 

використовують комп’ютер, є комп’ютерна технологія. 

Під інформаційними технологіями розуміють сукупність методів 

технічних засобів збору, організації, збереження, обробки, передавання й 

подання інформації, що розширює знання людей розвивають їхні можливості з 

управління технічними й соціальними процесами [1]. 

Завдання вчителя – забезпечити реалізацію вимог Державного стандарту 

початкової загальної освіти [2], всебічний розвиток молодших учнів та 

повноцінне оволодіння ними всіма компонентами навчальної діяльності. 

Інформаційно-комунікаційні технології виступають як засіб для досягнення цих 

цілей. Однак, слід зауважити, що тільки наявність найсучасніших засобів не 

забезпечує позитивних результатів навчальної діяльності. Тільки вчитель, який 

добре володіє методикою використання ІКТ у навчальному процесі, бачить їх 

місце в системі засобів навчання, знає особливості використання на уроках 

різних типів і на різних їх етапах, розуміє переваги застосування ІКТ для 

реалізації цілей навчання і виховання, зможе не тільки домогтися позитивних 

результатів у навчанні молодших школярів, але й підготувати їх до викликів 

сучасного інформаційного суспільства і майбутнього суспільства знань [4]. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-

виховному процесі початкової школи повинно бути підпорядковано як 

основній меті навчання, так і конкретним завданням, які вирішує вчитель у ході 

навчального заняття. При цьому повинні бути враховані фактори і умови, які 

впливають на навчальний процес, забезпечено дотримання санітарно-

гігієнічних умов та техніки безпеки. 

Роль інформаційно-комунікаційних технологій – забезпечення інтеграції 

знань з різних предметів і галузей знань. Використання навчальних 

комп’ютерних програм дозволяє учневі при необхідності звернутися до 

вивченого раніше, повторити і узагальнити свої знання, які необхідні для 

розв’язування поставлених на уроці задач. Комп’ютерні програми, як правило, 
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містять певний сценарій подання, закріплення і узагальнення навчального 

матеріалу, містять вправи на рефлексію, що дозволяє систематизувати процес 

навчання. 

Забезпечуючи системність у організації навчального процесу вчитель не 

повинен забувати про наступність і перспективність у розвитку дитини. О.Я. 

Савченко акцентує увагу на необхідність продовжувати і розвивати в 

початковій школі напрями, що є основою діяльності в старшому дошкільному 

віці: широке використання ігрової діяльності, цілеспрямований розвиток 

сенсорних процесів (чутливості слуху, вправності руки, гостроти зору) [3].  

Ще і сьогодні провідне місце у викладанні предметів займають 

традиційні засоби – дошка, крейда та друковані джерела (підручники, 

зошити з друкованою основою). Завдяки ж використанню ІКТ навчальне 

середовище можна доповнити відео, звуком, анімацією. Усе це 

здійснює значний вплив на емоційну сферу молодшого школяра, сприяючи 

підвищенню пізнавальної активності, підвищенню інтересу до 

предмета та навчання взагалі, активізації навчальної діяльності учнів. 

Тим більше, що молодші школярі уже готові до роботи з ІКТ: вони 

знають, що таке комп’ютер, у більшості випадків уміють ним користуватися, у 

них відсутній психологічний бар’єр: діти не бояться, що 

зламається машина, не вистачить знань упоратися з нею тощо [4]. 

Під час використання на уроці мультимедійних технологій структура 

уроку принципово не змінюється. У ньому, як і раніше, зберігаються 

всі основні етапи, змінюються, можливо, тільки їх тимчасові характеристики. 

Необхідно відзначити, що етап мотивації в даному випадку 

збільшується і несе пізнавальне навантаження. Це необхідна умова 

успішності навчання, оскільки без інтересу до здобуття знань, без уяви 

і емоцій немислима творча діяльність учня [1]. 

У зв’язку з цим набуває актуальності використання у навчально-виховному 

процесі початкової школи інформаційно-комунікативних технологій навчання. 
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НАРОДНА ПЕДАГОГІКА ПРО ПРАЦЮ І ТРАДИЦІЇ 

ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ 

 
Найкращою спадщиною, найдорожчим багатством, яке діти могли 

отримати від своїх батьків – любов і вміння працювати. Усвідомлюючи це, 

батьки бачили в своїх дітях майбутню зміну, помічників і годувальників. Навіть 

на запитання про вік сина селянин, за звичай, відповідав:  

–Та вже пастушок, погонич, робітничок, косар.  

Не дивно, що в середовищі трудівників не існувало проблеми батьків і 

дітей, адже споконвіку їх об’єднувала й згуртовувала спільна праця. 

Реалізуючи на практиці своє провідне гасло «хто не працює, той не їсть», 

народна педагогіка вважає працю не лише основою добробуту, але й 

обов’язком і першою необхідністю кожного (Людина народжується для праці, 

як птиця для польоту; Бджола мала, а й та працює). Керуючись цим принципом, 

батьки прагнуть збудити в дітях постійний потяг до праці, причому такий 

сильний, щоб вихованець соромився власного байдикування, обурливо 

ставився до ледарів і нероб, в умовах бездіяльності почував себе ненормально і 

навіть в уяві не припускав, що можна жити не працюючи [2, с.75]. 

Традиції трудового виховання беруть початок ще у первісному 

суспільстві. Від батька синові передавались елементарні істини: вчись збирати, 

полювати, створювати затишок, то й будеш задоволений своїм життям. 

Особливого значення трудова підготовка дітей набула з розпадом загальної 

спільноти на окремі сім’ї, родинні общини, що зумовило потребу вести 

індивідуальне господарство. Адже лише результат власного господарювання 

міг задовольнити потреби членів родини –  як працюєш, так і маєш. А як немає 

сил працювати, хто прогодує тебе? Діти? То їх треба навчити так вести справу, 

щоб і самі були в достатку, і на пристарілих батьків вистачило. Тому узвичаєна 

передача досвіду старших молодшим – це і святий обов’язок і природно-

історична життєва необхідність [3, с. 36]. 

Сформований на ґрунті хліборобського устрою життя, цей ідеал завжди 

відображав інтереси всього українського народу, з ним пов’язувалися надії на 

творче вдосконалення людини через працю. Господар – це порядок і лад у 

всьому, достаток, гідне людини життя, слідування народним хліборобським 

традиціям, спостережливість і кмітливість, стабільність і впевненість у 

завтрашньому дні, забезпечена старість й щаслива доля дітей. 

Господиня – це затишок і охайність у хаті і на подвір’ї, де все прибрано і 

прикрашено, всіх нагодовано й доглянуто; це порада й розрада, для всіх 

домашніх, гостинність і щедрість, а водночас ощадливість і точний розрахунок. 
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У господині ніщо не пропаде марно, вона вміє з нічого зробити щось, як кажуть 

в народі. 

Господарський син – це біла сорочка, чемність і ввічливість з усіма, 

повага до старших, до їх звичаїв, готовність захистити меншого; це росяні 

ранки у полі або на пастівнику, прагнення знань, розуміння їх корисності в 

житті. 

Господарська донька – це вишиванки й витинанки, скрині з тканням і 

шиттям, квітник під вікном. Господарська донька чемна і привітна, дбає про 

свою дівочу честь. Власне, підготовка в сім’ї майбутнього господаря й 

господині й була основною програмою виховання в українській етнопедагогіці. 

Традиційно вже саме народження дитини в сім’ї розглядалось як поява 

майбутнього трудівника. Тією ж потребою мати робочі руки зумовлювалась і 

звична багатодітність українських сімей. Щоб немовля не цуралось праці, над 

ним від народження виконували магічні дійства. В Україні побутував звичай, за 

яким повитуха відтинала новонародженій дівчинці пуп до гребеня, щоб вміла 

добре прясти, а новонародженому хлопчикові – до сокири, щоб був добрим 

майстром. А коли дитині час було йти до школи, їй давали свій пупець 

розв’язати, щоб розум не був зав’язаний [1, с. 94]. Саме цей звичай, на наш 

погляд, є яскравим унаочненням ставлення народної педагогіки в цілому до 

праці, як фізичної, так і до розумової, яка відіграє важливу роль не лише в 

загальному розвитку людини, але й конкретно в оволодінні необхідними 

професійними знаннями. 

Праця – природний стан людини, від народження до самої смерті. Тому, 

за звичаєм у трудовій родині працюють усі без винятку, крім тяжкохворих. Діти 

допомагають трудитися батькам, батьки не можуть у своїй праці обійтися без 

дітей і як тільки дитина навчилася нести своєю рукою ложку від тарілки до 

рота, вона працює – не для того, щоб потренуватися в праці, а тому, що ніхто з 

людей, які оточують дитину, без праці не уявляє собі життя [4, с. 54]. Причому 

у багатьох справах дитяча допомога батькам була не надто потрібною. Однак, 

прилучаючи дітей до обов’язкової спільної праці, дорослі використовували 

насамперед виховний момент: що б я сам, якби не ти? Ця особлива емпірична 

знахідка народної педагогіки, зазначав В. Струманський, наповнена глибоким 

психологічним змістом. Вона забезпечувала оптимальну соціалізацію юної 

особистості на ґрунті самоусвідомлення своєї вартості як носія і виконавця 

життєво необхідних функцій. На цій основі вибудовувалась низка міркувань: 

стало б складним і неможливим життя, якби не такі результати роботи, а 

потрібних результатів не досягли б, якби я не прилучився до праці, а робота не 

була б виконана, якби я не опанував завчасно відповідних умінь і навичок. Так, 

емпірично, самостійно, власними зусиллями дитина доходила до істини (Будеш 

трудитися – будеш кормитися) [5, с. 36]. Споконвіку головним носієм традицій 

в українській селянській родині був батько. Його авторитет визнавався усіма 

членами родини. Батько стежив за розпорядком господарських робіт, щодня за 

вечерею підсумовував, що зроблено протягом дня та давав завдання кожному 

членові сім’ї на наступний день, який, за звичаєм, починався дуже рано: влітку 

– о 4-5-й годині, а взимку – о 5-б-й [5, с. 23]. Зміст і характер праці в трудовій 
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родині відповідав потребам і умовам соціально-економічного життя, а трудове 

виховання, як вже зазначалося, здійснювалось через безпосереднє залучення 

дітей до праці батьків. Дітей брали з собою на сінокіс, на жнива, по гриби та 

ягоди. Сини і дочки в сім’ї завжди були зайняті. Старші бавили менших 

братиків і сестричок, змалку пасли худобу (останнє заняття Остап Вишня 

дотепно називає «університетами») [5, с. 44]. При цьому зберігалася 

наступність, зумовлена віковими можливостями дітей. 
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ВИВЧЕННІ ПРЕДМЕТА «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 
 

Проблема збереження та формування здоров’я учнів в умовах сучасної 

соціально-екологічної ситуації досить актуальна. За даними досліджень, лише 

10 % випускників загальноосвітніх шкіл України є відносно здоровими, у 40 % 

учнів зустрічаються різноманітні хронічні патології, у кожного другого 

школяра виявлено поєднання кількох хронічних захворювань. У підростаючого 

покоління спостерігаються значне погіршення стану фізичного і розумового 

розвитку, пасивність, апатія та навіть агресивне ставлення до навчання. В 

Україні відбувається зниження рівня народжуваності й тривалості життя, 

зростання дитячої смертності. 

Тому головним завданням у діяльності педагогічних колективів 

навчальних закладів на сучасному етапі повинно бути збереження і зміцнення 

здоров’я дітей, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у 

вчителів, учнів та їхніх батьків. 

В. О. Сухомлинський у своїй книзі «Серце віддаю дітям» писав: «Досвід 

переконав нас у тому, що приблизно у 85% усіх невстигаючих учнів головна 

причина відставання у навчанні – поганий стан здоров’я, якесь нездужання або 
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захворювання, найчастіше зовсім непомітне і таке, що можна вилікувати тільки 

спільними зусиллями матері, батька, лікаря та вчителя» [4]. 

Слова Василя Сухомлинського «Не нашкодьте здоров’ю дитини» 

залишаються актуальними і в наш час. Адже особливо важлива роль у 

збереженні та зміцненні здоров’я дітей належить саме вчителю початкової 

школи, бо дитина цього віку інтенсивно розвивається, її організм ще 

формується і тому занадто чутливий до будь-яких несприятливих зовнішніх 

чинників. 

Завдання збереження та зміцнення здоров’я учнівської молоді 

відображені у Державному стандарті початкової загальної освіти. Зокрема, у 

документі говориться: «Метою освітньої галузі «Природознавство» є 

формування природознавчої компетентності учня шляхом засвоєння системи 

інтегрованих знань про природу, способів навчально-пізнавальної діяльності, 

розвитку ціннісних орієнтацій у різних сферах життєдіяльності та 

природоохоронної практики. Для досягнення зазначеної мети передбачається 

виконання таких завдань: виховання соціально активної особистості, яка 

усвідомлює свою належність до різних елементів природного середовища, 

здатна мислити, бережливо ставиться до природи, людей і самої себе» [2]. 

Як допомогти дитині зберегти здоров’я, яке дане їй від народження? Як 

викликати у дітей бажання бути здоровими та постійно піклуватися про своє 

самопочуття, тобто як навчити дитину бути компетентною в питаннях 

збереження власного здоров’я? 

За словами О. Савченко «здоров’я учнів має стати обов’язковим 

критерієм якості шкільної освіти» [3, с. 31]. О. Савченко зазначає, що «склалася 

неприпустима ситуація, коли з преси, телебачення діти щодня бачать те, що 

суперечить цінностям цивілізованого суспільства. Треба сказати відверто, що в 

цьому змаганні школа поки що залишилась без належної підтримки держави і 

суспільства» [3, с. 26]. 

Причинами, які впливають на погіршення стану здоров’я дітей, є: 

‒ забрудненість навколишнього середовища, в якому проходить життя 

дітей; 

‒ низька якість продуктів харчування, які насичені шкідливими 

добавками; 

‒ психологічне напруження, що виникає внаслідок неефективної 

комунікації дітей з однолітками, батьками, родичами, учителями. 

О. М. Ващенко узагальнила багаторічні дослідження та описала 

«шкільні» чинники ризику, які негативно впливають на здоров’я дітей. До них 

належать: стресова педагогічна тактика, інтенсифікація навчального процесу, 

невідповідність методик і технологій навчання віковим та функціональним 

можливостям школярів, перевищення норм навчального навантаження, 

невиконання елементарних фізіологічних і гігієнічних вимог до організації 

навчального процесу, неграмотність педагога та батьків у питаннях збереження 

та зміцнення здоров’я, недоліки в існуючій системі фізичного виховання; 

відсутність системи роботи з формування цінності здоров’я і здорового способу 

життя [11]. 
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Проведений аналіз навчальної програми та підручників інтегрованого 

курсу «Я досліджую світ» свідчить про те, що формуванню здоров’язберігаючої 

компетентності приділяється занадто мало навчального матеріалу і часу, хоча 

специфіка навчального предмета має для цього багато можливостей. 

Враховуючи погіршення екологічного стану довкілля на усій планеті, в тому 

числі і в Україні, і як наслідок ‒ стану здоров’я населення, при розробці 

навчальних програм і навчальних підручників для нової української школи 

варто звернути більше уваги на підбір навчального матеріалу, який би з класу в 

клас формував і закріплював здоров’язберігаючу компетентність. 

Розвиток нової української школи вимагає удосконалення змісту 

навчального матеріалу з усіх навчальних предметів, а також методів і 

методичних прийомів, що у майбутньому забезпечить оптимальні умови для 

формування всіх ключових освітніх компетентностей, в тому числі і 

здоров’язберігаючої. Адже при закінченні школи її випускники повинні будуть 

знайти своє місце у динамічному світі. 

Педагогічними умовами формування здоров’язберігаючої компетентності 

в учнів початкових класів є: 

технології, що спрямовані на створення безпечних умов праці класній 

кімнаті та за її межами у школі; 

‒ оздоровчі технології, спрямовані на активізацію рухового режиму учнів; 

‒ технології навчання здоров’ю та виховання культури здоров’я; 

‒ проведення інтегрованих уроків з метою використання в межах одного 

уроку навчального матеріалу різних предметів, який має здоров’язберігаючий 

зміст; 

‒ диференційоване навчання з метою уникнення стресів і фізичного 

перевантаження; 

‒ активні рухові вправи на перервах; 

‒ позаурочна робота. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 

ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. 
 

Проблема розвитку творчості і творчих здібностей учнів хвилювала в 

різні часи не тільки відомих педагогів, але й дослідників, мислителів, 

філософів, науковців. Якщо говорити про творчість дитини, слід наголосити, 

що учні найчастіше не створюють щось зовсім нове, але створення, відкриття 

суб’єктивно нового для дитини вже є проявом творчості. Робота не за 

шаблоном, не за зразком є також показником розвинутих творчих здібностей.  

Творчість є одним із засобів підвищення емоційного тонусу особистості, 

закріплення комплексу емоційно-вольової регуляції, а головне – актуалізації 

позитивної гами переживань, яка супроводжує ефективну працю, переживання 

радості від зробленого, досягнутого, почуття впевненості у своїх силах, у 

своєму творчому потенціалі й творчих здібностях [1]. 

Безумовно, продукти творчої діяльності молодших школярів не мають 

суспільної значимості, вони відзначаються лише певними елементами новизни і 

носять скоріше за все суб’єктивний характер. Звичайно, елементи новизни, які 

школяр вносить у свою діяльність, мають досить відносний характер, проте 

вони є передумовою динамічності тих знань, якими володіє дитина. З 

розширенням цих знань з’являється можливість більш високого рівня прояву 

новизни, оригінальності. 

Творчість визначається як діяльність людини, яка створює нові 

матеріальні і духовні цінності, що володіють новизною і суспільною 

значущістю, тобто в результаті творчості створюється щось нове, до цього що 

ще не існуючого.   

Поняття природи творчості пов’язане з питанням про критерії творчої 

діяльності. Творчість можна розглядати в різних аспектах: продукт творчості – 

це створене; процес творчості – як створено; процес підготовки до творчості – 

як розвивати творчість.   

Творчість – не суцільний і безперервний рух. У нім чергуються підйоми, 

застої, спади. Вищою точкою творчості, його кульмінацією є натхнення, для 

якого характерний особливий емоційний підйом, ясність і виразність думки, 

відсутність суб’єктивного переживання.   

При характеристиці суті творчості важливо враховувати різноманітні 

чинники, ознаки, властиві процесу творення. З погляду психології і педагогіки 

особливо цінним є сам процес творчої роботи, вивчення процесу підготовки до 

творчості, виявлення форм, методів і засобів розвитку творчості. 

Творчість дітлахів у шкільному віці може набувати таких своїх проявів, 

що не завжди стають зрозумілими для вчителя: учні, які мають високий 
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творчий потенціал, протистоять суворій дисципліні, конформізму, вони схильні 

до незалежності, мають підвищене почуття гумору і гостріше реагують на 

несправедливість. Такі діти не сприймають суворо регламентованих занять, які 

повторюються і навіюють нудьгу. Але водночас, вони напрочуд допитливі та 

інтелектуально активні [2]. 

Дитина високої творчої спрямованості здатна з головою заглибитися в те, 

що її цікавить, вона дуже винахідлива в образотворчій діяльності, іграх, 

використанні різних матеріалів, висловлює багато різних міркувань з приводу 

конкретної ситуації, здатна по-новому підійти до розв’язання певної проблеми. 

Творча дитина, як правило, енергійна, дотепна, відрізняється розвиненою 

пам’яттю і виявляє значну самостійність у думках і поведінці. 

Успішне формування в молодших школярів творчого мислення можливе 

лише на основі врахування педагогом основних особливостей дитячої творчості 

та рішення центральних завдань у розвитку творчого мислення.   

Для того щоб сформувати в учнів уміння творчо вирішувати поставлені 

перед ним завдання, необхідно перш за все подбати про розвиток у них 

широкого кругозору, про створення реальної почуттєвої основи для уяви. 

Розвиток творчих здібностей невіддільне від формування виконавських умінь і 

навичок. Чим різнобічне і досконаліше вміння і навички учнів, тим багатша 

їхня фантазія, реальніші їхні задуми, тим більш складні завдання виконують 

діти. 

Психологами встановлено, що розвиток творчого мислення людини 

невіддільне від розвитку її мови. Тому найважливіше завдання в розвитку 

творчого мислення учнів на уроках – навчання їх вмінню словесно описувати 

способи вирішення завдань, розповідати про прийоми роботи,  зображувати й 

читати графічні зображення її. Засвоєння учнями необхідного словникового 

запасу дуже важливо для формування і розвитку в них внутрішнього плану дії. 

При будь якому творчому процесі завдання вирішується спочатку в 

розумі, а потім переноситься в зовнішній план. Значення уяви в молодшому 

шкільному віці є вищою і необхідною здатністю людини. Разом з тим, саме ця 

здатність потребує особливої турботи в плані розвитку. А розвивається уява 

особливо інтенсивно у молодшому шкільному віці. І якщо цей період уяву 

спеціально не розвивати, в подальшому наступає швидке зниження активності 

цієї функції. 

Разом зі зменшенням здатності людини фантазувати збіднюється 

особистість, знижуються можливості творчого мислення, гасне інтерес до 

мистецтва, науки. Молодші школярі велику частину своєї активної діяльності 

здійснюють за допомогою уяви. Їх ігри – плід буйної роботи фантазії, вони з 

захопленням займаються творчою діяльністю.  Коли в процесі навчання діти 

стикаються з необхідністю усвідомити абстрактний матеріал і їм потрібні 

аналогії, опори при загальному недоліку життєвого досвіду, на допомогу дитині 

теж приходить уява [4]. 

Таким чином, значення функції уяви в психічному розвитку велике. 

Однак, фантазія, як і будь-яка форма психічного відображення, повинна мати 

позитивний напрямок розвитку. Вона повинна сприяти кращому зі знання 
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навколишнього світу саморозкриття і самовдосконалення особистості, а не 

переростати в пасивну мрійливість, заміну реальному житті мріями.  

Для виконання цього завдання необхідно допомагати дитині 

використовувати свої можливості уяви у напрямі прогресивного саморозвитку, 

для активізації пізнавальної діяльності школярів, зокрема розвитку 

теоретичного, абстрактного мислення, увагу, мови і в цілому творчості. Для 

того щоб сформувати в учнів уміння творчо вирішувати поставлені перед ним 

завдання, необхідно перш за все подбати про розвиток у них широкого 

кругозору, про створення реальної почуттєвої основи для уяви. Розвиток 

творчих здібностей невіддільне від формування виконавських умінь і навичок. 

Чим різнобічне і досконаліше вміння і навички учнів, тим багатша їхня 

фантазія, реальніші їхні задуми, тим більш складні завдання виконують діти.   

Діти молодшого шкільного віку дуже люблять займатися художньою 

творчістю. Воно дозволяє дитині в найбільш повній вільній формі розкрити 

свою особистість. Вся художня діяльність будується на активної уяві, творчому 

мисленні. Ці функції забезпечують дитині новий, незвичний погляд на світ. 

Вони сприяють розвитку мислення, пам’яті, збагачують його індивідуальний 

життєвий досвід. За словами Л.Виготського, уява забезпечує таку діяльності 

дитини: побудова образу, кінцевого результату його діяльності,  створення 

програми поведінки в ситуації невизначеності, створення образів, які заміняють 

діяльність, створення образів описуваних об’єктів [3]. 

У молодшому шкільному віці дитина вперше стає як у школі, так і в сім’ї, 

членом цього трудового колективу, що є основною умовою формування його 

особистості. Наслідком цього нового становища дитини в сім’ї і в школі є зміна 

характеру діяльності дитини. Життя в організованому школою і вчителем 

колективі призводить до розвитку у дитини складних, соціальних почуттів і до 

практичного оволодіння найважливішими формами і правилами суспільної 

поведінки. Потрібні особливі якості розуму, такі, як спостережливість, вміння 

співставляти і аналізувати, комбінувати, знаходити у природі зв’язки і 

залежності, закономірності все те, що в сукупності і складає творчі здібності.   

Потреба в пізнанні виникає в людини в тому випадку, коли вона не може 

досягнути цілі з допомогою відомих йому способів дій, знань. Ця ситуація і 

називається проблемною. Саме проблемна ситуація допомагає визвати 

пізнавальну потребу в учнів, дати необхідну спрямованість їхній думці і тим 

самим створити внутрішні умови для засвоєння нового матеріалу, 

забезпечивши таким чином можливість управління зі сторони педагога цим 

процесом. Ось чому в сучасних дослідженнях проблемна ситуація 

розглядається як центральна ланка проблемного навчання. 

Для практики навчання особливо важливо положення про те, що 

мислення не може бути зведено до функціонування вже готових знань. Так в 

вітчизняній психології було поставлено завдання вивчати не тільки і не стільки 

результати розумової діяльності, не сам по собі її результат, а перш за все 

процес, який приводить до цього результату і сприяє не тільки міцному 

засвоєнню знань, але і вихованню істинного, самостійного, продуктивного, 

творчого мислення. 
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Отже, дослідження сучасної психології та педагогіки творчого мислення 

дозволяють науково обґрунтувати і розробити головні питання проблемного 

навчання і управління активною розумовою діяльністю учнів. Появилася 

реальна можливість будувати управління процесом навчання, психічним 

розвитком дитини в відповідності з закономірностями процесу мислення. 
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Концепція Нової української школи, затверджена Кабінетом Міністрів 

України у 2016 р, передбачає докорінне реформування загальної освіти і має на 

меті перетворити школу у місце, де ми можемо: подарувати учням особливий 

час і місце в школі; допомогти дітям відчути єднання з групою; дати дітям 

«точку опори»; навчити дітей приймати рішення і діяти з позицій здорового 

глузду; протистояти соціальному тиску; долати стреси; показати дітям, як 

можна жити у світі без насилля. 

Запрошуючи дітей сісти в коло і обмінятися думками, ми наслідуємо 

давні традиції, що існують у багатьох культурах світу – організовувати 

своєрідне коло, де кожен має змогу висловитися з приводу будь-якої події чи 

проблеми і вислухати думки інших. Багатьом підліткам важко зосередитися на 

навчанні, якщо вони почуваються самотніми. Це відчуття може підштовхнути 

їх до компаній, нормою в яких є вживання алкоголю, наркотиків, насилля, інші 

протиправні дії. Допомагаючи усвідомити цінності й пріоритети, ми 

наставляємо їх на правильний шлях, вчимо уникати невиправданих ризиків і 

створених ними самими проблем. Розвиваючи і учнів навички критичного 

мислення, ми вчимо їх всебічно аналізувати ситуації, зважувати альтернативи, 

робити вибір і брати на себе відповідальність за його наслідки. Тренуючи 

навички відмови, ми вчимо їх протидіяти маніпуляціям, підвищуємо їхню 

стійкість до пропозицій, які можуть спричинити проблеми. В умовах 

інтенсивного навчального процесу важливо уміти розподіляти час, відпочивати 

і розслаблятися душею і тілом.  
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Навчаючи учнів спілкуватися і розуміти одне одного, ми допомагаємо їм 

набути досвіду мирного розв’язання конфліктів і пошуку компромісів. Ми 

здатні пробудити в дітей інтерес до того, що відчувають і як думають інші 

люди, розвинути у них толерантність і співчуття. Розвиваючи у них навички 

самооцінки, ми найбільше допомагаємо дітям, які змушені дорослішати у 

складних життєвих обставинах. Переконуючи, що їхня доля у їхніх руках, ми 

захищаємо дітей від негативного впливу оточення, яке, можливо, щодня 

нагадує про відсутність життєвих перспектив. 

Усі ці завдання можуть здаватися надто складними для школи, яку дехто 

сприймає лише як місце, де учні здобувають знання. Однак сучасний випускник 

має бути не лише освіченою, а й добре вихованою, гармонійно розвиненою та 

стійкою особистістю, яка знає, чого хоче в житті і як цього досягти. 

Тому пріоритетною проблемою вищих навчальних закладів педагогічного 

спрямування на етапі реформування освіти є підготовка вчителя нової 

генерації: сучасній школі потрібні вчителі, здатні забезпечити реалізацію 

творчого потенціалу учня [1, с. 4]. В умовах модернізації системи освіти в 

Україні суттєво змінюються вимоги до професійної підготовки і діяльності 

вчителя початкових класів, оскільки «основою всіх перетворень в освіті має 

стати реальне знання потенційних можливостей дітей, прогнозування потреб і 

моделей розвитку особистості» [4, с. 5]. Пошуки оптимальних шляхів 

професійної підготовки вчителів початкових класів проходять в контексті 

сучасних освітніх парадигм (культурологічної, ціннісної, компетентнісної та 

ін.). Проблема підготовки вчителя була важливою завжди, її вирішенню 

присвятили низку праць зарубіжні та українські педагоги, зокрема А. Дістервег, 

Я. Коменський, К. Ушинський, Д. Дьюї, Г. Ващенко, В. Сухомлинський, 

М. Стельмахович та ряд інших. Вирішенню проблеми в контексті сучасних 

умов розвитку освіти присвячують свої дослідження знані психологи і 

педагоги, які розробляють проблему особистісно-орієнтованого навчання і 

виховання на всіх рівнях освіти (І. Бех, І. Зязюн, В. Ільченко, В. Моляко, 

О. Пєхота, Л. Пуховська, О. Савченко). У професійному становленні 

майбутнього вчителя початкової школи великого значення набувають завдання 

реформи освіти. Це висвітлено в державних документах, зокрема – Концепція 

нової української школи, 2016, наказ Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження експериментального навчального плану початкової школи 

експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють в 

межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою 

«Змістовно-методичне забезпечення ціннісно орієнтованого інтегрованого 

навчання за програмою «Початкова школа: освіта для життя» від 

01.09.2017 року.  

Сучасна професійна діяльність майбутнього вчителя початкових класів 

базується на його підготовці як високопрофесійного фахівця, який 

ознайомлений з сучасними світовими вимогами до навчально-виховного 

процесу школи першого ступеня, підготовлений до організації навчальної 

діяльності молодших школярів як педагогічної взаємодії, що спрямована на 
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розвиток кожної особистості, її підготовку до розв’язання завдань 

життєтворчості [4, с. 64].  

Розв’язування задач навчання, виховання й розвитку учнів початкової 

школи відбувається з використанням комунікативних засобів, оскільки будь-яка 

педагогічна чи методична задача розв’язується як комунікативна. Тому серед 

спеціальних компетентностей учителя початкової школи визначено 

професійно-комунікативну компетентність. Спеціальні (фахові) компетентності 

формуються при опануванні студентами здебільшого нормативними 

дисциплінами циклів природничо-наукової (фундаментальної) підготовки 

(предметна компетентність), професійної й практичної підготовки 

(психологічна, педагогічна, методична, професійно-комунікативна 

компетентності). Професійну і практичну підготовку здійснюють викладачі 

кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту. З 

теоретичними основами використання інноваційних технологій, реалізації 

Концепції Нової української школи, Концепції розвитку педагогічної освіти, 

проекту Державного стандарту початкової загальної освіти при вивченні таких 

навчальних дисциплін, як: Вступ до спеціальності, Актуальні проблеми 

педагогіки початкової школи (НУШ), Актуальні проблеми організації 

початкової освіти (НУШ) (інтегрований курс), Інновації у початковій школі 

(НУШ), Педагогічна майстерність, Основи інклюзивної педагогіки, Педагогічні 

технології в початковій школі. Завданнями вивчення педагогічних навчальних 

дисциплін перш за все є підготувати майбутніх фахівців початкової освіти до 

розуміння проблем реформування та оновлення початкової освіти, ознайомити 

з основними проблемами початкової освіти нашої країни та інших країн світу; 

сформувати відповідальне ставлення до ролі вчителя-реформатора, прагнення 

поповнювати свої знання, підвищувати професійну майстерність; надати 

наукові знання про сутність нових підходів та концепцій сучасної освіти та 

механізми розв’язання педагогічних проблем; застосовувати теоретичні знання 

з курсу у педагогічній практиці та в процесі подальшої самоосвіти; виховувати 

відповідальне ставлення до своєї професії, прагнення до самовдосконалення; 

вміти організувати освітній процес, спрямований на удосконалення існуючої 

педагогічної системи тощо. Оволодіння педагогічними інноваціями, які 

базуються на психолого-педагогічних, соціальнокультурологічних та фахових 

знаннях, дозволить «... учителю досягти високого рівня майстерності у 

здійсненні виховання та навчання школярів. Висновки і пропозиції. Таким 

чином, учитель є головною дійовою особою будь-яких освітянських 

перетворень, які вимагають переорієнтації його діяльності на нові педагогічні 

цінності. Важливе місце у освітньому процесі навчального закладу належить 

саме особистості педагога. Мета професійного розвитку – підготовка і 

підтримка педагогів для того, щоб допомогти учням досягти високих стандартів 

навчання і розвитку, ефективність якого залежить від інноваційного управління 

у навчальному закладі. Одним із найважливіших стратегічних завдань на 

сьогоднішньому етапі модернізації освіти України є забезпечення якості 

підготовки спеціалістів на рівні міжнародних стандартів. Розв’язання цього 

завдання можливе за умови зміни педагогічних методик та впровадження 
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інноваційних технологій навчання. На особливу увагу заслуговують питання 

інноваційної діяльності, творчого пошуку навчальних закладів, які готові до 

впровадження змін.  
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Інклюзивна освіта – вже не новинка для України, але все ще те, що 

потребує вивчення та розвитку. Актуальність проблеми інклюзивної освіти 

пов’язана, насамперед, з тим, що чисельність дітей, які потребують 

корекційного навчання, стрімко зростає. Приблизно 95% дітей з інвалідністю в 

Україні не отримують освіту або навчаються в умовах спеціальних навчальних 

закладів. Саме тому, пошук сучасних дієвих технологій навчання є важливим 

освітнім питанням. Цей процес має інноваційний та творчий характер, тому що 

пов’язаний з постійним пошуком більш досконалих і, як наслідок, більш 

ефективних способів організації навчання з урахуванням особливостей освітніх 

потреб його учасників. Освітнє середовище повинно бути спрямовано не тільки 

на власно освітню мету, а й на знаходження оптимальних способів успішної 

адаптації в житті кожної дитини з обмеженими можливостями. Ми переконані в 

тому, що освіта як процес накопичення певних знань, умінь і навичок є 

невід’ємною складовою частиною соціально-психологічної адаптації та 

інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в соціум. 

http://mon.gov.ua/2016/12/05/konczepcziya.pdf
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Інклюзивне навчання – система освітніх послуг, гарантованих державою, 

що базується на принципах недискримінації, врахуванні багатоманітності 

людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його 

учасників [1]. Інклюзивне навчання часто вважають альтернативою інтернатній 

системі, за якою діти з особливими освітніми потребами навчаються в 

спеціальних закладах освіти та змушені проживати в інтернатних відділеннях 

при них через їх територіальну розгалуженість. Хенлайн і Хальворсен (Hanline 

and Halvorsen) визначають шість проблемних питань щодо переходу дитини з 

обмеженими можливостями до звичайного навчального закладу: це безпека, 

ставлення інших учнів, компетентність персоналу та якість освітньої програми, 

транспорт, відповідальне ставлення адміністрації навчального округу та 

можлива невдача. Батьків дітей, які навчалися в спеціальних школах, в разі 

переведення до звичайної школи також турбували можливі словесні образи й 

фізичне насильство з боку ровесників, соціальна ізоляція, втрата чи зменшення 

обсягу послуг та зниження якості викладання [3]. У занепокоєння батьків є й 

інші причини, а саме те, що з огляду на важкість порушення дитина не зможе 

отримати повної користі від інклюзивного навчання, що інклюзія спричинить 

додаткове навантаження на вчителів звичайної школи й на учнів, і що внаслідок 

надто серйозних розладів поведінки дитина може заподіяти шкоду оточуючим.  

Найкращий шлях удосконалення інклюзивної освіти для України є 

запозичення досвіду інших держав. Як на приклад, в Німеччині опікується не 

загальнодержавне міністерство, а кожна окрема федеральна земля. Наповнення 

навчально-методичних програм, критерії оцінювання знань, кількість і 

спеціалізація освітніх закладів – усе це вирішується на місцевому рівні. 

Наприклад, у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія ще 2005 року 

ухвалили закон «Про освіту», в якому гарантоване право кожної дитини на 

здобуття середньої освіти. 2015 року на спільній конференції міністри освіти і 

культури німецьких земель підготували загальну «Рекомендацію для педагогів 

з охоплення різноманітності». У документі наголошується, що кожна школа 

має скоординувати навчальну програму відповідно до принципів інклюзивної 

освіти. А саме: виділяти більше навчальних годин на практичні заняття, 

розробити нові формати оцінювання компетентності. А також – посилювати 

підготовку вчителів і заохочувати їх до обміну досвідом. Форму навчання 

дитини обирають батьки після того, як отримають рекомендації від шкільного 

лікаря. У складних випадках необхідно отримати рекомендації від Шкільного 

психологічного центру, інших спеціалістів. Вибір форми навчання можливий у 

будь-який час. Нерідко дитина з особливими освітніми потребами спочатку 

відвідує загальну початкову школу, а потім у середніх класах переходить до 

спеціальної. Цей перехід відбувається не лише через труднощі в засвоєнні 

навчального матеріалу, але передусім тому, що в середній школі дитина не 

знаходить собі товаришів [2].  

Щодо фінської освіти – це чудова освіта для людей з особливими 

освітніми потребами, яка фокусується скоріше на сильних сторонах, а не на 

проблемах. Ідея фінської системи полягає в тому, щоб виявити освітні потреби 

якомога раніше, незалежно від причин. Як тільки класний керівник чи вчитель-
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предметник побачить проблеми в навчанні, вони консультуються зі 

спеціальним педагогом. Звичайні вчителі не мають розбиратись у причинах 

проблем, вони лише мають зауважити щось незвичайне. Саме тому, у Фінляндії 

є три типи вчителів дітей з особливими освітніми потребами: 

 Спеціальні педагоги, робота яких є гнучкою; вони не працюють у 

класі. Ці педагоги починають діяти, коли з’являються проблеми. У них є 

ступінь магістра зі Спеціальної Освіти, і вони співпрацюють з учителями. 

 Спеціальні педагоги, які працюють у спеціальних класах, які зазвичай 

є меншими за звичайні. Вони також мають ступінь магістра зі Спеціальної 

Освіти. 

 Дошкільні спеціальні педагоги, які мають і освіту вчителя садочку, і 

пройшли підготовку зі Спеціальної Освіти. Вони працюють з дітьми до 7 років. 

Для учнів організовують допомогу, проте це не означає, що їх маркують. 

Ініціювати таку допомогу можуть так само дитина, чи її батьки. Зазвичай, 

класний керівник має 15-хвилинну розмову з батьками на початку навчального 

року. Деякі проблеми також можна виявити ще під час цього обговорення. 

Спеціальний педагог і звичайний учитель співпрацюють між собою. Якщо 

легке втручання (екстрапедагогічна підтримка або зміна педагогічних 

установок) не допомагає, педагоги пропонують дитині інтенсивнішу підтримку. 

Якщо освітні або поведінкові проблеми зберігаються незалежно від втручання, 

яке розробляється у співпраці між учителями, починає діяти команда із 

забезпечення благополуччя. У цю команду зазвичай входять шкільний 

психолог, шкільний консультант, шкільна медсестра (або медбрат), класний 

керівник / вчитель-предметник, учитель фінської мови як другої (якщо 

допомоги потребує учень-іммігрант) і спеціальний педагог. Директор школи 

або віце-директор зазвичай теж включені в роботу цієї команди. Батьки ж або 

учні не відвідують зустрічі команди. Їх проконсультують, якщо потрібно буде 

застосовувати нові заходи. Склад цієї команди зазвичай фіксований, проте, за 

новим законодавством, його можна змінювати значно легше. Це зроблено для 

того, щоб команда могла гнучкіше працювати. Спеціальна освітня підтримка 

завжди індивідуалізована, і її надають поступово протягом довгого часу [4]. 

Аналіз досвіду навчання дітей з особливими освітніми потребами у 

зарубіжних країнах свідчить, що «кордони» між спеціальною та загальною 

освітою прозорі, оскільки країни з демократичним устроєм пропагують 

цінності громадянського суспільства, яке базується на ідеях рівноправності, 

толерантності та інклюзії. Вважаємо, що впровадження зарубіжного досвіду в 

напрямі окресленої проблеми, накопиченого різними країнами світу, є вкрай 

корисним та необхідним для підвищення якості освіти нашої країни/ 
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ВИКОРИСТАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ЗАВДАНЬ ПІД ЧАС 

ВИВЧЕННЯ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ «ЧИТАЄМО» В ПЕРШОМУ 

КЛАСІ 
 

Мовно-літературна освітня галузь спрямована на всебічний розвиток 

дитини і формування в учнів НУШ однієї із найважливіших компетентностей – 

комунікативної. Уміння зв’язно висловлюватися потрібне кожній людині, 

незалежно від її професії. Володіння словом дає можливість поділитися 

знаннями, власними думками та враженнями з людьми, відстоювати свої 

переконання, уникати непорозумінь. У період становлення особистості 

молодшого школяра відбувається оволодіння мовою і мовленням, які є засобом 

пізнання, спілкування, виховання та розвитку, самовираження, утвердження в 

суспільстві. Саме тому актуальною є проблема якісної організації мовно-

літературної освіти молодших школярів в умовах НУШ. 

Змістова лінія «Читаємо» спрямована на розвиток мотивації дітей до 

читання, залучення їх до читацької діяльності, яка ґрунтується на учнівській 

ініціативності та самостійності у доборі текстів для читання та інтерпретації 

прочитаного. Під час читання учні розвивають уміння сприймати та 

аналізувати текст, оцінювати прочитане та перетворювати інформацію, 

уявляти, мислити творчо [3]. 

Диференційовані завдання – це ефективний засіб здійснення 

індивідуальної підготовки в організації навчальної діяльності. Такі завдання 

дають можливість надати учню навантаження, яке відповідає його 

можливостям, яке краще розкриває його здібності, дозволяє комфортно 

почуватися на уроці [1]. 

Залежності від формування умінь читати умовно всіх першокласників 

можна поділити на три групи: 

Дo першoї групи (група A) можна вiднести першoклaсникiв, якi знaють 

oкремi букви, вaжкo читaють склaдaми з тривaлими пaузaми, припускaються 

численних пoмилoк у нaгoлoшувaннi слiв, у темпi знaчнoнижчoму вiд 

нoрмaтивнoгo (нa 6 – 8 слiв), не зaвжди рoзумiють прoчитaне, не мoжуть йoгo 

вiдтвoрити. Першoклaсники, вiднесенi дo групи A, – це дiти, якi зoвсiм не знaли 
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букв, кoли прийшли дo шкoли. З ними вдoмa нiхтo не прaцює, вoни  вiдчувaють 

пoтребу у пoстiйнiй дoпoмoзi. 

Дo другoї групи (групa Б) можна вiднести першoклaсникiв, якi знaють 

букви, читaють склади iз незнaчними пaузaми, припускaються незнaчних 

пoмилoк у нaгoлoшувaннi слiв, у темпi нижчoму вiд нoрмaтивнoгo (нa 2 – 

4слoвa), чaсткoвo не рoзумiють прoчитaне i не зaвжди йoгo мoжуть вiдтвoрити. 

Першoклaсники, вiднесенi дo групи Б, – це дiти, якi, прийшoвши дo шкoли, 

знaли кiлькa букв, oднaк не читaли. Вoни вчилися читaти злиття i склaди нa 

урoкaх, oднaк не вiдчувaють пoтребу у пoстiйнiй дoпoмoзi. 

Дo третьoї групи (групa В) можна віднести першoклaсникiв, якi знaють 

всi букви, читaють плaвнo цiлими слoвaми, припускaються незнaчних пoмилoк 

у нaгoлoшувaннi слiв, у вiдпoвiднoму темпi iз незнaчним перевищення 

прoгрaмoвих нoрм aбo без них, рoзумiють i вiдтвoрюють прoчитaне. 

Першoклaсники, вiднесенi дo групи В, – це дiти, якi, прийшoвши дo шкoли, 

плaвнo читaли слoвa у вiдпoвiднoму темпi, прaвильнo нaгoлoшувaли, мaють 

прирiст i перевищення нoрми читaння. 

Пропонуємо деякі диференційовані завдання, які можна використовувати 

під час вивчення змістової лінії «Читаємо»: 

Для групи В: 

1. Скoрoмoвкa 

Зупинився нa зрубi зубр 

Зaдивився зубр нa зруб. 

