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СЕКЦІЯ  1. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ДО ЗДІЙСНЕННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ 
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ЕПТ «ПІДГОТОВКА МАЙБУТЬОГО ПЕДАГОГА ДО ЗДІЙСНЕННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ» НОВІ 

ПРОФЕСІЙНІ РОЛІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ 

 

Ми живемо у дивовижний час, час, коли світ навколо нас стрімко змінюється. 

Тому, вчитель, який працює з підростаючим поколінням, повинен бути готовим: 

змінюватись, визнавати свої помилки, розвиватися. Перед сучасним учителем стоїть 

безліч завдань. І найперше з них - розвиток індивідуальних здібностей дитини, 

диференційований підхід до навчання, формування творчої особистості Тому, сучасний 

педагог повинен бути освіченим, знати свою справу, завжди бути зацікавленим в 

удосконаленні своїх знань і педагогічної майстерності [4, с. 143]. 

Сучасні учні теж відрізняються від минулих поколінь. Вони потребують нових 

способів отримання знань та цікавляться сучасною наукою, вони є вільні у поглядах і 

діях, для них не існує аксіом і майже не існує авторитетів. У них багато запитань, і вони 

потребують відповіді на них. Тож, вони звертаються до вчителя, мами чи тата, будь-

якого дорослого, звіряючи при цьому варіанти відповідей із власними висновками. Тож 

поряд з сучасним учнем повинен бути вчитель , який йде в ногу з часом, є різнобічною 

людиною, не обмежується лише сферою свого предмета. Вимогливість і суворість не 

повинні закривати його здатності бути в процесі виховання помічником, порадником і 
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другом своїх учнів [5]. Він повинен бути сучасною інтелігентною людиною, 

обов'язково володіти новими технологіями. Тільки вчитель, котрий йде в ногу з часом, 

здатний зрозуміти своїх нових учнів і бути їм цікавим. 

Нова українська школа змінює всю систему освіти і самого вчителя. Сучасний 

педагог своєю творчою діяльністю в процесі освітньої роботи повинен вміти   

проектувати розвиток особистості, чітко уявляти, яким повинен стати його вихованець 

як громадянин. Досягаючи головної мети національного виховання - формування 

свідомого громадянина: патріота, вчитель має створювати умови для всебічного і 

гармонійного розвитку особистості, закласти основи громадянської свідомості, 

активності та відповідальності. 

Важливою морально-психологічною рисою вчителя має бути розумна любов до 

дітей. Це найголовніша риса у вчителя, як і сто років тому. Вони навчаються в того, 

кого люблять. Якщо сприймати дітей на одному рівні із собою, то можна навчитися від 

них не менше, ніж вони навчаться від вас. У моральному плані педагог повинен бути 

тим, ким він хоче зробити вихованця, має щиро бажати таким і всіма силами до цього 

прагнути [1, с. 67]. 

Досвід переконує, що успішно навчає і виховує учнів той вчитель, який глибоко 

знає свій предмет та систематично працює над своїм професійним розвитком. Поняття 

професійного розвитку вчителя в сучасних умовах розглядається як зростання його 

професійних досягнень завдяки накопиченню практичного досвіду і систематичного 

перегляду власного викладання і педагогічної взаємодії. Вчитель має вміти мотивувати 

учня: до розвитку, до знання предмета, до пізнання світу. Це можна зробити лише тоді, 

коли любиш свою працю, коли ти відповідальний і відкритий до світу. Без мотивації не 

буде результату [1, с. 69]. 

Важливою вимогою до  сучасного вчителя школи є володіння ним державною 

українською мовою. Важливими характеристиками культури мовлення є правильність, 

змістовність, доречність, достатність, логічність, точність, ясність, стислість, простота 

та емоційна виразність, образність, барвистість, чистота, емоційність. Учитель повинен 

мати хороший словниковий запас. Це професіонал- ерудит, який знає не лише свій 

предмет.  
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У діяльності вчителя особлива роль належить його вмінню володіти своєю 

емоційно-вольовою сферою. Підкреслюючи важливість для педагога володіння своїми 

почуттями, Сухомлинський писав, що «настрій діє блискавично, думка ж плентає десь 

позаду...». Емоції педагога проявляються, передусім, у наперед продуманій поведінці, 

відповідних емоціях “мажорного” чи “мінорного” характеру. Таке “перевтілення” 

вчителем здійснюється для того, щоб вплинути на учня, змусивши його пережити ту чи 

іншу ситуацію. Окрім того, вчителю необхідно виявляти емоції у несподіваних 

ситуаціях педагогічного процесу. Таке виявлення емоцій потребує розвинутого 

педагогічного самовладання, витримки, вміння. 

Для успішної роботи з дітьми вчителю потрібні такі вольові якості, як 

цілеспрямованість, ініціативність, дисциплінованість, самовладання, вимогливість до 

себе та інших. Особливо важливі для педагога витримка, винахідливість, емоційна 

рівновага, уміння володіти своїми почуттями [5]. 

Для ефективної діяльності вчителю потрібна така риса, як педагогічна 

спостережливість. Спостерігаючи за учнями на всіх етапах уроку і в усіх видах їх 

діяльності, вчитель отримує інформацію про вікові та індивідуальні особливості учнів, 

їхнє розуміння навчального матеріалу, ставлення до навчання, стосунки між учнями та 

їх поведінку, настрої і психічні стани дітей, їх реагування на зауваження та оцінку 

успіхів у навчанні и поведінці. Спостережливий учитель виховує спостережливість в 

учнів [2, с. 124]. 

Особисті якості вчителя в їх сукупності становлять його авторитет. Авторитет 

учителя - загальновизнана учнями та їхніми батьками значущість достоїнств учителя й 

заснована на цьому сила його виховного впливу на дітей. До таких достоїнств належать 

висока духовність, культура, інтелігентність, ерудиція, високі моральні якості, 

педагогічна майстерність [3, с.98]. 