2. Вiршик 

Збoку, знизу i згoри 

Схoжa З нa цифру «3». 

Три зуби в буквi З, 

Ними все вoнa гризе. (I. Сiчoвик) 

3. Відгадування ребусів. 

4. Читалочки-анограми. 

3 4 5 6 2 1           5 4 3 2 1 6            1 4 5 2 3 

г л о б у с            г о л о в а             з л и в а 

3 2 4 5 1              3 2 4 1 5               1 2 5 3 4 

С и л а ч              ч о в н и               в і к н о 

 

Для групи Б: 
1. Впрaвa   «Чaрiвний лaнцюжoк» 

Мaк – рaк – бaк – лaк – гaк – тaк – сaк. 

Тiк – сiк – бiк – рiк – вiк – лiк – пiк. 

Милo – шилo – жилo – нилo – пилo – рилo. 

Вaтa – хaтa – Нaтa – лaтa – тaтa. 

Пити – шити – лити – мити – жити = рити. 

Гiркa – дiркa – зiркa – мiркa – нiркa. 

Лaвкa – лaпкa – лaнкa – лaскa – лaткa. 

2. «Веселий стaрт» 

В кoжнoму слoвi читaй тiльки першу букву. 
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Тiнь, aфiшa, кiнь, aсфaльт, вoля, житo, егoїст, впрaвa, днo, aтaкa, чoбiт, 

aрфa, селo, oмaр, бaнт, aпетит, черевик, aнгел. 

3. Грa «Влуч у цiль» 

Для групи A:  
1. Багаторазове читання скоромовкою, парами, у два голоси, з 

простукуванням, з однієї книжки трьох рядків з переходом до читання 5 – 10 

рядків невідомого тексту. З розвитком навички швидкого читання вправа 

ускладнюється. Читання в парі замінюється індивідуальним багаторазовим 

читанням трьох рядків з простукуванням і дальшим переходом до читання 

половини сторінки тексту. 

2. Читання скоромовкою. 

Певну частину тексту учні читають скоромовкою (дуже швидко), але 

добре запам’ятовуючи та відтворюючи зміст прочитаного. 

3. Читання хором. 

Учні намагаються читати з певною швидкістю, щоб не відстати від 

товаришів. Учні, які володіють кращою технікою читання, мають можливість 

звернути більше уваги на виразність свого читання. 

4. Читання в парі. 

Один учень читає, інший слухає, аналізує якість читання товариша, 

допущені помилки. 

5. Читання «Вовк та Заєць». 

Читають два учні. Перший прочитує речення з певною швидкістю, інший 

читає теж саме речення, «доганяючи» за швидкістю першого. 

Отже, як зазначає О. Савченко для успішного здійснення 

диференційованого навчання читати першокласників вчителеві необхідно: 

1) передбачати труднощі, які можуть виникати в учнів під час засвоєння того чи 

іншого матеріалу; 2) враховувати загальну готовність своїх вихованців до 

наступної діяльності, тобто рівень сформованих знань, здатність самостійно 

працювати, ставлення до роботи; 3) використовувати в системі диференційовані 

завдання індивідуального та групового характеру; 4) проводити перспективний 

аналіз: для чого плануються завдання, чому їх треба використати на цьому етапі 

уроку, як продовжити роботу на наступних уроках; 5) застосовувати різні 

форми педагогічної підтримки і заохочення дітей до самостійних зусиль [2].  
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ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ЛЮДСЬКИХ ВЗАЄМИН У 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО 

ЧИТАННЯ  

 
Сучасна школа покликана виховати освічену, інтелектуально та духовно 

багату, національно свідому особистість, яка вміє критично мислити, здатна 

адекватно реагувати на виклики часу. Серед засобів реалізації освітньої мети 

важливе місце належить предметам гуманітарного циклу, зокрема 

літературному читанню. Курс «Літературне читання» – органічна складова 

освітньої галузі «Мови і літератури». Його основною метою є розвиток дитячої 

особистості засобами читацької діяльності, формування читацької 

компетентності молодших школярів, яка є базовою складовою комунікативної і 

пізнавальної компетентностей, ознайомлення учнів з дитячою літературою як 

мистецтвом слова, підготовка їх до систематичного вивчення курсу літератури 

в основній школі [1]. 

Формування основ культури людських взаємин пов’язане з вихованням 

моральних якостей, творчих особливостей і розкриттям індивідуальності 

дитини.  

Культура людських взаємин – це інтегральна якість, що розвивається під 

час взаємин людини з людиною, у процесі навчання, освіти, виховання, а також 

самонавчання та самовиховання й містить сукупність моральних знань, 

емоційно-психологічних умінь та навичок, моральних потреб і поведінкових 

дій, засадою яких є гуманістичні норми, принципи та ідеали. 

Показником культури людських взаємин є здатність і бажання 

особистості переживати моральні почуття, емоційно реагувати на гуманні 

взаємини, розмірковувати про добро і зло, обурюватися, якщо принижується 

людська гідність, співчувати й радіти успіхам інших людей. 

Художня література – найдоступніший і в той же час самий ефективний 

вид мистецтва для виховання культури людських взаємин школяра. 

Пізнання краси слова є першим і найважливішим кроком у світ 

прекрасного. Слово – могутній засіб виховання витончених почуттів. 

Найважливіше педагогічне завдання полягає в тому, щоб вже в дитячі роки 

слово з його багатогранною красою стало невичерпним джерелом і засобом 

пізнання прекрасного, внутрішнім духовним багатством і в той же час засобом 

вираження цього багатства.  
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Мова – головний засіб спілкування людей, він охоплює різні сторони 

буття, тому можливості художнього відображення явищ життя в літературі 

особливо широкі. Слово як засіб виразності в літературному творі знаходить 

художню силу. Словесний образ має ще й понятійну основу і сприймається в 

першу чергу розумом. Тому література – найважливіший засіб розвитку 

інтелекту учнів.  

Перш ніж школяр зможе самостійно осягати емоційні відтінки слова, 

вчитель готує його до цього. Художня розповідь вимагає високої емоційної та 

естетичної культури педагога. Виразне читання вчителя розвиває в учнів 

здатність осягати емоційне забарвлення слова.  

Сприйняття слова – це підготовка до читання художньої літератури. 

Читання може стати духовною потребою лише тоді, коли слово відклалося і в 

логічній, і в емоційній пам’яті.  

Розвиток культури читання є одним з сильних засобів виховання 

літературного смаку, естетичної чуйності, має дуже великий вплив на 

формування культури людських взаємин.  

На уроках літературного читання школярі вчаться сприймати літературу 

як мистецтво слова, відтворювати образи художнього твору в своїй уяві, тонко 

помічати властивості і характеристики дійових осіб, аналізувати і мотивувати їх 

вчинки [3].  

Читаючи вірш, оповідання або казку, учні відтворюють обставини, 

оживляючи їх за допомогою власних думок, почуттів і асоціацій, тобто 

передають емоційний стан героя, збагачений особистим досвідом.  

Література є однією з основних дисциплін у системі виховання людських 

взаємин, так як покликана зароджувати в учнів потяг до доброти, ввічливості, 

справедливості. Вивчення літератури завжди супроводжується зверненням до 

інших видів мистецтва: музики, живопису, театру, кіно. І завдання вчителя – 

допомогти учням усвідомити внутрішню логіку розвитку літератури і 

мистецтва, розкрити загальне та особливе у їх розвитку на різних етапах їх 

формування.  

Виховання культури людських взаємин включає: культура спілкування, 

гуманні якості, прагнення зрозуміти інших. У процесі аналізу підручника 

«Літературне читання» для 3 класу за автором О. Савченко [2] ми виділили 

твори, які направлені на виховання культури людських взаємин. 

Так, наприклад, читаючи казку «Кривенька качечка», ми виховували якість 

доброта.  

У казці «Кривенька качечка» розповідається про чарівне перетворення 

качечки на дівчину. «За добро добром платять – головна ідея української 

народної казки. 

У ній схвалюється те, що дід та баба узяли птаха із зламаним крилом 

додому. Вирішили доглянути за качечкою. Їх добрий вчинок був нагороджений. 

Качечка виявилась дівчиною. Доброю і дуже працьовитою. Уміла прибрати у 

хаті та приготувати їсти. Довго жили б вони разом, якби не вчинок діда та баби. 

Дівчина покинула їх, вони залишились без допомоги. 
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У казці засуджується хитрість та підступність діда і баби. Впізнали вони у 

гарній дівчині свою качечку. Не запитали дозволу, таємно швидко спалили 

гніздечко з пір’ячком. Сестри-качки скинули дівчині пір’ячко, вона назавжди 

обернулась качечкою. Казка сумно закінчується для діда з бабою. Вони 

залишились покараними за свій поганий вчинок. 

Казка розвиває оцінні судження третьокласників. У процесі аналізу казки 

вони неодноразово стикаються з питаннями: Які якості найбільше цінуються в 

людях? За що карають, а за що нагороджують? Чому деяким персонажам казок 

навіть сили природи приходять на допомогу, а від деяких вони відвертаються? 

На уроках літературного читання виховуючи моральну якість доброта, ми 

використовували наступні засоби: 

Гра «Добрий дощик» 

Діти стають у коло. Усі вони – «Добрі дощові краплинки». У середині 

«Мама Хмара». 

Цій дитині дається чашечка з чарівною водою доброти. Вмикається 

весела музика, і всі «краплинки» танцюють,кружляючи навколо «Мами 

Хмари». Коли мелодія обривається, всі краплинки завмирають, а «Мама 

Хмара» бризкає водою з чашечки по черзі на кожну дитину в колі та запитує 

«краплинок», кому вони допомогли. Кожна має відповісти(наприклад: «Я 

побачила квіточку, зачахлу від спеки, та й напоїла її»; «А я помітила на дорозі 

брудну машину й помила її»; «Я розвеселила дітей» та ін.). Після того, як усі 

«краплинки» повідомлять про свої добрі справи, «Мама Хмара» повинна 

повторити все, про що розповіли їй «краплинки». 

 Бесіда 

Покажіть дітям насінинку будь-якого фруктового дерева та попросіть їх 

намалювати, як виглядатиме це дерево через десять років. Після цього діти 

мають перелічити всіх, чия доброта допомогла цьому дереву вирости, 

(наприклад: доброта сонця, землі, повітря, вітерця, садівника). 

Читання та обговорення казки «ДАРМА ЖОДНА СПРАВА НЕ 

ПРОПАДАЄ» (А. Нейолова) 

- Запитання та завдання до казки 

- Чому крапелька пожаліла селянина? 

- Розкажіть, про що гомонять проміж себе крапельки та житні колоски. 

- Які риси повинен мати гарний землероб? 

- Уявіть, що одна краплинка, яка впала на житнє зернятко,була 

чарівною. Тож із нього виріс колосок доброти. Розкажіть, чим він допоможе 

людям. 

- Якою була Хмара – мама добрих краплинок? Чого і як вона навчала 

своїх діточок? 

Опрацьовуючи пісню «Два півники» – де всі працюють (і дорослі, і діти), 

відпочинок поєднують із піснею, танцями», ми виховували якість 

працьовитість та використовували наступні засоби. 

Гра «Працюємо з любов’ю» 
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Педагог ділить дітей на групи та кожній дає доручення (наприклад: 

полити квіти, розставити іграшки, підмести підлогу, витерти пил, прибрати зі 

столу посуд тощо). 

Варто заздалегідь попередити дітей, що вони повинні виконувати свою 

роботу з любов’ю. Після того як діти виконають доручення, вони мають 

розповісти, що відчувають різні предмети, коли їх розставили по місцях, 

полили, почистили тощо. 

Потім діти від імені тих чи інших предметів дякують людям за турботу і 

догляд. 

Казка Анатолія Дімарова «Для чого людині серце» – про дерев’яних 

чоловічків, які не знали, що таке радість, горе, співчуття. І тільки один з них – 

той, якому випадково дісталося людське серце, – пізнав радість живих почуттів 

і ціною свого життя врятував хлопчика від загибелі у морозному лісі. 

Вивчаючи вірш Лесі Українки «Як дитиною бувало», ми виховували таку 

якість як сила волі. Адже головна ідея вірша – сильна духом людина здатна 

долати труднощі. 

Отже, запропоновані нами засоби на уроках літературного читання 

позитивно впливають на виховання культури людських взаємин молодших 

школярів. 
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СТАН РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

У ПРОЦЕСІ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 
 
Пізнавальна самостійність покладена в основу мотивації навчальної 

діяльності молодшого школяра. Навчальна діяльність відповідає їхнім потребам 

та запитам. На даний час суттєво змінилися умови для здійснення пізнавальної 

діяльності та отримання нової інформації. Стрімкий розвиток інноваційних 

технологій стає однією з головних причин освітніх реформ, які перетворюють 
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освіту на продуктивний сектор економіки. В Україні повинен забезпечуватися 

інноваційний, пришвидшений розвиток освіти шляхом оновлення змісту освіти 

та організації освітнього процесу відповідно до демократичних цінностей, 

ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних досягнень [1]. 

Інновація як процес означає часткову або масштабну зміну стану системи 

і відповідну діяльність людини. Інновація як результат передбачає процес 

створення нового, що має конкретну назву «новація» [2]. 

Перехід на дистанційне навчання, зумовлений пандемією, став доволі 

неочікуваним та серйозним випробуванням для всіх учасників освітнього 

процесу – учителів, учнів та їхніх батьків. Донедавна учень отримував знання в 

основному дозовано систематизовані, опрацьовані учителем знання на уроці 

або з книги в ході спеціально-організованої пізнавальної діяльності, але 

сьогодні існує інша тенденція. Освітній простір сучасного школяра розширився 

до меж його повсякденного буття і включає такі нові джерела, як ресурси 

Інтернет, інформаційні технології, що постійно змінюються та 

вдосконалюються. Нові інформаційні технології відкривають учням доступ до 

нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної 

роботи, дають цілком нові можливості для творчості, пошук і засвоєння різних 

навичок, дозволяють реалізувати нові форми і методи навчання. Особливість 

даних джерел інформації в тому, що вони розширюють реальний світ людини 

не за рахунок реальних об`єктів, а за рахунок інформаційних моделей 

реального світу. Використання вчителем у роботі комп’ютера може надати 

істотну інформаційну підтримку в організації навчального процесу, покращити 

якість та ефективність навчальних методик, реалізувати індивідуальний підхід 

до кожного учня. Зрозуміло, що дана тенденція в подальшому буде більш 

поширеною у використанні. 

Проблема пізнавальної самостійності та активності як найважливіших 

компонентів цілісної особистості має давню історію. Ще Сократ високо 

оцінював можливості кожного індивіда до пізнання, він підкреслював 

необхідність умілого керівництва пізнавальною активністю і самостійністю 

учнів[3]. Основне завдання вчителя полягає в тому, щоб забезпечити не 

загальну активність у пізнавальній діяльності, а активність, націлену на 

самостійне оволодіння знаннями і способами діяльності. Можна навести 

чимало прикладів, коли учень, виявляючи активність у роботі, не виявляє 

самостійності, наприклад, несвідоме читання, механічне списування, 

копіювання виробу на уроках ручної праці тощо. У навчальній роботі 

самостійність виявляється в активності, спрямованій на набування, 

вдосконалення знань, оволодіння прийомами роботи. Останнє пов’язане з 

формуванням пізнавальних інтересів та інших мотивів, які стимулюють і 

зміцнюють вольові зусилля для виконування тих чи інших завдань» [4, с. 29]. 

Визначаючи пізнавальну активність дитини як її внутрішню готовність до 

подальшої участі у напруженій розумовій та практичній діяльності у процесі 

оволодіння знаннями, уміннями і навичками та виявлення самостійності й 

творчого підходу до вирішення навчальних завдань, учитель повинен ставити 

завдання посильні для неї. 
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Готуючись до уроків української мови, учитель має проаналізувати, які 

інноваційні технології або окремі методи і прийоми можна застосувати для 

ефективнішого формування ключових компетентностей. Доцільно зазначити ці 

структурні компоненти в плані уроку. Не завжди вдається вдало застосовувати 

досвід попередників, не всі прийоми і методи є однаково ефективними. 

Найбільш ефективною формою навчання вважається поєднання сучасних 

інноваційних методів і прийомів з традиційними давно використовуваними 

засобами, це дозволяє урізноманітнити діяльність учнів, а саме: 

– самостійне здобування знань; 

– удосконалення вміння користуватися здобутими знаннями для 

розв’язання нових завдань; 

– набуття комунікативних навичок і умінь; 

– користування дослідницькими методами; 

– можливість висловлювати свої власні думки. 

Конкретними методами організації навчальної роботи, які на різному 

рівні, забезпечують пізнавальну самостійність  молодших школярів, є виклад 

навчального матеріалу вчителем у формі повідомляючої або проблемної 

розповіді, бесіда, вправи, робота з книжкою, самостійна робота учнів тощо. 

Значення самостійної роботи в освітньому процесі важко переоцінити. 

Також слід зазначити, що на різних етапах уроку використовуються різні 

методи, прийоми інноваційних технологій із метою формування певної 

компетентності. При виборі прийомів на урок важливо пам’ятати про 

психологічні, вікові та індивідуальні особливості учнів, часто ці аспекти 

відіграють ключову роль у формуванні компетентностей учнів. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ХОРЕОГРАФІЇ ДІТЕЙ 

МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ ЇХ 

ТВОРЧОЇ УЯВИ. 
 

Розвиток творчої уяви дітей засобами хореографічного мистецтва 

залежить від правильно обраної та науково-обґрунтованої методики, що 

будується з урахуванням єдності форми і змісту при провідній ролі змісту. 

Для успішного розвитку творчої уяви дітей у хореографічному гуртку був 

використаний метод концептуального моделювання [1]. 

Кожне вивчене завдання-гру можна розвинути в етюд, пізніше в танець, 

доручивши дітям зробити це самостійно. Спираючись на результати сучасної 

дитячої хореографічної практики і на педагогічні спостереження, був 

розроблений комплекс рухів, який можна вивчати на першому році навчання:  

 рівномірна хода під музику, починаючи з носка, не ковзаючи по 

підлозі; 

 уміння ходити відповідно до контрастного характеру музики, з 

динамічними відтінками (голосно, тихо). Це майбутній «танцювальний крок»; 

 плескати в долоні у різних ритмах; поєднувати оплески з кроками на 

місці; 

 легко підстрибувати на обох ногах на місці з невеликим просуванням 

вперед і обертаючись навколо себе (на кожну чверть і на дві чверті такту); 

 легко бігати, ставлячи ногу з носка, на кожну чверть, коли діти добре 

засвоять рух – на кожну восьму; 

 рухатися галопом вперед і в сторони, притупувати однією ногою, 

притупувати поперемінно обома ногами, підстрибувати на одній нозі; 

 передати найпростіші образні рухи тварин (зайчика, кицьки, лисички, 

ведмедя, птахів, курчат, каченят); 

 грати в сюжетні ігри спочатку без супроводу, потім із супроводом. 

Привчаючи дітей до організованої гри, педагого пропонує сюжет. Пізніше діти 

самі придумують його; 

 виконувати короткі ігрові танці за завданням педагога, пізніше і 

самим придумувати їх [1]. 

Отже, згідно виробленої нами моделі для розвитку творчої уяви 

молодших школярів, ми можемо використати репертуар для дітей молодшого 

шкільного віку першого року навчання.  

Знайомство з природою. 

Мета: збагачення уявлення дітей про різноманітність і красу рідної 

природи. Засвоєння і використання простих рухів.  
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Зима: танці «Сніжинки», «Зустріч Діда Мороза і Снігуроньки», «Гра у 

сніжки» (ритмічно кидати уявні сніжки  тощо). 

Весна: танець-гра «Проліски й фіалки» (для кожної квітки свій сольний 

вихід). 

Літо: гра-хоровод або танець-гра «Клумба»(соло різних квітів), хоровод 

«Пшениця», гра «Рибка, яка спіймалася у сітку». 

Осінь: танець-гра «Плоди» або «Хоровод плодів», танці «Листя, що 

опадає», «Дощик», гра   «Збирання грибів» та інше.  

На другому році навчання ми підвищували вимоги до засвоєння програм,   

вільного володіння комплексом рухів, побудов, умінь, навичок. Виховання 

танцювальної культури відбувається у досконалішій формі: осанка бути 

стрункою, ширші і рухи рук, легші стрибки, витончені манери і культура ходи.  

Ігри, етюди, танці діти продовжують виконувати в ігровій формі але вони 

триваліші за часом, складніші з композицією, різноманітніші за рухами з 

образно-змістовними завданнями [4]. 

На другому році навчання завдання, позбавлені змісту й образу, давати не 

слід. 

Комплексні завдання на другий рік навчання: 

 комплекс рухів (український бігунець, українська бічна доріжка, 

вихилястик, перескік з ноги на ногу, бічний приставний крок з присіданням, 

піднімання й опускання рук, вивчення 1-го port de bras, крок польки) 

 передача образів рухів різного характеру тварин, птахів, іграшок, 

казкових персонажів, але в складнішій формі; вимоги до якості виконання 

зростають; 

 рухова імпровізація на музику: динамічні відтінки в музиці, відчуття 

контрастності звучання музики, дальший розвиток уяви, ініціативи; 

 розвиток емоційного сприймання музики: передача в рухах характеру 

різних за змістом музичних творів, розвиток творчої уяви; 

 використання вивчених рухів у своїх самостійних етюдах, іграх, 

танцях, імпровізаціях. 

Принцип формування репертуару на другому році навчання залишається 

той самий, що й на першому році навчання, але він ускладнюється відповідно 

до вікових особливостей. Хороводи, танці, носять уже закінчену танцювальну 

форму. До репертуару входять танці, які діти вивчали на першому році 

навчання, але вони розширюються і ускладнюються. Наприклад, із «Танцю 

сніжинок» та інших танців на цей «зимовий» сюжет можна створити картину 

зимового лісу з казковими персонажами, персонажами тварин, птахів [3]. 

Зростають вимоги до «вільного» танцю-імпровізації: діти під час танцю 

виходять по черзі в центр і виконують свій придуманий уривочок з раніше 

вивчених рухів. Виховання танцювальної культури і розвиток творчої уяви 

відбувається через казковий образ. 

На третьому році навчання, коли діти вже мають певний запас вивчених 

рухів і деякий танцювальний досвід, можна починати інсценувати казки. З 

початку це можуть бути ігри-драматизації, рольові ігри, які пізніше увійдуть у 
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хореографічну виставу. Крім того, такі ігри розвивають у дітей творчу 

активність, виховують високі естетичні смаки, допомагають сформувати в 

колективі дружні взаємини [5].  

Для постановки обираємо вже знайомий молодшим школярам твір, ще 

раз прочитуємо його, уважно розглядаємо ілюстрації. Найважливіший етап – це 

розподіл ролей, тут намагаємось врахувати всі деталі – характер, здібності, 

індивідуальні особливості, зовнішність. Обов’язково пояснюємо, чому саме 

Сашко чи Ніна зможуть найкраще втілити певний образ. На головні ролі 

спочатку призначаємо дітей активних, лідерів групи, згодом учні можуть 

мінятися ролями, розучувати нові. Цю роботу треба планували так, щоб 

протягом року кожен учасник колективу міг кілька разів затанцювати різні 

образи [4]. 

Інсценувати починаємо найпростіші, відомі з раннього дитинства казки: 

«Рукавичку», «Колобка», «Ріпку», потім переходимо до «Кози-дерези», 

«Солом’яного бичка», «Півника і двох мишенят», «Червоної Шапочки», 

«Попелюшки», «Вовка і семеро козенят» і «Кота у чоботях». 

Діти за допомогою батьків чи вихователів готують атрибути, костюми до 

вистави. Тут можна дати волю дитячій фантазії, скерувати вчасною підказкою. 

Хто здібний до образотворчої діяльності – робить малюнки, а хто просто 

зафарбовує готовий контур. Складні завдання допомагають виконувати вчитель 

з вихователями. До вистави обов’язково проводиться одна-дві генеральні 

репетиції [2].  

Виставу можна показати під час відкритого уроку, в кінці навчального 

року, до свят. І ось настає урочиста мить. На показ запрошуються вчителі, 

вихователі, рідні, друзі, учні з інших класів та груп. Всі учасники   хвилюються, 

зосереджуються, одним словом, входять у роль. З інтересом імпровізуючи, юні 

артисти поводяться природніше, швидше зживаються з образом.  

Таким чином,  розвиток творчої уяви особистості, що здатна приймати 

рішення, мислити і діяти в нових умовах –  важливе завдання всіх дитячих 

хореографічних закладів. Дитячі хореографічні гуртки  володіють значним 

педагогічним та виховним потенціалом для виховання творчої   особистості, 

тому що відповідають структурі та вимогам творчої діяльності, яка властива 

дитячому хореографічному мистецтву. 
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ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОГО ТА РОДИННОГО ВИХОВАННЯ 

ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА 
 

Становлення особистості істотно залежить від всієї сукупності умов, 

характерних для певної соціально-економічної ситуації, тому процес 

соціального виховання і навчання передбачає соціалізацію особистості 

школяра. 

Питання налагодження сімейного виховання та соціалізації дитини 

неодноразово ставали предметом наукових досліджень. Так, у численних 

роботах вітчизняних і зарубіжних учених (Т. Алексєєнко, Ю. Азарова, 

Ф. Байкова, В. Гурова, Т. Кравченко, М. Міщенка, Т. Поніманської, 

Л. Пономаренко, В. Постового, А. Харчева, Т. Шеляг й ін.) розглядаються 

найрізноманітніші аспекти цієї проблеми: від теоретичних проблем сім’ї до та 

умов ефективного соціального виховання.  

Під суспільним (соціальним) вихованням розуміють виховання, яке 

спрямоване на забезпечення гармонії суспільних і особистих інтересів, балансу 

між відповідальністю суспільства перед особистістю і особистості перед 

суспільством шляхом безпосередніх людських відносин, а також за допомогою 

спеціально створених для цієї мети суспільних інститутів (благодійних фондів, 

дитячих садків, шкіл, товариств, асоціацій тощо) [1]. 

Поняття «соціалізація» (від лат. socialis – суспільний) дедалі активніше 

використовується як наукова категорія представниками широкого спектра наук 

– філософії, соціології, психології, політології, педагогіки та ін. 

Соціалізація – це прийняття індивідом групових норм, прийняття 

особистістю переконань, цінностей і норм вищого чи нижчого статусу, 

характерних для груп, членства в яких особистість домагається. 

А. Мудрик групує фактори, що впливають на соціалізацію, 

виокремлюючи: макрочинники (космос, планета, етнос, суспільство, держава); 

мезочинники (місто, село, місцевість, регіон, засоби масової інформації, 

приналежність до певної субкультури); мікрочинники (сім’я, клас, друзі, школа, 

сусіди, ровесники, приватні державні організації) [2]. 

Сімейне виховання у широкому розумінні слова – це одна з найбільш 

древніх споконвічних форм соціалізації та виховання дітей, яка органічно 

об’єднує об’єктивний вплив культури, традицій, звичаїв, поглядів народу, 

сімейно-побутових умов і взаємодію батьків із дітьми, у процесі якої 

відбувається повноцінний розвиток і становлення їхньої особистості [2]. Під 

сімейним вихованням у вузькому змісті слова ми розуміємо взаємодію батьків 

із дітьми, яка ґрунтується на родинній інтимно-емоційній близькості, любові, 

турботі, повазі та захищеності дитини і сприяє створенню сприятливих умов 
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для задоволення потреб у повноцінному розвитку і саморозвитку особистості 

дитини [3]. 

Варто зазначити, що категорія сімейного виховання є значно вужчою 

поняття «соціалізація». 

З’ясувати хронологічну структуру та типологію процесу соціалізації 

загалом та місця у ньому шкільного етапу можна, роблячи засадовою для такої 

типізації структуру соціальних відносин зрілої особистості. Становлення цієї 

структури і є результатом соціалізації, відображаючись в її напрямках 

становлення такої структури визначає критерії періодизації, які відображають 

послідовні фази і переломні моменти соціалізації, а отже і відповідні 

педагогічні завдання на кожному з них. Вони переважно збігаються з 

хронологією розвитку індивіда: народження, вік немовляти, раннє дитинство, 

перед шкільний вік, шкільне дитинство, підлітковий вік, юність, молодість, 

зрілість, старість. 

На кожному з цих етапів є свій провідний спосіб соціалізації, який 

знаходить своє вираження у переважному впливі певних агентів соціалізації, у 

провідних різновидах діяльності – грі, навчанні, входженні в систему сімейних, 

групових, фахових, етнічних, політичних, виробничих та інших відносин. 

Соціальне виховання, без сумніву, є ведучим і визначальним фактором 

розвитку і формування особистості в наших умовах, де основною метою всього 

суспільства є забезпечення умов для всебічного розвитку людини. 
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ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Ідеалом сучасного навчання є особистість не з енциклопедично 

розвиненою пам’яттю, а з гнучким розумом, зі швидкою реакцією на все нове, з 

повноцінними, розвинутими потребами подальшого пізнання та самостійної дії, 

з добрими орієнтувальними навичками й творчими здібностями. Наше 

сьогодення потребує творчих, обдарованих, інтелектуально розвинених 

громадян, адже від них залежить майбутнє країни. Для того, щоб розвинути 

творчу особистість, по-перше, необхідно розв’язати низку завдань: організація 

http://nvkdnz10.varashosvita.rv.ua/%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/
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навчальної взаємодії вчителя й учнів на основі діалогу та полілогу; орієнтація 

на самостійну пошуково-творчу працю учнів, набуття досвіду роботи з різними 

джерелами інформації; оволодіння учнями проєктними та дослідницькими 

уміннями; оволодіння молодшими школярами способами пізнавальної 

діяльності, самоконтролю та самооцінювання своєї діяльності; розвивальна 

насиченість предметного середовища на уроці й перерві, яка спонукає дитину 

перевірити свої сили методом спроб і помилок, вільного вибору завдання; 

комплексне застосування вчителем інноваційних технологій. Розв’язання цих 

завдань можливе лише на основі широкого запровадження нових педагогічних 

технологій, спрямованих на розвиток творчих здібностей учнів [2, с. 116]. 

Початкова освіта є найпершою ланкою в системі загальноосвітньої 

підготовки. Вона забезпечує розвиток дитини, вміння читати, писати, знання 

основ математики, початкові навички користування книжкою, іншими 

джерелами інформації, формування загальних уявлень про світ, засвоєння норм 

загальнолюдської моралі, основ гігієни, вироблення перших трудових умінь. 

Саме у початковій школі формується навчальний потенціал особистості, 

закладаються духовні та емоційно-вольові якості дитини. 

Творчі здібності формуються протягом усього життя людини, але 

дослідження Т. Байбари, Д. Богоявленської, Л. Виготського, Ю. Гільбуха, 

Л. Лозової доводять, що молодший шкільній вік є найсприятливішим для 

творчого розвитку дітей, їхніх здібностей до творчості. У цей період активно 

розвиваються уява, дар фантазувати, творчо мислити, критично оцінювати 

діяльність. 

Під впливом навчання в дітей молодшого шкільного віку розвивається 

теоретичне мислення, вміння створювати наукові поняття, закономірності; вони 

поступово оволодівають такими мислиннєвими операціями, як аналіз, 

виділення основного, порівняння, узагальнення. Але для розвитку творчих 

здібностей школярів важливою є саме роль учителя. Завдання педагога – 

управляти процесами творчого пошуку, йдучи від простого до складного: 

створювати ситуації, що сприяють творчій активності та спрямованості 

школяра, розвивати його уяву, асоціативне мислення, здатність розуміти 

закономірності, прагнення постійно вдосконалюватися, розв’язувати дедалі 

складніші творчі завдання [1, с. 30]. Найефективнішим засобом розвитку 

творчих здібностей молодших школярів є інноваційні технології навчання. 

Інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань, активне 

функціонування інтелектуальних і вольових сфер, сприяє розвитку творчої 

особистості. 

Школа має бути не підготовкою до життя, школа має бути життям. 

Досягнути цього можна, створюючи інтерактивне середовище навчання, 

використовуючи парні, групові, колективні форми діяльності. Тому в 

навчально-виховному процесі початкової школи доцільно використовувати такі 

інноваційні технології: нестандартні уроки, інтерактивні технології, проєктне 

навчання, використання ігрових прийомів навчання, комп’ютерно-інформаційні 

технології. 
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Навчання в початковій школі – це база, на якій будується вся наступна 

діяльність людини. Вчитель початкової школи працює над тим, щоб 

навчальний матеріал був засвоєний кожним учнем у повному обсязі. 

Використання комп’ютерної техніки сприяє більш вираженому 

індивідуальному підходу до кожного учня, особливо до того, у якого 

неповністю сформовані навчальні навички, тому що він тоді має змогу 

включитися в загальну дискусію. Комп’ютер дає можливість сильним учням 

ознайомитися з новим матеріалом самостійно, виконати завдання підвищеної 

складності; учням із нижчим рівнем підготовки – засвоїти навчальний матеріал 

краще; учням, які пропустили декілька уроків – можливість ліквідувати 

прогалини. 

Завдяки використанню комп’ютерної техніки на уроках в учнів 

відпрацьовується логіка мислення, формується вміння самостійно виражати 

думки, підвищується емоційний рівень уроку, новий розвиток одержують 

стосунки «учень – учень» та «учень – учитель». Велике значення під час 

підготовки таких уроків має те, що полегшується робота вчителя під час 

підготовки до уроку. Використання комп’ютерних мультимедійних програм як 

елемента сучасного уроку підвищує його ефективність, відбувається 

врахування індивідуальних особливості учнів [3, с. 79]. 

Використання у вихованні в ЗЗСО комп’ютерної техніки в поєднанні із 

традиційними засобами виховання сприяє підвищенню рівня вихованості 

школяра, розвитку його творчої особистості. Комп’ютерні ігри не повинні 

замінювати традиційні форми ігор, а доповнювати їх. Чимало можливостей для 

розвитку логічного мислення дає пропедевтичний курс «Сходинки до 

інформатики», який відповідає усім вимогам. Цей курс спрямований на 

розвиток внутрішнього світу молодшого школяра, його свідомості, прагнень; 

дозволяє збагатити досвід дитини у повсякденному житті; навчити ставитися 

що себе як до неповторної особистості, що посідає важливе місце в родині та 

суспільстві. 

Новітні комп’ютерні технології застосовуються в спеціальній освіті 

насамперед із метою корекції порушень і загального розвитку дітей шкільного 

віку, тому уваги потребує особлива проблема – спілкування дитини і 

комп’ютера. Часто дитина, яка усвідомила в собі наявність певного порушення, 

соромиться його, боїться, що буде осміяною або не зрозумілою, вона не 

впевнена у собі, у своїх здібностях до спілкування. Все це ще більше закріплює 

психологічний стан невпевненості і нездатності, що, у свою чергу, має 

несприятливий вплив на її емоційний, психічний стан і розвиток. У такій 

ситуації необхідно проводити роботу, спрямовану на формування і розвиток 

комунікативних навичок, розвиток здатності витягувати інформацію з мовного 

спілкування. Широкі можливості для цього мають комп’ютерні засоби 

навчання. Спілкування з комп’ютером стає для дитини особливим, і дитина не 

відчуває боязні, вчиться довіряти співрозмовнику. Крім того, комп’ютерні 

вправи дозволяють моделювати різні ситуації спілкування і повторювати діалог 

з тим же партнером необхідну для дитини кількість разів, що в реальному житті 

зробити складніше. Також «комп’ютерний» співрозмовник є дуже привабливим 
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для дітей, оскільки забезпечує мотивацію вступу в діалог з партнером по 

спілкуванню. 

Елементи комп’ютерного навчання допомагають формувати у дітей 

усвідомленість того, що є вкрай важливим для їх мовленнєвого та 

інтелектуального розвитку. Отже, в них починає розвиватися розуміння того, 

що є декілька рівнів навколишнього світу – це і реальні речі, і картинки, і слова, 

і схеми. Формування і розвиток у дітей свідомості, розвиток вербальної пам’яті 

та уваги, словесно-логічного мислення створюють передумови для корекції 

порушень лексико-граматичної сторони мовлення. 

У процесі занять із застосуванням комп’ютера діти вчаться долати 

труднощі, контролювати свою діяльність, оцінювати результати. Вирішуючи 

проблемну ситуацію, задану комп’ютерною програмою, дитина прагне до 

досягнення позитивних результатів, підпорядковує свої дії поставленій меті. У 

результаті, використання комп’ютерних засобів навчання розвиваються у 

дошкільників такі вольові якості, як самостійність, зібраність, посидючість. 

Заняття на комп’ютері мають велике значення і для розвитку довільної 

моторики пальців рук. У процесі виконання комп’ютерних завдань їм 

необхідно у відповідності з поставленими завданнями навчитися натискати 

пальцями на певні клавіші, користуватися маніпулятором «мишею». Крім того, 

важливим моментом підготовки дітей до оволодіння письмом є формування і 

розвиток спільної координованої діяльності зорового і моторного аналізаторів, 

що з успіхом досягається на заняттях із використанням комп’ютера. 

Отже, як писав видатний педагог В. Сухомлинський: «Може, маленька 

дитина повторює те, що було вже зроблено, створено іншими людьми, але якщо 

це діяння – плід її власних зусиль, – вона творець; її розумова діяльність – 

творчість» [4, с. 481]. Так і творчість вчителя породжує творчість учня. Якщо 

на кожний урок намагатися підбирати такі види навчальної діяльності, які 

дають матеріал для роздумів, можливість виявити ініціативу і самостійність, 

потребують розумового напруження, винахідливості, творчості – все це 

зацікавить дітей, викликає позитивні емоції, сприятиме діяльності, пошуку, 

формуванню творчого мислення. Отже, використовуючи інноваційні технології 

у роботі з молодшими школярами, вчитель формує творчу особистість, яка 

матиме міцні знання та буде успішно застосовувати їх на практиці. 
Список використаних джерел 

1. Бублій О. А. Розвиток творчих здібностей учнів. Нива знань. 2015. № 3. С. 30–32. 

2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посібник. Київ : 

Академвидав, 2004. 352 с. 

3. Коваль Л. В. Сучасні навчальні технології в початковій школі: навч.-метод. посіб. 

Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. 226 с. 

4. Сухомлинський В. О. Методика виховання колективу. Вибрані твори: У 5-ти т. 

Т. 1. Київ: Радянська школа, 1976. С. 401–637. 

 

 

 

 

 



79 

 

Ляховський Ярослав, 

студент ІІІ курсу природничо-географічного факультету 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Науковий керівник: Мандебура С. В. 
 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 
 

Цілі екологічного виховання не мають прямого і безпосереднього впливу 

на особистість. Вони переломлюються різними соціальними інститутами, 

завдяки чому здійснюється самореалізація особистості. Провідна роль в цьому 

процесі належить самому суб’єкту розвитку. 

І. М. Максимова моделює структуру особистості наступними 

компонентами: досвід, знання, вміння, звички, навички, що проявляється у 

володінні екологічною інформацією, в здатності проявляти аналітико-

прогностичні вміння для розуміння сутності екологічно небезпечних явищ і 

виборі стратегій по їх запобіганню; характер мотивації пов’язаний з 

домінуванням бажання і готовності вирішувати екологічні проблеми, над 

іншими потребами особистості. Так, сильні позитивні мотиви є рушійними 

силами екологічної активності особистості; блок особистісних якостей, які 

розвиваються у вирішенні екологічних проблем: відповідальна поведінка, 

активність, наполегливість, рішучість у поєднанні з комунікативними і 

лідерськими якостями; розвиток об’єктивності помилкових суджень до себе, до 

людей, до своєї значущості в діяльності, розумне ставлення до природного 

середовища; переконання в цілісності, гармонійності, взаємозв’язку і 

взаємозумовленості компонентів навколишнього світу і високу роль, 

унікальності кожного індивіда в ньому; почуття і емоції, любов до природи і 

людям, повагу і доброзичливість до інакомислячих і не схожим на тебе. 

Стабільно виникають почуття радості і задоволення при досягненні позитивних 

результатів в екологічній діяльності. 

Вивчаючи процес формування екологічної культури у студентів, 

С. Л. Рубінштейн [3] зазначає, що кожен зовнішній педагогічний вплив 

направлено на індивідуума через внутрішні умови, які у нього сформувалися 

раніше, теж під впливом зовнішніх впливів. Тому, вивчаючи вплив активності 

особистості у власному розвитку, необхідно враховувати, що найдієвішим 

виховання є таке, яке звернене до власних сил виховуваної особистості. 

Активність розглядається як діяльнісної стан суб’єкта. Психологічними 

причинами активності людини є ті внутрішні протиріччя між досягнутим і 

необхідним рівнем розвитку, які він переживає про різні життєві обставини і які 

спонукають його до діяльності; до роботи над собою. 

Зміст екологічного виховання студентів педагогічного ВНЗ варіативно. 

Існують три основні підходи до проблеми формування екологічної культури. 

Перший підхід спрямований на формування теоретичних знань в області 

екології. Другий підхід орієнтований на формування відповідального ставлення 
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до природи. В даному випадку студенти повинні включатися в такі види 

діяльності, педагогічні ситуації, які мають найбільший вплив на сприйняття 

особистістю цінностей природи, сприйняття природних об’єктів як 

повноправних суб’єктів і взаємодії партнерів з людиною, орієнтованість на 

екологічну доцільність, відсутність протиставлення людини і природи. Третій 

підхід передбачає включення особистості в практичну діяльність. Причому 

орієнтованість особистості повинна бути на рішення регіональних екологічних 

проблем, від яких залежить здоров’я і благополуччя. 

На утримання екологічного виховання студентів педагогічного ВНЗ 

впливає вихідний рівень екологічної культури, який визначається соціальним 

законом суспільства, на екологічну освіченість фахівця. 

Безперервність екологічної освіти пов’язана з наступністю екологічної 

освіти і виховання. Наступність екологічної освіти і виховання передбачає 

здійснення згодної передачі комплексу сформувалися екологічних знань, 

усвідомлених якостей, переконань, норм поведінки, що відображають 

ставлення людини до навколишнього світу, зв’язок між різними етапами і 

ступенями, починаючи з дошкільного рівня і протягом усього життя 

індивідуума. 

Таким чином, процес формування екологічної культури передбачає зміну 

відносин людини і суспільства до навколишнього середовища. Це стосується не 

тільки по відношенню до стратегії глобального існування і виховання, а також 

щодо підвищення рівня життя і праці у відповідних умовах. 

Кінцевий рівень виховання визначається свідомим законом суспільства і 

висловлює громадську проблемність в особистості екологічного типу або з 

певними особистісними якостями. Це може бути модель легко керованою 

особистості, в якій немає місця внутрішнього світу людини: його потреби, 

інтереси, ціннісних установок, поведінки. 

Надмірне переважання однієї з моделей виховання – колективістської, 

привело до недооцінки проблеми реалізації самозахисних функцій особистості, 

а також відсутність уваги в процесі екологічного виховання до проблем 

здоров’я деяких учасників освітньо-виховного процесу. Багато років людина у 

нас був повністю усунений від участі у вирішенні еколого-економічних 

проблем. «Орієнтація на вищі класові інтереси» ігнорувала і природу самої 

людини, його здоров’я і благополуччя. 

На противагу моделі уніфікованої, легко керованою особистості висунута 

інша модель, яка тяжіє до індивідуалізму. Особистість цієї моделі представлена 

вільної, здатної до самореалізації, до самосвідомості. 

До одним з основних функцій концепції гуманістичного виховання 

відноситься соціальний захист і охорона дитинства, життя, здоров’я дітей, 

надання допомоги дитині в життєвому визначенні, самореалізації в сім’ї, школі, 

навколишньому середовищу [5]. 

Соціальна екологія повинна стати науковим напрямком, в рамках якого 

виникають інтегральні і, на їх базі, індивідуально-орієнтовані теорії і програми. 

Без розвитку теорії «середнього і навіть індивідуального мікрорівня» годі 

й чекати істотних зрушень в екологічній обстановці технологічних, 
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демографічних і т. П. Програм, покликаних стабілізувати все паче не стійкий 

баланс у взаємодії людини і суспільства і природи (маючи на увазі і природні 

умови, і природу самої людини), домагатися позитивних результатів. 

Тому потрібна нова концепція екологічного виховання, що включає, крім 

іншого, проблеми здоров’я безпосередніх учасників освітньо-виховного 

процесу, формування вміння знаходити педагогічно правильні рішення в 

стресових ситуаціях, здатності студентів до рефлексії, ціннісному 

самовизначенню, самодіагностики, психологічному захисті. 