Місія сучасного вчителя і школи - навчити дітей бути гнучкими у змінах. Також, 

легко адаптуватися і вміти навчатися впродовж усього життя. Щоб це вдалося, самому 

треба бути зразком. Завдання вчителя тепер - не просто передавати знання, а бути 

фасилітатором, модератором, помічником, щоб навчити дітей самостійно здобувати 

інформацію.  
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humanization of the content of school education as an analogue of social experience and a 

model of society’s requirements for the younger generation. The main carrier of the content of 

education is a textbook, so the development and creation of new generation textbooks is the 

primary task of national schooling [1]. 

The textbook theory as a conceptual basis for creating a textbook develops at the 

intersection of didactics, psychology and bibliography. However, for the development of this 

field of knowledge, foreign experience is interesting, in particular the activities of UNESCO 

in the field of textbook creation. 

It should be noted that the United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO) was established on February 16, 1945 and as of January 1, 2020 has 

188 member states. The headquarters is located in Paris (France). The main objective of the 

organization is to promote peace and security by expanding cooperation between peoples in 

the sphere of education, culture and science. In the field of education, UNESCO studies the 

development of its content, information technologies, social changes and human rights; at the 

same time, the works of UNESCO scientists involved in the development and creation of 

school textbooks are of great interest [2]. 

Nowadays, the importance of textbooks is extraordinary, especially given the current 

problem of organizing distance learning during quarantine. Public authorities and civil society 

organizations use them to determine what knowledge to pass on to the next generation and 

what competencies need to be developed. Textbooks often become political levers because 

they reflect the educational canon of society and the constant reform processes that shape it. 

At the same time, by selecting content, textbooks can have a significant impact on a country’s 

development, building civil society, knowledge of human rights and education for sustainable 

development, empowering young people to develop freely. These are the tasks set before 

UNESCO staff as for the development and implementation of textbooks. We should mention 

that textbook authors, publishers and educators, as well as the governments of the Member 

States of the United Nations Organization, are actively involved in these processes. 

It should be noted that in the period of the global pandemic, growing violent 

extremism, changing the perception of national identity, increasingly globalized and diverse 

communities see a special role and potential of UNESCO in the educational media. The need 

for education that promotes peace, social justice and global citizenship has become more 
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urgent in today’s globalized world. The task concerning writing and implementing textbooks 

by 2030 is to develop effective tools that allow textbook authors to consider the problems of 

education for sustainable development on the basis of scientific-methodological and 

educational achievements, which at the same time must be practical, interesting and relevant 

for students. These processes successfully demonstrate that school textbooks are an important 

indicator of the quality of education for the sustainable development of society. In particular, 

there is a trend today where subjects such as mathematics and geography can play important 

role, such as science and geography, in promoting sustainable development, peace and global 

citizenship. 

The provision of quality educational services in general secondary education 

institutions largely depends on the textbook. In situations where the teacher is not very well 

prepared, the textbook is a guide and support in the process of teaching an academic 

discipline. For the student, the textbook is the basis for systematic educational activities, for 

consolidation of knowledge and further self-improvement. Thus, in terms of content and 

teaching methods, the quality of school textbooks is of the utmost importance. 

It should be noted that the activities of UNESCO in the twentieth century was aimed at 

promoting the development, publishing and distribution of quality textbooks, primarily 

through the training of qualified experts in various fields and financial support of national 

publishing industries, as well as the training of qualified specialists. Therefore, UNESCO 

programs in this direction were focused on helping to solve problems in the preparation and 

evaluation of textbooks in different countries [3, p.4-5]. 

For example, UNESCO and the Georg Eckert Institute (GEI) have a long history of 

cooperation on the issue of textbook revision, dating back to the time when the Georg Eckert 

Institute and UNESCO worked together to reconcile former hostile countries after World War 

II. Since then, improving the quality of textbooks remains the main focus of cooperation 

between these institutions. To this end, the Georg Eckert Institute and UNESCO have 

published several important handbooks and expert studies, including the UNESCO Guide to 

Textbook Research (1999/2010), the International Status of Holocaust Education Study 

(2014) and the recent Toolkit Review / adaptation of curricula, school textbooks and other 

educational materials to eliminate cultural, religious and gender stereotypes”(2017). In recent 

years, UNESCO’s cooperation with institutions, including the Mahatma Gandhi Institute for 
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Education for Peace and Sustainable Development, has intensified, and cooperation with the 

Georg Eckert Institute on the implementation of humanitarian ideas in school textbooks 

continues [4]. 

Thus, UNESCO is emphasizing today that it is time to rethink all subject areas, given 

the interrelated challenges facing modern society around the world. For example, social 

science education emphasizes the unification of the human community and the strengthening 

of the concept of solidarity not only within an individual community but also globally. This, 

in turn, leads to the realization that global problems require global solutions and cooperation, 

as well as the desire to work actively with others for the peaceful and sustainable future. 

However, long-term peace can only be achieved in the society that respects different cultures 

and human rights, promotes social justice and maintains the economic viability of present and 

future generations. Peaceful coexistence requires educating citizens in the process of 

equitable distribution of limited resources and expressing dissent in the democratic way, 

rather than resorting to violent extremism. 
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ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ВЧИТЕЛЕМ ГЕОГРАФІЇ 

 

Швидкоплинні зміни у суспільстві, спричинені загостренням економічних, 

соціальних, екологічних, а наразі й санітарно-гігієнічних проблем, призводять до 

пошуків нових шляхів його гармонізації. Саме це пояснює актуальність сучасних 

розвідок щодо емоційного інтелекту (EQ).  