Для розгляду процесу формування екологічної культури у студентів 

педагогічного ВУЗу використовувалися ідеї культурно-історичної концепції 

Л.С. Виготського, які були покладені в основу моделювання екологічного 

виховання студентів педагогічного ВУЗу. 

1. Екологічна освіта та виховання є актуальними соціально-економічними 

та психолого-педагогічними проблемами, які вимагають для свого рішення 

комплексного підходу як у навчальній, так і не навчальної діяльності. 

2. Психолого-педагогічні дослідження показують доповнюють один 

одного методичні підходи: особистісний, діяльнісний, системний та ін. 

3. Процес формування екологічної культури пов’язаний з розвитком 

системи знань, поглядів, переконань, моральності, відповідального ставлення 

до природи і особистості. 

4. Процес формування у студентів екологічної відповідальності та до 

навколишнього середовища, і до самого себе пов’язаний з накопиченням і 

розвитком протиріч між дійсним рівнем їх ставлення до природного 

середовища і до власного «я» і тим рівнем, який задає процес формування 

екологічної культури. 

5. Формування відповідального ставлення до природного середовища 

можливе лише за багатосторонніх послідовних впливах. 

Процес формування екологічної культури має включати в себе ряд 

взаємопов’язаних елементів: а) цілі і завдання процесу формування екологічної 

культури; б) основні ідеї; в) суб’єкти виховного процесу, які реалізують цілі і 

завдання; г) принципи діяльності, перетворюючої особистість в екологічний 

тип; д) формує простір; е) очікуваний результат [2; 3]. 

Слід враховувати і такі особистісні особливості, як: висока оцінка ролі 

природи в житті людини і різноманіття форм і рівнів життя в системі особистих 

поглядів і цінностей студентів педагогічного коледжу. Особистісне сприйняття 

екологічних проблем через емоційний фактор, стурбованість ними; свідома 

затребуваність на особистий внесок у справу збереження навколишнього 

середовища для проживання різних видів рослин, тварин, мікроорганізмів, 

життєвого середовища людини і майбутніх поколінь; знання екологічних знаків 

розвитку і функціонування екосистем; знання і використання правил поведінки 

в природному та навколишньому середовищу; формування культури безпеки в 

надзвичайних ситуаціях; формування культури здорового способу життя для 

становлення оздоровчого свідомості і поведінки. 
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ В ТРЕТЬОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ 

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я 

 
Здоров’язбережувальна компетентність передбачає збереження власного 

фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я. Вона включає: 

‒ життєві навички, що сприяють збереженню фізичного здоров’я 

(раціональне харчування, рухову активність, санітарно-гігієнічний режим праці 

та відпочинку); 

‒ навички, що сприяють соціальному здоров’ю (ефективне спілкування, 

співчуття, розв’язання конфліктів, поведінка в умовах тиску, погроз, 

дискримінації, спільна діяльність і співробітництво); 

‒ навички, що сприяють духовному та психічному здоров’ю 

(самоусвідомлення та самооцінка, аналіз проблем і прийняття рішень, 

визначення життєвих цілей і програм, самоконтроль, мотивація успіху та 

тренування волі) [2]. 

Добираючи форми та методи роботи на уроках основи здоров’я, особлива 

увага звертається на відповідність їх змісту та віковим особливостям дітей, 

реальним потребам учнів та їх навчальним можливостям. Лише за цих умов 
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реалізація освітньої лінії за схемою: «знання ‒ уміння ‒ ставлення ‒ життєві 

навички» сприятиме формуванню здоров’язбережувальної компетентності. 

На уроках на основі знань, умінь та ставлень, практикуючи конкретні 

моделі поведінки, формуються необхідні для збереження здоров’я життєві та 

практичні навички. Наприклад: надання першої медичної допомоги, 

дотримання гігієни, дотримання правил техніки, виклик працівників екстрених 

служб. 

О. Ващенко підкреслює, що формувати здоров’язбережувальну 

компетентність допомагає емоційний комфорт на уроці, розв’язання задач 

валеологічного змісту, проведення валеопауз, хвилин рухової активності, 

використання парт-конторок, аромотерапія тощо. Тому для вирішення цієї 

проблеми у освітній процес впроваджуються здоров’язбережувальні технології 

такі, як здоров’язберігаючі, оздоровчі, технології навчання здоров’ю, виховання 

культури здоров’я [1]. 

Для формування компетентностей, в тому числі і здоров’язбережувальної, 

доречно застосовувати такі методи та прийоми роботи: «мозкова атака», 

рольові ігри, робота та виконання вправ у малих групах, інсценування, 

тренінгові заняття, конкурси, вікторини, конкурс ерудитів, спільне 

виготовлення навчальних проєктів, аналіз життєвих ситуацій, навчання за 

методом «рівний ‒ рівному», альтернативна методика. 

Так, з метою активного засвоєння теми «Здорове харчування» в 3 класі 

пропонуються розглянути наступні питання за допомогою альтернативної 

методики. 

Учитель. Для чого людина їсть? Розібратись в цьому ти спробуєш сам. 

Поміркуй і дай відповіді на запитання. 

Питання 1. Для чого машину заправляють бензином? (Машина «їсть» 

бензин, її заправляють бензином, щоб вона могла їхати, набирати швидкість, 

перевозити людей і грузи.). 

Питання 2. Для чого телевізор умикають в розетку? (Телевізор «їсть» 

електрику. Його умикають в електричну розетку, тому що без електрики він не 

буде працювати.). 

Питання 3. То для чого людина їсть? (Людина вживає їжу для того, щоб 

бути сильною, працювати, навчатися в школі, гратися з друзями, допомагати 

батькам, ходити, бігати, сміятися.). Отже, людина їсть, щоб жити! 

З метою компетентнісного підходу доречно інтегрувати знання з 

математикою. Пропоную розв’язати задачу валеологічного змісту. 

Добова норма вживання їжі дорослою людиною становить приблизно 

лише 1/20 частку маси її тіла. Знаючи власну вагу, підрахуй, скільки в 

середньому за добу ти повинен з’їсти різноманітної їжі? 

Твоя маса тіла 20 кг. Розв’язування задачі супроводжується бесідою про 

культуру споживання їжі. 

Щоб виробити в учнів негативне ставлення до паління, проводиться 

робота в групах методом «ПРЕС». 

Роздаються матеріали, в яких зазначено чотири етапи методу «ПРЕС»: 
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Позиція: почніть зі слів «Я вважаю, що...» і висловіть власну думку, 

поясніть вашу точку зору. 

Обґрунтування: починаючи словами «...тому, що...», наведіть причину 

виникнення цієї думки, тобто на чому ґрунтуються докази на підтримку вашої 

позиції. Приклад: продовжуйте висловлювання словом «...наприклад...» і 

наведіть факти, що підтверджують ваші докази, вони підсилять вашу позицію. 

Висновки: закінчіть висловлювання словами «Тому, я вважаю...» й 

узагальніть свою думку, зробіть висновок про те, що слід робити; тобто, це є 

заклик прийняти вашу позицію. 

Отже, завдяки використанню на уроках основи здоров’я, вищезгаданих 

засобів в учнів поступово формується, так званий пакет 

здоров’язбережувальних компетентностей, що допоможуть їм швидко 

зорієнтуватися й прийняти правильне рішення у складних життєвих ситуаціях. 
Список використаних джерел 
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ПЕДАГОГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО СІМ’Ї ТА ШКОЛИ У 

ВИХОВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ 

КЛАСІВ 
 

Проблема громадянського виховання сьогодні є об’єктом особливої уваги 

в українському суспільстві. Це зумовлено соціальним замовленням на 

виховання молодого покоління громадян, які відповідально ставляться до свої 

обов’язків, знають права і свободи, вміють відстоювати їх, глибоко 

усвідомлюють і поважають демократичні цінності, спроможні до інновацій, 

управління власною життєдіяльністю і справами суспільства. Саме такі 

громадяни здатні сприяти розбудові України, яка на найвищому законодавчому 

рівні закріпила за собою статус демократичної, правової, соціальної держави, 

прямує до утвердження громадянського суспільства. 

Важливим віковим періодом виховання громадянськості є молодший 

шкільний вік, коли відбувається зміна соціальної позиції дитини, 

започатковуються потреби у самопізнанні та рефлексії щодо окремих явищ, 

людей і соціальних груп, норм, правил, цінностей; спостерігається актуалізація 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668850:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%20%D0%A1%D0%BE%D1%86.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668850:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%20%D0%A1%D0%BE%D1%86.


85 

 

когнітивної та емоційної сфер, які справляють вагомий вплив на мотивацію 

поведінки. 

Дослідженнями вітчизняних учених доведено, що вагомим позитивним 

фактором виховання у молодших школярів громадянськості, виступає 

педагогічне партнерство сім’ї та школи, у процесі якої відбувається узгодження 

виховних позицій учителів і батьків, створюються сприятливі умови для 

оволодіння дитиною необхідними знаннями, цінностями, поведінковими 

вміннями (О. Докукіна, Т. Виноградова, Т. Кравченко, М. Мазниченко, Л. 

Повалій, С. Сотикова, Г. Шепелева). 

Проведений аналіз літератури засвідчує, що за своєю сутністю 

громадянськість проявляється у двох іпостасях: як суспільна категорія і як 

особистісне, інтегративне утворення. 

Як суспільна категорія, громадянськість є складовою соціального досвіду, 

який визначає сутність соціального життя людини, правила і норми її 

соціальної поведінки і характеризує панівні в суспільстві уявлення й ціннісні 

орієнтації щодо суспільства, держави та її інституцій, законів, норм права 

загалом і громадянських прав і свобод зокрема, окреслює налаштованість 

суспільства на дотримання законодавчо встановлених громадянських 

обов’язків, правил поведінки тощо. 

Громадянськість як особистісне утворення характеризує особистість як 

громадянина. При цьому відзначимо, що громадянськість суспільства і 

особистості діалектично пов’язані між собою. Цей зв’язок зумовлений 

передусім тим, що особистість живе в суспільстві, в процесі життєдіяльності 

засвоює суспільні, громадянські цінності і норми, спирається на них у 

формуванні власних ціннісних орієнтацій. Більш того, вона здатна не тільки 

засвоювати принципи і норми, а й продукувати нові підходи до їх розуміння, 

сприяти їх творчому вдосконаленню, створювати нові норми і правила. 

Під громадянськістю розуміємо складне особистісне утворення, що 

охоплює сукупність знань, цінностей, моделей поведінки, які забезпечують 

усвідомлення молодшим школярем себе як громадянина України, дотримання 

ним прав та обов’язків, реалізацію громадянських цінностей у різних сферах 

буття – особистісній, сімейній, шкільній, суспільній. 

Результативність виховання, в тому числі й громадянського, може бути 

успішним за умови, коли педагоги і батьки стануть рівноправними партнерами, 

адже вони виховують одних і тих самих дітей. Тому в основу взаємодії слід 

покладати єдність цілей, поглядів на виховний процес, а також шляхів 

досягнення прогнозованих результатів. При цьому доцільно спиратися на 

рекомендації, які містяться з цього приводу в науковій літературі, а саме: 

1. Прояв позитивного ставлення до дитини (виокремлення позитивних 

тенденцій у її розвитку, відзначення навіть незначних, а також вагомих 

досягнень дитини, які є свідченням подолання негативних моментів, наявних у 

минулому досвіді дитини. 

2. Визначення проблеми, яка може набути втілення в словах педагога: 

«але мене турбує...». 
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3. Виявлення та аналіз причин негативної поведінки дитини, що 

суперечать вихованню в неї громадянськості. 

4. Спільний пошук можливих варіантів розв’язання наявної проблеми, 

вибір найбільш ефективних засобів виховного впливу на молодшого школяра. 

5. Вироблення єдиного стилю, спільних критеріїв оцінювання вчинків 

дитини з погляду відповідності їх громадянськості. 

Найбільш характерними типами взаємодії батьків зі школою є: 

– повне розуміння і прийняття батьками педагога і школи; 

– нейтральне ставлення батьків до взаємодії зі школою, яке може 

переростати в байдужість; 

– суперечливі або конфліктні відносини між педагогом і батьками. 

Зважаючи на те, що два останні типи негативно позначаються на 

формуванні та розвитку дитини молодшого шкільного віку, утруднюють 

набуття нею громадянськості, варто здійснювати пошук способів подолання 

наявних проблем, обмінюватися досвідом щодо оптимальної переорієнтації 

негативних батьківських настановлень на взаємодію з учителями, 

формулювання вимог, яких має дотримуватися педагог у відносинах з 

батьками. 

Можуть бути вироблені такі вимоги: 

1. Батьки потребують підтримки, допомоги, порад. 

2. Не спілкуйтеся з батьками поспіхом. Якщо у вас немає часу, краще 

домовитися про зустріч іншим разом. 

3. Розмовляйте з батьками спокійно, не намагайтеся повчати їх – така 

поведінка викликає роздратування й негативну реакцію з боку батьків. 

4. Умійте терпляче вислуховувати батьків, давайте їм можливість 

висловитися з усіх питань, які їх хвилюють. 

5. Не поспішайте з висновками. Продумайте те, що ви почули від батьків. 

6. Те, що батьки розповіли вам, не повинно стати відоме іншим батькам, 

учням, педагогам. 

7. Якщо є професійна необхідність поділитися інформацією, яку 

отримали від батьків, ще з кимсь, необхідно повідомити їм про це. 

8. Готуючись до зустрічі з сім’єю учня, треба пам’ятати, що будь-який 

батько чи мати хочуть почути не лише погане, а насамперед щось хороше про 

свою дитину, щось таке, що дає шанс на майбутнє. 

9. Кожна зустріч з сім’єю учня має завершуватися конструктивними 

рекомендаціями для батьків та дитини. 

10. Якщо вчитель не компетентний в якійсь проблемі або ситуації, він має 

вибачитися перед батьками і запропонувати їм звернутися за консультацією до 

фахівця. 

11. Якщо батьки беруть участь у життєдіяльності класу та школи, їхні 

зусилля мають відзначатися педагогом та адміністрацією школи.  
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ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ З 

МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 

Президент України Володимир Зеленський оголосив 2020-2021 

навчальний рік Роком математичної освіти в Україні. Відповідний указ 

оприлюднений Офісом Президента України. У рамках проведення Року 

математики Кабінет Міністрів України 25 червня 2020 року розробив та 

затвердив комплекс заходів, який включає впровадження у навчання сучасних 

практико-орієнтованих засад, розроблення електронних навчальних ресурсів, 

створення умов для забезпечення сучасного рівня викладання математичних 

дисциплін, зокрема із застосуванням ефективних технологій формування та 

розвитку математичної компетентності учнів. Згідно з планом, впродовж 2020-

2021 навчального року, заплановано й «розширити мережі математичних 

гуртків у закладах загальної середньої освіти» [6]. У таких гуртках діти мають 

широкі можливості застосування досвіду математичної діяльності для пізнання 

навколишнього світу. Цілеспрямоване формування математичної 

компетентності у закладах загальної середньої освіти необхідно починати з 

початкової ланки освіти. 

Проблемам початкової математичної освіти присвячені дослідження 

М. Богдановича , В. Бевза, Д. Васильєва, О. Гісь,.М. Козак, Я. Король, 

Н. Листопад, С. Скворцової, О. Палійчук, І. Прокоп, І. Філяк, В. Чайченко та ін. 

Серед завдань позакласної роботи з математики науковцями визначено такі, як 

формування базових якостей особистості молодшого школяра; ознайомлення з 

історією математики, біографіями видатних учених, зокрема українських 

математиків, ознайомлення з досягненнями сучасної математичної науки; 

вивчення застосування математики в різних галузях науки і техніки та її ролі у 

пізнанні навколишнього світу; формування наукового світогляду, 

загальнолюдських духовних цінностей, виховання національної свідомості, 

поваги до культури і традицій України; створення активу, здатного надати 

класоводу допомогу в організації ефективного навчання математики всього 

колективу (у виготовленні наочних посібників, заняттях з дітьми, що мають 

прогалини у навчанні, випуску шкільної математичної газети тощо; 

забезпечення застосування знань і вмінь на практиці, підготовка математичних 

ранків, до участі у математичних олімпіадах [1; 4; 5]. 

В процесі аналізу наукової та навчально-методичної літератури 

вищезазначених науковців виявлено, що різноманіття форм організації 

навчання з математики висвітлено недостатньо.  

Тому актуальною проблемою постає завдання більш ефективної 

організації позакласної роботи вчителями початкових класів, що передбачає у 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL29zdml0YS51YS9sZWdpc2xhdGlvbi9TZXJfb3N2LzY5OTQzLw==/
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урізноманітнення форм гурткової роботи, зокрема запровадження й 

інноваційних. 

Математичний гурток – науково-освітній гурток, організований з метою 

розширення і поглиблення знань учнів з математики й розвитку в них інтересу 

до науки математики [3, c.348]. 

Інноваційні форми гурткової роботи з математики зорієнтовані на 

динамічні зміни в навколишньому світі та ґрунтуються на розвитку 

різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих соціально-

адаптивних можливостей особистості. 

Серед інноваційних форм гурткової роботи з математики у початковій 

школі заслуговує на увагу організація творчих груп молодших школярів «Від 

уяви та винахідливості до творчих успіхів». На заняттях математичного гуртка 

серед специфічних прийомів розвитку уяви визначено такі, як пошук протиріч; 

використання внутрішніх ресурсів; зміна незмінного; зробити штучним те, що є 

природним; забрати функції в об’єкта; моделювання; використання відомих 

математичних законів для створення фантастичних ситуацій; асоціативна 

аналогія [2, с. 23-24]. 

Також інноваційними формами роботи гуртків з математики у початковій 

є організація майстер-класів, концертів, ярмарок, флешмобів, заняття за 

межами школи (на природі, у музеї, в бібліотеці, виставки тощо). Під час занять 

використовують сучасні технології «Кластер-техніки, «Кейс-метод», «Вільні 

трибуни», «Імпровізаційні техніки» тощо, інтеграцію різних наук і мистецтв. 

Отже, інноваційні форми гурткової роботи з математики дозволяють 

виявити потенційні можливості особистості молодшого школяра, відкривають 

нові можливості для формування самостійності, розвитку творчого потенціалу 

учнів початкових класів, сприяють їх самовираженню та самоствердженню, 

підвищенню математичної культури, розширенню математичного кругозору і 

подальшому посиленню інтересу до математики. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ 

MOODLE 
 

У наш час Інтернет-технологій багато аспектів нашого життя 

переноситься в мережу, прискорюючи тим самим темпи розвитку 

інформаційного суспільства і долаючи географічні бар’єри. Не стає 

виключенням і освіта. Зараз вже не обов’язково знаходитись поруч з 

викладачем. Достатньо великий час існує заочна форма навчання студентів.  

Але її можливості дуже обмежені. Інтернет дає змогу розширити їх, 

зробити заочне навчання справді повноцінним та всеохоплюючим. 

Інформатизація освіти в Україні – один з найважливіших механізмів, що зачіпає 

основні напрямки модернізації освітньої системи. Сучасні інформаційні 

технології відкривають нові перспективи для підвищення ефективності 

освітнього процесу. Велика роль надається методам активного пізнання, 

самоосвіті, дистанційним освітнім програмам [1].  

Дистанційне навчання – це добре організована й контрольована 

самоосвіта з використанням комп’ютерної техніки й комунікаційних мереж. У 

світі такий різновид навчання набув поширення досить давно, проте в Україні 

він існує років 10. Одною з систем дистанційного навчання є Moodle.  

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, 

вимовляється «Мудл») – це модульне об’єктно-орієнтоване динамічне 

навчальне середовище, яке називають також системою управління навчанням 

(LMS), системою управління курсами (CMS), віртуальним навчальним 

середовищем (VLE) або просто платформою для навчання, яка надає 

викладачам, учням та адміністраторам дуже розвинутий набір інструментів для 

комп’ютеризованого навчання, в тому числі дистанційного.  

Moodle можна використовувати в навчанні школярів, студентів, при 

підвищенні кваліфікації, бізнес-навчанні, як в комп’ютерних класах 

навчального закладу, так і для самостійної роботи вдома. Ця система 

призначена для організації навчання онлайн у мережевому середовищі з 

використанням технологій Інтернету. Система забезпечує різноманіття 

процедур навчання онлайн, комбінуванням яких може бути організоване 

ефективне навчання в навчальному закладі. Moodle надає 51 можливість 

інсталяції освітніх ресурсів (навчальних матеріалів) і забезпечує засобами 

доступу до ресурсів та управління ними; забезпечує комунікаційну взаємодію 

учасників освітнього процесу, що реалізовується у формі інтернет-конференцій, 

форумів, дискусій, а також обміну посланнями, що містять, зокрема, завдання 

для тих, хто навчається, виконання завдань і коментарі [2].  
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Використання мережевих технологій дозволяє студенту будувати свою 

стратегію вивчення навчальної дисципліни та сприяє не тільки засвоєнню 

студентами знань, умінь, навичок, форм професійної поведінки, а й 

формуванню певної структури особистісних якостей. Дослідження умов 

формування професійної компетентності майбутніх фахівців засобами 

мережевих технологій дозволило установити, що впровадження навчально-

методичного комплексу, який містить дистанційні курси, розроблені засобами 

Moodle з використанням модульного підходу, представлення знань як 

динамічної, мультимодальної структури, у формуванні якої беруть участь 

студенти, сприяє набуттю студентами досвіду самостійного поповнення та 

оновлення професійних знань, особистісної причетності до цього процесу та 

відповідальності за нього [3].  

Модульне навчання базується на позиціях діяльнісного, гнучкого підходу 

до визначення послідовності засвоєння навчального матеріалу, а сам модуль 

визначається як цілісна конструкція, що поєднує навчальний зміст і технологію 

оволодіння ним [4].  

Важливим критерієм побудови модулю є структурування діяльності 

студента в логіку етапів засвоєння знань: сприйняття, розуміння, осмислення, 

запам’ятовування, застосування, узагальнення, систематизація. При визначенні 

етапів модульного навчання було використано підхід, реалізований у мережевій 

технології, яка впроваджена в Сучасній Гуманітарній Академії. Ця технологія 

базується на модульному підході, широкому застосуванні телекомунікаційно-

супутникових мереж і сучасних інформаційних технологій та характеризується 

тим, що у ній використовуються:  

1) глосарне навчання: система заучування фактів і понять, що входять у 

професійні словники;  

2) оглядове навчання: побудоване на використанні оглядових лекцій, 

допомагає студенту створити цілісну картину галузі знань та діяльності, що 

вивчається;  

3) алгоритмічне засвоєння знань: навчання, побудоване на засвоєнні 

алгоритмів професійних умінь;  

4) розвиваючий тренінг: спонукає студента до самостійного пошуку 

інформації, її творчого осмислення та самостійних дій у постійно змінних 

умовах;  

5) контроль знань: поточний, модульний і підсумковий [5].  

У цілому, дотримуючись загальнодидактичних принципів до визначення 

етапів процесу навчання та спираючись на наявні дослідження структури 

процесу професійного навчання, для вивчення кожного окремого навчального 

модулю визначено таку послідовність етапів модульного навчання:  

1) оглядове навчання;  

2) вивчення теоретичного матеріалу;  

3) засвоєння, формування та 52 закріплення професійних умінь і навичок;  

4) розвиваючий тренінг;  

5) модульний контроль.  
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На кожному з описаних етапів професійного навчання запропоновано 

найбільш оптимальні засоби, форми та методи навчання, які значною мірою 

обумовлені специфікою інформаційного середовища Moodle. Система 

дистанційного навчання Moodle має досить багато можливостей як для 

студентів так і для викладачів.  

У середовищі Moodle студенти отримують:  

1) доступ до навчальних матеріалів (тексти лекцій, завдання до 

практичних/лабораторних та самостійних робіт; додаткові матеріали (книги, 

довідники, посібники, методичні розробки) та засобів для спілкування і 

тестування;  

2) засоби для групової роботи (Вікі, форум, чат, семінар, вебінар);  

3) можливість перегляду результатів проходження дистанційного курсу 

студентом;  

4) можливість перегляд результатів проходження тесту;  

5) можливість спілкування з викладачем через особисті повідомлення, 

форум, чат;  

6) можливість завантаження файлів з виконаними завданнями;  

7) можливість використання нагадувань про події у курсі [6].  

Викладачам надається можливість:  

1) використання інструментів для розробки авторських дистанційних 

курсів;  

2) розміщення навчальних матеріалів (тексти лекцій, завдання до 

практичних/лабораторних та самостійних робіт; додаткові матеріали (книги, 

довідники, посібники, методичні розробки) у форматах .doc, .odt, .html, .pdf, а 

також відео, аудіо і презентаційні матеріали у різних форматах та через 

додаткові плагіни;  

3) додавання різноманітних елементів курсу;  

4) проведення швидкої модифікації навчальних матеріалів;  

5) використання різних типів тестів;  

6) автоматичного формування тестів;  

7) автоматизації процесу перевірки знань, звітів щодо проходження 

студентами курсу та звітів щодо проходження студентами тестів;  

8) додавання різноманітних плагінів до курсу дозволяє викладачу 

використовувати різноманітні сторонні програмні засоби для дистанційного 

навчання.  

Отже, Moodle – це безкоштовна, відкрита (Open Source) система 

управління навчанням. Вона реалізує філософію «педагогіки соціального 

конструктивізму» та орієнтована насамперед на організацію взаємодії між 

викладачем та учнями, хоча підходить і для організації традиційних 

дистанційних курсів, а також підтримки очного навчання.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОКРАСТИНАЦІЇ У СТУДЕНТІВ 
 

У сучасному світі однією із нагальних психологічних проблем людства є 

питання браку часу. У студентському середовищі нестача часу на навчання стає 

все більшою. Навчальний процес має на меті вчасне виконання запланованих 

завдань перед студентом. Перебуваючи в умовах постійної психологічної 

напруги, надмірної кількості задач та обмеження часу на їх виконання, 

студенти схильні відкладати деякі справи на потім, що призводить до 

виконання їх в останній момент при жорсткому дефіциті часу.  

Постійне відкладання виконання навчальних завдань є одним із чинників 

неуспішності студентів та позначається не лише на якості навчання, а й на 

психофізіологічному стані. Причиною такої поведінки може стати таке 

психологічне явище, як прокрастинація, яке потребує визначення основних 

аспектів цього феномена та їх усебічного аналізу. 

У психологічній літературі під цим терміном розуміють свідоме 

відкладання, відтермінування суб’єктом намічених дій, завдань, незважаючи на 

негативні наслідки такої поведінки. 

Прокрастинація (від лат. procrastinare «затримка, відкладання»; від лат. 

procrastinatio з тим же значенням, сходить до cras «завтра» чи crastinum 

«завтрашній» + pro- «для, ради») – психологічний термін, що означає 

схильність людини відкладати неприємні завдання на потім, тяжіння до справ, 

що приносять більше задоволення або швидший результат. 

Прокрастинатори – люди, схильні відтерміновувати виконання завдань, 

перекладати відповідальність на інших, працювати хаотично, без плану, або 

лише під натхненням чи за настання дедлайну. 

http://www.ime.eduua.net/em17/emg.html
http://2013.moodlemoot.in.ua/%20course/view.php?id=24&lang=ru


93 

 

Існують три критерії, на підставі яких поведінка людини визначається як 

прокрастинаційна: контрпродуктивність, марність, відстрочка. 

Сучасні психологи схиляються до того, що прокрастинація – це вираз 

емоційної реакції на планові або необхідні справи. Прокрастинація може 

викликати стрес, відчуття провини, втрату продуктивності, незадоволеність 

навколишніх через невиконання зобов’язань. Комбінація цих відчуттів і 

перевитрати сил (спочатку – на другорядні справи і боротьбу з наростаючою 

тривогою, потім – на роботу в авральному темпі) може спровокувати подальшу 

прокрастинацію [1].  

Теоретичний аналіз показує, що Термін «прокрастинація» є відносно 

новим для вітчизняної науки. Регулярне вивчення феномену прокрастинації та 

перевтоми почалося в 1970-х рр., а вперше історичний аналіз феномена 

прокрастинації був зроблений у 1992 р. у роботі Ноаха Мілграма 

«Прокрастинація: хвороба сучасності». 

Дослідники виділяють п’ять типів прокрастинації: 

1. Прокрастинація як життєва тактика – відсутність навичок при 

виконанні щоденних, рутинних обов’язків, що спостерігаються впродовж 

усього життя і пов’язані з невмінням керувати часом. 

2. Прокрастинація у прийнятті рішень – неможливість приймати 

рішення в певний період. 

3. Невротична прокрастинація – неможливість приймати вчасно життєво 

важливі рішення. 

4. Компульсивна прокрастинація – хронічне зволікання в поведінці. 

5. Академічна прокрастинація – труднощі у виконанні завдань у 

потрібний термін під час навчання. 

На переконання В. Бикової, прокрастинація у студентів найчастіше 

виникає у ситуаціях та справах, які пов’язані з інтелектуальною напругою, 

вимагаючи самоорганізації і планування своєї діяльності, котрі 

характеризуються відстроченою винагородою, з недостатньою мотивацією, 

необхідністю взаємодії з людьми, які викликають негативні емоції. 

Є очевидним, що продовж навчання в університеті у студентів зростає 

частота використання виправдань, раціоналізацій для пояснення зволікання 

виконання справ, проте в процесі дорослішання частота звернення до такого 

типу поведінки знижується [2]. 

Головне при цьому знайти шляхи вирішення прокрастинації у студентів 

як психологічного явища. У своїх працях Т. Вайда пропонує такі рекомендації :  

1) визначення особистісних пріоритетів та конкретизація черговості їх 

реалізації:  

а) мобілізація зусиль та наявних матеріальних ресурсів для оперативного 

виконання суспільно- чи індивідуально важливих і термінових справ;  

б) підготовка до виконання (підбір матеріальних ресурсів) чи часткове 

вчинення окремих дій щодо вирішення важливих, але не термінових завдань; 

в) посильна робота (визначення власних потенційних сил, можливостей 

та необхідних матеріальних засобів) над виконанням маловажливих і 

відтермінованих завдань (досягнення середніх цілей); 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1970-%D1%82%D1%96
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г) перспективне планування щодо виконання неважливих і нетермінових 

справ (досягнення віддалених цілей);  

2) розділення великого і складного завдання на дрібні операції; 

3) налаштування себе на роботу; 

4) чітке планування власної діяльності на певний період; 

5) організація належного відпочинку (дозвілля) з метою відновлення сил;  

6) абстрагування від негативних факторів стресу;  

7) виховання сили волі тощо. [3]. 

Отже, є всі підстави зробити такий висновок: прокрастинацію вважають 

поганою звичкою, яка впливає на життя та заважає досягти бажаного 

результату. Постійне відкладання завдань призводить до зниження рівня якості 

успішності студентів, підвищення рівня тривожності, іноді – до відмови від 

подальшого навчання. Це свідчить про необхідність упровадження 

різноманітних методів і технологій навчання, застосування ефективних систем 

планування для подолання прокрастинації. 
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ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ РОЗРІЗНЯТИ ГЕОМЕТРИЧНІ 

ФІГУРИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ 

ШКОЛІ ЗАСОБАМИ ЕВРИСТИЧНИХ ПРИЙОМІВ НАВЧАННЯ 
 

Геометричний матеріал є невід’ємною частиною початкового курсу 

математики. Засвоєння геометричного матеріалу молодшими школярами має 

сприяти пізнанню навколишнього світу з геометричної точки зору як бази для 

розуміння геометричної картини світу, що передбачає усвідомлення зв’язків 

між реальним і геометричним простором. Змістова лінія «Геометричні фігури» 

математичної освітньої галузі націлена на «формування здатності розрізняти 
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геометричні фігури за їх істотними ознаками» [5, с. 206]. При вивченні 

геометричного матеріалу в початковій школі пізнавальну діяльність слід 

спрямовувати в першу чергу на формування поняття «геометрична фігура». 

Проблемам пропедевтики геометрії в початкових класах присвятили свої 

дослідження М. Богданович, В. Грещук, Н. Кіщук, М. Козак, Я. Король та ін [1; 

2]. Проте використання евристичних прийомів навчання для формування 

здатності розрізняти геометричні фігури молодшими школярами потребують 

узагальнення. 

В педагогіці під евристикою розуміють «системи логічних прийомів і 

методичних правил теоретичного дослідження» [4, с. 6].  

Евристичний прийом містить підказку, що полегшує отримання шуканого 

розв’язку, але при цьому не гарантує його знаходження. Тому їх використання 

призводить до появи різноманітних гіпотез, актуалізує необхідність 

підтвердження або спростування сформульованих гіпотез на основі 

теоретичних положень (означення, властивості й ознаки понять). Самостійність 

у дослідженні гіпотез під час з’ясування помилковості припущень, що 

виникають у ході пошуку правильних відповідей, сприяє не лише 

усвідомленню навчального матеріалу, але й розвиткові допитливості, 

нестандартного мислення, творчості.  

Охарактеризуємо деякі евристичні прийоми та можливості їх 

використання для формування геометричних понять у молодших школярів.  

Згідно з класифікацією О. Скафи [3], до евристичних прийомів розумової 

діяльності входять загальні прийоми («аналіз», «синтез», «порівняння», 

«абстрагування», «узагальнення», «систематизація», «аналогія», 

«класифікація»). 

Процес застосування прийомів аналізу й синтезу має вигляд «охоплення» 

розумом цілого раніше, ніж його частин, і являє собою характерну рису 

творчого мислення. Аналіз полягає в з’ясуванні внутрішніх істотних 

властивостей об’єктів у їхньому закономірному взаємозв’язку. Під час першого 

ознайомлення з поняттям учні виконують його аналіз, тобто розчленовують на 

окремі частини, диференціюють істотні й неістотні властивості, унаслідок чого 

виокремлюють внутрішні істотні зв’язки та відношення. Наприклад, у ході 

первинного ознайомлення з об’єктами учні за допомогою аналізу 

розмежовують спільні та відмінні ознаки, істотні й неістотні властивості. Так, 

знайомлячись з геометричною фігурою «трикутник», молодші школярі можуть 

дати відповідь на запитання «Із чого складається трикутник? Які умови 

існування цієї фігури?». Доцільно використати систему рисунків із допоміжним 

запитанням «На якому з рисунків побудовано трикутник?». Аналізуючи обрані 

рисунки, учні виокремлюють істотну властивість: фігура називається 

трикутником, бо має три кути, 3 вершини, 3 сторони. 

Синтез – процес, обернений до аналізу, тобто процес переходу від 

абстрактних положень до конкретного явища. Найчастіше його застосовують 

для доведення чи для спростування гіпотез. Наприклад, формулювання й 

доведення ознак, властивостей геометричних фігур і класифікація за ними 
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проходить на підставі синтезу. Чотирикутник, у якого всі сторони рівні у 

результаті доведення на основі синтезу є квадрат. 

Аналіз та синтез важливі під час формування евристичної діяльності 

загалом, оскільки вміння аналізувати й синтезувати ‒ це найбільш значущі 

прийоми розумової діяльності. 

Порівняння та його різновиди є вагомою частиною формування здатності 

молодших школярів розрізняти геометричні фігури, оскільки здатність 

фіксувати різницю між близькими поняттями, знаходити схожість між деякими 

поняттями слугує основою творчого підходу до формування нових понять, 

характеристики їхнього місця в системі інших. Для цього застосовують форми 

порівняння: протиставлення (використовують найчастіше для з’ясування 

відмінностей у предметах під час відокремлення суттєвих істотних ознак і 

властивостей), зіставлення (для розмежування істотних властивостей, загальних 

для низки об’єктів). 

Метою евристичного прийому порівняння під час формування понять є 

пошук загальних, істотних властивостей, уникнення заміни істотних 

властивостей на неістотні. Для порівнянь геометричних фігур варто 

використовувати наступні запитання:  

1. Які суттєві спільні властивості мають фігури, що розглядають? 

2. Які властивості різнять ці фігури? 

Наприклад, прийом порівняння використовуємо під час вивчення теми 1 

класу «Трикутник, чотирикутник, п’ятикутник, шестикутник». 

Отже, застосування описаних евристичних прийомів дає молодшим 

школярам змогу сформувати більш повне уявлення про геометричні фігури та 

їх істотні ознаки.  
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РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ДРУГОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО 

ЧИТАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Проблема мовленнєвого розвитку стає більш актуальною в сучасній 

початковій школі, зокрема на уроках української мови та літературного 

читання. Розв’язання зазначеного питання дозволить розширити функції 

життєдіяльності та свідомість людей, а особливо майбутньої молоді. 

Використання інноваційних технологій теж сприяє розв’язанню цієї важливої 

проблеми. Адже інноваційність – це здатність до оновлення, відкритість новому 

[2, с. 7]. 

У Державному стандарті початкової загальної освіти наголошується на 

тому, що основною змістовою лінією мовної освіти в початковій ланці є 

мовленнєва, яка орієнтує на опанування всіх видів мовленнєвої діяльності – 

аудіювання, говоріння, читання й письма. Аудіювання й говоріння спрямовані 

на оволодіння усною формою мовленнєвої комунікації, а читання й письмо – 

писемною [1]. 

Метою вивчення української мови та літературного читання в початковій 

школі є формування особистості, яка насамперед володіє вміннями та 

навичками, доцільно користується мовними засобами мовленнєвої діяльності. 

Мовлення є засобом вираження мислення, а також вказує на рівень 

словникового запасу, де самі слова вказують на особливості навколишнього 

середовища. Безпосередньо одиниці мовлення пов’язані з логічним мисленням. 

Робота щодо ефективного розвитку мовлення в школі сприяє розвитку 

духовності учнів. Саме про це писав В. О. Сухомлинський: «Духовний 

розвиток школяра нерозривно пов’язаний із розвитком його мовлення. Завдяки 

мові людині стають доступні найрізноманітніші джерела, що живлять емоційну 

та інтелектуальну сферу, її духовне життя» [3]. 

Без мовлення не можна правильно й чітко сформувати власну думку, 

тому перед учителем стоїть важливе завдання: навчити дітей мислити й 

виражати думки як у писемному, так і в усному форматі. Виникає потреба 

ввести в мовленнєву ситуацію і навчити в ній правильно орієнтуватися. 

Створити умови, за яких виникатиме власна думка, за яких учні зможуть 

поділитися враженнями про побачене, почуте, прочитане. 

Першими кроками щодо розв’язання проблеми розвитку мовленнєвої 

діяльності є навчити школярів вдумливо  формулювати тему та визначати зміст. 
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У пошуках удосконалення освітнього процесу, зокрема уроків 

літературного читання, науковці останні два десятиріччя звертали увагу на 

тісний зв’язок між видами мовленнєвої діяльності, що створюють взаємодію 

навчання, забезпечуючи продуктивність процесу. 

Шкільні бібліотеки збагатилися методиками, вправами та завданнями, які 

об’єднують різні види мовленнєвої діяльності другокласників. 

Аналіз проаналізованих наукових праць таких методистів, зокрема, 

Т. О. Пироженко, А. М. Богуш, Н. В. Гавриш, Л. С. Виготського та інших дає 

змогу з’ясувати, що саме в період навчання в початковій школі діти розвивають 

пам’ять, увагу, мислення і насамперед мовлення. Цей вік дуже важливий для 

ефективного розвитку мовлення дітей. Практика свідчить, що саме в цьому віці 

в учнів найкраще формуються необхідні навички та уміння, які є важливими 

для подальшого становлення та розвитку людини. 

У сучасній методиці початкової школи науковцями запропоновано 

теоретичні засади та розроблено систему завдань із розвитку мовлення в 

процесі мовленнєвої діяльності. Учитель на уроці має розвивати мовленнєву 

діяльність учнів, сприяти тому, щоб діти вільно користувалися мовними 

засобами в процесі здійснення конкретних висловлювань, а також створювати 

для цього необхідні умови.  

Зокрема, у початковій школі застосування інноваційних технологій, 

зокрема, ігрових інноваційних технологій, сприятиме розвитку мовленнєвої 

діяльності учнів. В освітньому процесі використовують театралізовані, ділові, 

рольові, комп’ютерні ігри [2, с. 74].  

А діалогові технології сприятимуть створенню комунікативного 

середовища, яке буде ефективним у процесі співробітництва й навчальної 

діяльності, а також розвитку мовлення учнів на уроці літературного читання [2, 

с. 74].  
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ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ТА КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНІ 

ЦІННОСТІ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ПОТРЕБ 

ОСОБИСТОСТІ 
  

У найпростішому і найзагальнішому вираженні загальнолюдські цінності 

– це ідеї, ідеали, вироблені людством у процесі свого цивілізованого поступу. 

Національно-культурні вартості – це ті, що втілюють в собі ідеали і цілі 

українського народу, зокрема, Українську ідею, що репрезентується поняттями 

самостійності і державності, відродження національної свідомості та 

національної гідності, визнання національних та державних символів, пошани 

до української культури і мови, історичну пам’ять тощо. 

Вартості особистого життя включають ідеали і поняття морально-

етичного плану, а також становлення характеру, формування вольових якостей, 

демократизацію особистості, рівновагу духовного і тілесного життя, 

працьовитість і точність, мужність, оптимізм, твердість слова, творчі потенції, 

ощадливість, шляхетність, терпеливість, здоровий спосіб життя, повноцінна 

самореалізація і т. ін. [3]. 

Загальнолюдські цінності є надбанням усієї світової цивілізації. 

Становлення системи загальнолюдських цінностей пов’язане з іменами 

французьких матеріалістів ХУШ ст. Ламетрі, Вольтера, Гольбаха, Гельвеція, 

Дідро. На їх думку, загальнолюдські цінності – добро, милосердя, 

справедливість, щастя – можуть виникнути, коли  є суспільство з гарним 

політичним ладом. 

У досвіді кращих зарубіжних і вітчизняних педагогів Ж.Руссо, 

Й.Песталоцці, Я.Коменського, К.Ушинського, Г.Сковороди завжди було 

прагнення розвивати загальнолюдські цінності. 

Великі мислителі Л.Толстой, Ф.Достоєвський визначали загальнолюдські 

цінності – добро, гуманізм, справедливість, співчуття, совість – основними 

критеріями людського життя. 

Видатний український педагог і психолог ХХ століття Григорій Ващенко 

у своїй праці «Виховний ідеал» охарактеризував християнський та 

загальноєвропейський виховні ідеали та загальнолюдські цінності, що 

будуються на їх основі. При цьому він відзначає найбільшу значущість таких 

вартостей, як розум, творчі здібності людини, її любов до істини і краси, 

духовність, віра, надія, любов, служіння Богові та Батьківщині [1].  

У нашому розумінні система ціннісних орієнтацій особистості – це 

система уявлень, понять, ідей, переконань, ідеалів, які вихованець приймає на 

себе, як його власні цінності. 
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Провідною складовою системи загальнолюдських цінностей, як зазначає 

О. В. Киричук, є морально-етична, яка проголошує: 

а) цінність людського життя, його недоторканість, повага до людини;  

б) ідеали свободи, справедливості, честі, совісті і правдивості; 

в) милосердя, доброта [2]. 

Більшість дослідників минулого і сучасні до основних загальнолюдських 

цінностей відносять наступні: щастя, добро, справедливість, совість, честь, 

милосердя. Зупинимось на розгляді деяких з них. 

Честь – це сукупність вищих моральних принципів, якими людина 

керується у своїй громадській та особистій поведінці. Берегти честь замолоду 

закликає українська народна педагогіка.   

Совість – усвідомлення та почуття моральної відповідальності за свою 

поведінку, свої вчинки перед самим собою, людьми, суспільством. Згубити 

совість і честь – значить втратити все.   

У філософському словнику знаходимо таке трактування цього поняття. 

Совість – етична категорія, яка виражає вищу форму здатності особистості до 

морального самоконтролю, сторону її самосвідомості. Совість включає і 

самооцінку уже здійснених дій на основі розуміння людиною своєї 

відповідальності перед суспільством. 

Також філософський словник подає тлумачення таких цінностей, як 

добро, справедливість, щастя. 

Добро – це морально-етична категорія, під якою розуміється те, що 

суспільство вважає моральним, гідним наслідування. В обгрунтуванні добра 

кожен мислитель відстоював моральну позицію того чи іншого класу. 

Справедливість – нормативне поняття моралі, яке відіграє велику роль і в 

соціально-політичній свідомості мас. В понятті «справедливість» існуючий 

стан речей характеризується як належне, відповідаюче сутності, правам і 

потребам людини. 

Поняття «щастя» фіксує ступінь вдоволення індивіда від реалізації 

життєвих цілей, оцінку досягнутого в порівнянні з високим ідеалом. 

Узагальнено можна визначити щастя як переживання повноти буття, пов’язане 

зі здійсненням особистості у відповідності з певною концепцією сенсу життя. 

Будучи чуттєво-емоційною формою Ідеалу, щастя синтезує устремління 

особистості й суспільно-значущі завдання [4]. 

Кожна нація виробляє свою систему цінностей, що фіксується у 

матеріальній і духовній культурі народу. Культурно-національні цінності – це 

основоположні нетлінні святині, традиції, звичаї, моральні принципи і норми, 

настанови, заповіді, ідеали, ідеї, вироблені нацією (народом) упродовж свого 

історичного розвитку. Вони відображають світорозуміння, світогляд, риси 

характеру і вдачі, менталітет народу й вирізняють його з-поміж інших, собі 

подібних. Серед них виділяють: працелюбність, добротворчість, волелюбність, 

суверенність, соборність, гостинність, щедрість. 
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МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК 

ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
 

У сучасній українській педагогіці моральне виховання молодших 

школярів тісно пов’язане з національним, що визначено у низці директивних 

документів, які здійснюють нормативно-правове забезпечення неперервного 

виховного процесу в умовах сім’ї та навчального закладу. Зокрема, це: 

Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Концепція 

національного виховання, Національна доктрина розвитку освіти України у 

ХХІ ст., Національна програма виховання дітей та учнівської 

молоді в Україні та ін. 

Аналіз літературних джерел показує, що в українській виховній традиції і 

науковій педагогіці моральне виховання дітей тісно пов’язане з усіма іншими 

напрямами виховання, зокрема національним, громадянським, патріотичним. 

Оскільки громадянські та патріотичні цінності були для українців особливо 

важливими, то вони визначалися іноді як складова морального виховання. 

Виборювання прав, свобод людини завжди було для українців важливим пріоритетом, 

оскільки Україна часто ставала предметом посягання інших держав. Саме тому 

патріотичні та громадянські цінності ставали синонімами моральних [1]. 

Головною метою виховання є прищеплення дітям віри в українську ідею, в 

основі якої лежить служіння Україні через набуття молодим поколінням соціального 

досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, кращих рис його 

національної ментальності, своєрідності світогляду; виховання здатності зберігати 

національну ідентичність; досягнення високої культури міжнаціональних взаємин; 

розвиток духовних, фізично досконалих, різнобічно розвинених особистостей 

[2]. Ця мета конкретизована основним завданням – виховання особистості, 

здатної до самостійного мислення, суспільного вибору й активної діяльності, 

спроможної органічно поєднувати свої права та інтереси з правами та 

інтересами держави, орієнтуватися на найвищі загальнонародні та 

загальнолюдські цінності, тобто виховання громадянина, патріота, гуманіста. 

Моральне виховання молодшого школяра як суб’єкта педагогічної 

взаємодії пронизує усю різноманітну його діяльність, а також емоційну та 
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інтелектуальну сфери цієї діяльності. Тому моральне виховання у школі є не 

лише особливим напрямом виховання, а й аспектом інших, адже також 

передбачає виховний вплив на дитину у школі, сім’ї, громадських організаціях і 

має на меті формування моральної культури, яка проявляється: по-перше, у 

культурі моральних почуттів, що є вираженням здатності особистості до 

співчуття, співпереживання, милосердя, тобто відчувати чужі біль і радість як 

власні; по-друге, у культурі етичного мислення як раціональній складовій 

моральної свідомості, що виражається у знанні моральних вимог суспільства, 

здатності людини свідомо обґрунтувати мету і засоби діяльності. Такий 

ціннісно-орієнтувальний і програмувальний рівень моральної культури 

залежить від світогляду особи, етичних знань, переконань і забезпечує 

внутрішнє сприйняття моральної мети і засобів; по-третє, у культурі поведінки, 

за допомогою якої реалізуються поставлена і прийнята моральна мета. 

Культура поведінки характеризує здатність особи до морального вибору і 

практичної реалізації мети, задумів, рішень відповідно до панівних моральних 

цінностей; по-четверте, в усій системі її поглядів і переконань, повсякденній 

поведінці, конкретних вчинках, що здійснюються нею у різних видах 

діяльності, реалізується у будь-якому виді особистої культури (політичної, 

правової, естетичної, професійної тощо), тією мірою, якою відповідний вид 

людської діяльності має моральний вимір, моральний аспект [3, с. 526-527]. 

Процес виховання молодшого школяра є цілісним і нероздільним у 

єдності всіх інституцій (школа, сім’я, церква, громадські організації та 

об’єднання, суспільство) і напрямів (розумове, фізичне, трудове, естетичне, 

екологічне, правове, статеве тощо), що відображено у формулюванні загальної 

мети як ідеалу цивілізованого суспільства – гармонійному розвитку 

особистості. Основою цього визначення, яке діє упродовж століть, є розуміння 

гармонійності людини (калокагатія – ідеал фізичної та моральної досконалості). 

Як зазначає О. Кононко, єдину систему виховних цілей уособлює позиція 

особистості, яка визначається як система ціннісних ставлень людини до 

оточуючого середовища і до самої себе [3, с. 87-88].  

Основними параметрами, що характеризують позицію особистості, є її 

спрямованість (ціннісні орієнтації, інтереси, потреби, мотиви, цілі, життєві 

перспективи, ідеали), сфера функціонування цінностей (моральна, релігійна, 

громадянська, естетична, професійна), стійкість позиції особистості (її 

незалежність від ситуації, наполегливість дій, твердість намірів), активність 

(здатність ініціювати ідеї, приймати рішення, відповідати за їх наслідки, 

виявляти творче ставлення до життя). Центральне місце серед часткових 

позицій посідає моральна позиція, яка виражає ставлення особистості до інших 

людей і вимірюється шкалою альтруїзму – егоїзму [3, с. 87 – 88]. Як бачимо, 

засади морального виховання визначають цілі та завдання усіх напрямів у 

єдиній системі виховання. 

Дослідивши історичний досвід та особливості проблеми морального 

виховання молодших школярів у парадигмальному розмаїтті, науковцями 

здійснено узагальнене визначення: моральне виховання молодших школярів є 

цілеспрямованим процесом прийняття дітьми тих моральних категорій, 
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цінностей, принципів, ідеалів, які вироблені людством і прийняті суспільством, 

оволодіння ними на рівні власних переконань і дотримання їх як звичних форм 

особистої поведінки. Ефективність цього процесу залежить від ефективності 

організації життя школярів із урахуванням їх вікових та індивідуальних 

особливостей. 

Таким чином, молодший шкільний вік – це важливий етап у становленні 

морального самооцінювання дитини. Шкільне навчання пов’язане зі зміною не 

лише провідної діяльності, а й об’єктів і предметів самооцінювання. В цьому 

віці школяр починає здобувати й усвідомлювати моральний і соціальний 

досвід. З іншого боку, кожній дитині притаманна власна система моральних 

цінностей, яка виникає у цілісному процесі її розвитку, засвоюється на рівні 

індивідуальної свідомості та самосвідомості. Саме у цей період укріплюються 

основні компоненти фізично-тілесної (хребет, серце, мозок, м’язи, зв’язки 

суглобів), психічно-емоційної (самоусвідомлення, самооцінка) та 

інтелектуально-раціональної (початки аналізу, вольові зусилля тощо) структури 

особистості дитини, що у сукупності забезпечує 

ефективність морального виховання [4]. 

Отже, аналіз літературних джерел свідчить, що розв’язання проблеми 

морального виховання молодших школярів відбувається в алгоритмі розвитку 

етнопедагогіки, історії педагогіки, у взаємозв’язку педагогічного і 

психологічного знання, визначенні вікових психо-фізіологічних особливостей 

дитини, з’ясуванні понятійно-категоріального апарату проблеми морального 

виховання і опирається на філософське підґрунтя сучасних наук про людину та 

її діяльність.  
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ГРА ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З 

ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

 
Впровадження інклюзивного навчання в Україні визнано пріоритетним 

напрямом розвитку освіти. У цьому зв’язку більше уваги приділяється 

проблемам соціальної реабілітації та адаптації в соціум дітей із особливими 

освітніми потребами.  

У Державному стандарті початкової загальної освіти наголошується, що 

перед початковою школою стоїть завдання не лише домогтися, щоб учні 

засвоїли певні знання, а й могли застосовувати їх в творчій самореалізації та 

соціалізації для розширення і поглиблення свого пізнавального досвіду [2]. 

Педагогічний аспект соціальної реабілітації має на меті навчання та 

виховання дітей, насамперед, з фізичними та розумовими обмеженнями, 

створення умов для всебічного розвитку їхніх потенційних можливостей. Він 

охоплює різні форми підготовки дітей до життя в суспільстві та сім’ї, 

професійну орієнтацію та навчання певних видів трудової діяльності [3]. 
У дітей з порушенням психофізичного розвитку знижена рухова 

активність. Вони постійно відчувають нестачу у спілкуванні, що негативно 

відображається на їх психіці. тому ефективним засобом соціального розвитку 

дітей залишається гра, оскільки це цілеспрямована, вільна, самостійна та творча 

діяльність. Тому не втрачають актуальності дослідження умов правильної 

організації ігрової діяльності, особливості підбору ігор та засоби стимулювання 

ігор для дітей з особливими освітніми потребами задля сприяння їхньому 

соціальному розвиткові. 

Терапевтична функція спонтанної гри полягає в наданні дитині 

можливості емоційного і моторного самовираження, усвідомлення й 

відреагування напруження, страхів, фантазій. Ігрова терапія активізує життєві 

сили дітей, підвищує їхній тонус, настрій. Корекційна та навчальна функції гри 

полягають в перебудові несприятливих рис у характері дитини  та пошуку 

способів розв’язання різних життєвих ситуацій [1].  

У контексті нашого дослідження нами було виділено директивну і 

недирективну ігрову терапію. Директивна ігрова терапія передбачала 

виконання нами функцій інтерпретації та трансляції учням символічного 

значення гри, активну участь педагога у грі дітей з метою актуалізації в ігровій 

формі несвідомих пригнічених тенденцій і їх програвання у напрямі соціально 

прийнятних норм. Дітям молодшого шкільного віку пропонували декілька 

можливих варіантів вирішення проблеми. В результаті таких ігор відбувалося 

усвідомлення дітьми себе і своїх проблем. 

Недирективна ігрова терапія була спрямована на вільну гру як засіб 

самовираження учнів, що дозволяло вирішити важливі корекційні завдання: 
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розширення репертуару самовираження учнів; досягнення емоційної стійкості 

та саморегуляції; корекція стосунків у системі «учень – педагог». Під час 

реабілітації на передній план виходять ідеї корекції дітей молодшого шкільного 

віку шляхом формування адекватної системи комунікації між дітьми і 

дорослим, дітьми і однолітками. Метою реабілітації була потреба допомогти 

учневі усвідомити самого себе, свої успіхи та недоліки. 

Основними функціями в недирективній ігровій терапії були: організація 

емпатійного спілкування, в якому створювали атмосферу ухвалення учнів, 

емоційне співпереживання їм і комунікація цього відношення учням; 

забезпечення переживання учнями відчуття власної гідності і самоповаги; 

встановлення обмежень в грі. Молодші школярі в процесі ігротерапії набували 

важливого досвіду в соціально прийнятних формах. Тому введення обмежень у 

гру дітей складало важливу умову досягнення кінцевого реабілітаційного 

ефекту. У зв’язку з цим належна роль в ігротерапії відводилася техніці 

формування заборон і обмежень у грі. 

Ігротерапію використовують як в індивідуальній, так і в груповій роботі. 

Головним критерієм переваги групової ігротерапії є наявність у дітей 

соціальної потреби в спілкуванні, яка формується на ранній стадії дитячого 

розвитку. Групова ігрова терапія – це психологічний і соціальний процес, в 

якому діти природним чином взаємодіють один з одним, набувають нових 

знань не тільки про інших дітей, але і про себе [1]. Групова ігрова терапія 

допомагає учням усвідомити своє реальне «Я», підвищує їх самооцінку і 

розвиває потенційні можливості, зменшує внутрішні конфлікти, страхи, 

агресивні тенденції тощо.  

Отже, молодший шкільний вік дітей є оптимальним для застосування 

методу ігрової терапії. З допомогою ігрових терапевтичних занять можна 

збалансувати емоції молодших школярів із особливими освітніми 

можливостями, підготувати їх до активного вербального і невербального 

спілкування.  

Основні принципи ігротерапії: безумовне прийняття учнів такими, якими 

вони є; відкритість і розкутість учнів; дружні стосунки з учнями; розуміння 

почуттів учнів. 
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РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ЗАДАЧ НА РУХ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ 

ШКОЛИ 

 
Проблеми розв’язування задач у процесі вивчення математики 

знаходяться у полі зору методистів. Особливу увагу розв’язуванню задач як 

засобу розвитку мислення, формування системи математичних понять, добору 

задач до підручників у середній школі приділяли науковці Г. П. Бевз, 

Ю. М. Колягін, І. Ф. Тесленко, А. А. Столяр, Л. М. Фрідман, у початковій 

школі – М. О. Бантова, Г. В. Бельтюкова, М. В. Богданович, Г. В. Гап’юк, 

М. М. Левшин, М. Г. Моро, Я. А. Король, Л. П. Кочіна, А. С. Пчолко, Н. Уткіна 

та ін. 

Під сюжетною задачею С. О. Скворцова розуміє «математичну задачу, в 

якій описується життєвий сюжет, а саме кількісний бік реальних процесів, 

явищ, ситуацій, і міститься вимога знайти шукану величину за даними в задачі 

величинами та зв’язками між ними [6, с. 103]. 

Сюжетні задачі виступають важливим засобом ілюстрації і конкретизації 

навчального матеріалу; розвитку пізнавальних процесів, оволодіння прийомами 

розумової діяльності; виховання вольових якостей, естетичних почуттів; 

розвитку вміння будувати судження, робити висновки; формування в учнів 

мотивації їхньої навчальної діяльності, інтересу та здатності до цієї діяльності. 

Сюжетні задачі, особливо практично зорієнтовані, забезпечують зв’язок 

математики із реальним життям дитини, виявлення учнем своєї компетентності 

[3, с. 141-142].  

У навчанні математики в початковій школі сюжетні математичні задачі 

виконують ряд функцій (навчальну, розвивальну, виховну, контролюючу), які 

докладно вивчено М. Богдановичем, Н. Істоміною, А. Пишкало, 

С. Скворцовою, Л. Фрідманом та ін.  

Сюжетні математичні задачі виступають засобом формування 

математичних понять, системи математичних знань, навичок і вмінь (навчальні 

функції задач), а також засобом формування та розвитку науково-теоретичного, 

зокрема функціонального, стилю мислення, оволодіння учнями прийомами 

розумової діяльності (аналізом, синтезом, порівнянням, конкретизацією, 

узагальненням, абстрагуванням), засобом розвитку вміння висловлювати 

судження, робити висновки (розвивальні функції задач). Розв’язування задач 

сприяє формуванню в учнів наукового світогляду, зв’язку навчання із життям, 

ознайомленню учнів з пізнавально важливими фактами та оригінальністю 

прийомів розв’язування задач, які збуджують у дітей естетичні почуття 

(виховні функції задач). На відміну від М. Богдановича, який також розглядає  
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навчальну, розвивальну та виховну функції задач, С. Скворцова [5, c. 3] виділяє 

контролюючу функцію, спрямовану на встановлення рівнів навченості і 

научуваності, здатності до самостійного вивчення математики, рівня 

математичного розвитку учнів та сформованості пізнавальних процесів.  

Очевидно, сюжетні задачі виступають ефективним засобом навчання і 

розвитку школярів. 

У новій навчальній програмі з математики для 1-4-х класів (автори 

О. Онопрієнко, С. Скворцова, Н. Листопад) [4] мету змістової лінії «Сюжетні 

задачі» визначено відповідно до сучасних поглядів відносно цілей 

розв’язування сюжетних задач, а саме: 

- формування в учнів загального підходу, загальних умінь і здібностей 

розв’язання будь-яких задач; 

- пізнання математичних понять, що вивчаються, і деяких 

загальнонаукових та загальножиттєвих понять і більш глибинне оволодіння 

ними; 

- оволодіння поняттями моделі і моделювання та власно математичним 

моделюванням; 

- розвиток мислення, кмітливості учнів, їхнього творчого потенціалу [2, 

с. 314]. 

Досягти зазначених цілей можна двома шляхами: по-перше, через логічну 

побудову змісту навчання розв’язування задач, що й передбачено в новій 

програмі; по-друге, через упровадження ефективних методичних систем 

навчання молодших школярів розв’язування сюжетних математичних задач, що 

має бути реалізовано в новому поколінні підручників математики. 

А. М. Пишкало та Л. П. Стойлова [1] під поняттям «текстова задача» 

розуміють опис певної ситуації простою мовою, з вимогою видати кількісну 

оцінку будь-якого компонента даної ситуації, або встановити відсутність або 

наявність певних відносин у величинах та об’єктах, про невідомі і відомі 

значення цих величин, про взаємодію між ними, а також містять питання з 

вказівкою на те, що необхідно знайти. Питання може бути пропозицією, як в 

наказовій, так і в питальній формі. Л. М. Фрідман вважає, що текстові задачі є 

словесними моделями, в яких учням потрібно знайти значення (однієї або 

навіть декількох) невідомих величин. Знаходження таких величин можливо 

тому, що воно визначається іншими невідомими і відомими величинами й їх 

співвідношеннями з невідомою величиною. В задачі присутні для розв’язання 

все дані, але бувають операції, які повинні до них призвести.  

Ознайомлюючись з одним з найскладніших типів задач – задачами на рух 

двох тіл у різних напрямках (назустріч або у протилежні сторони), учні 4-го 

класу досить часто відчувають труднощі під час їх розв’язування. 

Задачі на рух – особливий вид задач, у якому описується процес руху 

одне відносно одного двох тіл, що переміщуються в різних (назустріч і в 

протилежних напрямках) або в одному (навздогін та з відставанням) напрямках. 

Вони містять взаємопов’язані величини: подоланий шлях, швидкість руху і час. 

Залежно від даних та шуканого кожен з видів цих задач поділяють на три 

підвиди (див. табл. 1). 
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Зазначимо, що, відповідно до Державного стандарту загальної початкової 

освіти (2019), задачі на рух в одному напрямку було вилучено з початкового 

курсу математики, тому зосередимо увагу на особливості формування у 

молодших школярів умінь розв’язувати задачі на рух двох тіл у різних 

напрямках, які є найскладнішими для засвоєння учнями 4-го класу. Це 

актуалізує потребу створення такої системи навчальних задач та технології 

роботи над ними, за допомогою яких учень зрозумів би особливості способів 

розв’язування задач цього типу та набув вправності у їх реалізації. 

 

Таблиця 1.1. 

Підвиди задач на рух 

Назва підвиду Зміст умови 

Що дано? Що треба 

знайти? 

На знаходження 

відстані, яку разом 

подолали два тіла під 

час спільного руху 

Швидкості обох тіл та час їх 

спільного руху 

Відстань між тілами 

на момент початку 

або закінчення руху 

На знаходження 

швидкості руху 

одного з тіл 

Відстань між тілами на 

момент початку або 

закінчення руху, час 

спільного руху та швидкість 

руху одного з тіл 

Швидкість руху 

іншого тіла 

На знаходження часу 

руху 

Значення відстані між тілами 

на момент початку або 

закінчення руху та 

швидкостей руху обох тіл 

Час спільного 

руху тіл 
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НОВІТНІ МЕТОДИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  

НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА 
 

Метою естетичного виховання є формування у людини здатності 

естетично ставитись до навколишнього світу: сприймати і оцінювати істинно 

прекрасне, піднесене, комічне, трагічне, формувати в собі культуру людських 

почуттів. Термін «естетичне виховання» не є ізольованою частиною педагогіки, 

а взаємодіє з усіма її сторонами. Повноцінний розумовий і фізичний розвиток, 

моральна чистота і активне ставлення до життя і мистецтва характеризують 

гармонійно розвинену особистість, удосконалення якої в основному залежить 

від естетичного виховання [4]. 

Емоційно та продуктивно проходять на уроках природознавства в 

початкових класах і колективні ігри, в яких беруть участь декілька груп 

школярів, що творчо змагаються між собою або в яких вчитель грає з усіма 

учнями фронтально («Майстри та глядачі», «У світі  лісових казок», «Разом 

готуймося до свята», «Змагання кольорових плям» та інші). 

Досить ефективною може бути гра перцептивно-аксеологічної 

спрямованості «Зустріч із знайомою картиною», коли в опануванні кольору 

рослин школярам допомагає метод порівнянь. Її сутність – у багаторазовому 

розгляді дітьми тієї ж самої картини, але на кожному наступному етапі з іншою 

метою. 

Методи «Інтерв’ю», «Мікрофон», анкетування й опитування дає змогу 

кожному учневі висловити свою думку, відповідаючи на запитання усно або 

письмово. Так на уроці на тему «Рослини навколо нас», підводячи підсумок, 

вчитель може провести анкетування «Що ти знаєш про рослини?» [5].  

Метод арт-терапії є складовою сугестивної та терапевтичної технології. 

Вони виконують функцію піднесення учня, зняття психічних бар’єрів у 

навчанні. Елементами арт-терапії, на думку Л. Мосол є функціональна музика, 

функціональний колір, живопис, ліплення.  

О. Просіна стверджує, що це може бути казкотерапія, музикотерапія, 

кольоротерапія, які варто використовувати на уроках природознавства. Серед 

низки специфічних методів педагогічного спілкування має місце фасилітована 

дискусія, яка полягає в колективному обговоренні проблеми за допомогою 

спрямовуючих запитань. Дана методика спрямована на розвиток в учнів уміння 

пильно спостерігати, розмірковувати над змістом художніх творів, розуміти 

багатозначність видів природи, їх здатність пробуджувати різні думки [3]. 

Метод проектів – це система навчання, за якою учні набувають знання, 

уміння і навички у процесі планування і виконання практичних завдань – 
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проектів, які постійно ускладнюються. Під час роботи за методом проектів 

особливе значення має творче нестереотипне мислення і бачення учнів, їхня 

активність, самостійність, захопленість. За домінуючим видом діяльності 

можна виокремити основні типи художніх проектів: інформаційний, 

дослідницький, практично-творчий, ігровий. Проекти можуть бути 

індивідуальними, груповими і колективними. Цікавою і захоплюючою справою 

є виконання дизайнерських проектів з озеленення: «Місто майбутнього», 

«Будинок моєї мрії». 

Мозковий штурм – вільне накопичення значної кількості ідей з певної 

теми спочатку без критичного осмислення. Даний метод роботи доцільний на 

уроках сприймання мистецтва, коли дитина повинна навчитися висловлювати 

своє емоційно-ціннісне ставлення до природи. Колективна творча робота 

об’єднує дітей над виконанням спільного творчого завдання, елементи, 

фрагменти якого виконує кожен учень. Так цікавими прикладами втілення такої 

технології є виконання декоративних виробів для прикрашення класу, під час 

якої кожен учень створює власний фрагмент роботи. 

Робота в малих групах і парах дозволяє учням набути навичок, які 

необхідні для творчого спілкування та співпраці. Вона стимулює виконання 

спільного завдання командою. Творчі ідеї, котрі виробляються в групі, 

допомагають учасникам бути корисними одне одному. Учитель об’єднує учнів 

у малі групи, розподіляє завдання між групами, визначає час для виконання 

роботи та заслуховує презентації груп після роботи [2].  

Ситуативні ігри, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, навчальні ігри – це 

методи і прийоми, які збагачують і доповнюють зміст уроку. Вони сприяють 

створенню ситуацій, коли вчитель має змогу активізувати учнів відповідно до 

їхніх естетичних здібностей і можливостей. На уроках  природознавства 

можливе використання таких ігор: «Кіностудія» (розкадрування 

мультиплікаційного фільму), «Ательє» (виготовлення іграшок та пошиття для 

них одягу), «Дизайн-студія з флористики» [1].  

Важливе місце на сучасному уроці природознавства посідають 

інтерактивні вправи, оскільки вони сприяють розвитку мотиваційної сфери в 

молодших школярів, підвищення рівня пізнавальної активності. Інтерактивні 

вправи можна застосовувати на різних етапах уроку. Вони активізують учнів на 

уроці та завжди їм подобаються [3].  

Хочемо також зупинитися більш детальніше на особливостях 

впровадження на уроках природознавства нетрадиційних методів естетичного 

виховання. Вони дають змогу учителю не залишати поза увагою жодної 

дитини, дбаючи про її природні здібності, розвивати  естетичний рівень дітей, 

знизити рівень закомплексованості учнів, навчити культурі мистецького 

спілкування, розвивати у дітей вміння застосовувати нові здобуті знання на 

практиці. 

Працюючи нетрадиційними прийомами зображення, діти вчаться 

працювати самостійно, виявляти ініціативу, легко контактувати з іншими, 

засвоювати нові знання за власним бажанням і залюбки, самостійно приймати 
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рішення, відчувати себе впевненою і обізнаною особистістю, взаємозбагачувати 

один одного, жити серед краси довкілля, відчувати радість успіху. 

Завдяки нетрадиційному методу можна розкрити внутрішній світ дитини, 

відчути її неповторність і своєрідність, визначити емоційний стан, виявити 

приховані комплекси, проблеми чи страхи. Образи, які виникають в уяві дитини 

і відтворюються у виробах, здатні допомогти виявити та передати таким 

безпечним і своєрідним способом всі ті думки, почуття, прагнення та бажання, 

які так складно передати дитині словами. Орієнтуватися потрібно не на 

кінцевий продукт – власне вироб, а на сам процес виробництва, в ході якого 

дитина виражає свою індивідуальність та реалізує свої можливості. Не слід 

очікувати від дітей миттєвих успіхів і геніальних творів, адже не це є головною 

метою уроку.  

Усі діти по-своєму талановиті, кожна має творчий потенціал, який 

позитивно впливає на формування особи в цілому та її естетичні уподобання 

зокрема. Кожна дитина – індивідуальність, і для кожної необхідно знайти 

підхід у процесі вивчення природознавства. В першу чергу, слід учня 

зацікавити, бо кожна робота повинно проходити із задоволенням. Отже, при 

нетрадиційному навчанні дитина може сміливо виражати свої почуття та 

емоції, працювати без заборон і правил, що ще більше її заохочуватиме.  

Працюючи нетрадиційно, можна сміливо змішувати кольори, 

експериментувати з виробами и, додаючи до них клей, сіль, крупу, тощо, і 

завдяки цьому отримувати цікаві ефекти. Такі техніки дозволяють 

використовувати для нанесення зображень квітів,  засушене листя та інші 

підручні матеріали, які допоможуть у створенні творчих робіт. Важливо не 

обмежуватись лише запрограмованими видами образотворчої діяльності, а 

творчо підходити до цього процесу. Чим більш різноманітними будуть умови 

для образотворчої діяльності – зміст, форми, методи і прийоми роботи з дітьми, 

а також матеріали, з якими вони працюють, тим ефективніше будуть 

розвиватися дитячі художні здібності.  

Нетрадиційні техніки навчання – це поштовх до розвитку уяви, творчості, 

прояву самостійності, ініціативи, вираження індивідуальності. Застосовуючи і 

комбінуючи різні способи зображення в одному виробу,  діти вчаться думати, 

самостійно вирішувати, яку техніку обрати, щоб надати художньому образу 

найбільшої виразності. 

Таким чином, успішне вирішення проблеми формування естетичної 

вихованості молодших школярів передбачає створення відповідних 

педагогічних умов. До таких умов віднесено: впровадження системного підходу 

до формування естетичних смаків учнів, ознайомлення ïx зі змістом 

образотворчого мистецтва на уроках природознавства, оволодіння учнями 

способами естетичної активності, необхідними для самоорганiзацiï особистості, 

а також набуття ними досвіду використання естетичних смаків у процесі 

вивчення природознавства  у початковій школі. 
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екологічного виховання. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. 155, [1] c.: табл. Бібліогр.: с. 150–155. 

 

 

Пайкош Руслана, 

студентка ІV курсу педагогічного факультету 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 

 

ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ ЗАСОБАМИ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання 

і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої 

взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання 

впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, 

відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. У системі 

загальної середньої освіти одне з основних місць займає початкова школа, де 

закладається фундамент розумових, моральних та емоційно-вольових якостей. 

Виховання пронизує увесь освітній процес, зокрема й процес математичної 

освіти молодших школярів. У Типових освітніх програмах визначено, що 

метою навчання математики є «різнобічний розвиток особистості дитини та її 

світоглядних орієнтацій засобами математичної діяльності» [4, c. 206]. 

Проблему виховання на уроках математики досліджували ряд науковців 

(Г. Балл, Л. Гурова, С. Максименко, Є. Машбиць, Н. Менчиська, Н. Побірченко, 

З. Склєпань, Л. Фрідман – психологічний і методичний аспект виховання у 

процесі розв’язування задач; М. Бантова, Г. Бевз, М. Богданович, 

Г. Вельтюкова, Г. Гап’юк , Ю. Колягін, Я. Король, М. Левшин, М. Моро, 

А. Столяр, І. Тесленко, Л. Фрідман та ін. особливу увагу приділяли 

формуванню системи загальносоціальних понять у молодших школярів, добору 

задач з виховним змістом до підручників початкової школи).  

Проте сучасні проблеми виховання на уроках математики засобами 

проектних технологій висвітлено недостатньо. 

Для початкової школи прийнятним є розуміння проекту як навчально-

пізнавального завдання для учнів, спрямованого на розв’язання проблеми, 
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пов’язаної зі створенням суб’єктивно чи об’єктивно цінного освітнього 

продукту [1, с. 8]. 

Використання проектних технологій навчання допоможе розкрити 

опосередковані зв’язки математики з навколишнім середовищем і практичною 

діяльністю людей, реалізувати виховні функції навчання.  

Аналіз педагогічної літератури (К. Баханов, Т. Башинська, В. Землянська, 

О. Онопрієнко, В. Тименко та ін.) свідчить, що процес планування змісту та 

ходу впровадження технології організації навчальної проектної діяльності в 

початковій школі доцільно здійснювати за такими етапами, як організація, 

планування, реалізація та підсумок.  

О. Онопрієнко зазначає, що у початковій школі використовують 

загальноприйняту класифікацію проектів: за домінувальною діяльністю 

(дослідницько-пошукові, творчі, рольові (ігрові), прикладні, ознайомлювально-

інформаційні); предметно змістовою галуззю (монопредметні, міжпредметні, 

надпредметні (позапредметні); характером контактів (серед дітей однієї вікової 

групи, серед дітей різновікової групи, у співавторстві з батьками); кількістю 

учасників (індивідуальні, парні, групові); тривалістю (короткочасні, середньої 

тривалості, довгострокові) [3].  

Визначившись з видом проекту, учитель добирає відповідну тему. Серед 

тем проектів, які використовуються в початковій школі, С. Скворцова називає 

такі: задачник з математики; збірник прикладів (для своєї маленької сестрички 

чи братика); юні творці поезії, поети рідного краю; наведемо лад у місті, 

готуємося до ремонту (завдання передбачаються на обчислення площі підлоги, 

стелі, стін); наш шкільний двір (завдання дозволяють практично ознайомитися 

з вимірюванням периметра, обчисленням площі); вигадування, озвучування, 

малювання ілюстрацій до мультфільмів на задану тематику [2, с. 82].  

Результатами проектної діяльності молодших школярів можуть бути, за 

дослідженнями С. Скворцової, Л. Коваль, альбом, журнал, книжка-розкладка, 

макет, модель, наочні посібники, паспарту, плакат, план, серія ілюстрацій, 

казка, довідник, стіннівка, сценарій свята, фотоальбом.  

Реалізація проектної технології навчання передбачає визначення 

дидактичної мети, яка включає і виховний аспект. Виховний аспект впливає на 

формування загальнолюдських цінностей та почуття відповідальності, 

самодисципліни, самоорганізації. Крім того, він має виховне значення, оскільки 

збагачуває особистий досвід учнів та формує власний погляд на події.  

Вагоме значення в сучасних умовах соціально-політичної ситуації в 

Україні має застосування елементів українознавства у проектній діяльності на 

уроках математики. Математичні поняття пов’язуються в пам’яті учнів не лише 

з цифрами і буквами, а ще асоціюються з історичними подіями чи предметами, 

які їх стосуються. Застосовуючи українознавчу інформацію у проектній 

діяльності з математики, учитель досягає водночас кількох цілей. Таке 

поєднання дає змогу подати учням матеріал у новому світлі, що значно 

підвищує їх інтерес, концентрує увагу та, відповідно, покращує процес 

мислення й самого навчання. Запровадження українознавчих елементів у 

проектну діяльність з математики розвиває в учнів почуття патріотизму, 
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допомагає глибше ознайомитися з історією, звичаями традиціями рідного краю, 

духовно збагачує. Такий інтегрований підхід допомагає всесторонньо 

ознайомлювати учнів з досягненнями української науки, надбаннями культури 

українського народу. 

Наведемо тематику українознавчих проектів з математики для молодших 

школярів: «Народні методи вивчення таблиці множення», «Математичні 

народні загадки», «Які числа називають «магічними»?», «Найдавніші 

математичні знаки», «Математика в українських народних казках», 

«Математика в українських піснях», «Математика в українських прислів’ях і 

приказках», «Математика у легендах про Україну», «Математика в українській 

національній кухні», «Найвідоміші математики України», «Грошові одиниці в 

Україні» тощо.  

Отже, проектна діяльність на уроках математики сприяє емоційному 

піднесенню молодших школярів у процесі діяльності, формуванню відчуттів 

радості відкриття нового, особистої значущості від долучення до нового виду 

діяльності, створенню ситуації успіху після завершення проекту, адекватних 

емоційних проявів щодо спільної роботи над проектом, вираженню 

доброзичливих емоцій стосовно роботи інших учасників проекту, тобто тим 

напрямам формування особистості, що визначені Новою освітньою політикою 

України. 
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ІГРОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
 

Поняття «ігрові педагогічні технології» включає досить велику групу 

методів і прийомів організації педагогічного процесу у формі різних 

педагогічних ігор. На відміну від ігор взагалі, педагогічна гра має істотну 

ознаку – чітко поставлену мету навчання й відповідні їй педагогічні результати, 
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які можуть бути обґрунтовані, виділені в явному вигляді й характеризуються 

навчально-пізнавальною спрямованістю. 

Ігрова форма занять створюється на уроках за допомогою ігрових 

прийомів і ситуацій, що виступають як засіб спонукання, стимулювання до 

навчальної діяльності. Реалізація ігрових прийомів і ситуацій при визначеній 

формі занять відбувається за такими основними напрямами:  

 дидактична мета ставиться перед учнями у формі ігрового завдання; 

навчальна діяльність підкоряється правилам гри; 

 навчальний матеріал використовується в якості її засобу;  

 у навчальну діяльність уводиться елемент змагання, що переводить 

дидактичне завдання в ігрове;  

 успішне виконання дидактичного завдання пов’язується з ігровим 

результатом. 

Потрапляючи до школи після дитячого садка, дитина зустрічається з 

іншим видом діяльності – навчанням. Але гра залишається важливим засобом 

не лише відпочинку, а й творчого пізнання життя. Ігрова позиція – могутній 

засіб виховного впливу на дітей.  

А. Макаренко вважав дитячі рольові ігри є такими ж важливими для 

розвитку дитини, як для дорослого справжня праця. Однак, зазначав він, тільки 

та гра є педагогічно цінною, в якій дитина активно діє, мислить, будує, 

комбінує, моделює людські взаємини. За цих умов учень може грати в грі різні 

ролі – бути командиром, виконавцем, творцем, знаходити умови для виявлення 

своїх здібностей та життєвої активності [2].  

Відомий педагог В. Сухомлинський стверджував, що без гри немає і не 

може бути повноцінного розумового розвитку учнів. Коли вчитель 

використовує на уроці елементи гри, то в класі створюється доброзичлива 

обстановка, бадьорий настрій, бажання вчитися.  Якою буде дитина в грі, такою 

вона буде і в праці. Тому виховання майбутнього діяча відбувається перш за все 

в грі [3].  

Отже, гра, її організація – ключ в організації виховання. Гра вимагає від 

дітей уяви, вміння швидко знаходити правильне рішення.   Дидактична гра – це 

практична групова вправа з вироблення оптимальних рішень, застосування 

методів і прийомів у штучно створених умовах, що відтворюють реальну 

обстановку. Під час гри в учня виникає мотив, суть якого полягає в тому, щоб 

успішно виконати взяту на себе роль.  

Захоплення грою мобілізує розумову діяльність, полегшує виконання 

задачі. Задача педагога полягає у тому, щоб знайти максимум педагогічних 

ситуацій, в яких може бути реалізовано прагнення дитини до активної 

пізнавальної діяльності. Педагог повинен постійно удосконалювати процес 

навчання, що дозволяє дітям ефективно і якісно засвоювати програмний 

матеріал. Тому так важливо використовувати ігрові елементи і гру на уроках. 

Успіх проведення гри залежить від дотримання вимог: ігри мають 

відповідати навчальній програмі; ігрові завдання мають бути не надто легкими, 
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проте й не дуже складними; відповідність гри віковим особливостям учнів; 

різноманітність ігор; залучення до ігор учнів усього класу. [2]  

Гра належить до традиційних і визнаних методів навчання виховання, 

дошкільників, молодших школярів і підлітків. Цінність цього методу полягає в 

тому, що в ігровій діяльності освіти розвиваюча й виховна функція діють у 

тісному взаємозв’язку. Гра як метод навчання організовує, розвиває учнів, 

розширює їхні пізнавальні можливості, виховує особистість [1].  

Ігрова технологія будується як цілісне утворення, що охоплює певну 

частину навчального процесу та об’єднане загальним змістом, сюжетом, 

персонажем. При цьому ігровий сюжет розвивається паралельно основному 

змісту навчання, допомагає активізувати навчальний процес, засвоювати ряд 

навчальних елементів. Складання ігрових технологій з окремих ігор і елементів  

– турбота кожного вчителя початкової школи.  

У вітчизняній педагогіці є цілий ряд таких ігрових технологій («Сам 

Самич» В. Рєпкіна, Муммі-троль, персонажі «Чарівника Смарагдового міста», 

«Пригоди Буратіно»). Ігрові мотиви, ігрові форми навчання, як жодна інша 

технологія, сприяють використанню різних способів мотивації. Мотиви 

спілкування: учні, спільно вирішуючи завдання, беручи участь у грі, вчаться 

спілкуватися, ураховувати думку товаришів; спільні емоційні переживання під 

час гри сприяють зміцненню міжособистісних відносин. 

Моральні мотиви: у грі кожен учень має виявити себе, свої знання, 

уміння, свій характер, вольові якості, своє ставлення до діяльності, до людей. 

Пізнавальні мотиви: кожна гра має близький результат , стимулює учня до 

досягнення мети  й усвідомлення шляху досягнення мети; у грі команди чи 

окремі учні. Результат залежить від самого гравця, рівня його підготовленості, 

здатностей, витримки, умінь, характеру; знеособлений процес навчання у грі 

здобуває особистісне значення. 

Учні приміряють соціальні маски, поринають в історичну обстановку й 

відчувають себе частиною досліджуваного історичного процесу; ситуація 

успіху створює сприятливе емоційне тло для розвитку пізнавального інтересу. 

Невдача сприймається не як особиста поразка, а як поразка у грі й стимулює 

пізнавальну діяльність; змагальність – невід’ємна частина гри – притягальна 

для дітей; у грі завжди є якесь таїнство – не отримана відповідь, що активізує 

розумову діяльність учня, штовхає на пошук відповіді; думка шукає вихід, вона 

спрямована на рішення пізнавальних завдань. 

До педагогічних підходів організації дитячих ігор  необхідно віднести ряд 

таких моментів. Вибір гри в першу чергу залежить від того, яка дитина, що їй 

необхідно, які виховні завдання вимагають свого розв’язання. Якщо гра 

колективна, необхідно добре знати, який склад граючих, їх інтелектуальний 

розвиток, фізична підготовленість, особливості віку, інтереси, рівні спілкування 

й сумісності тощо.   

Мета гри перебуває за межами ігрової ситуації, і результат гри може 

виражатися у вигляді зовнішніх предметів і всіляких виробів  «продуктів» 

художньої творчості, нових знань. Гра здатна виступати засобом отримання 

чогось, хоча джерелом її активності є завдання, добровільно взяті на себе 
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особистістю, ігрова творчість і дух змагання. В іграх дитиною здійснюються 

цілі декількох рівнів, взаємозалежних між собою.  

Найперший рівень – задоволення від самого процесу гри. У цій меті 

відбита установка, що визначає готовність до будь-якої активності, якщо вона 

приносить радість. Мета другого рівня – функціональна, вона пов’язана з 

виконанням правил гри, розігруванням сюжетів, ролей. Мета третього рівня 

відбиває творчі завдання гри – розгадати, угадати, розплутати, домогтися 

результатів.  

Пропозиція гри дітям. Головне завдання у пропозиції гри полягає в 

порушенні інтересу до неї, у такій постановці питання, коли збігаються цілі 

виховання й бажання дитини. У пропозицію гри входить пояснення її правил і 

техніки дій. Пояснення гри є моментом дуже відповідальним. Гру варто 

пояснювати коротко й точно, безпосередньо перед її початком. У пояснення 

входять назва гри, розповідь про її зміст і пояснення основних і другорядних 

правил, у тому числі розрізнення граючих, пояснення значення ігрових 

аксесуарів. 

Обладнання й оснащення ігрової площі, її архітектура. Місце гри має 

відповідати її сюжету, змісту, підходити за розміром для кількості граючих, 

бути безпечним, гігієнічно нормативним, зручним для дітей; не мати 

відволікаючих факторів. Будь-який мікросвіт гри у дворі, у школі вимагає свого 

архітектурного та значеннєвого рішення, має ігровий естетичний план, що 

відповідає вимогам до віку дітей, їхнім прагненням до яскравого, неосяжного, 

героїчного, романтичного, казкового. 

Розбивка на команди, групи, розподіл ролей у грі. Ігровим звичайно 

називають колектив дітей, створений для проведення ігор. Ігрова практика 

дітей нагромадила чимало демократичних ігротехнічних прикладів поділу на 

мікроколективи граючих, зокрема жеребкування, лічилки. Один з 

відповідальних моментів у дитячих іграх – розподіл ролей. Вони можуть бути 

активними та пасивними, головними та другорядними. Розподіл не повинен 

залежати від статі дитини, віку, фізичних особливостей.   

Отже, гра є одним з найцікавіших видів людської діяльності, провідною 

діяльністю дошкільника, засобом його всебічного розвитку, важливим методом 

виховання. У грі активізуються психологічні процеси учасників ігрової 

діяльності: увага, запам’ятовування, інтерес, сприйняття і мислення. 
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ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В УЧНІВ 4 

КЛАСУ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ 
 

Зміни, які відбуваються в сучасному українському освітньому середовищі 

і віддзеркалюють тенденції розвитку світової освіти, вимагають від вчителів 

переорієнтації освітнього процесу на забезпечення умов формування учня-

громадянина розвинутого демократичного суспільства, якому притаманна 

динаміка соціального прогресу, прискорене зростання інформаційного потоку. 

В таких умовах пріоритетними стають здатність і готовність людини 

аналізувати отриману інформацію, перевіряти і переосмислювати її, самостійно 

встановлювати істину, приймати рішення і аргументовано захищати свою 

позицію. Вкрай необхідним стає уміння мислити гнучко, динамічно і 

самостійно. Формування такої особистості вимагає нових підходів до навчання, 

оновлення форм організації освітнього процесу.  

Під критичним мисленням слід розуміти особливий вид розумової 

діяльності, характерними ознаками якого є: вироблення стратегій прийняття 

правильних рішень у розв’язанні будь-яких завдань на основі здобуття, аналізу, 

опрацювання відомостей; здійснення рефлексивних дій (аналітичних, 

перевірочних, контролюючих, оцінних), які виконуються стосовно будь-якого 

об’єкта чи явища, зокрема, і власного процесу мислення; виважений аналіз 

різних думок і поглядів, вияв власної позиції, об’єктивне оцінювання процесу і 

результатів як своєї, так і сторонньої діяльності. 