Підвалинам емоційного інтелекту присвячено чисельні дослідження теоретиків і 

практиків. У тренерів, коучів, психологів, а також у багатьох вчених є власні бачення 

моделей емоційного інтелекту.  

Загально відомо, що термін «емоційний інтелект» з'явився в 1960 році в роботах 

Майкла Белдока [1, с. 48]. Але сама ідея набула успіху після виходу науково-

популярної книги «Emotional Intelligence» Деніела Гоулмана. В якій він зазначає, що 

поняття емоційний інтелект вперше було сформульовано психологами Джоном Маєром 

і Пітером Саловеєм у 1990 році [2, с. 7]. Втім, основні складники EQ були визначені 

Джоном Гоулманом у 1995 році. До них належать самопізнання, саморегуляція, 

соціальні навички, емпатія та мотивація.  

Отже, у загальному розумінні емоційний інтелект розглядається як вміння дати 

раду своїм і чужим емоціям: точно зрозуміти, оцінити і виразити їх. Крім того, до його 

складників варто віднести вміння розпізнавати емоції, негативні і позитивні почуття, 

відокремлювати особисте сприйняття від реальних фактів [3, с. 25]. Людина, яка 

розвиває свій емоційний інтелект має більше шансів максимально сконцентруватися та 

вирішити поставленні перешкоди в разі кризової життєвої ситуації, налаштуватися на 

систему дружніх і відкритих взаємин з оточуючими людьми, не піддаватися впливу 
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стресу. Низький емоційний інтелект в свою чергу призводить до поганого психічного 

стану і характеризується страхом, самотністю, нестабільністю та агресією, що може 

призвести до летальних випадків.  

Особливе значення має усвідомлення власного рівня розвитку EQ для майбутніх 

педагогів. Закордоном концепція емоційного інтелекту зазнала широкого поширення в 

освіті, започатковано програми «соціального й емоційного навчання» (SEL) [2, с. 9]. На 

нашу думку, з такими програмами доцільно знайомитися студентам педагогічних 

закладів вищої освіти. 

Доволі актуальною є проблема розвитку EQ у майбутніх вчителів географії. Це 

пояснюється тим, що підвищення ефективності навчання географії та модернізація усієї 

географічної освіти стає нагальною потребою сучасного суспільства, обтяженого 

економічними та екологічними кризами. Отже, будь-якому вчителю географії потрібно 

знати особливості формування та розвитку емоційного інтелекту не лише у себе, а й в 

учнів.  

Знання щодо основ EQ дадуть змогу розвивати міжособистісну взаємодію учнів з 

урахуванням їхніх емоційних настроїв, оминаючи конфлікти та стресові ситуації, а 

також призведуть до успішно вирішення проблем індивідуально-особистісного 

розвитку дітей. 

До того, у процесі навчання географії формується, поміж інших предметних 

компетентностей, емоційно-ціннісне ставлення до довкілля та людської діяльності в 

ній. Ця компетентність полягає у здатності учнів реалізовувати у своїй життєдіяльності 

екологічні погляди, дотримуватися правил поведінки у природі, відчувати її красу і 

отримувати позитивні емоції від спілкування з природою. Саме вчитель географії 

повинен пробуджувати бажання пізнавати і розкривати секрети матінки-природи. 

Таким чином, розуміння емоційного інтелекту дуже важливе для майбутніх 

учителів географії. Адже чим більше вони пізнають себе, тим краще знаходять 

гармонію з навколишнім світом та зможуть у майбутньому закласти основи такої 

гармонії у своїх учнів.  

Вивчаючи проблему емоційного інтелекту, ми аналізували роботи багатьох 

вчених, які так чи інакше формулювали власні теорії та концепції щодо її розв'язання. 

Найчастіше вони декларують значення емоційного інтелекту в різних сферах людської 
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діяльності − в кар’єрі, сім’ї, особистому житті. Натомість, на нашу думку, це не аби як 

важливо в освіті, адже саме в школі потрібно вчити дітей розуміти свої та чужі емоції, 

вміти їх контролювати та не боятися показувати. Рівень розвитку емоційного інтелекту 

безсумнівно впливає на мотивацію та активність дитини. Високий емоційний інтелект 

дозволяє краще, швидше й продуктивніше навчатися, долати труднощі з позитивним 

настроєм і тверезо аналізувати помилки та вміти їх виправляти.  

Без сумніву, розвиток емоційного інтелекту є необхідністю всебічно розвиненої 

особистості учня, яка в свою чергу призведе до формування емоційних 

компетентностей, що є потужним інструментом для підвищення рівня емоційного 

інтелекту. Ті, хто володіють своїми емоціями краще контактують з людьми і 

отримують більше позитиву від спілкування. Такі люди швидше приймають будь-які 

рішення та отримують бажане, адже вміють контролювати свій розум та емоції, що дає 

змогу чітко формувати свої бажання і долати проблеми ще на етапі їх зародження. 

Основна мета педагога – це виховати духовно збагачену особистість, розкрити 

життєвий та творчий потенціал кожної дитини. Завдання вчителя географії виховати в 

своїх учнів любов до всього живого, що нас оточує, навчити розуміти довкілля, а також 

цінувати, берегти і раціонально використовувати ресурси природи. Адже емоційний 

інтелект – це свого роду сукупність якостей, знань умінь та навичок, які в свою чергу 

потребують постійного збагачення та вдосконалення. 
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УМОВИ ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ГУМАНІСТА 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

В системі сприйняття вчителя-гуманіста початкової школи значущим є: глибоке 

знання змісту всіх предметів та особливостей їх побудови, нормативних документів, 

якими він має керуватися у своїй роботі; методів, прийомів, форм та засобів організації 

навчання у відповідності з особливостями (типом) навчального предмета; знання вимог 

до результатів навчання молодших школярів, до їх усного і писемного мовлення та 

критеріїв оцінювання знань, умінь та навичок учнів; володіння знаннями про 

психофізіологічні особливості молодших школярів; вміння реалізовувати цілі і 

завдання навчання; здійснення самоаналізу власної діяльності.  

Окрім означених якостей, для успішного навчання та розвитку учнів, гуманний 

вчитель повинен розуміти учня, його психіку, поведінку, мати оптимістичне ставлення 

до його навчальних можливостей. Гуманістична спрямованість діяльності вчителя 

передбачає готовність до створення такого освітнього середовища, в якому найбільш 

яскраво проявляється внутрішня сутність кожної дитини.  

Саме тому, у професійній підготовці майбутнього вчителя початкової школи 

важливе місце має займати розвиток особистісних якостей студента, формування 

переконання у необхідності гуманізації навчально-виховного процесу в сучасній школі.  

По-перше, мета освітнього процесу, у якому формується особистість майбутнього 

вчителя початкової школи, має бути спрямована на розвиток самоактуалізованої 

особистості студента, який прагне до максимальної реалізації своїх можливостей, 

здатної на свідомий вибір у різних педагогічних ситуаціях, а основними рисами цього 

процесу є: довіра між викладачем та студентом, організація навчання з позиції інтересу 

майбутнього фахівця, висока культура спілкування, спрямованість на активність дій 

студентів, бачення перспектив розвитку.  
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По-друге, для становлення вчителя-гуманіста, побудови ним на практиці 

гуманістично орієнтованої навчально-виховної діяльності актуальним є: вивчення ідей 

гуманізації освіти, збагачення педагогічної свідомості творчими доробками педагогів-

класиків (В. Сухомлинським, Я. Корчаком, Ш. Амонашвілі, К. Ушинським та ін.), 

усвідомлення сутності гуманістичного підходу до особистості дитини, усвідомлення 

принципів особистісно зорієнтованого навчання; напрацювання педагогічних прийомів 

та методів втілення гуманної педагогіки у практику педагогічної діяльності; володіння 

уміннями зі створення матеріально-технічних умов для функціонування навчально-

виховного процесу початкової школи на засадах гуманізму. 

По-третє, структура середовища існування та розвитку особистості майбутнього 

вчителя повинна включати три основні компоненти: соціальний (особистий приклад 

кожного, їх діяльність, досвід, поведінка, взаємовідносини тощо); інформаційний 

(правила внутрішнього розпорядку, традиції закладу освіти, інформаційні засоби, 

вимоги, побажання тощо); соматичний (умови навчання, проживання та побуту, 

ергономічні вимоги тощо). 

Саме такий підхід допоможе майбутньому вчителеві початкової школи краще 

пізнати індивідуальні особливості кожного учня і здійснити педагогічну підтримку у 

процесі спрямування його розвитку.  
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ЗМІСТ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 

ПЕДАГОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ 

 

Гуманізація та демократизація освітнього процесу у закладі вищої педагогічної 

освіти змінюють життя особистості (як суспільне, так і індивідуальне) кожного його 

учасника та потребують упровадження нових підходів до виховання здатності до життя 

в демократичному середовищі. Ідеї духовно-морального становлення особистості, 

розвитку її критичного мислення, мотивації діяльності упродовж життя пов’язують з 

творчістю, інтелектом і сформованістю педагогічного світогляду.  

Якщо цілісний розвиток особистості означає розвиток всіх її якостей, то 

природне узагальнення досвіду спостереження, експериментування тощо допомагає 

формуванню гуманістичної та демократичної свідомості. Адже зовнішнім виявом таких 

перетворень є пріоритет моралі, відхід від диктатури людини над людиною і реалізація 

права людини на вибір предмета, способів діяльності, позитивна мотивація діяльності, 

вдосконалення здібностей людини тощо. До того ж, перебіг багатьох перетворень у 

сучасній освіті здійснюється в межах становлення самостійності, активності, розвитку 

індивідуальності.  

Створення можливостей для самостійного вивчення дисциплін надається, 

зрештою,  великою увагою до діяльності, розв’язування задач тощо [1; 2; 3]. Усі 

важливі результати у становленні студента –  саморозвиток, самовиховання, 

самореалізація, педагогічний світогляд – забезпечуються все ж збільшенням творчого 

компонента змісту освіти, його індивідуалізацією, комплексністю, зрештою, цілісністю. 
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Зрозуміло, що для забезпечення такої позиції особистості недостатньо створити простір 

щодо вираження їхньої творчості, а передовсім виявити індивідуальні вподобання 

кожного, спостереження за тим, наскільки швидко студенти оволодівають 

відповідними навичками, наскільки легко досягають успіху, чи виявляють 

самостійність і творчість у власній діяльності тощо.  

Якщо всі учасники освітнього процесу наділені статусом суб’єкта власної 

діяльності, то стосунки між ними – суб’єктно-суб’єктні, і взаємодія між ними є 

гуманною, партнерською. Студент, включений в освітній процес, має статус суб’єкта і 

взаємодіє з педагогом на рівних. Педагог (також завдяки статусу суб’єкта) виконує 

свою ділянку роботи, а значить, стимулює перебудову уже відомих способів дії, пошук 

нових комбінацій. Лише так вчаться прагнути самостійно вирішувати ситуацію, 

гордитися собою [1, c. 37]. І найголовнішим завданням, успіх вирішення якого 

залежить від педагогічної майстерності, є формування здатності реалізувати стосовно 

особистості розвивально-орієнтований підхід. Адже важливо в певному порядку 

розподілити молодих людей за принципом індивідуальних уподобань, що веде за 

собою вільний вияв творчої активності, самостійності, ініціативи, емоційне 

задоволення результатом. 