«Літературне читання» є органічною складовою освітньої галузі «Мови і 

літератури», основна мета якого – розвиток дитячої особистості засобами 

читацької діяльності, формування читацької компетентності молодших 

школярів, що входить до складу комунікативної і пізнавальної 

компетентностей, ознайомлення учнів із дитячою літературою як мистецтвом 

слова, підготовка їх до систематичного вивчення курсу літератури в основній 

школі. На уроках літературного читання формуються ключові компетентності 

учнів: уміння вчитися, загальнокультурна, комунікативна, інформаційна [2].  

Аналіз оновленої програми з літературного читання для 2-4 класів 

виявив, що з метою подолання надмірної архаїзації програми було вилучено 

застарілі за змістом і художньою мовою тексти та введено близько 40 нових 

авторів. Значне місце в колі читання молодших школярів відведено творам 

сучасних українських дитячих авторів: Івана Андрусяка, Катерини Бабкіної, 

Василя Голобородька, Сашка Дерманського, Оксани Лущевської, Галини 
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Малик, Зірки Мерзантюк, Тараса та Мар’яни Прохаськів, Тетяни Стус, Галини 

Ткачук, Григорія Фальковича й інших. Це твори, близькі світу сучасної дитини, 

які відображають актуальні теми та реалії сьогодення, віддзеркалюють 

суспільно-психологічні й культурні трансформації, написані живою 

«сучасною» мовою. Саме в сучасній дитячій літературі, здатній задовольнити 

читацькі інтереси молодшого школяра, вбачаємо потужний потенціал для 

розвитку критичного мислення [3]. 

Під час підготовки уроку вчителю необхідно звернути увагу на структуру 

уроку критичного мислення та методи і прийоми їх реалізації. 

На етапі актуалізації знань (виклик) проводиться підготовча робота до 

читання тексту твору з метою розширення уявлень дітей про описані в тексті 

події і явища, розвиток інтересу до персонажів, історії написання того чи 

іншого твору. Завдання учителя – викликати природну допитливість дитини, її 

цікавість, які сприятимуть розвитку інтересу до нового твору. Як свідчать наші 

дослідження, ефективними на цьому етапі є такі методи критичного мислення:  

«Мозкова атака» використовується для зацікавлення та постановки мети 

для пошуку. Учням пропонується укласти списки того, що вони знають або 

думають, що знають про предмет подальшого обговорення. «Мозкова атака» 

може проводитися в індивідуальному, парному або груповому режимах, а всі 

ідеї записуються на дошці. Обов’язковою умовою цього прийому є прийняття 

всіх ідей. Під час виконання вправи учителю необхідно прислухатися до 

учнівських ідей, утриматися від висловлення власних коментарів якомога 

довше і дати можливість учням виговоритися.  

«Асоціативний кущ» («Семантична карта», «Ґронування») 

використовують для того, щоб побачити, які в учнів є асоціації стосовно 

ключового поняття художнього твору. Учитель записує ключове слово або 

фразу посередині аркуша паперу; учні пропонують всі слова та фрази, які 

спадають на думку з даної теми. Коли всі ідеї записані, встановлюються зв’язки 

між поняттями.  

Припущення на основі запропонованих слів застосовується для того, щоб 

налаштувати учнів на сприйняття художнього тексту, який вони будуть читати 

або слухати на уроці. Вчитель обирає 4-5 ключових слів з тексту і пропонує 

учням в парах або малих групах спільно змоделювати розвиток дії в оповіданні 

на підставі цих слів.  

Метод «передбачення» може мати такі варіанти: передбачення за 

ілюстрацією, за назвою твору, за прислів’ям, за загадкою.  

Наприклад, показавши ілюстрацію до теми обговорення, вчитель просить 

дітей зробити власні припущення щодо теми та розповісти, що вони знають з 

цього приводу. Вчитель може задати такі питання: як ви думаєте, що тут 

зображено? Чого це торкається? Яка буде тема нашого твору? Що ви чули про 

це? 

«Дошка запитань». Суть її в тому, що на стіні класу вивішується великий 

аркуш паперу, на якому вчитель просить учнів записувати будь-які запитання, 

що виникають у них під час сприймання й усвідомлення та осмислення нових 

знань. Цей метод стимулює природну допитливість учнів, розвиває вміння 
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ставити запитання, привчає не відволікатися від теми уроку, а вчитель має 

можливість побачити, що з вивченого залишилось незрозумілим [1]. 

Вищезазначені прийоми роботи на етапі актуалізації є найефективнішими 

для уроків літературного читання у початковій школі.  

Етап побудови знань (осмислення) характеризується тим, що учні 

безпосередньо контактують з інформацією (читають, слухають, дивляться, 

досліджують). На цьому етапі уроку, коли необхідно залучити дітей до читання 

художнього твору і зробити цей процес осмисленим, доцільно використовувати 

такі методи:  

«Спрямоване читання» передбачає самостійне читання учнями тексту 

мовчки з метою знаходження відповіді на попередньо поставлене запитання 

рівня «розуміння». Текст заздалегідь ділиться на фрагменти, між якими 

робляться зупинки і учитель ставить підготовлені запитання на розуміння 

тексту та обговорює з учнями прочитане. Дослідження показали, що під час 

обговорення розповідних текстів необхідно ставити запитання стосовно 

персонажів твору, проблеми чи спроб її вирішення, наслідків дій, теми чи ідеї 

твору.  

«Спрямоване читання з міркуванням» схоже на «спрямоване читання», 

але по мірі читання учням тексту пропонується прогнозувати подальший 

розвиток подій, а згодом перевірити, чи справдились ці припущення.  

Метод «спрямоване слухання та міркування» схожий на «спрямоване 

читання з міркуванням», але при цьому учитель читає фрагменти тексту вголос.  

При опрацюванні текстів науково-пізнавальних статей доречним буде 

метод «Читання тексту з позначками», в основу якого покладено читання з 

одночасним маркуванням окремих його частин спеціальними позначками на 

полях. Цей метод потребує певного часу, але учні глибше вивчають текст 

підручника, навчаються класифікувати інформацію. Критеріями класифікації є 

самі позначки.  

Отже, у процесі навчання літературному читанню суттєвим є формування 

прийомів критичного мислення, як одного з видів розумової діяльності. 

Залежно від індивідуальних особливостей і ступеня підготовленості учнів, 

складності й обсягу матеріалу, що вивчається, учителю необхідно або добирати 

спеціальну систему вправ, за допомогою якої і формуються навички 

критичного мислення, або доцільно знайомити четвертокласників зі складом і 

сутністю прийому, що допомагає розвивати критичне мислення. Усе це 

забезпечує розвиток критичного мислення у четвертокласників, яке 

проявляється такими ознаками: незалежністю мислення, протистоянням 

навіюванню думок, критичним ставленням до себе, пошуковою спрямованістю 

мислення та вмінням аргументовано висловлювати думки. 
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ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА – ОСНОВА ЕКОЛОГІЧНОГО 

ДОБРОБУТУ 
 

Екологічна освіта – це безперервний процес навчання, виховання і 

розвитку особистості, спрямований на формування системи наукових і 

практичних знань і умінь, а також ціннісних орієнтацій, поведінки і діяльності.  

В систему екологічного освіти закладені наступні принципи: гуманізм, 

науковість, інтеграція, безперервність, систематичність і взаємопов’язаність 

розкриття глобальних, регіональних і локальних аспектів екології. 

Екологічна освіта відіграє інтегративну роль у всій системі загальної 

середньої освіти. Вона виконує наступні педагогічні функції: 

- сприяє становленню і розвитку єдиної картини світу у свідомості учнів; 

- є істотним компонентом гуманізації всієї шкільної освіти; 

- формує загальнонавчальні і загальнолюдські вміння прогнозувати свою 

діяльність і діяльність інших людей; 

- розширює можливості морального виховання в процесі навчання. 

З точки зору психологів ставлення до навколишнього середовища 

формується в процесі взаємодії емоційної інтелектуальної та вольової сфер 

психіки людини.  Тільки в цьому випадку утворюється система психологічних 

установок особистості. Отже, реалізація завдань екологічної освіти вимагає 

перегляду не тільки змісту освіти, а й форм і методів навчання.  Необхідно 

віддавати перевагу таким методам, формам і методичним прийомам навчання, 

які будуть: 

 – стимулювати учнів до постійного поповнення знань про навколишнє 

середовище (Уроки – ділові або сюжетно-рольові ігри, уроки – конференції, 

бесіди, доповіді учнів і вікторини); 

 – сприяти розвитку творчого мислення, вміння передбачати наслідки 

діяльності людини (це методи, що забезпечують формування інтелектуальних 

умінь: аналіз, синтез, порівняння, встановлення причинно-наслідкових зв’язків; 

це також традиційні методи: бесіди, спостереження, досвід, лабораторна робота 

з переважанням еврістичного характеру пізнавальної діяльності учнів); 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HHUNNXhMeo0J:pedosv.kpnu.edu.ua/article/download/188311/187636+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HHUNNXhMeo0J:pedosv.kpnu.edu.ua/article/download/188311/187636+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
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забезпечувати розвиток дослідницьких навичок, умінь, вчити приймати 

екологічно доцільні рішення і здобувати нові знання; 

 – залучати учнів в практичну діяльність щодо вирішення проблем 

довкілля місцевого та регіонального значення (виявлення рідкісних і 

зникаючих видів, організація екологічної стежки, захист природи від 

руйнувань, визначення факторів ризику в районах проживання, популяризація 

екологічних знань: бесіди, листівки, малюнки, плакати). 

Актуальність екологічної освіти обумовлена глобальністю екологічних 

проблем, що стоять перед людством, і неможливістю їх вирішення без 

сформованості екологічної відповідальності, екологічної культури.  Велику 

роль у формуванні та розвитку екологічної свідомості, екологічної культури, 

знань, умінь, навичок учнів відіграє організація позаурочної і позакласної 

роботи.  До таких форм роботи відносяться: екологічні ігри (змагальні, рольові, 

імітаційні), дитячі екологічні рухи, екскурсії, конкурси екологічного 

спрямування, еколого-краєзнавча діяльність, шкільні проекти, експедиції, 

факультативи, наукові вечора, конференції, дослідницькі роботи учнів, видання 

стінгазет, альбомів, участь в екологічних олімпіадах, перегляд відеофільмів, 

шкільний екологічний моніторинг і ін. В даний час можна визначити кілька 

можливих напрямків розвитку системи екологічної освіти, представлених в 

наступних моделях: від екологічної освіти – до утворення для сталого розвитку 

(соціально-економічного аспект); до екологічної культури – через екологічну 

просвіту населення (еколого-культурологічний аспект); екологічна 

компетентність – обов’язковий компонент професійної діяльності будь-якого 

фахівця. 

Вплив людського суспільства на природу неминуче, воно посилюється в 

міру зростання чисельності населення, в результаті науково-технічного 

прогресу, збільшення числа і маси речовин, що втягуються в господарський 

оборот. 

Стихійне використання природних ресурсів без відповідних заходів їх 

захисту та можливості відновлення, інтенсивне і все зростаюче забруднення 

навколишнього середовища призводять до непоправних змін в природі, 

катастрофічних змін в біосфері.  У зв’язку з цим забезпечення екологічної 

безпеки є найважливішою природничо-наукової та соціально-політичною 

проблемою сучасності, від правильного вирішення якої залежить благополуччя 

людства.  Зберегти гармонійні відносини людини і природи – основне завдання, 

яке стоїть перед нинішнім поколінням. 

Вирішення цього завдання вимагає зміни багатьох раніше сформованих 

уявлень про людські цінності, необхідності розвитку у кожної людини 

екологічної свідомості, екологічної культури. Споживацьке ставлення до 

природного середовища, спрощене розуміння глобальних екологічних проблем, 

є наслідком низького рівня екологічних знань або їх відсутність. 

Тому формування нового екологічного мислення на принципах спільного 

розвитку природи і суспільства неможливе без широкої екологічної освіти і 

виховання. 
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Сучасний стан екологічної освіти учнів характеризується вельми 

значними проблемами, недоліками, недооцінкою його багатьох ланок. Звєрєв 

І.Д. вказує, що «сумлінні учні засвоюють знання, готові сприймати розповіді 

про екологічні лиха, але часто не виявляють інтересу до того, щоб самим 

розібратися в причинах їх виникнення; вибір рішень проблеми не пов’язують з 

особистими практичними діями». Всі видатні мислителі і педагоги минулого 

надавали великого значення природі як засобу виховання дітей: Я. А. 

Коменський бачив у природі джерело знань, засіб для розвитку розуму, 

почуттів і волі. К. Д. Ушинський був за те, щоб «вести дітей в природу», щоб 

повідомляти їм все доступне і корисне для їх розумового та словесного 

розвитку. 

Метою екологічної освіти і виховання є формування системи наукових 

знань, поглядів і переконань, що забезпечують становлення відповідального 

ставлення людей до навколишнього середовища в усіх видах їх діяльності. 

Основні завдання екологічної освіти: 

 – дотримання норм поведінки, в природі забезпечують збереження і 

поліпшення природного середовища проживання; 

 – вивчення стану охорони навколишнього середовища і екологічних 

проблем в різних типах освітніх установ; 

 – залучення учнів до роботи по обстеженню стану навколишнього 

середовища, і дослідженню природних ресурсів; 

Екологічна освіта та виховання є основою екологічного благополуччя 

суспільства і представляє особливу систему, що розвивається природних і 

соціальних знань, яка використовує досягнення багатьох наук.   

Отже, екологічна освіта та виховання є область цілеспрямованої 

педагогічної діяльності, розрахованої на зміну якісних параметрів відносини 

людини і суспільства до навколишнього середовища. 
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ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 

Сучасні інноваційні форми навчання характеризуються високою 

комунікативною можливістю и активним включенням учнів у навчальну 

діяльність, активізують потенціал знань і умінь навичок говоріння та 

аудіювання, ефективно розвивають навички комунікативної компетенції у 

школярів.  

У сучасній практиці навчання іноземним мовам в українських школах 

широко використовується метод проектів, який передбачає опору на творчість 

школярів, заохочення їх до дослідницької діяльності, дозволяє реально 

інтегрувати різні навчальні предмети, використовувати різні режими роботи 

учнів, організовувати навчання в співпраці. 

Технологія, яка стимулює інтереси школярів і розвиває бажання вчитися, 

пов’язана з виконанням різного роду проектів. Використання цієї технології 

дозволяє передбачати всі можливі форми роботи в класі: індивідуальну, 

групову, колективну, які стимулюють самостійність і творчість дітей [1]. 

Виконання проектних завдань дозволяє школярам бачити практичну 

користь вивчення іноземної мови, наслідком чого є підвищення інтересу і 

мотивації до вивчення даного предмета. Значно активізується діяльність учнів 

на уроці і в позаурочний час. Навіть слабкі учні виявляють інтерес до мови під 

час виконання творчих завдань. Виконуючи завдання проекту, учні отримують 

можливість практично застосувати знання з іноземної мови. Школярі самі 

знаходять необхідну інформацію, що містить цінний країнознавчий, лексичний, 

граматичний матеріал, використовуючи для цих цілей не тільки матеріал 

підручника, але й інші джерела інформації. У пошуках інформації учні активно 

використовують журнали для тих, хто вивчає англійську мову. 

Учні вже протягом декількох років виконують проекти на комп’ютері в 

різних програмах. Хочеться відзначити, що проекти дітей удосконалилися тим, 

що раніше це були просто слайди з інформацією і картинками або 

фотографіями, а зараз це вже справжні барвисті і цікаві фільми – ролики, якщо 

можна так сказати. У презентаціях учні використовують ефекти анімації, слайд-

шоу, зняті ролики, гіпер-посилання, музичний супровід. У створенні проектів 

зацікавилися і батьки учнів, також активно стали брати участь у створенні 

проектів [2]. 

Виховний потенціал іноземної мови збільшується з введенням у 

навчальний процес нових інформаційних технологій. Використання технологій, 



125 

 

які привертають досвід та творчий потенціал учня, виводить процес навчання й 

виховання засобами іноземної мови за межі шкільних рамок. 

Метод проектів є однією з технологій, яка забезпечує особистісно-

орієнтований напрямок навчання та виховання, так як він практично вбирає в 

себе також інші сучасні технології, наприклад таки як навчання у 

співробітництві. 

На відміну від інших технологій, які практикуються в школі 

(комунікативно–рольова ситуативна і лінгвістично орієнтована діяльності), 

проектна методика дає вчителю можливість включити учнів у реальне 

спілкування, найбільш насичене іншомовними контактами, яке базується на 

дослідницької діяльності. на співпраці, та побачити реальні, а не лише 

отриманні в ході гри результати своєї роботи. 

Проект у проективному навчанні і метод проектів відрізняються один від 

одного. В методі проектів проект – це засіб навчання, засіб засвоєння певного 

учбового матеріалу; у проективному навчанні – розробка проекту –мета 

навчання, тобто, висловлюючись про метод проектів, ми маємо на увазі спосіб 

досягнення конкретної дидактичної (методичної) мети через розробку 

проблеми та отримання реального практичного результату [3]. 

Зразки завдань для проектних робіт: 

1. «Книга погоди» («A weather book»). Діти виготовляють картки, де 

малюють схематичне зображення різних видів погоди, складають ці картки в 

конверти, які наклеюють на спеціальні зошити або блокноти – «книги погоди». 

Під час уроку ми усно з’ясовуємо, яка погода надворі за допомогою карток 

(учні розкладають відповідні картки на парті, а вчитель на дошці) і фіксуємо 

опис погоди в «книгах». 

2. Анкетування, інтерв’ю, дослідження на тему, що вивчається. Результат 

такої роботи оформлюється у вигляді таблиць із висновками та постерів) 

(survey, quiz) 

3. Аудіо-екскурсія по місту (створення сценарію, запис на касету тексту 

екскурсії, прослуховування касети однокласниками) 

4. Проектні роботи, які стосуються тем «Я, моя родина, мої друзі» «Учень 

та його оточення», «Зовнішність»: 

 розповідь про себе з опорою (для учнів початкового та середнього 

етапу навчання), де опора виготовляється у вигляді шестикутників, складених у 

своєрідну «квітку», де на кожній «пелюстці» учень має розкрити певне питання 

(своє ім’я, вік, місце проживання, школа, шкільні друзі, домашні тваринки, 

уподобання тощо); 

 «Родинні дерева»; 

 «Говорять зірки» («Stars talking») – біографічні дані про знаменитість 

(робота оформлюється у вигляді реферату або постеру, учень має бути готовий 

відповідати на запитання однокласників, до участі у своєрідному інтерв’ю); 

Отже, у процесі діяльності учень розвіває свої інтелектуальні вміння, такі 

риси характеру як: цілеспрямованість, наполегливість, працелюбність, набуває 

певні навчальні навички, а це забезпечує соціальну та професійну адаптацію в 
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суспільстві, створює умови для розвитку креативності, що є важливим в 

сьогоднішньому швидкоплинному світі/ 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ГРУПОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 
Школа сьогодення робить спробу повернутися до особистості дитини, до 

її індивідуальності, створити найкращі умови для розвитку й максимальної 

реалізації її нахилів і здібностей. Одним із шляхів розв’язання цієї проблеми є 

диференціація навчання. 

Успішність роботи при груповій формі уроку дуже залежить від 

організації роботи в групі. Перш за все важливо підібрати склад групи. Це 

повинен бути невеликий колектив, у якому всі члени взаємно доповнюють і 

компенсують досягнення і недоліки один одного. 

Педагогіка співробітництва, доцільність впровадження якої у масову 

практику раціоналізації уроку не викликає заперечень, вимагає насамперед 

досконалої організації праці на уроці, продуманої й майстерно реалізованої 

гнучкої й різноманітної, динамічної й емоційної тактики керування навчально-

виховним процесом взагалі, груповою формою його організації зокрема. Суть 

взаємодії вчителя й учня така: учень з «об’єкта» керування перетворюється на 

«суб’єкт». Простіше кажучи, вчитель «не тягне» учня за собою силоміць, а йде 

з ним поруч керуючись правилом: «Підбадьор і допоможи!» В цьому смисл 

нинішнього демократичного уроку, що проводиться не для учнів, а з учнями, 

організований і керований з урахуванням їхніх потреб та інтересів. 

Групові форми навчання забезпечують радість навчання: обопільність 

контакту вчитель-учні. 
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Головні ознаки групової форми навчання ми вважаємо і провідними 

умовами їх педагогічного впливу на підвищення розумового розвитку 

школярів: 

– клас на даному уроці ділиться на декілька груп для вирішення 

конкретних навчальних завдань; 

– кожна група одержує певне завдання і виконує його спільно під 

безпосереднім керівництвом лідера або вчителя; 

– завдання виконуються таким способом, який дозволяє враховувати і 

оцінювати індивідуальний вклад кожного; 

– склад групи непостійний, з врахуванням можливостей її учасників. 

Склад групи може змінюватись нарізних предметах чи уроках з одного й 

того ж предмету. У групі не повинно бути дітей, негативно настроєних один на 

одного. 

Допомога, взаємоконтроль, взаємоперевірка – важливі показники роботи 

груп. У ході дослідження ми виявили такі вимоги до можливостей групових 

форм навчання: 

1. Мета діяльності повинна бути усвідомленою, забезпечувати реальне 

виконання дії. 

2. Завдання повинні бути проблемними, щоб викликати пізнавальний 

інтерес учнів, створювати певні пізнавальні труднощі та умови для активного 

використання набутих знань, спонукати до творчого мислення, пошуків нових 

знань. 

3. Завдання повинні мати відносно високий рівень складності і 

емпірично вміщувати розумові операції. 

4. Навчальний матеріал і використані при його вивченні методи повинні 

дати кожному учневі в рамках групової роботи можливість реалізувати свої 

здібності. 

5. Завдання повинні стимулювати дітей до самоконтролю, зміцнювати 

потребу в ньому на різних етапах виконання навчальної роботи, здійснювати 

спеціальне навчання способом перевірки усіх основних умінь, тренувати якості 

довільної уваги учнів. 

6. Визначати місце в структурі уроку, регулювати міру допомоги у 

процесі їх роботи з поступовим збільшенням самостійності учнів. 

Групова діяльність обов’язково підсумовується, узагальнюється, на 

основі чого планується корекція подальшої навчальної діяльності. 

У класах, де впроваджувалась технологія організації групової навчальної 

діяльності, було проведене опитування учнів. Діти відзначили, що із 

задоволенням приходять у клас (84,8%), все, що робиться у класі, важливо 

(87,5%); працювати краще в групі (83,3%). 
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ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 
 

Самостійність учнів у навчанні – найважливіша передумова повноцінного 

оволодіння знаннями вміннями й навичками. Часто правильно застосована 

самостійна робота розвиває довільну увагу дітей, виробляє в них здатність 

міркувати, запобігає формалізму в засвоєнні знань і взагалі формує 

самостійність як рису характеру. Це і зумовлює обов’язковість і різноманітність 

самостійних робіт. 

На кожному уроці можуть бути самостійні роботи різного дидактичного 

призначення: перевірні, підготовчі, навчальні. 

Основна функція перевірних самостійних робіт – контролююча, хоча і їм 

теж властиві елементи навчання. 

Щоб активізувати опорні знання учнів, їхні уміння і навички, потрібні для 

сприймання нового матеріалу, майже на кожному уроці вчитель пропонує дітям 

підготовчі самостійні вправи. Це можуть бути усні і письмові вправи на 

повторення, попереднє читання й спостереження, розгляд картин та ілюстрацій, 

складання описів. 

До навчальних самостійних робіт належать ті які пропонуються дітям для 

самостійного засвоєння матеріалу. 

У дидактиці види самостійних робіт виділяють ще й за різними основами, 

способами, характером діяльності, що обумовило появу різних її класифікацій: 

за основними дидактичними цілями, за джерелом знань, за способом виконання 

завдання, за характером пізнавальної діяльності. 

Най типовішими видами самостійної роботи є: усні; письмові; 

теоретичні; практичні; репродуктивні; творчі.  

Усні: постановка вчителем питань (завдань ) з урахуванням специфіки 

предмета і вимог програми; підготовка учнів до відповіді і викладання своїх 

знань; корекція і самоконтроль викладених знань по ходу відповіді; аналіз і 

оцінка відповіді. 

Позитивним в усному опитуванні є його гнучкість. Як недолік – займає 

багато часу; збуджує нервову систему; сміливіші учні виграють; різна трудність 
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запитань ставить учнів, які на них відповідають, у різні умови; результати 

перевірки не зберігаються.  

Письмові: позитивне – за короткий проміжок часу можна багато 

перевірити; результати перевірки зберігаються, виявляються і деталі і 

неточності у відповідях учнів. Негативне – забирає багато часу в учителя для 

перевірки письмових робіт, призводить до зниження грамотності учнів, якщо 

вчитель не дотримується вимог єдиного орфографічного режиму. 

Теоретичні – перевірка вчителем теоретичних знань учнів: засвоєння 

правила, теореми і т. п. 

Практичні – застосування теоретичних знань на практиці: розв’язування 

задач, використання вивчених орфограм, правил при написанні різних видів 

вправ. 

Репродуктивні – це ті, які вимагають відтворення вивченого. 

Творчі – це ті, які вимагають застосування знань і вмінь у значно змінених 

( нестандартних ) умовах переносу засвоєних принципів доведення ( способів 

дій ) на вирішення більш складних мислительних завдань. 

До видів самостійної роботи належить також і такий метод, як робота з 

підручником. Суть цього методу полягає в тому, що оволодіння новими 

знаннями здійснюється самостійно кожним учнем шляхом вдумливого 

вивчення матеріалу по підручнику і осмислення вміщених в ньому фактів, 

прикладів та виходячи з них теоретичних узагальнень, при цьому одночасно із 

засвоєнням знань учні набувають вміння працювати з книгою. 

Робота з підручником сприяє розвитку мислення і мовленнєвої діяльності, 

вихованню пізнавальних інтересів: 

–  вправи, що пропонуються при закріпленні і застосуванні знань, 

розвивають вміння і навички у дітей, спрямовані на виховання самоконтролю; 

– робота з картою – спрямована на засвоєння, закріплення і застосування 

знань, формування предметних вмінь і розвиток просторових уявлень; 

– заповнення таблиці – розвиває логічні вміння, застосовується при 

узагальненні і систематизації знань; 

– написання творів – розвиває творчі можливості і самостійність учнів; 

– доповіді – спрямовані на отримання нових знань і розвиток 

самостійності  учнів; 

– лабораторні роботи – формують практичні вміння і виховують 

колективізм у дітей; 

– самостійні роботи на основі спостережень – розвивають 

спостережливість, набуття і закріплення нових знань. 

Педагоги виділяють як особливий вид самостійної роботи учнів 

програмоване навчання, за яким учень крок за кроком самостійно опановує 

навчальний матеріал. Програмоване навчання у найзагальнішому вигляді 

визначається як система, що має розумне поєднання усіх методів навчання за 

переважаючої й визначальної ролі самостійної роботи учнів. У вузькому 

розумінні програмованим навчанням вважають керовану систему самостійної 

роботи. Оскільки основне завдання цього навчання – підвищити керованість 

процесом засвоєння знань учнів, то керування необхідне у тих випадках, коли 
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учні самостійно набувають знання. Особливо ефективним є використання 

програмованого навчання у початковій ланці освіти. 
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НАРОДНО-ПЕДАГОГІЧНІ ТРАДИЦІЇ СІМЕЙНОГО 

ВИХОВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ 

В. СУХОМЛИНСЬКОГО 
 

Сім’ю В. О. Сухомлинський вважає справжньою школою виховання 

любові, сердечності, відозви. Особливу роль в ній відіграє мати. Вона займає 

високі суспільні пости, керує закладами і підприємствами, виконує складні 

соціальні функції, але завжди залишається і матір’ю, і жінкою, і вихователькою 

своїх дітей. 

Великий педагог вважає, що майбутню матір, жінку і виховательку 

потрібно формувати в школі. В ній повинен панувати культ матері, дух 

високого ставлення до жінки, яка створює людське життя, красу. 

На думку В.О.Сухомлинського виховання любові до матері, як реальному 

образу гуманізму повинно початися ще вдома, в сім’ї і продовжуватися в школі 

з перших днів перебування дитини в ній. Василь Олександрович завжди 

прагнув до того, щоб ім’я матері стало святинею для кожного вихованця. 

В. О. Сухомлинський вважав, що виховання – це насамперед формування 

у дітей гуманності, зокрема любові до своєї мами, чуйного ставлення до неї. 

Хто навчиться піклуватися про матір, той навчиться турбуватися і про всіх, 

навчиться розуміти стан іншої людини, відчувати її настрої, той ніколи не буде 

грубим, бездушним, жорстоким. Усі кращі почуття людини, зокрема любов до 

Батьківщини, патріотизм, виростають з одного кореня – любові до матері. В. О. 

Сухомлинський зазначав: «Ми переконуємо дітей: буття, висока мрія про ідеал, 

благородне поривання виявити себе в творчості, ваша любов, щастя людської 

відданості, творення нової людини, віра у власну непохитність і нездоланність 

у найважчі хвилини життя, радість подолання труднощів і свідомість власної 

мудрості – все це від матері. Мати не тільки родить, а й народжує. Якби вона 
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тільки родила, вона не була б творцем роду людського. Мати народжує наше 

буття, мати одухотворяє живий клубочок життя духом твого народу, рідним 

словом, думкою, любов’ю і ненавистю, відданістю і непримиренністю. Мати 

творить твою неповторну людську особистість – ось у чому сенс, мистецтво і 

майстерність того, що ми називаємо народженням. Завдяки матері своїй ти 

поєднаний із своїм народом, ти – крапелька крові в його жилах, але разом з тим 

ти єдиний у світі. З молоком матері ти відібрав у себе свою людську 

самобутність. 

Берегти матір – значить піклуватися про чистоту джерела, з якого ти пив з 

першого свого подиху й питимеш до останньої миті свого життя: ти живеш і 

дивишся в очі інших людей як людина лише остільки, оскільки ти назавжди 

залишаєшся сином своєї матері» [2, с. 208]. 

З метою виховання шанобливого ставлення до старших Сухомлинський 

розробив своєрідні закони – «Десять не можна», порушення яких вважалось 

ганьбою: 

1. Не можна ледарювати, коли всі працюють.  

2. Не можна сміятися над старістю і старими людьми.  

3. Не можна сперечатися з дорослими і шанованими людьми, 

особливо із старшими. Якщо є сумніви, придержи їх в голові, подумай, а 

потім запитай так, щоб не образити.  

4. Не можна показувати незадоволення тим, що у тебе немає тієї чи 

іншої речі і вимагати її.  

5. Не можна допускати, щоб мати давала тобі те, що вона не дає собі 

– кращий шматочок на столі, краща цукерка, краще плаття…  

6. Не можна робити те, що засуджують старші, – ні на очах у них, ні 

десь з боку. 

7. Особливо недопустима настирливість, прагнення без потреби 

нагадувати про себе. 

8. Не можна залишати рідну людину самотньою, особливо матір; в 

радісні дні свята ніколи не залишай одну.  

9. Не можна збиратися в дорогу, не спитавши дозволу і поради у 

старших, не дочекавшись від них побажань щасливої дороги і побажати 

щасливо залишатися. 

10. Не можна сідати, коли стоїть дорослий, особливо стара людина і 

жінка. 

Звертаючи особливу увагу на проблему виховання у дітей поваги і любові 

до батьків, В. О. Сухомлинський водночас підкреслює не менш важливе 

завдання формування відповідальності батьків за виховання дітей. Глибоко і 

змістовно розглядається проблема материнської любові як основи виховання 

почуття відповідальності О. В. Сухомлинською [1]. 

Зокрема вона звертає увагу на те, що В. О. Сухомлинський у своїй 

творчості й практичній діяльності широко розглянув проблему виховання у 

дітей почуття відповідальності як найвищої загальнолюдської цінності. 

Інструментом формування відповідальності, на його думку, виступає 
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особистісно-діюче, емоційно-почуттєве ставлення до світу, самоусвідомлення 

особистості, пізнання нею світу. 
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СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ 

 

Фразеологія «формувалася протягом століть, акумулюючи в собі 

життєвий досвід народу. У фразеологізмах найбільшою мірою виявляється 

національна специфіка мови, вони становлять найобразніше частину її 

лексики» [2, с.44]. Найбільш яскраве своє виявлення фразеологізми знаходять у 

живому мовленні народу як в усній, так і в письмовій формі, адже справжнє 

життя слова здійснюється тільки в мовленні. Більшість фразем виражають 

радість і страждання, сміх і сльози, любов і гнів, чесність і обман, 

працьовитість і лінощі (основні риси, прийманні людині). 

Фразеологія (від гр. phrasis – вираз, зворот і logos – слово, вчення) – 

«сукупність усталених зворотів певної мови, а також розділ науки про мову, що 

вивчає стійкі словосполучення-фразеологізми, їх ознаки, поділ на групи, 

утворення і походження» [1, с. 295]. 

Отже, термін фразеологія має два значення: розділ мовознавства, що 

вивчає стійкі сполучення слів, їхній склад, будову та значення; сукупність 

стійких сполучень слів – фразеологічних одиниць певної мови. 

Стійке сполучення двох і більше слів, яке в процесі мовлення 

відтворюється як готова словесна формула і звичайно являє собою семантичну 

цілість, називається фразеологічною одиницею, або фразеологізмом. У мові 

фразеологізми функціонують нарівні з окремими словами і становлять частину 

її лексики. Фразеологізми з однієї мови на іншу, як правило, дослівно не 

перекладаються [3, с. 56]. 

Фразеологізм складається не менше як із двох слів – компонентів, 

причому як складники в ньому виступають не лише повнозначні, а й службові 

слова: багатіти думкою, камінь спотикання, збити з пантелику, загнати на 

слизьке, стріляти з гармат по горобцях, як на сповіді, не за горами, з душею. 
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Серед мовознавців поки що немає єдиної думки, які мовні утворення слід 

зараховувати до фразеологізмів. Очевидно, слід розрізняти фразеологізми у 

вузькому розумінні (власне фразеологізми, або фразеологізми) і в широкому 

розумінні (фразеологічні вирази). 

Власне фразеологізми своїм лексичним значенням рівнозначні окремим 

словам або словосполученням: бути на сьомому небі – почуватися щасливим; 

брати за душу – розчулювати; робити з мухи вола – перебільшувати; мокрим 

рядном накрити – лаяти; права рука – найближчий помічник; мороз іде поза 

спиною  страшно, як сніг на голову – зненацька. Вони характеризуються 

образністю і водночас нерозкладністю лексичного значення, співвіднесеністю 

його з певним цілісним сигніфікатом. Наприклад, у реченні Треба ж до такої 

міри втратити глузд, щоб повірити, начебто можна чинити такі речі – палити, 

топтати чужу землю, нищити народ і потім сухим вийти з води (Ю. Бедзик) 

фразеологізм сухим вийти з води викликає в уяві лише образ води та сухого 

одягу як натяк, але повністю усвідомлюється як поняття уникнути покарання. 

Для власне фразеологізмів властиве певне емоційно-експресивне 

забарвлення. Наприклад, прислівник тривожно лише констатує стан людини, 

тим часом фразеологізм коти шкребуть на серці має ще й виразне конототивне 

забарвлення, викликає певні емоції: Ніби все правда і правильно, а десь на серці 

коти шкребуть (В. Собко). 

У фразеологічних виразах слова більшою мірою, у власне 

фразеологізмах, зберігають своє індивідуальне значення. Самі фразеологічні 

вирази, як правило, позбавлені певного емоційно-експресивного забарвлення. 

Але вони, як і власне фразеологізми, функціонують у мовленні як готові, 

усталені поєднання двох або більше слів. До фразеологічних виразів належать: 

мовні кліше і штампи: ринкові реформи, соціальна програма, сфера 

обслуговування, мати велике значення; складені найменування: річ у собі, 

коефіцієнт корисної дії, адамове яблуко (борлак), грудна жаба, білий гриб, 

м’яка вода, Чорне море; прислів’я та приказки: Вовків боятися –  в ліс не 

ходити. З, великої хмари малий дощ буває; крилаті вислови: Борітеся – 

поборете (Т. Шевченко). Лиш боротись – значить жить (Франко). 

У мові певне значення може виражатися не лише окремим словом, а й 

стійким сполученням двох або більше повнозначних слів. Стійке 

словосполучення – сполучення кількох повнозначних слів, які передають одне 

лексичне значення, воно дорівнює значенню окремого повнозначного слова. 

Наприклад, клювати носом = дрімати. 

Стійкі словосполучення бувають термінологічні, офіційно-ділові та 

фразеологічні. 

Термінологічні стійкі словосполучення (складені найменування) –  це 

назви певних наукових понять. Наприклад: у медицині вживаються такі стійкі 

словосполучення: вітряна віспа, запалення легень, куряча сліпота, барабанна 

перетинка, центральна нервова система, мазь Вишневського; в економіці – 

додана вартість, безоплатний кредит, довго-термінова позичка, орендна плата, 

акціонерний капітал, фонд заробітної плати, грошовий обіг, поточний рахунок, 

штрафні санкції; у фізиці – коефіцієнт корисної дії, сила тяжіння, опір 
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матеріалів, електромагнітне поле, атомна вага, стала Планка; у географії – 

Чорне море, Рівненська область. 

Офіційно-ділові стійкі словосполучення використовуються в різних 

ділових ситуаціях: порядок денний, згідно з наказом, брати до уваги, внести 

пропозицію, доводити до відома, матеріальна відповідальність, вжити 

термінових заходів, без сплати мита, позаштатний працівник, чергова 

відпустка, місце проживання. 

Фразеологічні стійкі словосполучення (фразеологізми) є загально-

вживаними одиницями, що образно передають єдине поняття та 

супроводжуються, як правило, певним емоційним забарвленням: накивати 

п’ятами (втекти), ще й на світ не зоріло (рано), бити чолом (кланятися). 

Фразеологізми (фразеологічні звороти) використовуються для називання 

окремих предметів, явищ, властивостей та дій. 

Лексичне значення має фразеологізм в цілому, напр., спіймати облизня – 

«зазнати невдачі», без царя в голові – «нерозумний», заткнути за пояс – 

«перевершити». Ці мовні звороти, у яких слова виявляють своє значення тільки 

зв’язано, називаються фразеологічними одиницями. Фразеологічні одиниці 

подібні до слів: і слова, і фразеологізми використовуються як готові мовні 

одиниці, а не створюються у процесі мовлення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ 

В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО 

ЧИТАННЯ 
 

Підвищення мовленнєвої культури школярів у початковій школі – один із 

найважливіших напрямків мовленнєвої роботи. Вміння правильно говорити, 

звичайно, однозначно багато в чому визначає мову та загальну культуру 

молодшого школяра. 
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Період початкової школи вважається найбільш сприятливим етапом для 

формування та вдосконалення мовленнєвої культури. 

Сутність культури мовленнєвого спілкування ‒ це якість особистості, що 

містить культуру мовлення, культуру мислення, емоційну культуру і який 

передбачає володіння нормами літературної мови, вміння адекватно вибирати і 

використовувати засоби спілкування при вирішенні поставлених 

комунікативних завдань. 

С. Копелюк виділила наступні педагогічні умови формування 

мовленнєвої культури молодших школярів на уроках літературного читання: 

- комунікативну спрямованість формування культури спілкування;  

- взаємозв’язок мовних і немовних емоційно-виразних засобів на 

уроках літературного читання;  

- забезпечення позитивної мотивації  на уроках літературного читання;  

- занурення в активне мовленнєво-розвивальне середовище [1]. 

У процесі розвитку мовлення учнів, педагог ставить перед собою чітку 

мету формування в учнів певних мовленнєвих характеристик, які визначаються 

критеріями оцінки усних і письмових висловлювань учнів: 

1. Засвоєння правил літературної мови, вміння розпізнавати літературне і 

не літературне мовлення, а також відрізняти літературну мову від просторіччя, 

діалектів, жаргонів. 

У процесі такої діяльності необхідно застосовувати систему навчальних 

впливів на учнів, потрібна планомірна робота, яка послідовно і чітко дозує 

навчальний матеріал.  

2. Оволодіння учнями процесами читання і письма. Читання і письмо є 

мовленнєвими вміннями і навичками, які мають у своїй основі систему мови, 

спираються на її фонетичні,лексичні, графічні та орфографічні правила, а 

також, на процес сприйняття мовлення інших людей. У процесі оволодіння 

писемним мовленням учні повинні засвоїти різноманітні особливості жанрів: 

опис, розповідь, міркування. 

3. Визначення мінімального рівня сформованості мовленнєвих умінь 

учнів, нижче якого не повинен опуститися жоден учень. 

У формуванні культури мовленнєвого спілкування виділяються три 

напрямки: 1) робота над словом; 2) робота над словосполученням і реченням; 3) 

робота над зв’язним мовленням. 

Вчитеді-практики розробили три групи вправ для формування 

мовленнєвої культури молодших школярів на уроках літературного читання. 

Перший група вправ спрямована на збагачення мовлення учнів 

формулами мовленнєвого етикету. Змістовий аспект передбачав створення 

мовленнєвих ситуацій і самостійне використання учнями формул мовленнєвого 

етикету . 

Друга група вправ стосувалась стимулювання культури мовленнєвого 

спілкування на уроках літературного читання. Змістовий аспект передбачав 

створення мовленнєвих ситуацій і самостійне використання учнями формул 
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мовленнєвого етикету під час мовленнєвих вправ, ситуацій, ігор, рольових 

літературних ігор, вікторин, інсценізацій за змістом казок. 

Третя група вправ ‒ вправи творчого спрямування полягали в 

самостійному використанні учнями набутих умінь і навичок мовленнєвої 

культури в мовленнєво-комунікативній діяльності. Основними формами та 

видами роботи, що сприяли реалізації мети цього етапу, були інтегровані 

уроки, уроки-інсценізації, конкурси, ігри за змістом художніх творів, вікторини, 

свята, покази драматизації, театру пантоміми та «живих» тіней, підготовка 

проєктів. 

Таким чином, враховуючи педагогічні умови та запропоновані групи 

вправ, які доречно використовувати на уроках літературного читання, 

позитивно впливатимуть на формування мовленнєвої культури молодших 

школярів. 
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МОВНІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

СПРИЙМАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ МОВНО-

ЛІТЕРАТУРНОЇ ГАЛУЗІ 
 

Зацікавити учнів українською мовою як предметом навчання, зробити їх 

не пасивними спостерігачами й активними учасниками освітнього процесу 

можна шляхом уникнення одноманітності в роботі. Тому має бути належно 

оцінена роль в освітньому процесі цікавих мовних матеріалів, а також методів 

активного навчання. 

У цьому вчителеві допоможе гра. Ще В. Сухомлинський зауважив, що 

«Гра – це величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається 

живлющий потік уявлень, понять про навколишній світ. Гра – це іскра, яка 

запалює вогник допитливості та зацікавленості. У грі розкривається перед 

дітьми світ, творчі можливості особистості. Без гри немає і не може бути 

повноцінного дитячого розвитку»[3] 

Ігри допомагають підвищувати ефективність сприймання учнями 

навчального матеріалу, розвивають інтерес до мови, активізують й 

урізноманітнюють освітній процес, вносять у навчальну діяльність елемент 

цікавості. Під час гри в учнів розвивається увага, логічне та образне мислення, 

вміння аналізувати мовний матеріал. Гра створює атмосферу доброзичливості, 

допитливості, бадьорого настрою, бажання вчитися. Вона дає змогу привернути 
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увагу й тривалий час підтримувати інтерес до складних завдань тем і завдань, 

на яких у звичайних умовах зосередити увагу не завжди вдається. 

У процесі гри дитина відчуває себе вільною. Учень, захопившись грою, 

непомітно для себе, запам’ятовує нове, вчиться, досягає поставлених завдань.  

Ігри на уроках мовно-літературної галузі можна використовувати під час 

актуалізації опорних знань, мовної розминки, для ознайомлення дітей з новим 

матеріалом,  узагальнення здобутих на уроці знань, повнішого й глибшого їх 

осмисленого засвоєння матеріалу, розширення кругозору, для роботи з 

обдарованими учнями. Систематичне використання ігор підвищує ефективність 

навчання. 

Мета статті – на засадах лінгводидактичного та компетентнісного 

підходів охарактеризувати роль і значення мовної гри як основи організації 

навчально-ігрової діяльності учнів на уроках мовно-літературної галузі. 

Потрапляючи до школи після дитячого садка, дитина зустрічається з 

іншим видом діяльності – навчанням. Але гра залишається важливим засобом 

не лише відпочинку, а й творчого пізнання життя.  