Набуваючи освіту, молодь «повинна усвідомлювати, що громадянське 

суспільство й демократія – це не лише свобода, але й помножена на свободу 

відповідальність» [2, с. 123], відповідальність перед суспільством. І лише так «молодь 

переконується, що саме від неї залежить їхня власна доля та доля суспільства, 

держави» [2, с. 123].  

Відомо, що гуманітаризація інформації здійснюється шляхом нарощування 

питомої ваги предметів гуманітарного та естетичного циклів [1, с. 118–119]. Виявом 

справжньої гуманізації змісту освіти є зосередженість на актуальних і перспективних 

інтересах людини, створення умов для індивідуалізації та диференціації освітнього 

процесу. Дисципліни, які репрезентують людину і сприяють формуванню у її 

свідомості людяності та порядності, допомагають орієнтуватися на моральні цінності, 

гуманізувати зміст освіти. Тому сприймання глибин духовно-емоційного життя 

українців (не лише розумом, а й серцем, почуттями), пізнання їхніх ціннісних 
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орієнтацій допоможуть забезпечити духовний розвиток дітей чи дорослих, стати 

засобом формування людяності. 

Велике значення для гуманізації має вивчення історії, рідної мови та літератури, 

всі предмети, які помітно впливають на становлення національної свідомості. 

Ознайомлення із життям наших предків, їхніми ідеалами, боротьбою за кращу долю, 

подвигами, повернення до історичної пам’яті, до почуття національної гідності 

допомагають утвердженню духовних цінностей, переживанню радості, страждання, 

гідності, великодушності й інших ідеалів добра, на які завжди орієнтувався український 

народ. 

Якщо зміст загальнокультурної, загальнонаукової і технологічної підготовки 

молоді, прилучення їх до загальнолюдських і національних цінностей визначає 

інваріантна складова у базовому навчальному плані, то варіативна частина охоплює 

регіональний і університетський блоки (і формується освітнім закладом з урахуванням 

особливостей регіону, типу закладу, індивідуальних інтересів і запитів студентів). 

Формування ж індивідуальної освітньої траєкторії для здобувачів освіти реалізується за  

можливості самостійно обирати вибіркові компоненти та виконувати освітньо-наукову 

роботу згідно з індивідуальним планом роботи (з можливістю змінювати свій 

індивідуальний навчальний план за погодженням з викладачами). Усі ці демократичні 

зміни є свідченнями гуманізації освітнього процесу та змісту освіти. 

Людина все ж повинна розвиватися відповідно до соціальних умов, у яких їй 

випадає жити (не ігноруючи закони власного буття). Лише в умовах свободи і права на 

вибір, коли не сковуються творчі сили людини, процеси її становлення проходитимуть 

повноцінно. 
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ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

УКРАЇНИ 

 

Сучасні проблеми закладів вищої освіти охоплюють процеси гуманізації 

освітнього процесу, визначені у Державній національній програмі «Освіта. Україна 

ХХІ століття» [3], у Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, 

де вказано, що «ідеалом виховання є гармонійно розвинена, високоосвічена, соціально 

активна й національно свідома людина, що є носієм кращих надбань національної та 

світової культури, здатна до саморозвитку і самовдосконалення» [1].  

Гуманізація освітнього процесу ЗВО передбачає «диференціацію та 

індивідуалізацію навчання, розкриття індивідуальності кожного студента» [2, с.34] і 

має бути спрямована на формування у студентської молоді творчого мислення, 

здатності працювати на партнерських засадах, до прийняття швидких, адекватних 

рішень, тобто вільної, комунікабельної особистості із власною життєвою позицією, 

поглядами та переконаннями. Зміна соціально-орієнтованої парадигми на особистісно-

орієнтовану зумовлює потребу у змінах змісту, форм, принципів та методів освітнього 

процесу для повномірного розкриття потенціальних можливостей особистості 

студента, надання їй прав у плануванні, організації освітнього процесу. Тому 

актуальним є пошук шляхів підвищення ефективності освітнього процесу на 

гуманістичній основі. 

Гуманістичні засади вищої української освіти розглянуто сучасними науковцями 

О.Вовком, Г.Баллом, І.Бехом, А.Бойко, Т.Князевою, Н.Майбородою, О.Островерх, 

І.Похило, М.Смирновою. У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях 
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гуманістичні цінності складають честь, добро, відповідальність, справедливість, 

совість, обов’язок, гідність. Саме на основі цих цінностей ми вбачаємо гуманізацію 

освітнього процесу закладів вищої освіти.   

У наукових розвідках Н.Майбороди наголошено на необхідності створення нових 

підходів до всього освітнього процесу навчального закладу, зокрема, серед  основних 

напрямів виділяються демократизація студентсько-викладацьких взаємовідносин, 

створення «сприятливої атмосфери співробітництва, зниження монологічного викладу 

матеріалу та дублювання інформації, яка може бути отримана з доступних джерел», 

перехід від монологічного спілкування в колективі на діалогічне спілкування, зміна 

методів навчально-виховного процесу, зокрема, активізація творчої діяльності 

студентів, стимулювання їх ініціативності, інтелектуально-пізнавальної діяльності [4, с. 

49], гуманістичне ставлення, повагу до студентської особистості, орієнтацію на 

співпрацю, партнерські відносини, суб’єктивізацію освітнього процесу тощо. 

Серед основних напрямів гуманізації освітнього процесу у закладах вищої освіти 

ми виділяємо: необхідність врахування потреб, можливостей, індивідуальних творчих 

нахилів та здібностей кожної студентської особистості, активізація всієї навчально-

пізнавальної діяльності як аудиторної, так і позааудиторної роботи, підтримка 

професійного та громадянського самовизначення, здійснення індивідуального підходу 

до навчально-пізнавальної діяльності студентської молоді та індивідуалізацію 

навчання, побудова освітнього процесу на особистісно-орієнтованих принципах 

навчання та виховання, орієнтація на загальнолюдські ідеали та цінності, повага та 

розуміння студентської особистості, стимулювання їх всебічного саморозвитку, 

створення сприятливих умов для розкриття індивідуальних творчих здібностей 

кожного студента.  

Формування багатогранної, цілісної, всебічно розвиненої особистості студента 

може здійснюватися лише через гуманізацію всього освітнього процесу у закладі вищої 

освіти, враховуючи такі педагогічні умови: 

– активізація суб’єкт-суб’єктної едукації та комунікації;  

– створення належного психологічно-емоційного клімату; 

– спрямування на індивідуальну творчу активність, ініціативність, самоосвіту, 

самовиховання, самодіяльність та саморозвиток кожного студента;  
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– інтеграція індивідуальних та фронтальних, традиційних та інноваційних форм 

та методів діяльності студентів та викладачів;  

– співробітництво, толерантність та взаємодопомога студентів та викладацького 

персоналу під час аудиторної, так і позааудиторної роботи та дозвіллєвої діяльності;  

– активізація діяльності органів студентського самоврядування; 

– стимулювання студентської активності у проблемних групах, наукових 

гуртках та колективах, предметних олімпіадах, спортивних секціях, спартакіадах та 

змаганнях; 

– залучення студентів до управління, організації освітнього процесу у закладі 

вищої освіти; 

– залучення студентів до науково-педагогічної, спортивно-оздоровчої та 

культурно-масової діяльності; 

– налагодження житлово-побутових умов студентів; 

– урізноманітнення та покращення культурного, спортивного дозвілля 

студентів; 

– заохочування, відзначання (нагородження, преміювання тощо) кращих 

студентів; 

– захист правових і соціальних інтересів студентів. 

Отже, гуманістичне спрямування освітнього процесу закладів вищої освіти має 

бути спрямоване на індивідуалізацію навчально-виховного процесу, стимулювання 

студентської ініціативи, розширення можливостей самоврядування, самоосвіти та 

самовдосконалення, підтримка реалізації студентами власної внутрішньої свободи, 

творчих нахилів і здібностей, формування потреби та прагнень у досягненні 

поставлених цілей у співпраці із іншими членами суспільства на гуманістичних 

засадах.   

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Витяг з Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти 

https:// web.posibnyky.vntu.edu.ua/icgn/6macko_robkuratoriv_akademgrup/dodg.html 

2. Вовк О.Р. Провідні тенденції гуманізації освіти: теоретичний аналіз. Наукові 

записки НДУ ім. М.Гоголя. Психолого-педагогічні науки. 2014. №1. С.30–34. 



27 
 

3. Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ століття». К.: Райдуга, 

1994. 61с. 

4. Майборода Н. В. Гуманізація – найкоротший шлях до особистості: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної майстерні (Кременчуцький педагогічний коледж 

імені А. С. Макаренка, 13 вересня 2019 року) / [редактор-упорядник: О. В. Діброва. –

Кременчук: Методичний кабінет, 2019. С.49 ̶ 52. 

 

Ковшар О.В.  
доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільноїосвіти 

Криворізький державний педагогічний університет,  
м.Кривий Ріг 
Хріник Є.О.,  

аспірант кафедри дошкільної освіти, 
Криворізький державний педагогічний університет,  

м. Нікополь 
 

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО ГУМАНІЗАЦІЇ 

ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ  

 

Однією з важливих проблем розвитку суспільства була і залишається проблема 

вдосконалення освіти і виховання підростаючого покоління. Наше суспільство не 

виняток, воно сьогодні замовляє, насамперед, гуманну особистість, здатну до 

творчості, ініціативи, саморозвитку, самоосвіти. 

Відомо, що формування та розвиток гуманної дитини молодшого шкільного віку 

залежить від вчителя. Якщо майбутні вчителі початкових класів усвідомлюють 

важливість завдання формування в учнів ціннісного ставлення до навколишнього світу 

і самого себе, то їх знання набувають ціннісного значення. 

Питання гуманістичної спрямованості розвитку сучасної педагогічної теорії й 

практики аналізуються у працях провідних вітчизняних учених таких, як 

Ш.О. Амонашвілі, І.Д. Бех, А.М.  Бойко, О.І. Виговська, О.І. Вишневський, І.Л. Волков, 

С.У. Гончаренко, Т.І. Гончарова, Н.М. Дем’яненко, Є.М. Ільїн, Б.З. Козак, 

В.Г. Кремень, С.М. Лисенкова, Л.І. Макарова, Л.С. Нечепоренко, В.М. Оржеховська, 

Н.С. Побірченко, С. Русова, О.Я. Савченко, Г. Сковорода, С. Соловейчик, 

В.О. Сухомлинський, В.Ф. Шаталов та інших. 
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Проблема формування гуманізації освітнього простору початкової школи 

надзвичайно складна, багатогранна та недостатньо досліджена. 

Гуманізація будь-якої сфери суспільного життя вимагає поширення та 

утвердження гуманістичних принципів, які, у свою чергу, зорієнтовані на виховання 

ставлення до людей, сповненого любові, турботи про людське благо, поваги до 

людської гідності [4, с. 266]. Виходячи з цього, сучасні дослідники пропонують під 

«гуманізацією освітнього простору» розуміти зміну змісту освіти, збільшення в ньому 

долі гуманітарних знань і цінностей загальнолюдської культури в цілому; 

демократизацію педагогічного спілкування, створення в кожному навчальному закладі 

належного морально-педагогічного клімату; звернення до мотиваційно-споживчої 

сфери дитини. 