Ігрова позиція – могутній засіб виховного впливу на дітей. Саме в іграх 

розпочинається невимушене спілкування дитини з колективом класу, 

взаєморозуміння між учителем і учнем. У процесі гри в дітей виробляється 

звичка зосереджуватися, працювати вдумливо, самостійно, розвивається увага, 

пам’ять, жага до знань. Задовольняючи свою природну невсипущу потребу в 

діяльності, в процесі гри дитина «добудовує» в уяві все, що недоступне їй в 

навколишній дійсності, у захопленні не помічає, що вчиться – пізнає нове, 

запам’ятовує, орієнтується в різних ситуаціях, поглиблює раніше набутий 

досвід, порівнює запас уявлень, понять, розвиває фантазію. 

Гра належить до традиційних і визнаних методів навчання і виховання, 

дошкільників, молодших школярів і підлітків. Цінність такого методу полягає в 

тому, що в ігровій діяльності освітня, розвивальна й виховна функція діють у 

тісному взаємозв’язку. Гра як метод навчання організовує, розвиває учнів, 

розширює їхні пізнавальні можливості, виховує особистість. 

Задовольняючи дитячу допитливість, залучити їх до активного пізнання 

оточуючого світу, оволодіти способами пізнання зв’язків між предметами та 

явищами допоможе гра [1, с. 28-30]. 

Мовні ігри із навчальними кросвордами, шарадами, ребусами О. Бліндюк 

розглядає як цікаві розвивальні завдання, які, не повторюючи навчальний 

матеріал, сприяють розвитку логічного мислення, розумових і творчих 

здібностей, тренують пам’ять і увагу, змушують фантазувати, нестандартно 

мислити. 

Регулярне виконання таких робіт допоможе дитині розвинути 

орфографічну пильність, згадати всі правила, навчить доводити правильність 

своїх дій. 

Учитель може використовувати такі завдання і вправи під час 

опрацювання чи закріплення вивченого матеріалу, поточного оцінювання та 

підсумкової перевірки засвоєних знань та вироблених умінь і навичок [2, с. 3-

4]. 
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Відомо, що мовна гра як спосіб навчання посилює розвивальний 

потенціал навчально-виховного процесу. Так, використання гри на уроках 

мовно-літературної галузі з метою підвищення ефективності сприймання 

нового матеріалу (наприклад, ігрові завдання «Знайдіть помилку», «Хто більше 

добере синонімів», «Лінгвістичний двобій», «Мовна естафета», «Реконструкція 

тексту», «Перекладач» та ін.) сприяє розвиткові мовного світогляду, здатності 

внутрішньо проникати у смисл навчального тексту, збагаченню когнітивно-

комунікативного досвіду школярів.  

Рольові ігри, ігри-драматизації сприяють розвиткові мовленнєвих 

навичок, культивуванню вміння наводити переконливі аргументи в ході 

спілкування, змінювати мовленнєву стратегію, комунікативні тактики, 

готовності до спілкування у відповідному лінгвосоціумі, забезпечують вищий 

рівень діалогізації навчально-виховного процесу.  

Ігрові завдання «Хто більше добере афоризмів про мову», «Хто найбільш 

переконливо розкриє лінгвокультурологічний потенціал прислів’я» та ін. 

забезпечують створення такого навчально-виховного середовища, яке 

допомагає зрозуміти життєві цінності, збагачують учнів новими смислами, 

уможливлюють інтерактивне формування когнітивних і моральних пріоритетів, 

духовно-культурний розвиток мовної особистості школярів, удосконалюють їх 

загальну культуру, ціннісні орієнтири, сприяють патріотичному, етичному й 

естетичному вихованню.  

Ігрові завдання «Хто швидше складе сенкан», «Редактор», «Аналітик», 

«Юний дослідник» та ін. призводять до якісних особистісних змін, 

забезпечують опанування учнями логічних прийомів (аналізу, узагальнення, 

класифікації тощо), розвивають критичне та системне мислення школярів, 

навички інтеракції, вміння співпрацювати в групі, конструктивно розв’язувати 

проблеми.  

Так, мовна гра в межах практичних навчальних ситуацій актуалізує 

творчі здібності мовця, розвиває емпатію, критичне мислення, приносить 

задоволення від вдало висловленої думки, радість відкриття оригінальної 

фрази, нових знань і смислів тощо. Здебільшого ігри, які застосовують у 

методиці навчання української мови та літературного читання, тривають 

частину уроку або весь урок, урізноманітнюючи навчально-виховний процес і 

позитивно впливаючи на забезпечення внутрішньої мотивації до навчання. 

Комплексне застосування гри у зв’язку з іншими методами забезпечує 

потужний розвивальний вплив навчальної методики.  

Створення чи вибір навчальних ігор відповідно до цілей мовної освіти 

вимагає врахування низки критеріїв. Виокремимо: природовідповідність гри, 

що передбачає врахування вікових особливостей, індивідуальних потреб, 

інтересів учнів, рівня знань і вмінь пізнавальної самостійності, ініціативності, 

активності; навчально-предметний потенціал гри, що зумовлює необхідність 

доцільного використання ігрового методу на уроках мовно-літературної галузі з 

урахуванням мети й специфіки предмета вивчення;  достатню простоту змісту і 

структури гри; різноманітність ігор.  
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У системі навчально-ігрової діяльності учнів важливо не забути про 

рефлексію – оцінювання особистісної позиції в умовах навчально-ігрової 

співпраці, самоаналіз змісту, способів і результатів власної діяльності, що 

забезпечить зворотний зв’язок між учасниками освітнього процесу. 

Отже, оволодіти мовними іграми, на нашу думку, можна лише в процесі 

практичного застосування мовної гри з метою підвищення ефективності 

сприймання нового матеріалу на уроках мовно-літературної галузі. 
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СУТЬ ПОНЯТТЯ «БЕЗПЕЧНА ПОВЕДІНКА» 
 

Безпека людини – це поняття, що відображає саму суть людського життя, 

її ментальні, соціальні і духовні надбання. На наш погляд, важливим є 

запропоноване Л. Михайловою і В. Губановою визначення безпеки життя 

людини як стану її повного фізичного, соціального й духовного благополуччя, 

що визначається внутрішніми (спадковість, фізичне й психічне здоров’я) і 

зовнішніми (навколишнє природне, антропогенне, техногенне, соціальне 

середовище) чинниками. Загалом безпека життя людини – це стан захищеності 

її життєво важливих інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз. Концептуально 

безпека життя людини зумовлюється такими чинниками: станом 

навколишнього середовища (довкілля, побут, транспорт, виробництво, 

соціальні відносини); державними системами підтримки безпеки людини 

(охорона здоров’я, пожежна охорона, цивільна оборона, органи правопорядку, 

охорона праці); індивідуальною захищеністю особи (психофізіологічний стан, 

знання та вміння, індивідуальні засоби захисту) [1]. 

Поняття «поведінка» має в науці ряд визначень. У словнику сучасної 

української мови (за редакцією В. Бусел) поняття «поведінка» визначається як: 

сукупність чиїх-небудь дій і вчинків; спосіб життя; уміння поводити себе 

відповідно до встановлених правил. Відповідно до філософських джерел, 

поведінка – властива живим істотам взаємодія з навколишнім середовищем, 

опосередкована їх зовнішньою (рухливою) та внутрішньою (психічною) 

активністю. Цей термін визначає як діяльність окремих індивідуумів, так і 

соціальних спільнот. У сучасному педагогічно-психологічному аспекті 
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поведінка людини – це соціально зумовлена діяльність, з відповідними 

природними передумовами. С. Гвоздій безпечну поведінку розуміє як своєрідну 

активність, яка не несе в собі небезпеки, захищає людину від небезпеки; не 

завдає шкоди особистості й природі [4].  

Отже, безпечна поведінка – це сукупність вчинків, які характеризують 

загальне ставлення людини до власної безпеки, життя і здоров’я, до безпеки, 

життя і здоров’я оточуючих, екологічно безпечного природного середовища. 

Сьогодні швидка урбанізація й індустріалізація, різке зростання 

народонаселення в багатьох країнах світу, інтенсивна хімізація сільського 

господарства та інше порушили біологічний кругообіг речовин в природі, 

внаслідок чого почалося її руйнування. Це поставило під загрозу життя й 

здоров’я людей, сучасного і майбутнього поколінь, подальше існування 

людської цивілізації. У сучасних умовах розвитку політико-правової, 

соціальної, культурної сфери життєдіяльності людини, що в першу чергу 

спрямоване на забезпечення її прав і свобод, охорону її життя, здоров’я, честі та 

гідності, іде диференціація поняття безпека особистості за різними напрямами. 

Так, наприклад, сьогодні все більшої актуальності набувають поняття безпеки 

жінки, безпеки дитини, сім’ї тощо. Особливістю поняття безпеки особистості 

сьогодні, мабуть, є те, що воно розглядається паралельно до всіх сфер 

діяльності та життя особистості. Говорячи про цю проблематику, беруться до 

уваги не окремі елементи безпеки (екологічна, правова, економічна, соціальна 

тощо), а їх єдність, що дозволяє повністю реалізувати на практиці поняття 

безпеки особистості [2]. 

Безпека – це властивість соціальної системи, що полягає в її здатності до 

підтримання такого порядку внутрішніх і зовнішніх взаємозв’язків, при якому 

дезорганізують вплив зовнішнього і внутрішнього середовища мінімально – 

таке визначення безпеки обґрунтовує М. Лєсков. У більш розширеному понятті 

категорія «соціальна безпека» – це стійкий стан суспільного організму, в 

умовах якого кожна особистість має право не тільки мати та вільно 

розпоряджатися набором життєвих благ, а розвивати свої можливості й потреби 

(І. Лапанова). 

Особистість безпечного типу – людина, орієнтована на добро і здатна до 

продуктивної діяльності по збереженню свого духовного і фізичного здоров’я, 

захисту оточуючих людей і природи від зовнішніх загроз на рівні 

високорозвинених духовних якостей, навичок і вмінь. Для особистості 

безпечного типу поведінки характерні: пошукова активність, колективістська 

мотивація, усвідомлення єдності всього живого, розуміння свого місця в 

суспільстві, колективі, родині, почуття впевненості у власних силах для 

вирішення проблем, навички гармонійного спілкування, прагнення допомагати 

іншим людям, готовність до співпереживання, відсутність страху смерті, страху 

перед уявними погрозами, страждань через дрібниці і незручностей в 

особистому житті [6, c. 47-57]. Для формування особистості безпечного типу 

потрібно озброювати людей справді науковими знаннями, в тому числі і про 

людину як космопланетарне явище, навичками позитивної взаємодії та 

саморозвитку, психотренінгу і біоенергетичного цілительства, самореалізації 
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індивідуальних можливостей безпечного існування для себе та інших людей. 

Вплив на людину страху або небезпеки визначається дією трьох 

психофізіологічних механізмів:  

1. Безумовно-рефлекторний механізм проявляється в тому, що деякі 

подразники (темрява, поява почуття страху перед іншою людиною, незнання, 

як діяти в ситуації, і т. ін.) є безумовними сигналами, на які психіка реагує 

станом переляку або паніки різного ступеня.  

2. Умовно-рефлекторний механізм діє тоді, коли людина отримала деякий 

негативний досвід і у неї виробився умовний рефлекс на ті елементи ситуації, 

які самі по собі безпечні, але супроводжували раніше дії реальної небезпеки. 

Якщо страх раніше був пов’язаний з тим чи іншим елементом дійсної 

небезпеки, то він може викликатися практично будь-яким фактором.  

3. Дія інтелектуального механізму проявляється в тому, що почуття 

страху може бути наслідком уявного відтворення небезпеки, уяви небезпечної 

ситуації, спогади про пережиту загрозу. Раптовість виникнення ситуації, 

дефіцит інформації, втома, перевтома – все це фактори, що збільшують 

небезпечність поведінки людини. Невміння діяти в складній ситуації і 

виникнення страху змушують людину чинити неправильно. За різних обставин 

в процесі життєдіяльності, які можуть бути як буденними, так і ситуаціями 

екстремального характеру (тимчасовими, які вимагають великої напруги сили 

волі), непідготовлена людина може потрапити у складне становище, її 

поведінку важко передбачити, вона може вчинити небезпечні дії стосовно 

самого себе, людей, природи, суспільства [5]. 

Таким чином, відмітними особливостями особистості безпечного типу 

поведінки є психологічна стійкість і психологічна готовність до дій у різних 

життєвих ситуаціях. Формуванню подібних якостей ОБТП сприяють наступні 

основні психолого-педагогічні умови: усвідомлення єдності природи, 

суспільства, людини у всіх існуючих сферах життєдіяльності; розуміння своїх 

можливостей у забезпеченні безпеки природи, суспільства і особистої безпеки; 

знання небезпек, що впливають на людину в суспільстві і природі; оволодіння 

способами раціональної і гуманістичної взаємодії з природою, технікою, 

людьми; набування здатності створювати для себе необхідні ресурси 

безпечного існування; вміння організовувати безпечну життєдіяльність для себе 

та інших людей.  

Безпечна поведінка передбачає наявність чотирьох основних 

компонентів: передбачення небезпеки (знання небезпек, що оточують людину, 

знання фізичних властивостей цих небезпек, уміння розпізнавати природу 

небезпеки та інше); запобігання впливу небезпеки; подолання небезпеки; 

створення режиму безпеки. Щоб уникнути впливу небезпеки, людина повинна 

розуміти природу виникнення, характер розвитку небезпечних ситуацій, 

усвідомлювати реальні можливості щодо подолання небезпеки, вміти 

правильно оцінити ситуацію і раціонально розподілити свої сили [3]. 

Отже, безпечна поведінка – це сукупність вчинків, які характеризують 

загальне ставлення людини до власної безпеки, життя і здоров’я, до безпеки, 

життя і здоров’я оточуючих, екологічно безпечного природного середовища 
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ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ЯК 

ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 
Початковим етапом засвоєння знань є сприйняття. На перший погляд 

здається, що на уроці активним є лише вчитель, а учні повинні його слухати, 

спостерігати. Насправді це не так. Уже на цьому етапі оволодіння знаннями 

важлива активна діяльність школярів. Проте вона не з’являється сама по собі. Її 

повинен створити вчитель. Теорія і практика пропонують цілу систему шляхів 

активізації сприйняття учнями навчального матеріалу. Якість сприйняття 

підвищується, якщо діти підготовлені до засвоєння нового матеріалу шляхом 

постановки перед ними пізнавальних і практичних завдань: «навчитися 

виділяти головне з прочитаного тексту», «навчитися пояснювати будову органа 

у зв’язку з його функцією». 

У психологічній та педагогічній науці на сьогоднішній день немає 

єдиного підходу до визначення поняття «пізнавальна активність». Так, у працях 

Д. Вількеєва, Б. Єсипова, Н. Половнікової акцентується на вольовій та 

емоційній налаштованості як важливому показнику активності школяра: 

готовність і прагнення до активного опанування знань [3]. У багатьох працях 

науковців визначення пізнавальної активності розглядається у тісному зв’язку з 

поняттям «пізнавальний інтерес». Сталі пізнавальні інтереси забезпечують 

активну діяльність школярів, бо у процесі навчання пізнавальний інтерес 

вступає у суперечність із набутим запасом знань. Це викликає в індивіда 

внутрішню потребу задовольнити інтерес шляхом пізнавальної діяльності, 

створити в навчанні умови, які сприяли б формуванню у школярів пізнавальних 

інтересів, слугує передумовою підвищення якості навчання, всебічного 

розвитку особистості [3]. Як стверджує  
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Аналіз та узагальнення сучасної психолого-педагогічної літератури 

засвідчує, що у ній відсутнє комплексне висвітлення механізмів активізації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках у загальноосвітній школі, 

визначення її ролі в освітньому процесі, у творчому розвитку особистості.  

Враховуючи різні підходи науковців до процесу активізації навчально-

пізнавальної діяльності, ми виділили такі складники пізнавальної активності: 

мотиваційні (потреба в пізнанні, прагнення до самовдосконалення); психічні 

якості (емоційне сприйняття, творча уява, мислення, мовленнєва 

компетентність); інструментальні (форми, методи, технології).  

Критеріями рівня активізації пізнавальної діяльності є: інтенсивність 

діяльності; ініціативність; позитивне ставлення до діяльності (інтерес, 

добросовісність); самостійність; усвідомлення діяльності; старанність; 

зацікавленість у досягненні мети; питання учня до вчителя, схильність до 

аналізу помилок; використання під час відповіді додаткового матеріалу; вибір 

складного завдання; відсутність необхідності контролю, бажання виконати 

завдання, незважаючи на труднощі. Для підкріплення пізнавального інтересу 

необхідні досконалі способи навчання, які задовольняють творчу і самостійну 

пошукову діяльність школярів. У результаті широкого і повного використання 

всіх джерел інформації в учнів формуються особистісно значущі внутрішні 

стимули, що активізують пізнавальну активність, інтерес як мотив навчально-

виховної діяльності (радісні переживання, пов’язані з оволодінням знаннями, 

засвоєння нових, більш удосконалених способів навчання). Особистий успіх у 

навчанні, підкріплений оцінкою, заохоченням учителя, стимулює пізнавальну 

активність. Педагогічний оптимізм, віра педагога в пізнавальні можливості 

своїх учнів підбадьорює їх, спонукає працювати з максимальною віддачею 

власних сил. Відносини доброзичливості між учасниками навчального процесу 

створюють «зустрічний процес» викладання і навчання, що позитивно впливає 

на пізнавальний інтерес учнів. Активізація навчально-виховної діяльності у 

психологопедагогічній літературі синонімічна із інтерактивністю 

навчальнопізнавальної діяльності. Інтерактивне навчання (англ. intr – взаємний, 

act − діяти) − це особлива форма організації пізнавальної діяльності, яка 

полягає у забезпеченні постійної активної взаємодії учасників навчально-

виховного процесу і ґрунтується на діалозі, моделюванні ситуацій вибору, 

вільного обміну думками. Це співнавчання, взаємонавчання, у якому і учні, і 

вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами лише з тією відмінністю, 

що педагог стає справжнім лідером дитячого колективу, організатором процесу 

навчання [6]. Інтерактивне навчання сприяє формуванню цінностей, навичок і 

вмінь, створенню атмосфери співпраці, взаємодії. Його мета – створення 

комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, 

інтелектуальну спроможність. Організація інтерактивного навчання передбачає 

моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне 

розв’язання проблем. Принципами інтерактивного навчання є: безпосередня 

участь кожного учасника занять у процесі навчання, що зобов’язує вчителя, як 

організатора навчального процесу, зробити кожного учасника занять активним 

шукачем шляхів і засобів розв’язання певної проблеми; взаємне інформаційне й 
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духовне збагачення. Отже, навчально-виховна активність школяра – це складне 

психолого-педагогічне утворення. Особливий зв’язок спостерігаємо між 

навчально-виховною активністю і пізнавальним інтересом учнів, мотивацією 

учіння, інакше кажучи, якщо урок не є цікавим, прийоми та методи викладання 

не приваблюють, не стимулюють до пошуку нової інформації, то високої 

пізнавальної активності вихованців не можна досягти. Тому дієвим чинником 

подолання окресленої проблеми слугують інноваційні засоби й методи 

викладання задля формування та розвитку особистісних якостей дітей. 

Ефективним засобом активізації навчально-пізнавальної діяльності є 

захопливий матеріал уроку, який, за умови відповідного вибору методики 

роботи, дотримування принципів системності, наочності, виконує низку 

педагогічних функцій: активізує увагу; підвищує емоційний тонус навчально-

виховної діяльності; стимулює розумову діяльність; служить опорою емоційної 

пам’яті; знижує напругу уроку. Індивідуальний підхід у процесі навчання учнів 

та створення сприятливих умов розвитку їх недостатньо розвинутих психічних 

якостей (уваги, пам’яті, мислення) відіграють вирішальну роль не лише в 

активізації навчально-пізнавальної діяльності, але і в підвищенні якості знань 

школярів. Важливим стимулом активізації навчально-пізнавальної діяльності 

учнів у навчанні є позитивне підкріплення успіху. Невдача у навчанні, страх 

перед покаранням, засудження пригнічують учня, викликають у нього гальмівні 

процеси, уповільнюють темп навчально-пізнавальної діяльності, знижують 

активність та працездатність нервової системи, інтерес до предмету. Важливим 

засобом, що сприяє розвитку інтересу, для активізації навчально-виховної 

діяльності учнів на уроці, є уміла підготовка й розкриття змісту теми уроку, 

показ життєво важливого значення навчального матеріалу, практичного його 

застосування. Навчальний процес повинен мати логічну послідовність, 

системність. Метод підготовленого повторення вивченого матеріалу, органічно 

пов’язаний з новим, дає можливість не тільки запобігти утворенню прогалин у 

знаннях учнів, але й сприяє кращому розумінню нового матеріалу, допомагає 

активізувати мислення й діяльність учнів. За умов самостійної роботи, завдяки 

її специфічним особливостям і цілеспрямованим діям учителя, навчально-

виховна діяльність учнів набуває справді активного характеру. Найбільш повно 

виявляються, формуються, розвиваються й перетворюються мотиваційні, 

інтелектуальні, характерологічні, психофізіологічні властивості учнів, 

підвищується навченість певної дисципліни. Неабияку роль в активізації 

навчально-пізнавальної діяльності відіграє зміна різних видів робіт на уроці, 

звукове наповнення навчального середовища, адже це важливі способи 

попередження стомлюваності та збереження працездатності нервової системи 

особистості.  

Інформаційні перевантаження призводять до втоми, зниження 

працездатності у тих випадках, коли в учня не розвинуті механізми 

саморегуляції, під час засвоєння інформації утворюється психологічна напруга 

у вигляді підвищеної відповідальності за помилку, засвоєння інформації 

супроводжується негативними емоціями, виникає дефіцит часу для детального 

вивчення й прийняття відповідального рішення.  
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Пізнавальна активність учнів підвищується, якщо вчителю вдається 

створити так звану проблемну ситуацію на початку вивчення нового матеріалу, 

тобто викликати в учнів запитання: чому відбувається таке явище? Як можна 

пояснити цей факт? За таких умов учні протягом уроку, слухаючи пояснення 

вчителя, активно шукатимуть відповідь на запитання. 

Проблемні ситуації особливо часто виникають під час проведення 

експериментів, спостережень, виконання різноманітних практичних завдань. 

Важливим шляхом активізації сприйняття є використання попереднього 

досвіду учнів: їхні власні спостереження, участь у різних видах роботи, почута 

розповідь старших людей, батьків. Цей досвід дітей використовую, плануючи 

свою роботу з ними. Раджу учням провести спостереження за окремими 

явищами природи, життям людей, поведінкою тварин тощо. 

Дуже важливо з перших кроків навчати дітей спостерігати різні явища 

таким чином, щоб їхній досвід не був стихійним, випадковим, а складався під 

впливом учителя. 

Під час спостереження певних об’єктів, явищ учні концентрують свою 

увагу на зовнішніх, часто не суттєвих ознаках предмета. Я намагаюся так 

продемонструвати учням предмет, посібник, щоб вони побачили його 

найголовніші, найсуттєвіші ознаки. Отже, керування вчителем процесом 

сприйняття – важливий шлях до підвищення якості сприйняття і пізнання. 

Сприйнятий учнем навчальний матеріал повинен бути осмислений 

відповідно до знань цього учня. Осмислення є центральною ланкою в процесі 

засвоєння знань і відбувається не окремо від сприйняття, а разом з ним. З 

метою посилення ефективності засвоєння знань дуже важливо ставити учня 

перед необхідністю порівнювати, аналізувати, узагальнювати сприйняте. У 

результаті узагальнення, осмислення знань виникають поняття. 

Викликати пізнавальну активність в учнів можна за умов добре 

продуманої й обґрунтованої системи навчання. Важливу роль у цій системі 

відіграють самостійні роботи учнів. У завданнях для самостійної роботи 

важливо чітко визначити ступінь їх складності, а також самостійності 

практичних дій і мислення учнів. У зв’язку із цим важливе значення має саме 

формування запитань завдань, що може по-різному вплинути на вияв 

активності учнів і різною мірою стимулювати форми їхньої розумової 

діяльності. 

Необхідним для розвитку навчально-пізнавальної активності особистості 

є самопізнання, розвиток уваги, логічного мислення, творчої фантазії, уміння 

емоційно сприймати, глибоко осмислювати події, висловлювати власні 

судження. Серед інструментального комплексу розвитку навчальновиховної 

активності учнів можна назвати ті, що безпосередньо пов’язані з формами і 

методами навчання і виховання. Сучасні педагогічні технології, такі як 

навчання у співпраці, проектна методика, використання інформаційних 

технологій, забезпечують індивідуалізацію та диференціацію навчання [2].  

Під час складання завдань необхідно, щоб у самостійних роботах 

використовувалися такі важливі форми розумової діяльності, як порівняння, 

зіставлення, узагальнення, пошук причинно – наслідкових зв’язків тощо. 
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Важливу роль у навчальному процесі відіграє вибір часу для самостійної 

роботи на уроці. Невелику самостійну роботу доцільно проводити в першій 

половині уроку. Це дає можливість відразу залучити учнів до активної роботи, 

створити робочу атмосферу на уроці і, користуючись зацікавленістю та 

підвищеною активністю дітей, успішно проводити другу половину уроку. 

При цьому: 

 учні захоплюються самостійною роботою – їм ніколи відволікатися; 

 під час роботи набувають деяких знань і з інтересом чекають 

додаткових пояснень учителя; 

 учитель отримує можливість під час пояснення спиратися на набуті 

(нехай незначні) у процесі роботи уявлення учнів, використовувати їх для 

активізації бесіди під час узагальнення набутих знань. 

Таким чином можна організувати самостійні роботи з метою отримання 

учнями нових знань або оформлення вже отриманих результатів. Учні можуть 

готувати усні або письмові відповіді (наприклад, робити записи в зошитах, 

заповнюючи колонки таблицями за спеціальним зразком тощо). 

Для чіткої організації самостійної роботи вчитель має розробити систему 

завдань пошукового характеру з теми, предмета в цілому, передбачити їх 

поступове ускладнення і підвищення рівня самостійності учнів під час 

виконання цих завдань. 

З метою детального вивчення предмета або явища можна використати 

прийоми, які допоможуть учням успішно засвоїти навчальний матеріал, 

вникнути в суть дослідження біологічних процесів. Одним з таких прийомів є 

евристичний. Суть його полягає в тому, що вчитель ставить перед учнями 

запитання на кмітливість з додатковими навідними запитаннями, чим спонукає 

до інтуїтивного розв’язання пізнавального завдання. 

Часто для відповіді на запитання достатньо зіставити вже відомі істини, 

навіть елементарні відомості. Незважаючи на це, учням іноді буває важко 

знайти правильну відповідь. Так виникають труднощі із запитанням, чи 

відбувається фотосинтез у плодах. Більшість учнів переконані в тому, що 

фотосинтез відбувається тільки в листках. І лише дехто з них здогадується, що 

зелені незрілі плоди теж беруть участь у процесі утворення органічних речовин 

на світлі. Евристичний прийом розвиває в учнів здатність здогадуватися, 

кмітливість, творчий підхід до виконання пізнавального завдання. 

Розвитку вмінню досліджувати істину сприяє також сократичний прийом. 

У Стародавній Греції філософ Сократ будував бесіду з учнями таким чином, 

щоб викликати їх на обговорення спірних питань. Він спрямовував хід бесіди в 

таке русло, щоб вона набула характеру дискусії. 

На уроках біології є можливості для того, щоб учні намагалися доводити 

й обґрунтовувати свої міркування, використовуючи запас знань або наочність. 

Так, з’ясовуючи відмінності між кореневищем рослин і коренем, учні спочатку 

не можуть дати правильну відповідь, але пропонують різні міркування, іноді 

помилкові (кореневище росте горизонтально, а корінь – вертикально; на 

кореневищі є бруньки, а на коренях їх немає; кореневище може зеленіти на 

світлі, а корені не зеленіють тощо). Обговорення цих міркувань 
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супроводжується вивченням роздаткового матеріалу – живих рослин або 

гербарних зразків. Зрештою, учні доходять висновку, що кореневище – це 

видозмінений пагін, який хоч і не має зелених листків, але володіє всіма 

іншими ознаками, характерними для пагона. 

У процесі навчання учні під керівництвом учителя здобувають нові для 

них знання. Щоб викликати в учнів пізнавальний інтерес до нового навчального 

матеріалу, потрібно використовувати різноманітні методичні прийоми: 

створення проблемної ситуації, прийом новизни, значущості, динамічності, 

дослідницький прийом та інше. Усі вони збуджують допитливість, 

пізнавальний інтерес і можуть бути використані на всіх етапах вивчення 

навчального матеріалу. 

Таким чином, діяльність учнів на уроці є джерелом пізнання, формування 

особистісних якостей учнів, розвитку розумових, творчих здібностей, основою 

для удосконалення навчального процесу. Висновки. Підвищення 

загальноосвітнього рівня, забезпечення учнів глибокими знаннями й 

практичними вміннями повинні базуватися на ґрунті активізації навчально-

виховної діяльності, яка передбачає збагачення змісту навчального матеріалу 

емоційною, особистісно-значущою інформацією; впровадження особистісно 

орієнтованого спілкування, особистісного контакту з учнем, утвердження 

людської гідності, відчуття душевного комфорту, заміни надмірної дисципліни 

діловою співпрацею; суб’єкт-суб’єктні стосунки між учнем і вчителем тощо; 

включення до навчальновиховного процесу уроку діалогу між учнями, 

вчителем і учнями як домінуючої форми навчального спілкування; створення 

на уроках позитивної емоційної атмосфери, можливості кожній дитині 

випробувати себе в різних видах творчості; багатоваріативність, гнучкість форм 

організації різних видів діяльності (індивідуальна, парна, групова, колективна) 

на уроках та в позаурочний час; залучення учнів до стимулювання самооцінки, 

самопізнання і самовдосконалення у різних видах діяльності; навчально-

виховний процес має бути процесом спільної творчості педагога та учнів. 

Подальшого дослідження потребують питання активізації навчально-

пізнавальної діяльності учнів на уроках фізикоматематичного та гуманітарного 

циклу.  
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МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
 

Важлива роль в підготовці до творчої праці належить початковій школі. 

Саме в молодшому шкільному віці закладається психологічна основа для такої 

діяльності. Розвиваються уява і фантазія, творче мислення, виховується 

допитливість, формуються уміння спостерігати і аналізувати явища, 

порівновати, узагальнювати факти, робити висновки, практично оцінювати 

діяльність, активність, ініціатива. Починають виникати і диференціюватися 

інтереси, схильності, формуються потреби, що лежать в основі творчості. 

Відмінна ознака творчої діяльності дітей – суб’єктивна новизна продукту 

діяльності. За своїм об’єктивним значенням відкриття дитини може бути і 

новим, незвичайним, але в той же час виконуватися за вказівкою вчителя, за 

його задумом, з його допомогою, а тому не бути творчістю. І в той же час 

дитина може запропонувати таке рішення, яке вже відоме, використовувалося 

на практиці, але додумався до нього самостійно, не копіюючи відоме. 

У цьому разі ми маємо справу з творчим процесом, заснованим на 

здогадці, інтуїції, самостійному мисленні учня. Тут важливий сам 

психологічний механізм діяльності, в якій формується уміння вирішувати 

нешаблонні, нестандартні математичні задачі. 

Успішне формування у молодших школярів творчого мислення можливе 

лише на основі врахування педагогом основних особливостей дитячої творчості 

і рішення центральних задач в розвитку творчого мислення. 

П. Б. Блонським були точно помічені основні відмінні риси дитячої 

творчості: дитяча вигадка скупчена і дитина не критично відноситься до нього; 

дитина раб своєї бідної фантазії. Головним чинником, що визначає творче 

мислення дитини, є її досвід: творча діяльність уяви знаходиться в прямій 

залежності від багатства і різноманітності минулого досвіду людини. Звідси 

витікає і перша найважливіша задача у формуванні творчого мислення 

молодших школярів. Для того щоб сформувати в учнів уміння творчо 

вирішувати математичні задачі, необхідно перш за все поклопотатися про 

розвиток у них математичного кругозору, про створення реальної плотської 

основи для уяви. 

Особливістю творчого мислення школярів є те, що дитина некретично 

ставиться до свого продукту творчості. Дитячий задум не відповідає ніяким 

ідеям, критеріям, вимогам, а тому суб’єктивний. 

Розвиток творчого мислення невіддільне від формування виконавських 

умінь і навичок. Чим різносторонніше мислення учнів тим багатша їх фантазія, 

реальніші їх задуми, тим складніші математичні завдання виконують діти. 
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Психологами встановлено, що розвиток мислення людини невіддільно від 

розвитку його мови. Тому найважливіша задача в розвитку творчого мислення 

учнів – навчити їх словесно описувати способи розв’язування задач, 

розказувати про прийоми роботи, називати основні елементи задачі, зображати 

і читати графічні зображення її. Засвоєння тими, що вчаться необхідного 

словникового запасу дуже важливо для формування і розвитку у них 

внутрішнього плану дій. При кожному творчому процесі задача вирішується 

спочатку в думці, а потім переноситься в зовнішній план. 

А. Савенков, працюючий над дослідженням спеціального, 

цілеспрямованого розвитку креативности, виділяє наступні умови формування 

творчого мислення учнів: 

1) паритет завдань дивергентного і конвергентного типу, тобто завдання 

дивергентного типу повинні не тільки бути присутніми, але і на деяких наочних 

заняттях домінувати; 

2) домінування розвиваючих можливостей учбового матеріалу над його 

інформаційною насиченістю; 

3) поєднання умови розвитку продуктивного мислення з навичками його 

практичного використання; 

4) домінування власної дослідницької практики над репродуктивним 

засвоєнням знань; 

5) орієнтація на інтелектуальну ініціативу, поняття інтелектуальна 

инициативаќ передбачає вияв дитиною самостійності при рішенні 

різноманітних навчальних і дослідницьких задач, прагнення знайти 

оригінальний, можливо альтернативну дорогу рішення, розглядати проблему на 

більш глибокому рівні або з іншого боку; 

6) неприйняття конформізму, необхідно виключати всі моменти, що 

вимагають рішень конформістів; 

7) формування здібностей до критичності і лояльності в оцінці ідей; 

8) прагнення до максимально глибокого дослідження проблеми; 

9) висока самостійність навчальної діяльності, самостійний пошук знань, 

дослідження проблем; 

10) індивідуалізація – створення умов для повноцінного вияву і 

розвитку специфічних особистісних функцій суб’єктів освітнього процесу; 

11) проблематизация – орієнтація на постановку перед дітьми 

проблемних ситуацій. 

Таким чином, дотримання цих умов дасть можливість формування 

творчого мислення школярів. 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК 

ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ТОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ 
 

Навчання в умовах становлення відкритого інформаційного суспільства 

ставить актуальне завдання удосконалення змісту і методики викладання 

шкільних навчальних предметів на основі використання сучасних інноваційних 

технологій. 

Одним із шляхів модернізації освітньої системи України постає 

упровадження в навчальний процес інноваційних педагогічних технологій і 

методів [1, с. 47]. Інновації (італ. Іnnovatione – новизна, нововведення) – нові 

форми організації діяльності і управління, нові види технологій, які охоплюють 

різні сфери життєдіяльності людства. Педагогічну інновацію розглядають як 

особливу форму педагогічної діяльності і мислення, які спрямовані на 

організацію нововведень в освітньому просторі, або як процес створення, 

упровадження і поширення нового в освіті. Інноваційний процес в освіті – це 

сукупність послідовних дій, спрямованих на його оновлення, модифікацію 

мети, змісту, організації, форм і методів навчання та виховання, адаптації 

навчального процесу до нових суспільно-історичних умов [2, с. 311]. Таким 

чином, інноваційні педагогічні технології як процес – це «цілеспрямоване, 

систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, 

новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють 

цілісний навчальний процес від визначення його мети до очікуваних 

результатів» (І. Дичківська). Рушійною силою інноваційної діяльності та 

впровадження інноваційних технологій є педагог, як креативна особистість, 

оскільки суб’єктивний чинник є вирішальним під час пошуку, розробки, 

упровадження та поширення нових ідей. 

Розвиток особистості учня відбувається в різних видах діяльності. Це 

насамперед передбачає повноцінне залучення дітей до всіх доступних їм видів 

діяльності, але не лише навчальної. Важливо, щоб при цьому забезпечувалась 

активна позиція школяра, стимулювалися його творчість, потреби в засвоєнні 

нових знань і способів дій. Адже таке навчання має на меті розвиток учня як 

особистості.  

Дуже важливим є такий аспект навчання, як створення умов для 

поступового переходу від дій у співробітництві з учителем та учнями до 

самостійних. Важливим результатом такого навчання має бути здобуття учнями 

досвіду творчої праці. 

Для того, щоб розвинути творчу особистість, необхідно розв’язати цілу 

низку завдань: 

 організація навчальної взаємодії вчителя й учнів на основі діалогу та 

полілогу; 
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 орієнтація на самостійну пошуково-творчу працю учнів, набуття 

досвіду роботи з різними джерелами інформації; 

 оволодіння учнями проектними та дослідницькими уміннями; 

 оволодіння школярами способами пізнавальної діяльності, 

самоконтролю та самооцінювання своєї діяльності; 

 розвивальна насиченість предметного середовища на уроці й перерві, 

яка спонукає дитину перевірити свої сили методом спроб і помилок, вільного 

вибору завдання; 

 комплексне застосування вчителем інноваційних технологій. 

Розв’язання цих завдань можливе лише на основі широкого 

запровадження нових педагогічних технологій, спрямованих на розвиток 

творчих здібностей та нахилів учнів. 

Одним з найперспективніших шляхів розвитку творчої активності є 

впровадження інноваційних форм і методів навчання. 

Технологія проблемного навчання – проблемне навчання спрямоване на 

активне одержання учнями знань. Формування прийомів дослідницької 

пізнавальної діяльності, залучення до наукового пошуку, творчості, виховання 

соціально значимих рис особистості.  

Модульно-розвиваюча технологія – забезпечення прогресивного 

психолого-соціального розвитку вчителя і учня в умовах діалектично 

пов’язаних процесів навчання, виховання й освіти.  

Технологія рівневої диференціації – диференційований підхід у навчанні 

передбачає: створення різних умов навчання школярів з метою врахування їх 

індивідуальних особливостей, інтересів та здібностей; комплекс методів і 

організаційно-управлінських заходів, які забезпечують управління навчальним 

процесом в гомогенних групах. 

Продуктивна технологія – спрямованість навчання на завершений, 

цілісний результат і практичну самореалізацію кожного учня, орієнтація 

навчання не на знання як такі, а на продукт, який створюється учнем 

(індивідуальні програми, власна ініціатива в груповій роботі та ін.). 

ІК-технології – комп’ютерні (нові інформаційні) технології навчання – це 

процес підготовки і передачі інформації тому, кого навчають, через комп’ютер. 

При цьому комп’ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його. 

Ігрові технології – у сучасній школі гру з метою активізації та 

інтенсифікації навчального процесу використовують як на уроці, так і в 

позаурочний час. Навчальна гра передбачає ігрове моделювання подій та явищ, 

що вивчаються, вона також має чітко поставлену мету навчання і відповідний 

меті результат.  

Проектна технологія – одна із інноваційних технологій навчання і 

виховання, яка забезпечує формування основних компетенцій учня. Побудова 

навчання на активній основі через доцільну діяльність учня у співвідношенні з 

його особистим інтересом саме в цих знаннях. Надзвичайно важливо було 

показати дитині її особисту зацікавленість у здобутті цих знань, де і яким 

чином вони можуть їй знадобитись у житті.  
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Технологія синтезу креативного та критичного мислення – формування: – 

системи суджень (аналіз, інтерпретація, оцінка, висновок, пояснення, 

розмірковування, порівняння, критерії, рефлексія); – здатності до продукування 

принципово нових ідей; – творчості, яка призводить до практичного результату 

[3]. 

Творчість вчителя породжує творчість учня. Якщо на кожен урок 

намагатися підбирати такі види навчальної діяльності, які дають матеріал для 

роздумів, можливість виявити ініціативу і самостійність, потребують 

розумового напруження, винахідливості, творчості, це зацікавить дітей, 

викличе позитивні емоції, сприятиме діяльності, пошуку, формуванню творчого 

мислення. Таким чином, використовуючи інноваційні методи роботи, вчитель 

формує творчу особистість, яка матиме міцні знання та буде успішно 

застосовувати їх на практиці. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ В УЧНІВ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ БЕРЕЖЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО 

ПРИРОДИ 
 

Одне з основних завдань педагогів – перетворити природу на об’єкт 

духовних потреб, тобто бажань, намірів, спрямувань, вільних від корисливості, 

шкідливості. Гуманістичним кроком від знань про природу до дбайливого 

ставлення є почуття любові до неї. Адже відомо, що дитина чи доросла людина 

не зашкодить тому, кого (чи що) любить. Саме ця психологічна особливість є 

«потаємним кодом», знаючи який можна відчинити дверцята до дитячих 

сердець, виховувати дбайливе ставлення до природи, живих істот, інших 

людей. 

Яка ж особливість природи здатна викликати почуття любові до неї? 

Безперечно, її краса. На жаль, більшість учителів не надають необхідного 

значення цієї властивості природи, оскільки на першому плані їхньої уваги – 

навчальний процес [1]. 
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Проте естетичність природних об’єктів та явищ зумовлена, з одного боку, 

єдністю та гармонією, з іншого – унікальністю, неповторністю форм, 

сполучення кольорів. Усе це, впливаючи на органи чуття, викликає 

різноманітні приємні емоції, почуття, переживання. Крім того, споглядання 

краси природи – це момент безкорисливого милування, отримання суто 

естетичної насолоди, духовна сутність якого не лише в задоволенні духовної 

потреби, а й у зародженні справді людського почуття відповідальності за те, 

щоб естетичне явище було збережене та приносило радість пізнання 

прекрасного іншим людям. 

Добираючи методику роботи, слід орієнтуватися на вікові особливості 

сприймання школярами природи, які визначаються рівнем розвитку сенсорних 

процесів, почуттєво-емоційної сфери, інтелекту [1]. 

Для учнів молодших класів природа – це дещо цілісне, єдине, що 

викликає яскраві позитивні емоції. У їхньому життєвому досвіді триває процес 

накопичення перших вражень, отриманих від спілкування з природою. Для 

кожного вона відкривається в особливих особистісно-значущих життєвих 

обставинах: дехто запам’ятав на все життя квітучий травневий бабусин садок, 

хтось відчув непереборний потяг до природи після першої мандрівки до 

осіннього лісу, для когось наближенням до природи стало безпорадне цуценя, 

яке чуйна матуся дозволила прихистити. 

У молодших школярів засвоєння знань відбувається через процеси 

аналізу, систематизації, узагальнення, формування понять та суджень про 

природні явища, їх взаємозв’язки та естетичні властивості. З’являються 

інтелектуальні почуття здивування та задоволення від самого процесу пізнання 

таємниць природи. Отже, природні явища поступово набувають значення 

джерела позитивних вражень, що згодом усвідомлюється самим учнем [2]. 

Основним вихідним положенням у розробці педагогічних завдань є те, що 

природа має бути представлена у виховному процесі не лише як матеріальне 

середовище людського існування, а і як духовний, живий естетичний об’єкт 

почуттєво-емоційного пізнання. 

Отже, визначимо головні завдання формування духовного ставлення до 

природи: 

1. Розвивати уявлення про цілісну картину світу природи. Сприяти 

усвідомленню учнем себе однією з інших рівноцінних складових природи. 

2. Стимулювати бажання сприймати й оцінювати естетичні властивості 

природних явищ; розвивати естетичні почуття та здатність переживати духовні 

стани в процесі споглядання об’єктів природи. 

3. Формувати ставлення до природи в єдності естетичного та розумно-

практичного її використання. 

4. Виховувати прагнення до дій та вчинків, спрямованих на підтримку або 

збереження об’єктів природи. 

Особливе значення у формуванні гуманного ставлення до природи має 

приклад учителя. Інтерес педагога, його щире емоційне захоплення красою 

природи, дбайливе ставлення до її об’єктів неодмінно передаються вихованцям. 