Проте, на думку Н. Осухової, усе назване є тільки необхідними аспектами 

вирішення проблеми гуманізації, а найбільш повне і глибоке розуміння сутності 

гуманізації освітнього простору — це «...олюднення особистості кожного педагога та 

кожної дитини» [7, с. 32].  

Подібна думка висловлюється і в українському педагогічному словнику за 

редакцією С.У. Гончаренка, де гуманізація освітнього простору визначається як 

«процес переосмислення, переоцінки всіх компонентів педагогічного процесу у світлі 

їхньої людинотворчої функції», а гуманна освіта — як особистісно зорієнтована освіта, 

що проголошує особистість найвищою соціальною цінністю [6, с. 32]. 

Отже, гуманізація освітнього простору початкової школи — багатоплановий 

процес, що передбачає єдність загальнокультурного, соціально морального й 

професійного розвитку особистості і може розглядатися в теоретичному та 

прикладному аспектах. 

Готовність до діяльності розглядається науковцями у широкому та вузькому 

значенні. У широкому значенні поняття «готовність до діяльності» трактується як 

готовність до життєвої практики в цілому, до входження в нову сферу, до 

самореалізації у творчій діяльності, до перенесення знань і способів діяльності з однієї 

сфери в іншу, до діяльності в нових умовах, що постійно змінюються, до адекватної 

самооцінки. У вузькому значенні «готовність до педагогічної діяльності» — сукупність 

властивостей і якостей особистості учителя, що адекватно відображає структуру його 
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педагогічної діяльності як вирішальну умову швидкої адаптації випускника вищого 

навчального закладу до специфічних умов педагогічної праці, як можливість до 

подальшого професійного вдосконалення [5, с. 94]. 

Узагальнюючи підходи вчених до готовності як до результату професійно-

педагогічної підготовки майбутнього вчителя, можна стверджувати, що готовність є 

цілісним стійким утворенням і має ряд позитивних якостей: ґрунтується на досвіді, 

легко актуалізується; є стійкою, не потребує постійно нового формування у зв’язку з 

непередбаченою педагогічною ситуацією; є динамічною, піддається розвитку і може 

досягати більш високих рівнів. 

Підготовка майбутніх учителів у світлі гуманістичної парадигми полягає у 

формуванні гуманістичної спрямованості педагогічної діяльності. Під гуманістичною 

спрямованістю слід розуміти єдність мотиваційно-ціннісних орієнтацій особистості, в 

основі якої — ставлення до людини як найвищої цінності. Вона визначає, стимулює всі 

види і форми взаємин учасників педагогічного процесу, зміст діяльності вчителя. 

Гуманістичну спрямованість майбутнього вчителя визначаємо як професійну 

властивість, що є основою прояву в учнів поваги до інших, відповідальності, турботи, 

творення добра. Безперечно, гуманістичну спрямованість зумовлюють моральні 

потреби, які є певним станом особистості. Відмітимо, що в основі гуманістичної 

спрямованості вчителя має бути потреба у гуманній діяльності [8, с. 44]. педа 

Можливими шляхами підготовки майбутніх учителів до гуманізації освітнього 

простору початкової школи можуть бути: 

• створення позитивної мотивації і особистої установки студента на розуміння, 

оволодіння системою знань і вмінь з гуманізації педагогічного процесу в школі; 

• гнучкість, варіативність, відкритість змісту і організаційних форм навчання 

по відношенню до індивідуальних особливостей студентів і умов підготовки шляхом 

вільного вибору ними (студентами) спецкурсів і спецсемінарів з педагогічної тематики; 

• включення до навчальних планів спецкурсу «Підготовка вчителя-гуманіста у 

ВНЗ»; 

• орієнтація на творчість та неповторність кожного студента; 

• кардинальна зміна стилю та системи взаємодії учасників педагогічного 

процесу ВНЗ.  
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• створення високоефективної системи підготовки викладачів педагогічних 

дисциплін вищої школи, здатних до реалізації гуманістичної парадигми навчання. 

Проблема формування готовності майбутніх учителів початкових класів до 

гуманізації освітнього простору початкової школи за змістом визначається 

протиріччям, яке сьогодні існує між традиційною системою навчання дітей молодшого 

шкільного віку та новими соціально-педагогічними умовами.  
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ГУМАННА ПЕДАГОГІКА – ПЕДАГОГІКА МАЙБУТНЬОГО 

 

«Скажуть: це ж дрібниця – Педагогічна Посмішка – в  порівнянні сучасними 

потужними засобами навчання! 

Відповідаю, а якщо посмішка подарує дитині більш потужний  імпульс життя, 

ніж усі принципи, методи і комп’ютери  разом, це дрібниця?» 

 (Ш.О. Амонашвілі) 

Педагогіка стоїть вище всіх наук і творить рівень життя. Частиною гуманної 

педагогіки є «посмішка». Посмішка вчителя має бути особливою. Вона живе в серці, і 

для кожної дитини особлива тільки для неї. Щира, добра, тепла, світла, спокійна, йде 

від серця і пронизана любов’ю. Посмішка – прояв життя, і яка це буде шкода, якщо 

вона не викличе посмішку. 

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства особливого значення набуває 

необхідність утвердження гуманістичних цінностей добра, справедливості, честі, 

гідності, совісті, обов’язку, відповідальності. Гуманізація освіти належить до 

визначальних цінностей, є умовою і результатом якісної шкільної освіти ХХІ століття.  

Людина – це не просто носій певних соціально-професійних функцій, а рушійна сила 

розвитку світової культури. Тому головною проблемою суспільства є виховання 

Благородної Людини. 

У школі має бути вчитель, в якого можна черпати знання, як воду з криниці, який 

вміє дослідити душу дитини і серцем дійти висновку: добро має панувати у школі і 

ніякої байдужості. 