Дослідження свідчать, що значна частина молодших школярів не усвідомлює 



154 

 

негуманну сутність протиприродних дій, не оцінює їх як недобрі, неестетичні, 

бездушні. Тому важливим аспектом змісту виховання дбайливого ставлення до 

природи є цілеспрямоване оцінювання вчителем фактів безглуздого руйнування 

об’єктів природи, порушення їх краси.   

Такий підхід дає змогу вчителеві через оцінювання драматичності фактів 

знищення чи понівечення живої природи, через особисте позитивно-емоційне 

ставлення, а також через приклад дієвої турботи про збереження цілісності 

природи розвивати гуманні почуття у дітей. 

Пошукові пізнавальні завдання перетворюють красу природного довкілля 

на одне з найпривабливіших для школярів явищ, активізують їхнє прагнення до 

пізнання нових об’єктів, їх суттєвих та естетичних властивостей. При цьому в 

учнів виникають запитання «Чим відрізняються красиві явища від некрасивих? 

Чи боляче рослинам? Як можна допомогти тваринкам?» 

Буденну прогулянку можна перетворити на захоплюючу гру-змагання: 

«Хто більше помітить красивого в природі» або «Хто більше помітить живих 

об’єктів». Під час перебування на свіжому повітрі у сквері, парку варто 

запропонувати ігрові завдання, які стимулюють обмін знаннями, враженнями, 

думками, оцінками, судженнями: «На що схожі хмари?», «Який танок у 

сніжинок?», «Знайди відмінності» (на матеріалі порівняння форми, кольору 

квіток, листя тощо). 

Зарекомендували себе як ефективні такі форми художньо-трудової 

діяльності, як виготовлення та прикрашення годівничок або будиночків для 

птахів. Значний інтерес учнів викликають міні-конкурси на кращий художній 

опис рослини (дерева, куща, квітки) на пришкільній ділянці, у парку чи в 

сквері. Такі заходи сприяють розвитку спостережливості, тренують мовну 

творчість, збагачують словниковий запас естетичними поняттями.   

Захоплення школярами фантастикою можна використати у виховному 

процесі, запропонувавши їм простежити, як письменники-фантасти уявляють 

собі природу інших планет, як вони описують «взаємини» людей майбутнього з 

природою Землі, якими бачать наслідки сьогоднішнього недбалого ставлення 

людства до природи. 

Щиру зацікавленість виявляють учні до змагань на кращий твір, 

розповідь, живописне зображення на тему «Люба моя природа». Проведенню 

таких заходів мають передувати позашкільні індивідуальні завдання, які 

містять вимогу виконання естетично та гуманістично-акцентованих видів робіт.  

У становленні емоційно-ціннісного, відповідального ставлення 

молодшого школяра до природи важливу роль відіграє гра. Найважливішим 

результатом гри є глибока емоційна задоволеність дитини її процесом, що 

найбільшою мірою відповідає потребам і можливостям пізнання 

навколишнього світу та побудові гармонійних стосунків з природою. 

Психологічною основою гуманних вчинків щодо живої природи є 

співчуття, що спонукає допомогти, захистити. Ефективним методом 

формування співчуття є ігрові вправи-перевтілення. Сутність їх полягає в тому, 

щоб дитина, взявши на себе уявну роль певного об’єкта живої природи, 

усвідомила його основні потреби, відчуття, почуття. 
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Під час виконання таких ігрових вправ учні переконуються, що у них та у 

живої істоти, у яку вони «перевтілюються», є багато спільного. Розуміння того, 

що хтось відчуває, переживає так само, ототожнення із власним почуттєвим 

досвідом сприяє формуванню найпростішого співчуття. 

Ще одним методом для розвитку здатності ототожнювати себе з 

об’єктами живої природи є ігри-драматизації. Виконуючи ролі різних істот, 

учні психологічно наближаються до їх способу життя, відчувають симпатію до 

створених ними образів, і це переноситься на справжніх представників світу 

тварин. 

Отже, розуміння естетичної своєрідності об’єктів природи народжується 

із зовнішнього образу, що сприймається чуттєво (зором, слухом, на дотик, нюх, 

смак) як цілісна форма у гармонійному співвідношенні зі змістом. Це 

сукупність інформативно насичених ознак, ключових стимулів, що 

класифікуються за сенсорними системами, на які вони впливають.   
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ВИКОРИСТАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

ІСТОРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ЯК ЗАСОБУ МОТИВАЦІЇ 

ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 

Народна мудрість говорить, що, не знаючи минулого, неможливо 

зрозуміти справжній сенс сьогодення і мету майбутнього. Це, звичайно, 

стосується й математики, оскільки математика й історія – дві нерозривні 

області науки. Включення історико-пізнавальних відомостей з математики у 

навчання учнів початкових класів вирішує наступні методологічно-педагогічні 

завдання: 

 – встановлення діалектичного взаємозв’язку між історією країни, краю, 

людства і історією розвитку математики;  

– розкриття причинно-наслідкових зв’язків, закономірностей історичного 

процесу;  

– поглиблення, розширення, конкретизація, повторення і закріплення 

знань учнів та прилучення їх до самостійного здобування знань. 

 Виділимо основні засади, у яких будуються пізнавальні завдання 

історико-математичного характеру. Ними є:  
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– охоплення основних тем шкільного курсу математики; 

 – актуальність теми для історії краю чи країни;  

– розкриття загальних закономірностей в історичному розвитку науки, 

особливостей у розвитку вітчизняної математики;  

– розмаїтість пізнавальних завдань за формами і змістом, за рівнем 

складності.  

Знайомство учнів з історією математики означає продумане, планомірне 

використання на уроках фактів з історії математики. Наприклад, вивчення 

історії розвитку поняття числа і операцій з натуральними числами дозволяє 

виявити, як відбувався процес «опредмечування» числа, яку роль відіграє 

оволодіння історично виробленим засобом зображення числа (оволодіння 

системою нумерації) у формуванні цього поняття. 

Магічні властивості чисел хвилювали людей ще в далекій давнині. 

Хочемо ми цього чи ні, але десь глибоко у нашій свідомості захована симпатія 

до одних чисел і обережність, а часом і зовсім неприємне відчуття до інших. 

Наприклад, Піфагор та його однодумці ставили число 1 вище всіх інших чисел, 

вважаючи, що саме вона – початок всіх початків, оскільки всі числа можна 

розкласти на безліч одиничок. Якщо «одиниця» символізувала Єдине, то всі 

інші числа символізували Невизначене. Так число 2 ніяк не може бути 

гармонічним числом, вважали піфагорійці, – це символ Непостійного, такого, 

як день і ніч, добро і зло, життя і смерть, тобто воно ніби прагне роз’єднати 

Єдине на дві протилежності.  

Досконалим числом у піфагорійців вважалося число 3, яке складалося з 

суми попередніх чисел і символізувало троїстість таких понять, як Дійсне, 

Минуле, Майбутнє; Народження, Життя, Смерть. Пізніше, у християнській 

релігії священне число 3 означало містичну троїстість Бога: Бог-Батько, Бог-

Син, Бог-Дух Святий. 

Число 4 стало символом усього, що вміщувало чотири поняття: чотири 

сторони світу, чотири пори року, чотири основні сили: вогонь, повітря, вода і 

земля. Але особливою шаною з давніх часів користувалося число 7. Воно 

дійсно стало священним і магічним: сім чудес світу, сім днів тижня, сім 

найвідоміших планет на небі, сім кіл Пекла для грішників християн. Загадку 

числа 7 намагалися розв’язати і психологи: на мозок не здатний одночас 

охопити більше семи предметів однієї категорії; ми не можемо розрізнити 

більше семи нот у музиці, побачити і визначити більше семи відтінків кольору.  

Число 8 вважалось символом Рівноваги, оскільки ділиться на дві 

четвірки, на чотири двійки. 9 – найбільше число з елементарних чисел. Воно 

стало символом Багатства, Успіху і Творення.  

Уже з першого класу учні повинні знати історичну сутність 

арифметичних дій над натуральними числами. Сучасні знаки «+» і «–» стали 

загальновизнаними з ХVІІ ст., а вперше вони з’явилися у праці Лейпцігського 

професора Яна Відмана в 1489 р. Вважалося, що ці знаки виникли з 

торгівельної практики: знак «–» для позначення недостачі, а знак «+» для 

позначення прибутку. 
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У різних народів знаки додавання і віднімання спочатку мали різну 

форму. Так у стародавніх єгиптян знак «+» нагадував зображення двох ніг, що 

рухалися вперед, а знак «–» – зображення двох ніг, що рухалися назад. Давні 

греки позначали додавання вертикальною рискою, а віднімання – значком у 

вигляді коми. Слова «плюс» і «мінус» – латинські слова, що позначають 

поняття «більше», «менше». У 1631 р. англійський математик Оутред для 

позначення дії множення ввів косий хрестик. Знак множення крапку 

запропонував німецький математик Лейбніц. У ХVІІІ ст. цей знак став 

загальноприйнятим. Тепер використовують обидва знаки множення: крапкою 

користуються при множенні в рядок, а косий хрестик – при множенні у 

стовпчик.  

У різні часи дію ділення записували по-різному. Довший час спочатку 

записували дільник, а замість знака ділення записували дужки. Араби, а пізніше 

європейці для позначення ділення писали горизонтальну риску. Фламандський 

математик Сімон Стевін у ХVІ ст. як знак ділення застосовував літеру D. Дві 

крапки як знак ділення запропонував Лейбніц у 1684 р. Термін «частка» 

з’явився у ХІІІ ст. в італійського математика Леонарда Пізанського. 

Учням 2 – 3 класів, які вивчають таблиці множення, будуть цікаві 

наступні відомості. Таблиця множення вперше зустрічається у книзі грецького 

математика Нікомаха Геразського (Іст.н.е.) «Вступ до арифметики». Вона мала 

форму квадрата і містила добутки чисел до 100. У першому рядку і в першому 

стовпчику цієї таблиці записувалися числа від 1 до 10, а на перетині рядків і 

стовпців – добутки цих чисел.  
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ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  
 

В умовах розвитку економіки, швидкої зміни технологій, нової якості 

соціуму сучасна освіта базується на високотехнологічних засобах навчання, 

характеризується значною мобільністю, універсальністю та 

фундаментальністю. Традиційна роль педагога змінюється. Вчитель початкової 

школи має впроваджувати сучасні тренди в освіті, уміти вибирати та 

використовувати актуальні педагогічні та інформаційно-комунікаційні 

технології для навчання учнів; організовувати співробітництво та комунікацію 

між учасниками навчального процесу; проектувати електронні ресурси та 

освітнє електронне середовище, бути помічником для учнів, добре розуміти та 
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враховувати в навчальному процесі їх потреби та особливості, пізнавальні стилі 

навчання, нові сервіси та інструменти для ефективної співпраці, комунікації не 

тільки під час навчання в класі, а й дистанційно. 

Реалізація дистанційного навчання в освітньому процесі забезпечується 

готовністю вчителя використовувати технології дистанційного навчання у 

педагогічній діяльності з молодшими школярами для вирішення дидактичних 

завдань усіх навчальних предметів, а також у ході виховної взаємодії. 

Вищеозначене актуалізує фахову підготовку вчителя початкової школи в 

аспекті організації та методики застосування дистанційних форм та технологій 

дистанційного навчання; оволодіння засобами та інструментами інформаційно-

комунікаційного освітнього середовища. 

Підґрунтям дистанційних технологій навчання являється активна 

самостійна навчальна діяльність школярів, що вимагає від учителя належного 

рівня сформованості професійної компетентності застосування дистанційного 

навчання [1]. 

Проявами цього є низка умінь педагога: планування, організація, 

контроль самостійної роботи учнів; створення передумов мотивації молодших 

школярів до виконання різних видів завдань із використанням засобів 

інформаційно-комунікаційних технологій; моделювання змісту навчальних 

предметів засобами мультимедійних технологій; забезпечення варіативності 

викладу, закріплення навчального матеріалу; врахування індивідуального 

підходу. 

Одним із головних інструментів успіху Нової української школи є 

наскрізне використання інформаційно-цифрових технологій в освітньому 

процесі. Сучасний вчитель має навчитися створювати та використовувати 

мультимедійний та інтерактивний контент, щоб зацікавити цифрове покоління 

учнів.  

Цифрові технології дозволяють зробити процес навчання мобільним, 

диференційованим та індивідуальним. При цьому технології не замінюють 

викладача, а доповнюють його. Таким заняттям властиві адаптивність, 

керованість, інтерактивність, поєднання індивідуальної та групової роботи, 

часова необмеженість навчання [4]. 

На сьогодні існує велика кількість сучасних технологій візуалізації 

інформації: мобільне навчання, хмарні технології, віртуальні лабораторії, 

гейміфікація, робототехніка, скрайбінг, створення інтелект–карт та інші [2]. 

Найбільш дієвими, простими, ефективними та безкоштовними для 

створення мультимедійного, інтерактивного контенту для комунікації, спільної 

роботи, візуалізації та гейміфікації навчання, як показала практика, є такі web-

сервіси: ZOOM, CLASSROOM, ClassDojo тощо. 

За допомогою цифрових технологій можна створити різноманітні 

інтелект-карти, які допоможуть дітям унаочнити знання. 

Інтелект-карти – це унікальний і простий метод запам’ятовування 

інформації, що допомагає учням структурувати і правильно формулювати свої 

думки за допомогою створення «розумової карти» – свого роду плану, що 
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складається з ключових слів, понять і термінів. Їх можна створювати на будь-

якому уроці і на будь-якому етапі уроку за допомогою різних онлайн-програм.  

Подаємо перелік онлайн-ресурсів, які можна використовувати під час 

освітнього процесу в очній / дистанційній формі в початковій школі [3].  

Онлайн-ресурси для створення і використання інтерактивних вправ, 

тестів, завдань: Learning.ua – це інтерактивні завдання з математики, 

української, англійської мов для дітей дошкільного і шкільного віку.  

Study-smile – сайт для дошкільнят і молодших школярів, де можна 

вчитися рахувати і читати українською мовою. Доступ до тренажерів – 

платний, але частина доступна безкоштовно.  

Розумники – понад 16 000 інтерактивних завдань із математики, 

української мови та курсу «Я досліджую світ» для учнів 1–4 класів. Доступ до 

матеріалів – платний, 60 гривень на місяць, але можна отримати безкоштовний 

на 2 дні. Для перегляду потрібно завантажити безкоштовний додаток.  

Classtime – це вправи і тести, у яких є можливість ставити оцінки. У 

безкоштовній версії є понад 30 тисяч питань для учнів, можна створювати свої 

та робити учням виклики у 9-ти форматах. У платній версії доступні 

оцінювання, командні ігри, завантаження індивідуальних та класних звітів. 

Ціна для кожної школи визначається індивідуально.  

Кейс-уроки. Мета кейс-уроків – розвинути навички вміння вчитися, 

критичного мислення, командної роботи, концентрації уваги тощо. Один кейс-

урок об’єднує різні предмети, тобто виходить інтегроване навчання.  

Childdevelop – генератор практичних завдань, який дозволяє створювати 

та роздруковувати завдання для дітей різного віку з математики, читання та 

письма, наприклад: прописи, анаграми, завдання на додавання чи віднімання. 

Для отримання доступу до всіх матеріалів і збереження результатів навчання 

потрібно зареєструватися.  

Книга-мандрівка – український мультсеріал, створений на основі 

бестселера «Книга-мандрівка. Україна», про всесвітньо відомих українців та 

події. 

Використання цифрових технологій під час дистанційного навчання 

виступає як ефективне доповнення традиційних методів навчання, розвиває 

уміння і навички у сучасній науці і практиці. Впровадження елементів 

дистанційної форми навчання в школі є необхідною умовою для досягнення 

сучасного рівня якості освіти. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА 

УРОКАХ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 
 

Концепція модернізації української освіти висуває нові  вимоги до 

системи шкільної освіти. Загальноосвітня школа повинна сформувати цілісну 

систему універсальних знань, умінь і навичок, а також досвід самостійної 

діяльності й особистої відповідальності учнів, що і визначає сучасну якість 

змісту освіти. Підвищення якості освіти має здійснюватися не коштом 

додаткового навантаження на учнів, а через удосконалення форм і методів 

навчання, відбору змісту освіти, через впровадження освітніх технологій, 

орієнтованих не стільки на передачу готових знань, а скільки на формування 

комплексу особистісних якостей учнів [1]. 

Сучасні технології в освіті розглядаються як засіб, із допомогою якого 

може бути реалізована нова освітня парадигма. Тенденції розвитку освітніх 

технологій безпосередньо пов’язані з гуманізацією освіти, яка сприяє 

самоактуалізації й самореалізації особистості.  

Термін «освітні технології» – більш ємний, ніж «технології навчання», бо 

він передбачає ще й виховний аспект, пов’язаний із формуванням і розвитком 

особистісних якостей учнів початкової школи. Педагогічні технології – це 

складна система засобів і методик, об’єднаних пріоритетними 

загальноосвітніми цілями, концептуально взаємопов’язаними між собою 

завданнями і змістом, формами й методами організації навчально-виховного 

процесу, де кожна позиція накладає відбиток на всі інші, що і створює в 

результаті певну сукупність умов для розвитку учнів. 

Сутність освітніх технологій виражається в тому, що змінюється характер 

освіти. Поряд із розвитком розумового потенціалу учнів відбувається 

особистісний розвиток, тобто сам процес освіти передбачає іншу позицію 

вчителя й учня в освіті (вони виступають, як рівноправні учасники навчального 

процесу). Педагогічна технологія є продумана, у всіх деталях, модель спільної 

навчальної й педагогічної діяльності і проведення навчального процесу з 

безумовним забезпеченням комфортних умов для учнів і вчителя. 

Сучасні педагогічні технології пропонують інноваційні моделі побудови 

такого навчального процесу, де на перший план висувається взаємопов’язана 

діяльність вчителя й учня, націлена на вирішення як навчальних, так і 

практично значущих завдань. До сучасних педагогічних технологіям належать:  

1. Особистісно-орієнтовані технології навчання: – технологія 

різнорівневого навчання; – технологія навчання як навчального дослідження; – 

технологія навчання в співробітництві; – технологія евристичного навчання; – 

метод проектів; – розвиваюче навчання – (С. Занков, В. Давидов, Д. Ельконін).  
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2. Предметно-орієнтовані технології навчання: – технологія постановки 

мети; – технологія повного засвоєння (М. Кларина); – технологія педагогічного 

процесу у С. Шевченка; – технологія концентрованого навчання; – модульне 

навчання. 

3. Інформаційні технології: – ІКТ (інформаційно-комунікаційні 

технології); – технології дистанційного навчання. 

4. Технології оцінювання досягнень учнів: – технологія «Портфоліо»; – 

безоцінкове навчання; – рейтингові технології. 

5. Інтерактивні технології: – технологія «Розвиток критичного мислення 

через читання та письмо»; – технологія проведення дискусій; – технологія 

«Дебати»; – тренінгові технології. Будь який вчитель шукає свої шляхи, з 

роками виробляє і використовує прийоми активізації розумової діяльності на 

уроках. У кожного вчителя є право на творчість, є своя методична скарбничка.  

Відтак, потрібно використовувати у своїй педагогічній практиці технології, які 

реалізують особистісно-орієнтоване навчання, які забезпечують залучення 

кожного учня в активний пізнавальний процес. Розглянемо декілька технологій. 

Технологія проблемного навчання. Технологія проблемного навчання – 

форма організації навчально-виховного процесу з допомогою проблемних 

завдань і проблемних ситуацій, які надають навчанню пошуковий, 

дослідницький та інтерактивний характер. Актуальність даної технології 

визначається розвитком високого рівня мотивації до навчальної діяльності, 

активізації пізнавальних інтересів учнів, що стає можливим за умови вирішення 

виникаючих протиріч, створення проблемних ситуацій на уроці. У подолання 

посильних труднощів в учнів виникає постійна потреба в оволодінні новими 

знаннями, новими способами дій, вміннями й навичками.   

Створення проблемних ситуацій на уроках – це один зі способів розвитку 

творчого мислення молодших школярів. Методи проблемного навчання можна 

застосовувати на уроках, створюючи проблемну ситуацію на будь-якому його 

етапі. Отже, така технологія залучає до нових можливостей побудови будь-

якого уроку, де молодші школярі не залишаються пасивними слухачами і 

виконавцями, а перетворюються в активних дослідників навчальних проблем. 

Навчальна діяльність стає творчою, діти краще засвоюють не те, що отримали в 

готовому вигляді та «зазубрили», а те, що відкрили самі й висловили по-своєму. 

Дослідження – одне з найважливіших джерел отримання дитиною 

уявлень про світ. Дослідити, відкрити, вивчити – значить зробити крок у 

незвідане і непізнане. Діти за своєю природою дослідники і з великим 

інтересом беруть участь у різних дослідницьких справах. Успіх дослідження 

багато в чому залежить від його організації. Дуже важливо навчити дітей 

молодшого шкільного віку спостерігати, порівнювати, ставити запитання, а 

також виробити бажання знайти відповіді. Відтак, потрібно читати додаткову 

літературу, вчитися ставити експерименти, обговорювати результати, 

прислухатися до чужої думки. 

Співробітництво – це гуманістична ідея спільної розвиваючої діяльності 

учнів і вчителів, яка базується на взаєморозумінні, проникненні в духовний світ 

один одного, колективному аналізі ходу й результатів цієї діяльності. Зважаючи 
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на інтереси учня, рівень його знань і умінь, учитель визначає завдання занять та 

формує, спрямовує й корегує весь освітній процес розвитку його особистості. 

В основі стратегії співробітництва лежить ідея стимулювання і 

спрямування педагогом пізнавальних інтересів учнів. Динаміка становлення 

спільної діяльності вчителя й учнів. Перша фаза – «залучення до діяльності» – 

включає такі форми: розподіл між учителем і учнями дій; імітація дій учнями; 

наслідування дій учнями. Друга фаза – «узгодження діяльності учнів з 

учителем» – включає: саморегулюючі дії учнів; самоорганізовані дії учнів; 

самоспонукальні дії учнів. Третя фаза – партнерство, що передбачає суб’єкт-

суб’єктну взаємодію в удосконаленні освоєння діяльності. 

Групова робота – гуманістична форма навчання учнів.  Початкові класи є 

найважливішим періодом активного засвоєння учнями норм групової роботи і 

свідомого використання молодшими школярами групової взаємодії для 

успішного вирішення навчальних завдань. Результатом цього процесу є 

формування в учнів здатності організовувати групову роботу: планування дій, 

розподіл ролей, дотримування норм співпраці тощо, а також самостійно 

ініціювати спільну діяльність. 

Ігрові технології. Гра – це природна для дитини й гуманна форма 

навчання. Ігри дозволяють здійснювати диференційований підхід до учнів, 

залучати кожного учня в роботу, з огляду на його інтерес, схильність, рівень 

підготовки з предмета. Вправи ігрового характеру збагачують учнів новими 

враженнями, виконують розвиваючу функцію, знімають стомлюваність. Вони 

можуть бути різноманітними за своїм призначенням, змістом, засобами 

організації і проведення.  

Інформаційно-комунікаційні технології навчання (ІКТ) – це сукупність 

методів і технічних засобів реалізації інформаційних технологій на основі 

комп’ютерних мереж і засобів забезпечення ефективного процесу навчання.   

Уроки із використанням ІКТ є одним з найбільш важливих результатів 

інноваційної роботи в початковій школі. ІКТ істотно допомагають педагогу в 

його роботі – це й підбір додаткового текстового та ілюстративного 

матеріалу,створення карток з індивідуальними завданнями та додатковими 

пізнавальними текстами, створення електронної бази моніторингу, 

систематизація і збереження особистих методичних напрацювань, підготовка 

звітної документації, оформлення навчальних стендів. Усе це дозволяє за більш 

короткий час отримати більш високий результат у навчанні дітей: – 

застосування ІКТ на уроках підсилює позитивну мотивацію навчання, активізує 

пізнавальну діяльність учнів.  

Технології формування творчої особистості. Основне завдання даної 

технології – створити максимально сприятливі умови для творчого розвитку 

дітей молодшого шкільного віку. Ця технологія тісно переплітається з іншими 

технологіями, проте вона має і свої індивідуальні риси: діяльність учня не 

повинна регламентуватись, потрібно постійно викликати інтерес дитини до 

навчання. Важливу роль у стимуляції в школярів інтересу до праці відіграють 

завдання: підбір вчителем завдань, що потребують творчої переробки, 

узагальнення, систематизації, вмінь та навичок порівнювати й аналізувати, 
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пошуку; використання ігрових моментів, що стимулюють прояви самостійності 

учнів, їхніх творчих можливостей; розв’язання творчих завдань.   

Виявлено, що переваги інноваційних технологій полягають не тільки в 

посиленні ролі й питомої ваги самостійної роботи учнів, але й націленості 

технологій на розвиток творчого потенціалу особистості, індивідуалізації та 

диференціації навчального процесу, сприяння ефективному самоконтролю й 

самооцінки результатів навчання. Пріоритетом навчання має стати не засвоєння 

учнями певного обсягу знань, умінь і навичок, а й уміння молодших школярів 

вчитися самостійно, здобувати знання і вміти їх переробляти, відбирати 

потрібне, міцно їх запам’ятовувати та пов’язувати з іншими. Впровадження 

сучасних педагогічних технологій створюють умови для підвищення якості 

навчання, пізнавальної активності й навчальної мотивації молодших школярів. 
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ЕФЕКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ З БАТЬКАМИ 
 

Втілення принципу гармонізації навчання і виховання передбачає 

справжнє взаємопроникнення сімейного і шкільного виховання з метою 

створення для дитини єдиного виховного середовища, допомогу батькам у 

цьому й водночас підвищення їхньої відповідальності за виконання своїх 

батьківських обов’язків. 

Життя підказує необхідність створення і постійного оновлення у кожній 

школі системи педагогічного навчання батьків, оскільки педагогічна освіта 

батьків – це перша цеглина у фундаменті взаємодії школи і сім’ї, що має 

прямий вплив на здоров’я, навчання, духовність наших дітей. Умови виховання 

дитини в сім’ї мають охоплювати такі сторони: 

● загальні відомості про сім’ю: структура сім’ї, вік, професія батьків, 

побутові і санітарно-гігієнічні умови життя сім’ї, матеріальне забезпечення; 

● дані про родинне виховання: виховна спроможність і виховна активність 

батьків, і громадська спрямованість сімейного колективу, психологія родинних 

стосунків; робота батьків над формуванням загальної культури школяра, 

розвитку його здібностей, використання вільного часу, горизонти духовних 

запитів, родинні традиції, реліквії, культура дозвілля; відношення батьків до 

школи. 
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Загальні відомості про сім’ю класовод одержує під час першого 

знайомства з батьками, коли здійснюється фронтальне відвідування дітей на 

дому перед початком навчального року. 

Одержання грунтовної інформації про родинне виховання передбачає, на 

нашу думку, використання сукупності методів і прийомів: спостереження, 

бесіди, анкетування, твори учнів і т. ін. 

Педагогічно доцільними як механізм взаємонавчання та ефективними як 

форма взаємодії є «круглі столи» та «проблемні столи»,  тематика засідань яких 

для початкової школи орієнтовно може бути такою: 

● учитель і сім’я: етика взаємостосунків; 

● спілкування з батьками як діалог; 

● стиль сімейного виховання і можливості його корекції; 

● авторитет батьків; 

● труднощі внутрісімейних стосунків і допомога вчителя; 

● педагогіка співробітництва педагога і батьків; 

● українознавство як засіб інтеграції родинно-шкільного виховання. 

Такі нетрадиційні форми роботи з батьками, які є досить поширеними у 

багатьох школах: 

● педагогічний десант (виступити педагогів з актуальних проблем 

виховання дітей на підприємствах, в установах, де працюють батьки); 

● дерево роду (зустрічі поколінь, роздуми над проблемами виховання, 

звернення до джерел народної педагогіки, педагогіки українознавства); 

● у сімейному колі (анкетування батьків, індивідуальна допомога сім’ям 

через практичний показ, консультації); 

● родинний міст (зустрічі з батьками з метою обговорення проблем 

виховання дітей, обміном досвідом сімейного виховання); 

● народна світлиця (звернення до народних традицій, звичаєвості, 

формування особистості школяра через природу, спілкування дорослих і дітей, 

спільну діяльність батьків, дітей і педагогів); 

● день добрих справ (спільна трудова діяльність педагогів, батьків, дітей); 

● вечір великої сім’ї (участь беруть батьки, діти, вчителі: організація 

відпочинку, ігри, вистави театру тощо); 

● альбом – естафета «Як ми відпочиваємо» (досвід організації 

відпочинку в родині); 

● дискусійний клуб; 

● клуб «Сімейні традиції»; 

● аукціон ідей родинної педагогіки; 

●сімейна скринька (добірка матеріалів з досвіду родинного виховання); 

● батьківський ринг (взаємонавчання, взаємозбагачення членів родини, 

розв’язання педагогічних ситуацій); 

● батьківська школа (організовується у формі клубу; передбачається 

проведення диспутів, банків ідей, випуски рукописних газет, інформаційних 

бюлетенів, бесід, підбір літератури, надання практичної допомоги); 

● азбука сімейного виховання  (обговорення проблем, труднощів 

виховання дітей у неповних сім’ях, виступи спеціалістів); 
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● сімейні свята в класі  (започатковують їх педагоги, об’єднуючи сім’ї 

для спільного проведення днів народження дітей, календарних, народних свят 

тощо). 

Вважається, що в учителя є суттєва перевага перед батьками – його 

професійні знання, які дають йому право давати настанови і дітям, і їхнім 

батькам. Заклади вищої освіти  сьогодні вчать майбутнього педагога 

переконувати батьків, впливати на них, вимагати від них, пропонувати їм 

типові підходи при розв’язанні типових виховних ситуацій. 
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ВПЛИВ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ 

ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО 

ШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ЗДОРОВ’Я 
 

Формування відповідального ставлення до здоров’я через освіту 

виокремлено, як один з пріоритетних напрямків державної політики в галузі 

освіти. Сформовані знання, вміння, навички забезпечують необхідний рівень 

працездатності, моралі та духовності кожної особистості й насамперед – 

дитини. Вони дають змогу сформувати, зберегти, зміцнити здоров’я та 

сприяють свідомому ставленню до власного здоров’я. Саме тому психічний та 

фізичний стан здоров’я дітей – це і загальнодержавна, і міжнародна справа. 

Адже нинішні школярі складатимуть більшу частину потенціалу суспільства 

України ХХІ ст. Тільки здорова дитина зможе в майбутньому реалізувати свій 

талант. Державним стандартом загальної початкової освіти здоров’я 

розглядається цілісно і багатовимірно – через фізичну, психічну, соціальну та 

духовну його складові. Кожна складова здоров’я багатогранна. І лише за умов 

їх органічного поєднання формується і розвивається здоров’я людини [2]. 

Проблема здоров’я у сучасному освітньому просторі стає центральною у 

навчально-виховному процесі школи.  
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Донести інформацію про здоров’я до учня можна через цікаво дібраний 

матеріал на уроках у формі гри. Ігри – важливі забави в житті кожної дитини. 

Засобом ігрової діяльності може не лише розвивати певні навички дитини, а й 

допомогти швидше одужати та прискорити період реабілітації після хвороби, а 

можливо і попередити появу деяких з них. 

Формування відповідального ставлення до здоров’я учнів молодшого 

шкільного віку на основі здоров’язберігаючих технологій стає пріоритетним 

напрямком у діяльності кожного навчального закладу. На нашу думку його 

можна реалізувати шляхом застосування ігрової діяльності молодших школярів 

для: 

 навчання дітей елементарним прийомам здорового  способу життя 

(профілактичним методикам: оздоровча гімнастика, пальчикова, коригуючи, 

дихальна, для профілактики простудних захворювань, для бадьорості, 

самомасаж; простим навичкам надання першої домедичної допомоги при 

порізах, садинах, опіках, укусах); 

 прищеплення дітям санітарно-гігієнічних навичок (миття рук, 

використання носової хустки при чиханні та кашлі);  

  організації рухової активності учнів (заняття оздоровчою 

фізкультурою, рухливі ігри, своєчасний розвиток основ рухливих навичок); 

 для виконання санітарно-гігієнічних вимог до організації навчально-

виховного процесу (використання фізкультхвилинок і рухливих перерв; 

провітрювання та вологе прибирання приміщення; аромотерапія, 

вітамінотерапія; функціональна музика) 

 проведення масових оздоровчих заходів (спортивно-оздоровчі свята, 

тематичні свята здоров’я, виходи на природу, екскурсії); 

 пропаганди здорового способу життя [3]. 

Ідея формування відповідального ставлення до здоров’я проходить у 

початковій школі крізь усі навчальні предмети. Діти вчаться відповідально і 

дбайливо ставитися до власного здоров’я завдяки змісту освіти і системі 

виховання.  

Світова наука розробила цілісний погляд на здоров’я як феномен, що 

інтегрує принаймні чотири його сфери або складові – фізичну, психічну 

(розумову), соціальну (суспільну) і духовну. Всі ці складові невід’ємні одна від 

одної, вони тісно взаємопов’язані і саме разом, у сукупності, визначають стан 

здоров’я людини. Для зручності вивчення феномена здоров’я наука 

диференціює поняття фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я. 

Здоров’я – це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а 

не лише відсутність хвороб або фізичних вад. 

На результат процесу формування відповідального ставлення до здоров’я 

учнів молодшого шкільного віку засобами ігрової діяльності впливає велика 

кількість різноманітних чинників. Однак чинник не діє автоматично. Щоб 

реалізувати його потенціал необхідні відповідні умови. Умови складають те 

середовище, обстановку, в якій те або інше явище або процес виникають, 

існують і розвиваються, при цьому впливаючи на явища і процеси, умови самі 

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
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піддаються їх дії. Формування відповідального ставлення до здоров’я – 

цілеспрямований процес, що передбачає як організацію й керівництво зі 

сторони соціуму, соціальних працівників, так і власну активність особистості.  

Як зазначає О. Асмолов, соціально-діяльнісна сутність особистості 

визначає суттю педагогіки – організацію діяльності людей, їх співпрацю в 

загальній справі [1]. Тому особлива роль у процесі формування відповідального 

ставлення до здоров’я належить його організаторам, які створюють умови, 

обґрунтовано вибирають і застосовують певні способи його реалізації.  

Сутність формування відповідального ставлення до здоров’я в учнів 

молодшого шкільного віку (відповідно до визначених структурних компонентів 

відповідального ставлення до здоров’я і їх сутнісних характеристик) є: 

 процесом отримання достовірної, актуальної, збалансованої 

інформації для усвідомлення цінності здоров’я й особистої відповідальності за 

нього; 

 вироблення системи особистих цінностей, формування ієрархії 

термінальних цінностей, у яких цінності здоров’я належатиме найбільш 

значуще місце;  

 створення мотивів когнітивно-пізнавальної діяльності, формування 

значущих, стійких мотивів, які не тільки безпосередньо спонукають до дій, але і 

надають сенс ігровій діяльності;  

 змістових інтересів, які стимулювали б активну діяльність 

особистості, спрямовану на збереження та зміцнення свого і громадського 

здоров’я; безпосереднього переживання та проживання особистістю 

відповідального ставлення до здоров’я у взаємодії із реальною оточуючою 

дійсністю;  

 напрацювання життєвих умінь і навичок, які сприяють досягненню 

успіху, підтримці й «вирощуванню» свого благополуччя [4]. 

Ігрова діяльність матиме оптимальний вплив на формування 

відповідального ставлення до здоров’я, якщо дотримуватися наступних умов: 

організація ігрової діяльності на концептуальних засадах сприяння 

покращенню здоров’я; відповідність змісту освітніх, просвітницьких ігор, 

програм сутнісним та структурним характеристикам відповідального ставлення 

до здоров’я. 

Інформація, яка надається учням молодшого шкільного віку щодо 

здоров’я, повинна мати безпосередній і очевидний зв’язок із реально наявними 

потребами конкретних учнів та надаватися у більшості випадків у формі ігрової 

діяльності, що підсилює адекватність змісту навчальної програми до потреб 

дітей. Водночас ігрова діяльність виступає потужним мотиваційним чинником 

до збереження та зміцнення здоров’я та засобом творчої самореалізації 

особистості молодшого школяра.  

Отже, на основі аналізу різних підходів науковців до трактування поняття 

«формування» та «відповідальне ставлення» у межах нашого дослідження 

поняття «відповідальне ставлення до здоров’я» схарактеризуємо як інтегральне 

особистісне, яке проявляється в здатності усвідомлено брати на себе прості 
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зобов’язання, чітко дотримуватися їх виконання, передбачати наслідки власних 

дій та включає в себе знання і позитивне ставлення до намірів діяти відповідно 

до вимог здорового способу життя, щоб відповідати встановленому уявленню 

про те, як бути здоровим. 

Поняття «формування відповідального ставлення до здоров’я» можна 

розглядати як системну діяльність учасників навчально-виховного процесу 

(учителі, учні, батьки), спрямованої на вироблення та виявлення позиції щодо 

здоров’я в особистості в спеціально створюваних умовах, зокрема, засобом 

ігрової діяльності. 

Отже, у молодших школярів відповідальність виявляється у формі 

почуття відповідальності за себе (як здатність розуміти й переживати 

відповідність результатів своїх дій необхідній меті, нормативам). З розвитком 

здатності дітей молодшого шкільного віку до усвідомлення та узагальнення 

власних переживань, відповідальне ставлення до здоров’я стає доступним для 

самооцінки, постає засобом саморозвитку і стимулом формування здорового 

способу життя. Ігрова діяльність у формуванні відповідального ставлення до 

здоров’я покликана зацікавить дитину, підсилювати пізнавальний інтерес, 

формувати активну життєву позицію щодо зміцнення власного здоров’я та 

сприяти творчому розвитку і самореалізації особистості молодшого школяра. 
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ВПЛИВ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ 

ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 
 

Одним з найдоступніших і перевірених практикою шляхів підвищення 

ефективності уроку, активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці є 

відповідна організація самостійної навчальної роботи. Вона займає особливе 

місце на сучасному уроці, тому що учень набуває знань тільки в процесі 

особистої самостійної навчальної діяльності.  

Організація самостійної роботи в процесі соціалізації особистості 

молодшого школяра може бути ефективною за виконання певних дидактичних 
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умов: готовність вчителів щодо організації самостійної роботи для учнів 

молодшого шкільного віку; дотримання психолого-педагогічних особливостей 

для використання самостійної роботи у навчальній діяльності; використання на 

різних етапах уроку оптимальної системи навчальних завдань; системне 

використання на уроках самостійної роботи, як фактору соціалізації 

особистості.  

Готовність вчителів щодо організації самостійної роботи для учнів 

молодшого шкільного віку  
Дуже важливе для вчителя завдання – навчити всіх дітей самостійно 

отримувати знання, а цього можна досягти шляхом залучення їх в активну 

діяльність на всіх етапах навчання. Тому вчитель, повинен вчасно помітити і 

всіляко підтримати схильність учня до творчого сприйняття навчального 

матеріалу і його бажання самостійно подолати труднощі, що виникають. Цьому 

значною мірою сприяють різні види і форми самостійної роботи, нестандартні 

прийоми навчання, інтерактивні форми роботи на уроках. Така робота сприяє 

розвитку творчої думки, спостережливості, мислення, здібностей учнів, а 

відчуття радості, пережите під час самостійного подолання труднощів, 

підвищує їх активність, віру у свої сили, інтерес до знань, до математики.  

Дотримання психолого-педагогічних особливостей для використання 

самостійної роботи у навчальній діяльності  
1. Самостійна робота повинна мати цілеспрямований характер. Це 

досягається чітким формулюванням мети роботи.   

2. Самостійна робота повинна бути справді самостійною та змушувати 

учня при її виконанні працювати з напруженням.   

3. Спочатку треба сформувати найпростіші навички самостійної роботи. 

У цьому випадку вчитель має демонструвати на прикладах прийоми виконання 

самостійної роботи, супроводжувати їх чіткими поясненнями та записами на 

дошці.  

4. Самостійна робота, яка виконується учнями після демонстрації 

прийомів учителем, носить характер наслідування.   

5. Для самостійної роботи треба пропонувати такі завдання, виконання 

яких не буде шаблонним, вимагатиме застосування знань у новій ситуації.   

6. При організації самостійної роботи необхідно враховувати й те, що для 

набуття навчальних компетентностей різним учням потрібен різний проміжок 

часу. Зробити це можна шляхом диференційованого підходу.   

7. Завдання, які пропонують учням для самостійної роботи, повинні 

зацікавлювати їх. Це досягається завдяки новизні матеріалу, незвичній формі, 

змісту через розкриття практичного значення запропонованої задачі або 

методу, яким треба оволодіти.  

8. Самостійні роботи учнів необхідно планувати та систематично 

проводити.  

9. При організації самостійної роботи необхідно поєднувати викладання 

матеріалу вчителем із самостійною роботою учнів.  

Використання на різних етапах уроку оптимальної системи 

навчальних завдань  
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В практиці навчання кожен тип самостійної роботи представлений 

різноманітністю видів робіт, що використовуються в системі урочних та 

позаурочних занять.  

1. Робота з книжкою [1].  

2. Вправи: тренувальні, відтворюючі і за зразком, складання завдань та 

запитань і їх розв’язання, рецензування відповідей інших учнів, оцінка їх 

діяльності, вправи, спрямовані на вироблення практичних умінь та навичок.  

3. Розв’язання різноманітних завдань та виконання практичних і 

лабораторних робіт.  

4. Різноманітні перевірочні самостійні роботи, контрольні роботи, 

диктанти, твори.  

5. Підготовка доповідей та рефератів.  

6. Виконання індивідуальних та групових завдань.  

7. Домашні лабораторні досліди та спостереження.  

8. Технічне моделювання та конструювання.  

Системне використання на уроках самостійної роботи, як фактору 

соціалізації особистості  
Під системою самостійних робіт розуміють сукупність взаємопов’язаних і 

взаємообумовлених видів робіт, які логічно випливають одна з одної та 

підкоряються загальним завданням освітнього процесу.  

Кожна система повинна відповідати визначеним вимогам або принципам. 

Під час побудови системи самостійних робіт необхідно також дотримуватись 

певних дидактичних вимог:  

1. Система самостійних робіт має сприяти розв’язанню основних 

дидактичних задач – набуттю учнями глибоких і міцних знань, розвитку в них 

пізнавальних здібностей, формуванню вмінь самостійно набувати знання, 

використанню їх на практиці [3].  

2. Система має відповідати основним принципам дидактики, і перш за все 

принципам доступності та систематичності, зв’язку теорії з практикою, 

свідомості й творчої активності, принципу навчання на високому науковому 

рівні.  

3. Роботи, які належать до системи, мають бути різноманітними за метою 

навчання та змістом, щоб забезпечувати формування в учнів запланованого 

переліку навчальних умінь і навичок.  

4. Послідовність виконання домашніх і класних самостійних робіт 

повинна бути такою, щоби виконання одних видів робіт було логічно пов’язане 

з іншими, а також готувало учнів до виконання наступних.  
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РОЗВИТОК ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК У 

ЧЕТВЕРТОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
 

Проблема формування в молодших школярів комунікативної 

компетентності, завжди набувала актуальності, особливо в освітньому процесі 

початкової школи.  

Комунікативна компетентність демонструє здатність успішно 

використовувати всі види мовленнєвої діяльності. Вона дозволяє учням всіляко 

пізнавати навколишній світ та вирішувати життєво важливі завдання.  

Основу комунікативної компетентності складає лексична компетентність, 

яка включає в себе певний запас слів та їхнє доречне вживання у різних 

контекстах.  

Як зазначає Ю. Луцик, «лексичні навички – це навички правильного 

слововживання й словотворення в усному і писемному мовленні у відповідності 

до ситуацій спілкування і мети комунікації [1]».  

У початковій школі лексикологія як самостійний розділ науки про мову 

не вивчається. Молодші школярі засвоюють лише деякі відомості про лексику, 

зокрема практично ознайомлюються з прямим і переносним значенням слів, 

багатозначністю, омонімією, синонімією й антонімією в розділі «Слово. 

Значення слова . Частини мови». 

Зі словом як одиницею мовлення учні мають справу з перших днів свого 

навчання у школі. Ще в період навчання грамоти вчитель пояснює 

першокласникам значення окремих слів, практично (без уживання термінів) 

учні спостерігають явища омонімії (коса, лист), багатозначності (іде, дзвоник), 

синонімії (йде, поспішає, біжить) та антонімії (великий – малий). Саме тут 

учнів привчають стежити за власним мовленням, доречно вживати слова.  

У 3-4 класі продовжується спостереження за значенням слів, прямим і 

переносним, випадками багатозначності, із синонімами, антонімами, учні 

виконують практичні завдання з найуживанішими омонімами. З цією метою до 

програми введено вивчення розділу «Слово. Значення слова. Частини мови». 

Під час опанування інших розділів програми школярі мають можливість 

виконувати вправи на використання зазначених лексем у власному мовленні.  

М. Вашуленко у роботі над вивченням лексичних понять пропонує такі 

напрями:  

І. Лексичний аналіз мови художніх текстів: виявлення незнайомих слів і 

висловів, уточнення відтінків значень окремих слів і висловів; виявлення слів, 
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ужитих у переносному значенні; з’ясування смислових відтінків ужитих у 

тексті синонімів, антонімів; аналіз інших зображувальних засобів, зокрема 

порівнянь.  

II. Пояснення значення слів шляхом використання різних способів: показ 

предмета чи дії, демонстрація малюнка, слайда із зображенням предметів, назви 

яких є новими для дитини, добір синонімів, антонімів, уведення нового слова 

до контексту тощо.  

III. Виконання завдань на добір слів із певним значенням: дібрати з 

поданого синонімічного ряду потрібні за смислом речення іменники; дібрати 

прикметники з переносним значенням для опису предметів, характеристики 

людини, опису її зовнішності, настрою, свого ставлення до події, до товариша 

тощо.  

IV. Уведення поданих або самостійно дібраних лексем у власне мовлення 

школярів: складання речень і текстів за опорними словами, заміна слів у 

реченнях відповідними синонімами чи антонімами, редагування поданих 

текстів тощо. Так в учнів поступово виховується увага до значення слів і 

висловів, доречного їх використання, що є передумовою успішної роботи над 

розвитком мовленнєвих умінь молодших школярів [2]. 

У початковій школі склалася така етапність процесу вивчення лексики: 

пропедевтичний етап (1‒2 класи), спеціальний (3 клас) і етап удосконалення 

лексикологічних умінь (4 клас).  

На пропедевтичному етапі учні практично ознайомлюються зі словом, 

набувають досвіду оперування лексичними одиницями, виділення їх із 

мовленнєвого потоку, протиставлення слова реалії, спостереження за окремими 

(найдоступнішими) лексичними явищами.  

Спеціальний етап має на меті сформувати в учнів важливі лексикологічні 

поняття, виробити навчально-мовні лексикологічні вміння, передбачені чинною 

програмою, тренувати школярів у вживанні слів у власному мовленні.  

На завершальному етапі повторюють знання з лексикології, закріплюють, 

удосконалюють практичні вміння з цього розділу. У результаті зіставлень 

лексичних явищ із граматичними явищами української мови лінгвістичні 

знання молодших школярів глибше осмислюються, набувають цілісного, 

системного характеру [2]. 

На уроках української мови доречно використовувати різноманітні 

лексичні вправи. 

Вправи з лексики слід класифікувати за такими критеріями:  

І. За дидактичною метою. Вправи, які використовує вчитель під час 

роботи над лексичним матеріалом, спрямовані на усвідомлення школярами 

функції слова в мовленні. З огляду на це можна розрізняти:  

Вправи, розраховані на пояснення значення слів:  

‒ пояснити значення слова клас у такому тексті; 

‒ виписати сполучення слів із дієсловом спати, спочатку вжитим у 

прямому значенні, а потім ‒ у переносному; 

‒ прочитати вірш, пояснити значення виділених слів; 

‒ відгадати загадку, пояснити, які предмети названі словами-відгадками. 
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Вправи, розраховані на вживання слів у власному мовленні:  

‒ скласти речення з різними значеннями багатозначного слова (машина, 

голка);  

‒ скласти речення з кількома словосполученнями (вишневе дерево, 

вишневе варення, вишнева хустка);  

‒ описати два предмети, використовуючи антоніми (великий, новий і 

маленький, старий (будинок)); 

‒ скласти текст за малюнком, уживаючи певні лексеми (синоніми, слова в 

переносному значенні тощо).  

ІІ. За характером розумових операцій, які здійснюють учні під час роботи 

зі словом, слід розрізняти:  

1. Аналітичні вправи (аналіз текстів чи їх уривків, уточнення відтінків у 

значенні слова, з’ясування мети вживання слова з тим чи іншим значенням 

тощо).  

2. Синтетичні вправи (складання речень із поданим чи дібраним словом, 

ужитим у певному значенні, дописування (закінчення) речень, виконання 

різних творчих вправ тощо):  

‒ дібрати синоніми до слова нероба, виправити речення, використовуючи 

дібрані синоніми: Ледар усе життя ледарює. Тільки нероба нічого не робить;  

‒ до виділених слів дібрати антоніми і поставити їх у тексті замість 

крапок; 

3. Вправи на порівняння текстів чи речень, у яких відбувалася заміна 

одних слів іншими (усунення недоречних повторювань, уживання емоційно 

забарвленої й образної лексики тощо).  

III. За ступенем самостійності у виконанні слід розрізняти:  

1. Репродуктивні вправи, розраховані на спостереження за вживанням і 

значенням слів у готових реченнях чи текстах. 

2. Конструктивні вправи (складання словосполучень із поданих слів, 

уведення в речення антонімів, заміна одних слів іншими тощо).  

3. Творчі вправи (самостійне складання словосполучень, речень із 

потрібним словом, текстів за опорними словами тощо).  

IV. За формою виконання вправи з лексики бувають усні і письмові [2].  

Використання лексичних вправ має носити системний характер. Вони 

повинні забезпечити поступове оволодіння лексичним матеріалом, ідучи від 

легших вправ до складніших, від дій за зразком до зростання самостійності і 

творчості в їхньому виконанні. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

ЗАСОБАМИ ЕТНОПЕДАГОГІКИ 
 

Екологічна культура – якісне новоутворення особистості, частина її 

загальної культури. Дослідження взаємовпливу соціального і природного в 

житті людини дозволяє говорити про специфічні вияви культури в 

екологічному сенсі. Екологічна культура визначається як одна з форм культури, 

як здатність людини відчувати живе буття світу, пристосовувати його до себе, 

взаємо узгоджувати власні потреби і устрій природного довкілля [1, c. 14]. 

Екологічна культура виступає регулятором людської діяльності. Вона є за 

своєю суттю своєрідним «кодексом поведінки», що лежить в основі екологічної 

діяльності та екологічної поведінки. За змістом її слід розглядати як сукупність 

знань, норм, стереотипів та правил поведінки людини в навколишньому 

середовищі [2, c. 115]. 

Формування екологічної культури в процесі розвитку особистості 

проходить у декілька етапів. Загальновідомими є чотири таких етапи: перший 

етап сфокусований на навчанні дітей бачити і розуміти красу довкілля; на 

другому етапі завдання ускладняються – важливо не тільки сформувати в 

молодших школярів потребу спостереження, але й бережливого ставлення до 

природи, потребу охороняти і збагачувати її; на третьому етапі учні мають 

усвідомити, що природа і людина взаємопов’язані, вони впливають одне на 

одного, причому цей вплив двобічний, у якому не повинно бути домінування 

однієї зі сторін. Четвертий етап передбачає становлення екологічної 

відповідальності як основної риси особистості на основі системних знань про 

екологічні проблеми сучасності і можливості шляхи розвитку сучасної 

цивілізації і довкілля. 

У межах екологічної культури виділяють три складові цього поняття: 

екологічні знання, екологічні переконання та екологічну діяльність. 

Взаємодія цих трьох компонентів (освітянського, світоглядного і 

діяльнісного) визначає формування екологічної культури особистості школяра. 

Екологічні знання в початковій школі формуються на основі емоційно-

естетичного сприйняття природного середовища. Педагогу необхідно знати 

способи «поєднання» емоційних почуттів у ставленні до природи з 

пізнавальними завданнями щодо її вивчення і практичними діями з охорони 

природи. Звичайно, емоційно-естетичне повинно поєднуватися з 

інтелектуальним сприйняттям природи, на основі якого формуються екологічні 

переконання, з практичною природоохоронною діяльністю учнів, до якої 

належать підгодовування птахів взимку, озеленення території школи, класу, 

догляд за рослинами, очищення джерел тощо. Такі суспільно значущі справи 
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привчають дітей вже з раннього віку цінувати природу, вносити посильний 

внесок у її збереження, бути творцями, а не руйнівниками чи споглядачами.  

Показники сформованості екологічної культури необхідно досліджувати 

на двох умовно виділених рівнях: внутрішньому і зовнішньому – якісні зміни в 

структурі особистості і їх прояви у взаємодії людини з навколишнім світом. 

На першому (внутрішньому) рівні ми оперуємо такими категоріями, як 

потреби, здібності, інтереси, цінності, мотиви, звички, почуття, емоції, знання, 

вміння, навички, суб’єктивна позиція та інші. На другому (зовнішньому) рівні 

ми користуємось такими категоріями, як ставлення, поведінка, вчинок, 

діяльність, взаємодія та інші. 

На кожному етапі особистісного розвитку загальні критерії мають свій 

конкретний зміст і форми прояву, обумовлені психологічними особливостями, 

специфікою віку. 

Молодший шкільний вік – цінний етап у розвитку екологічної культури 

особистості. В цей період відбувається якісний стрибок, що в значній мірі 

зумовлює процес розвитку екологічної культури, що надалі проявляється у 

формуванні у дитини свідомого ставлення до оточуючого світу в тому, що вона 

починає відокремлювати себе від навколишнього середовища, долає у своєму 

світовідчутті відстань від «Я – природа» до «Я і природа», розвивається 

емоційно-ціннісне відношення до навколишнього. 

У процесі розвитку екологічної культури молодшого школяра можна 

умовно виділити три етапи, які співпадають з переходом дитини з класу в клас. 

Як основний критерій росту є набутий дитиною досвід взаємодії з оточуючим 

світом, оскільки він забезпечує необхідну базу в розвитку екологічної культури 

особистості і наступні прояви морально-екологічної позиції особистості: 

 засвоєння норм і правил екологічно обумовленої взаємодії з 

навколишнім світом, трансформації значної їх частини у звички дитини; 

 наявність потреби у набутті екологічних знань, орієнтація на їх 

практичне застосування; 

 потреба в спілкуванні з представниками тваринного і рослинного 

світу, співчуття до них, прояви доброти, чуйності, милосердя до людей, 

природи, бережливе ставлення до всього оточуючого; 

 прояви естетичних почуттів, вміння і потреби бачити і розуміти 

прекрасне, потребу самовираження у творчій діяльності; 

 прояв ініціативи у розв’язанні екологічних проблем найближчого 

оточення. 

Перераховані вище показники морально-екологічної позиції особистості 

характерні для будь-якого віку, але на кожному віковому етапі рівень їх 

сформованості дещо відрізняється, різний і зміст кожного з показників, і форми 

їх вияву. 

Молодший шкільний вік – етап формування основ екологічної позиції 

особистості, прояви якої мають свою специфіку. 

Базовим у розвитку екологічної культури першокласника виступає рівень 

здобутий ним в дошкільному віці. Нова сходинка розвитку дитини пов’язується 
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з набуттям ним екологічно орієнтованого особистого досвіду за рахунок 

спостережень за різними станами навколишнього середовища, 

супроводжуваних поясненнями вчителя, первинних оцінок діяльності людей 

(на рівні добре-погано); дотримання запропонованих учителем правил 

поведінки; спілкування з представниками тваринного і рослинного світу, 

емоційні хвилювання; естетична насолода красою природи і творче втілення 

своїх вражень в усних розповідях, малюнках, відчуття потреби в знаннях 

екологічного змісту; бережливе ставлення до предметів, що використовуються, 

продуктів харчування; спостереження за діяльністю дорослих з покращення 

навколишнього середовища і власна посильна участь в них тощо. 

Показники сформованості екологічної культури дитини на першому 

щаблі початкової школи: 

 дитина проявляє інтерес до об’єктів навколишнього світу, умов життя 

людей, рослин, тварин, намагається оцінювати їх стан з позицій добре-погано; 

 із задоволенням бере участь в екологічно спрямованій діяльності; 

 емоційно реагує на зустріч з прекрасним і намагається передати свої 

почуття в доступних видах творчості (розповідь, малюнок і т.п.); 

 намагається дотримуватись правил поведінки на вулиці, у транспорті, 

під час прогулянок в сад, ліс; 

 проявляє готовність надати допомогу людям, тваринам, рослинам, які 

її потребують; 

 намагається контролювати свою поведінку, вчинки, щоб не надати 

шкоди навколишньому середовищу. 

Якісно новий щабель, на який піднімається в розвитку своєї екологічної 

культури другокласник, пов’язується з наступними надбаннями в особистому 

досвіді: від простого спостереження – до спостереження-аналізу (чому добре і 

чому погано); зіставлення своїх дій і поведінки в тій чи іншій ситуації з діями 

інших людей і впливом їх на природу; власні відкриття – пошук і задоволення 

потреби в знаннях про конкретний об’єкт навколишнього середовища; 

бережливе ставлення до предметів побуту з власної волі; участь у 

природоохоронній діяльності дорослих. 

Показники сформованості екологічної культури у молодших школярів на 

другому етапі доповнюються: 

 інтересом дитини до об’єктів навколишнього світу, який 

супроводжується спробами дитини їх аналізувати; 

 участю в тій чи іншій діяльності разом з дорослими з проявами 

самостійності і творчості; 

 спілкуванням з представниками тваринного і рослинного світу, 

викликаному більше турботою про них, ніж отриманням задоволення; 

 дотриманням низки правил поведінки в навколишньому середовищі, 

що стали нормою. 

На наступному етапі, який завершує період молодшого шкільного віку, 

особистий досвід дитини наповнюється новим змістом: аналізом спостережень 

за станом навколишнього середовища і посилимо внеском в покращення її 
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стану; свідомим дотриманням норм і правил поведінки в навколишньому 

середовищі; дієвою турботою про представників тваринного і рослинного світу; 

використанням одержаних знань, умінь і навичок в екологічній орієнтовній 

діяльності; втілення своїх вражень про навколишній світ у різних видах 

творчості. 

Про показники сформованості екологічної культури дитини на даному 

етапі початкової школи можна судити за такими проявами: 

 дотримання правил поведінки в навколишньому середовищі увійшло 

у звичку: дитина контролює свої дії, співставляючи їх з навколишньою 

дійсністю і можливими наслідками для тих чи інших об’єктів навколишнього 

середовища; 

 виражена потреба у турботі про тих чи інших представників 

тваринного і рослинного світу; 

 дитина здатна самостійно обирати об’єкти своєї екологічної 

діяльності; 

 доброта, чуйність і увага до оточуючих (людей, природи) 

супроводжується готовністю дитини надавати в разі потреби допомогу. 

Вивчення питань технології здійснення екологічного виховання та 

екологічної освіти молодших школярів, звичайно, ж повинно базуватись на 

уявленні про психолого-педагогічні можливості учнів до сприйняття 

екологічних понять, оскільки це повинно дати нам підстави для вирішення 

питання: які саме поняття і в якому класі ми можемо формувати, не порушуючи 

дидактичних принципів доступності і науковості. 

Зважаючи на могутній екологічний потенціал української етнопедагогіки, 

серед науковців та педагогів-практиків зростає інтерес до проблеми 

використання етнопедагогіки як змістово-процесуальної основи в шкільній 

екологічній освіті. Про це свідчить розробка інтегрованих курсів типу «Людина 

і світ», «Рідний край», «Екологія і діалектика», які органічно включають 

здобутки етнопедагогіки, елементи фольклору, календарної обрядовості, 

трудових традицій. 

Згідно з основними положеннями дидактики про системотворчий 

характер змісту освіти, при розробці методичної моделі використання 

етнопедагогіки і краєзнавства у екологічній освіті молодших школярів 

першочерговим завданням є відбір і систематизація народознавчих і 

краєзнавчих матеріалів з екологічним змістом. 

Крім різногалузевих знань про світ живої та неживої природи, може 

використовуватись інформація про народні рецепти правильного харчування, 

режиму дня, психогігієни та психопрофілактики, запобігання перевтоми та 

захворювання в умовах інтелектуальної, фізичної та емоційної напруженості, 

впливу з боку негативних екологічних факторів, що входять до сфери екології 

людини. 

Разом з тим, при відборі етноекологічного змісту постала проблема 

доцільності застосування тих чи інших народознавчих і краєзнавчих матеріалів 

у навчально-виховному процесі, оскільки функціонування окремих видів 



178 

 

фольклору, традиційних форм обрядовості і побуту досить обмежене як 

регіональним фактором, так і соціально-історичними умовами. Тому 

використання інформації про вузько регіональні чи занадто архаїчні уявлення і 

традиції призводить до переобтяження та зайвої деталізації змісту освіти, що 

робить його складним для засвоєння. 

У більшості випадків народознавчий матеріал тісно пов’язаний з 

християнською релігією, православ’ям, що певною мірою може стосуватися 

проблеми свободи совісті і вимагає педагогічного такту при відборі та 

викладанні цього змісту, особливо у класах, де навчаються вихованці різних 

релігійних конфесій. 

Як результат теоретичного пошуку, аналізу педагогічного досвіду та 

результатів пошукового експерименту, були виділені критерії відбору 

етноекологічної інформації: 

 відповідність відібраного народознавчого матеріалу сучасному рівню 

наукового пізнання навколишнього світу; 

 значущість народознавчої інформації для формування гармонійних 

відносин із навколишнім світом природи, людей, культури, формування, 

національної свідомості та гідності; 

 відповідність етноекологічної інформації пізнавальним можливостям 

дітей молодшого шкільного віку; 

 практична спрямованість етноекологічного змісту; 

 емоційна насиченість відібраного змісту, оригінальність художньої 

форми, поетичність; 

 відбір народознавчої інформації, спільної для представників різних 

етнічних груп; 

 можливість реалізації принципів послідовності, наступності у рамках 

відібраного змісту і його взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Комплексне використання визначених критеріїв створює оптимальні 

умови для відбору етноекологічного змісту, значимого для формування 

екологічної культури молодших школярів. Цей етноекологічний зміст може 

включатись до окремих розділів і тем уже існуючих предметів початкової 

школи – ознайомлення з навколишнім, природознавства, народознавства – або 

вивчатись окремим факультативним курсом. 

Отже, доцільне використання етнопедагогіки в екологічній освіті 

молодших школярів створює умови для ефективного засвоєння дитиною 

традиційно-нормативного ставлення до природи як до цінності, відображеної у 

явищах матеріальної і духовної культури українського народу. 

Спираючись на наукові основи концепції виховання в школі загалом, 

учнів молодшого шкільного віку зокрема, педагогічна наука стоїть перед 

завданням цільового і ціннісного оновлення виховного процесу, необхідністю 

конструювання нових моделей дії на свідомість і чуттєву сферу школярів 

відповідно до гуманістичних цінностей нашого суспільства. Саме на таких 

підходах має будуватися концепція екологічного виховання молодших 

школярів, яку слід розглядати як динамічну систему.  
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АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ ПРОБЛЕМНИМИ МЕТОДАМИ НАВЧАННЯ НА 

УРОКАХ ПРЕДМЕТА «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 
 

Розвиток Нової української школи в сучасних умовах одним із 

актуальних завдань початкової освіти передбачає підвищення якості та 

ефективності навчання шляхом всебічної активізації пізнавальної діяльності 

молодших школярів, розвитку їх мислення та творчих здібностей до 

самостійного здобуття знань. 

У Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті [3] 

акцентується увага на необхідності створення умов для належного розвитку та 

самореалізації кожного громадянина України. При цьому загальноосвітня 

школа повинна створити умови для засвоєння учнями досвіду пошукової 

діяльності та самовизначення кожного вихованця, здатного створювати й 

помножувати цінності цивілізованого суспільства. Одним із спонукальних 

мотивів, які забезпечують розвиток пізнавальної діяльності учнів молодшого 

шкільного віку, є формування у них пізнавальних інтересів та активізація 

пізнавальної діяльності. 

Підвищення якості викладання та активізація пізнавальної діяльності на 

основі розвитку в учнів пізнавальних інтересів у сучасній школі досягається 

різними засобами. Серед них особлива увага відводиться проблемну навчанню. 

В. Т. Кудрявцев [1], А. М. Матюшкін [2], В. Оконь [4] та інші дослідники 

проблемного навчання пов’язують його роль із стимуляцією пізнавальної 

діяльності учнів, тому що внутрішні процеси пізнавальної діяльності 

поєднуються з несподіваністю, здивуванням, здогадкою, розумовим 

напруженням, очікуванням, пошуком аргументів та доказів. 

Значення проблемного навчання виявляється також у тому, що воно 

збуджує та формує інтерес до навчання, розвиває ініціативу й самостійність 

учнів, сприяє розумінню внутрішньої сутності процесів і явищ, формує вміння 

бачити проблему та шукати шляхи її розв’язання. 

Найважливішим елементом проблемного навчання є «проблемна 

ситуація», яка має свою функціональну характеристику. Проблемна ситуація – 

це така ситуація, при якій суб’єкт хоче розв’язати складні для себе задачі, але 
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йому не вистачає відповідної інформації (знань) і він самостійно повинен її 

відшукати. 

Центральний елемент проблемної ситуації – невідоме, нове, те, що 

повинно бути відкрите, пізнане для правильного виконання завдання, для 

виконання потрібної дії. 

В. Оконь [4] вважає, що проблемна ситуація включає три компоненти: 

‒ необхідність виконання такої дії, при якій виникає пізнавальна потреба 

у новому; 

‒ невідоме, яке потрібно розкрити у проблемній ситуації, що виникла; 

‒ можливості учнів у виконанні поставленого завдання, в аналізі умов, 

відкритті нового. 

О. М. Матюшкін [2] виділяє чотири етапи розв’язку проблемної задачі: 

‒ використання відомих способів розв’язку – етап «закритого» розв’язку 

проблеми; 

‒ виникнення проблемної ситуації та розширення області пошуку нових 

способів розв’язку – етап «відкритого» розв’язку проблеми та відкриття нового 

відношення або принципу дії; 

‒ реалізація нового, відкритого принципу; 

‒ перевірка правильності отриманого розв’язку – загальна схема процесу 

розв’язку. 

Проблемна ситуація виникає на другому етапі розв’язку проблемної 

задачі. Пошук та відкриття невідомого в проблемній ситуації є одним із етапів 

розв’язку. Він починається з виникнення проблемної ситуації і завершується 

етапом розуміння нового принципу. 

В залежності від рівня самостійності учнів у розв’язанні проблемної 

ситуації розрізняють такі групи методів проблемного навчання: частково-

пошукові методи; проміжні методи; творчі методи. 

На уроках предмета «Я досліджую світ» можуть мати місце наступні 

методи: 

1 група: евристична бесіда; практична фронтальна робота; демонстрація 

досліду вчителем у супроводі евристичної бесіди; робота учнів з додатковою 

літературою в позаурочний час; 

2 група: проблемний виклад; 

3 група дослідницька робота в позаурочний час (елементи дослідження). 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО 

СТАВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО ПРАЦІ  
 

Трудове виховання підростаючого покоління – одна з основних 

складових у формуванні особистості нової людини. Людина розвивається 

духовно й фізично тільки в праці. Без праці вона деградує. Праця сприяє її 

розумовому розвиткові. Діти, зайняті різними видами праці, кмітливіші, 

винахідливіші. Участь молодших школярів у різноманітних трудових процесах 

позитивно впливає на їх поведінку, дисциплінує. Важливий аспект 

психологічної підготовки підростаючого покоління до праці – формування у 

нього почуття самовідповідальності, розуміння необхідності самому 

піклуватися про себе [2]. Ми солідарні з думкою науковців, які вважають, що 

дітям потрібно більше самостійності, щоб у них з’являлася відповідальність за 

свої дії [3]. 

Останнім часом ціннісні пріоритети нашого суспільства суттєво 

змінились. Тепер на передній план вийшло поняття престижності та 

сплачуваності професії, а не її суспільної цінності. Батьки ж та вчителі часто 

надають перевагу застарілим методам виховання, що вже не приносять бажаних 

результатів. Ось чому, на нашу думку, дана тема є досить актуальною на 

сьогодні. 

Слід виховувати економічно усвідомлене ставлення до праці та її 

результатам; розвивати прагнення до підвищення трудових доходів, до 

поліпшення якості життя; орієнтувати на раціоналізацію праці та підвищення 

його соціально-економічної ефективності; сприяти моральному вибору в 

ситуаціях, пов’язаних з економічною діяльністю. Економічно значущі якості 

особистості традиційно включають працьовитість, діловитість, ощадливість, 

розважливість, економність і заповзятливість як найбільш загальні. 

Під працьовитістю розуміється форма вираження особистістю свого 

позитивного ставлення до праці. Воно проявляється у бажанні сумлінно 

працювати і переходить у сферу усвідомлення соціальної і моральної цінності 

праці, глибокого розуміння її необхідності [1]. 

Помилково вважати, що трудове виховання в школі здійснюється лише на 

уроках технології. Трудове виховання має охоплювати всі сфери шкільного 

життя учня: уроки з навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом 

школи; позакласну і позашкільну діяльність під час ігор, прогулянок, екскурсій, 

свят; процес суспільної праці учнів: прибирання класу, виконання постійних і 

тимчасових доручень; в їдальні, бібліотеці тощо. 

У молодшій школі виправдали себе наступні засоби трудового виховання 

учнів: 
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а) в ході вивчення предметів, передбачених навчальним планом школи: 

літературного читання, математики, навколишнього світу, технології, 

економіки (там, де вона є); 

б) у позаурочній діяльності. На заняттях в гуртках (вишивки, 

конструювання, орігамі тощо.). У процесі реалізації спеціальних програм, таких 

як «Місто Майстрів», «Умілі руки» та ін.; 

в) у позакласній та позашкільній роботі з учнями: під час ігор, конкурсів, 

екскурсій по місту, на підприємства, при відвідуванні підприємств, банків, 

магазинів, музеїв; 

г) в процесі організації та проведення проєктних робіт учнів, колективної 

творчої діяльності; 

д) в різних видах економічної діяльності та суспільної праці учнів. 

Ефективність засобів трудового виховання забезпечена, якщо ці засоби 

припускають: 

• залучення учнів до соціально значимої діяльністі; 

• стимулювання вільного морального вибору учнями варіанту поведінки в 

проблемних економічних і трудових ситуаціях; 

• включення дітей у спільну оціночно-рефлексивну діяльність (оцінити 

наслідки економічних рішень героїв казки; можливі наслідки того чи іншого 

вчинку товариша і т.п.). 

Можливі наступні традиційні та епізодичні трудові справи в початковій 

школі: 

• перевірка стану підручників («Книжна лікарня»); 

• екскурсії в політехнічний музей, в музеї народних ремесел, в музей 

космонавтики, музей технічної творчості на підприємства, по місту («Місто 

Майстрів»); 

• огляд (виготовлення) новорічних прикрас («Майстерня Святого 

Миколая»), годівниць («Птахи взимку»), сувенірів до свята; 

• зустріч з батьками різних професій; 

• конкурс трудових умінь («Нумо дівчата» і т.п.), творчих робіт, виробів; 

• дослідження («Хронометраж мого часу», «Мій внесок у доходи сім’ї», 

«Технологічні ланцюжка»); 

• проєкти («Доходи з відходів»); 

• ділова гра «Якби директором був я» [1]. 

Ми впевнені, завдання виховання працьовитості – одна з найважливіших 

в системі формування особистості. Саме в цьому полягає виховна сила праці, її 

моральна сутність, що завжди підкреслювали А.С. Макаренко, 

В.О. Сухомлинський. 

Таким чином, досліджений матеріал дозволив зробити висновок, що 

праця молодших школярів повиннна бути правильно, педагогічно доцільно 

організованою. Оскільки у процесі трудового виховання учні пізнають 

навколишню дійсність. Систематизуючи і закріплюючи знання, учень 

закріплює свій кругозір. Він стає більш старанним у навчанні, починає 

цікавитися технікою, виробництвом. Все це перетворює працю в активний 

стимул для отримання нових знань. Важливо для педагогів виховувати в 

http://detkam.in.ua/vihovannya-osvitneoyi-tolerantnosti-pri-navchanni-pidlitkiv-sp.html
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школярів моральне ставлення до праці, викликати інтерес до роботи, домогтися 

надання ними корисності своєї праці для суспільства. 
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ФОРМУВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Стан системи освіти сьогодні зумовлюється інформаційною революцією 

та зростанням обсягу знань, ускладненням і розширенням навчального 

матеріалу. Традиційні методики поступово втрачають свою ефективність, тому 

необхідно впроваджувати в освітній процес сучасні педагогічні технології. В 

інноваційних технологіях закладені величезні можливості для підготовки 

компетентних і мобільних учнів, здатних успішно і самостійно функціонувати в 

різних соціально-професійних спільнотах. Сучасному школяреві необхідно 

стати активним учасником соціального й духовного розвитку держави, що 

потребує від нього самостійності в процесі набуття нових знань і вмінь в 

освітніх закладах і впродовж всього життя. Сьогодні суспільство зацікавлене у 

випускниках, націлених на саморозвиток і самореалізацію, які вміють 

оперувати отриманими знаннями, орієнтуватися в сучасному інформаційному 

просторі, продуктивно працювати, ефективно співпрацювати, адекватно 

оцінювати себе та свої досягнення. Одним із педагогічних завдань сьогодні є 

впровадження в навчальний процес таких технологій, які допоможуть учням не 

тільки оволодіти певними знаннями, уміннями й навичками в тій чи іншій сфері 

діяльності, але й розвивати їхні творчі здібності. 

Значну роль у виконанні цих завдань відіграє початкова школа. 

Початкова школа має спроєктувати стратегію організації діяльності молодших 

школярів з домінуванням пізнавальної активності для досягнення 

самостійності. На сучасному етапі розвитку загальної освіти в Україні зростає 

роль досліджень, спрямованих на пошук ефективних технологій формування 

самостійності молодших школярів у загальноосвітньому просторі початкової 

школи [3]. 

У процесі виконання самостійної роботи в учнів розвивається увага, 

пам’ять, ініціатива, намагання теоретично обґрунтовувати висловлену думку чи 
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виконувати операцію. Працюючи самостійно, учні глибше вдумуються в зміст 

опрацьованого матеріалу, а знання здобуті в результаті самостійної роботи, 

міцніші, ґрунтовніші. Характеризуючи особливості організації самостійної 

роботи учнів, потрібно зазначити, що вона ні в якому разі не є сталою, 

незмінною. Варіативність її зумовлена тим, що система самостійної роботи 

орієнтована на суб’єкта навчальної діяльності. А будь-яка людина, що 

розвивається, є неповторною [1]. 

До сучасних педагогічних технологій належать:  

1. Особистісно-орієнтовані технології навчання:  

– технологія різнорівневого навчання;  

– технологія навчання як навчального дослідження;  

– технологія навчання в співробітництві;  

– технологія евристичного навчання;  

– метод проектів;  

– розвиваюче навчання (Ст. Занков, В. Давидов, Д. Ельконін).  

2. Предметно-орієнтовані технології навчання:  

– технологія постановки мети;  

– технологія повного засвоєння (М. Кларина);  

– технологія педагогічного процесу у С. Шевченка;  

– технологія концентрованого навчання; – модульне навчання.  

3. Інформаційні технології:  

– ІКТ (інформаційно-комунікаційні технології);  

– технології дистанційного навчання.  

4. Технології оцінювання досягнень учнів:  

– технологія «Портфоліо»; 

 – безоцінкове навчання;  

– рейтингові технології.  

5. Інтерактивні технології:  

– технологія «Розвиток критичного мислення через читання та письмо»; – 

технологія проведення дискусій;  

– технологія «Дебати»;  

– тренінгові технології [2].  

Будь який вчитель шукає свої шляхи, з роками виробляє і використовує 

прийоми активізації розумової діяльності на уроках. У кожного вчителя є право 

на творчість, є своя методична скарбничка.  

Отже, для підвищення ефективності освітнього процесу під час 

проведення уроків у початковій школі, необхідно використовувати сучасні 

педагогічні технології. Наше завдання – не давати готові знання учню, а 

компетентно організувати самостійний пізнавальний процес. Відтак, потрібно 

використовувати у своїй педагогічній практиці технології, які забезпечують 

залучення кожного учня в активний пізнавальний процес. Пріоритетом 

навчання має стати не засвоєння учнями певного обсягу знань, умінь і навичок, 

а й уміння молодших школярів вчитися самостійно, здобувати знання і вміти їх 

переробляти, відбирати потрібне, міцно їх запам’ятовувати та пов’язувати з 

іншими. Впровадження сучасних педагогічних технологій створюють умови 
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для підвищення якості навчання, пізнавальної активності й навчальної 

мотивації молодших школярів. 
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СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА МОРАЛЬНОГО ВЧИНКУ В 

КОНТЕКСТІ 

СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
 

Успішна підготовка дітей до життя у цивілізованому суспільстві залежить 

від того, наскільки вдалось педагогам створити сприятливі педагогічні умови та 

прищепити вихованцям звичку чинити морально за різних життєвих обставин. 

Здійснення моральних вчинків дітьми сприяє формуванню у них 

особистісно та суспільно значущих зразків поведінки. 

Моральний вчинок у житті дитини має непересічне значення у її 

морально-духовному зростанні та творенні нею власної системи моральних 

цінностей. 

Моральна цінність вчинку великою мірою залежить від того, в ім’я чого і 

для чого здійснюється сам вчинок, від засобів обраних для досягнення мети, від 

обставин за яких він здійснюється і, звичайно, від результату, від особистісної і 

суспільної значимості вчинку та його оцінки оточуючими. Являючись 

функціональною одиницею конкретної моральної дії, що реалізується у 

моральних відношеннях, моральний вчинок набуває соціального змісту і 

спрямованості. 

Моральний вчинок є складовою моральної діяльності і моральної 

поведінки, характеризується цілісністю з точки зору єдності мотивів, 

результатів, намірів і справ, цілей і засобів та відповідає моральним принципам 

як окремої особистості, так і суспільства в цілому. 

Дослідження морального вчинку будуються з урахуванням динамічних 

ознак структури та процесуального змісту самого поняття. 

Так, І. Маноха, аналізуючи природу морального вчинку, виділяє 

індивідуальне, народне і вселюдське у його структурі. 
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Заслуговує на увагу глибоке і різнобічне дослідження О.Киричука і 

В. Роменця реально-практичної та феноменологічної структури морального 

вчинку. Автори виділяють ситуативний, мотиваційний, дійовий, післядійовий 

компоненти у реально-практичній структурі, а також логіку спонтанності і 

смислу, чистої і реальної свідомості, загального та індивідуального, 

саморозкриття у феноменологічній структурі морального вчинку [2, с. 489]. 

Здійснюючи багаторівневий аналіз структурних та процесуальних ознак 

морального вчинку, вчені визначили ситуацію, мотивацію, вчинковий акт, 

наслідки, а також суб’єктивні переживання особистості з її установками, 

психічною необхідністю як найважливіші складові морального вчинку. 

В. Войтко у структурі морального вчинку виділяє послідовний ряд 

функціональних етапів його перебігу: 

- попереднє усвідомлення мети, боротьба мотивів; 

- вибір (або створення) необхідних засобів досягнення мети; 

- прийняття рішення; 

- виконання прийнятого рішення; 

- оцінка якості виконаної дії; 

- фіксація в індивідуальному досвіді результатів і способів здійснення 

вчинку [3, с. 32]. 

Цілком зрозуміло, що погляди на структуру морального вчинку різняться 

підходами, характеристиками і завданнями дослідження. У запропонованій 

нами структурі відбиваються специфічні компоненти формування моральних 

вчинків у дітей. З цією метою виділяємо п’ять взаємопов’язаних компонентів. 

1. Аксіологічний компонент пов’язаний, в першу чергу, зі змістом, який 

дитина вкладає у моральний вчинок, метою його здійснення і тими зразками, 

ідеалами, вищими моральними цінностями, якими вона керується і котрі є 

орієнтиром у її життєдіяльності. 

2. Мотиваційно-чуттєвий компонент активізує спонукальні сили 

поведінки, створює дійовий контекст у здійсненні морального вчинку. Високі 

емоції і почуття допомагають актуалізувати потяги і бажання особистості через 

їх зіставлення з очікуваним результатом, при цьому мотив виступає 

усвідомленою індивідом спонукою у його моральних вчинках. 

3. Когнітивний компонент пов’язаний з інтелектуальним засвоєнням 

основ моралі і ставить за мету формування певної системи знань як результату 

духовної і практичної діяльності людства, народу, зафіксованого в історичних 

подіях, філософських поглядах, моральних поняттях, життєвому досвіді 

особистості, її уявленнях, думках та ін. Така системність визначається 

наявністю структурологічних зв’язків між різними галузями набутих 

особистістю знань. 

Моральні знання є результатом морально-пізнавальної діяльності учнів, у 

якій розкривається об’єктивна цінність і сутність досліджуваних моральних 

явищ і фактів (вчинків і дій). Тому в школі виховну роботу з формування 

етичних знань учнів не можна зводити лише до моральної освіти, пояснення 

моральних вимог і правил. Така робота повинна носити характер організованої 
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активної творчої морально-пізнавальної діяльності, яка б забезпечувала свідоме 

засвоєння школярами моральних знань, і прагнення дотримуватись їх у житті. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СУЧАСНІЙ 

ШКОЛІ 
 

Інновації (з італ. новина, нововведення) – нові форми організації праці та 

управління, нові види технологій. 

Інновація освіти – цілеспрямований процес часткових змін, що ведуть до 

модифікацій мети, змісту, методів, форм навчання й виховання, адаптації 

процесу навчання до нових вимог. 

Інноваційна спрямованість роботи вчителів визначається критеріями 

педагогічних інновацій, до яких належать: а) новизна, що дає змогу визначити 

рівень новизни досвіду. Розрізняють абсолютний, локально-абсолютний, 

умовний, суб’єктивний рівні новизни; б) оптимальність, який сприяє 

досягненню високих результатів за найменших витрат часу фізичних, 

розумових сил; в) результативність та ефективність, що означає певну стійкість 

позитивних результатів у діяльності вчителя; г) можливість творчого 

застосування в масовому досвіді, що передбачає придатність апробованого 

досвіду для масового впровадження в загальноосвітніх закладах. 

А які ж існують інноваційні технології навчання у сучасній школі? 

У сучасній українській школі використовують як традиційні технології 

навчання (пояснювально-ілюстративна, проблемна, програмована, 

диференційована та ін.), так і нові технології навчання (особистісно- 

орієнтована, групова, розвивальна, технологія формування творчої особистості, 

технологія навчання як дослідження, модульно-рейтингова, нові інформаційні 

технології). 

Групові (колективні) технології застосовувалися ще в середні віки. 

Сучасна технологія розроблена і апробована О. Рівином, В. Дяченко. Групова 

(колективна) технологія навчання передбачає організацію освітнього процесу, 

за якої навчання здійснюється у процесі спілкування між учнями 
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(взаємонавчання) у групах. Групові форми навчання дають змогу 

диференціювати та індивідуалізувати процес навчання, формують внутрішню 

мотивацію до активного сприйняття, засвоєння та передачі інформації, 

сприяють формуванню комунікативних якостей учнів, активізують розумову 

діяльність. Робота в групах (колективна) дає найбільший ефект у засвоєнні 

знань. 

Технології індивідуалізації процесу навчання. (А. Границька, 

В. Шадріков) – це організація освітнього процесу, при якій вибір педагогічних 

засобів та темпу навчання враховує індивідуальні особливості учнів, рівень 

розвитку їх здібностей та сформованого досвіду. Його основне призначення 

полягає в тому, щоб забезпечити максимальну продуктивну роботу всіх учнів в 

існуючій системі організації навчання. Головною перевагою індивідуального 

навчання є те, що воно дозволяє повністю адаптувати зміст, методи та темпи 

навчальної діяльності дитини до його особливостей, слідкувати за кожною дією 

та операцією при вирішенні конкретних завдань, за його рухом від незнання до 

знання, вносити вчасно необхідні корективи в діяльність як учня, так і вчителя.  

Ігрові технології навчання (Й. Гензерг). Технології ігрового навчання – це 

така організація освітнього процесу, під час якої навчання здійснюється у 

процесі включення учня в навчальну гру (ігрове моделювання явищ, 

«проживання» ситуації). Сьогодні віддають перевагу терміну «імітація» замість 

«гра» (акцент переноситься на внутрішню сутність дії). Навчальні ігри мають за 

мету, окрім засвоєння навчального матеріалу, вмінь і навичок, ще й надання 

учневі можливості самовизначитися, розвивати творчі здібності, сприяють 

емоційному сприйманню змісту навчання. [2] 

Інтегровані технології (П. Ерднієв) – припускає, що вчитель за 

можливості чітко визначає реакції, поняття, ідеї та навички, які мають бути 

засвоєні учнем, а потім за допомогою багатостороннього підходу допомагає 

учневі спрямувати власну діяльність на досягнення цих цілей. При цьому учень 

може діяти у власному темпі інновацій, заповнюючи прогалини у своїх знаннях 

або пропускаючи те, що вже засвоєно. Мультимедійні технології пов’язані із 

створенням мультимедіа-продуктів: електронних книг, енциклопедій, 

комп’ютерних фільмів, баз даних. У цих продуктах об’єднаються текстова, 

графічна, аудіо- та відеоінформація, анімація. Мультимедіа-технології 

перетворили комп’ютер на повноцінного співрозмовника, дозволили учням 

(будь-якого віку), не виходячи з навчальної аудиторії, будинку, офісу брати 

участь у конференціях, діалогах, вести кореспонденцію. Як принципово новий 

навчальний засіб електронна книга відкрила можливості «читати», аналізувати 

«живі» озвучені сторінки, Тобто можливості бачити, чути, читати. [1].  

Мережеві технології призначені для телекомунікаційного спілкування 

учнів з викладачами, колегами, працівниками бібліотек, лабораторій, установ 

освіти тощо. Телекомунікаційний доступ до баз даних здійснюється через 

всесвітню мережу Інтернет. Формами мережевої комунікації є: 

1) електронна пошта – призначається для обміну інформацією між 

суб’єктами зв’язку, здійснення консультування, організації дистанційного 

навчання; 
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2) телеконференція – дозволяє викладачеві та учням, що знаходяться на 

значній відстані одне від одного, організувати спеціальне навчання, 

обговорювати навчальні проблеми, брати участь у ділових іграх, практикумах 

тощо в умовах так званого віртуального класу. 

В Україні також розроблена та пропагується технологія інтерактивного 

навчання. 

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної 

активності, що має за мету створення комфортних умов навчання, за яких 

кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність. Суть 

інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за 

умови постійної, активної взаємодії всіх учнів; учитель і учень є рівноправними 

суб’єктами навчання. Інтерактивне навчання сприяє формуванню навичок і 

вмінь як предметних, так і загальнонавчальних; виробленню життєвих 

цінностей; створенню атмосфери співробітництва, взаємодії; розвитку 

комунікативних якостей. Технологія передбачає моделювання життєвих 

ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблем [2]. 

Найефективнішим технологіями на етапі мотивації навчальної діяльності 

й актуалізації опорних знань студентів є технології: «Вітер дме», «Дві правди й 

одна брехня», «Очікування», «Мікрофон», «Мультиголосування», «Два – 

чотири – всі разом», «Незакінчені речення» та ін. Наприклад, «Дві правди і 

одна брехня» передбачало формулювання трьох тверджень, пов’язаних з темою 

заняття, що дозволяє повторити матеріал, аргументуючи, чому вони вважають 

твердження правдивим чи неправдивим. Це допомагає нетрадиційним способом 

актуалізувати, оцінити знання студентів, сконцентрувати їх увагу на темі 

заняття, викликати інтерес до питань, що обговорюються, визначити завдання 

та очікувані результати. 

Етап засвоєння нових знань, формування вмінь, навичок, емоційно- 

ціннісних орієнтацій і ставлень, що передбачає озброєння знаннями, 

найдоцільнішими є такі технології: «Керована лекція», «Лекція з допомогою 

студентів», «Лекція з паузами», «Навчаючи – вчуся». 

На етапі узагальнення, систематизації знань, організації рефлексії 

пізнавальної діяльності використовую найчастіше «Оцінювальну дискусію», 

«Павутинку дискусії», «Прийоми роботи рефлексії наприкінці заняття», «Бліц – 

дискусію», «Одним словом» та ін., які сприяли розвитку самостійності 

мислення, міцності засвоєння знань. 
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