Гуманне педагогічне мислення, як вічна істина і як стрижень будь-якого вищого 

педагогічного вчення і спадщини, таїть в собі можливість для постійного оновлення 
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життя школи, для багатогранної творчої діяльності вчителя та вчительських колективів. 

Гуманне педагогічне мислення запалює іскри для народження різних і нових 

педагогічних систем в залежності від конкретних історичних, соціальних, національних 

і економічних умов, для виникнення особистого творчого педагогічного досвіду, «своїх 

методів і форм» [1, с. 7]. 

Велике значення має постановка процесу навчання в школі. Він повинен мати 

гуманістичну й творчу спрямованість, а навчання повинне бути радістю пізнання. Саме 

шляхом показу прекрасного в концепціях, теоріях, формулах, законах відбувається 

виховання в учнів поваги до могутності знань, відповідального ставлення до навчання. 

На цій основі формується в них прагнення засвоїти та зберегти у своїй пам’яті все те 

істотно важливе, що потрібне для подальшого життя і праці. 

Навчання учнів умінню вчитися – важлива передумова гуманізації навчального 

процесу [2, с. 80-81]. 

Школа майбутнього є школою індивідуального і групового навчання за 

індивідуальною методикою, яка відповідає здібностям і можливостям кожної дитини. 

Таким чином організовано навчання у школах найбільш цивілізованих країн світу. У 

цьому, очевидно, і полягає головне питання реформи шкільного процесу навчання. 

Потрібно зацікавлено, аргументовано, спираючись на фактичний рівень знань і досвід 

життя учня, показати його самого собі, закономірність розвитку його реальних сил, 

переконати, що всі достоїнства залежить від нього самого, від рівня його 

самосвідомості та вміння будувати своє життя. Для цього потрібно організація 

особистісно-рольової діяльності учня в колективі, у ході якої саме життя спонукала б 

його розуміти свої обов'язки, права і самого себе як творця власної особистості. тут 

важливо гуманно викликати в учня захоплені самоорганізацію процесу навчання, щоб 

він з на своєму власному досвіді переконався у можливості самовдосконалення своїх 

здібностей. Саме цьому сприяє гуманна педагогіка [2, с. 82] 

Гуманна педагогіка – це велика мудрість, у якій стверджується педагогіка світла. 

Гуманна педагогіка – це та, яка може наблизити дитину до пізнання самих себе. 

Обов’язок вчителя – дати радість пізнання. Учитель – творець, який дозволяє дитині 

відкрити самого себе. Він віддається безкорисливо, щоб продовжити себе у своїх 

вихованцях, дати їм крила для польоту у життя. 
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Гуманна педагогіка визначає характер вчителя у трьох якостях: доброта, щирість, 

відданість. 

У своїх працях з педагогіки, особливо в останніх «Без серця, що зрозуміємо», 

«Посмішка моя, де ти?», «Чому не прожити нам життя героями духу», «Істина школи» 

Ш.О.Амонашвілі стверджує, що гуманно-особистісна педагогіка заснована на 

класичній формулі: дитина не тільки готується до життя, але вже живе... 

Відповідаючи на питання про зміст поняття "гуманна педагогіка", сам  

Амонашвілі каже: "Ця педагогіка сприймає дитину такою, як вона є, погоджується з її 

природою. Вона бачить у дитині її безмежність, усвідомлює її космічність і веде, готує 

її до служіння людству протягом усього життя. Вона затверджує особистість в дитині 

шляхом виявлення її свобідної волі й будує педагогічні системи, процесуальність яких 

визначає любов учителя, оптимізм, високо духовна моральність. Вона заохочує 

педагогічну творчість і закликає до педагогічного мистецтва. 

Гуманно-особистісний освітній процес приймає дитину такою, якою вона є, 

наповнюючи творчою любов’ю, бо кожен предмет пізнається в повній мірі тільки при 

любові, кожна трудність перемагається силою любові. Тим самим освітній процес 

створює кращі умови для виявлення майбутньої особистості, спрямовуючи на пошук 

своєї місії. 

Гуманне педагогічне мислення прагне осягнути неосяжне і в цьому сила освітніх 

систем і процесів, народжених в його надрах. 

Гуманність – любов до вихованців, вміння поважати їхню людську гідність, 

потреба і здатність надавати кваліфіковану педагогічну допомогу в їхньому 

особистісному розвитку. 

Хваліть дитину за виконання якоїсь нової для неї роботи, і вона намагатиметься 

зробити так само лише для того, щоб знову заслужити похвалу. Досвід показує, що 

розвиток дитини стає набагато повільнішим, якщо не цікавитися, чим вона займається, 

що і як робить [3, с. 70]. 

Зрозуміти багатогранний світ гуманної педагогіки під силу кожному, хто цього з 

вчителів забажає, іти до істини Добра і Краси. Хотілося б висловити надію, що рух 

гуманної педагогіки й засади світоглядної толерантності, на яких він базується, 

знайдуть ширше розуміння й розповсюдження в Україні, а пошуки принципів нової 
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концепції освіти виведуть нас на шляхи педагогіки співпраці, педагогіки добра й 

любові до людей.  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Амонашвілі Ш.О. Педагогіка: Школа життя. – Книга 3, 2012. – 21 с. 

2. Максимюк С.П. Педагогіка : Навчальний посібник. – К. Кондор, 2005.– 667 с. 

3. Томан І. Мистецтво говорити : Саморозвиток риторики. – В. І. Романець, 1986. 

– 221 с. 

 

Матяшук В. П.,  
кандидат історичних наук,  

завідувач кафедри освітньої політики, 
Львівський обласний інститут ППО,  

м.Львів 
 

СПРАВЖНЯ ОСВІТНЯ ІННОВАЦІЯ –  
ПОВЕРНЕННЯ ДО ІСТИННИХ ГУМАННОСТІ ТА ДУХОВНОСТІ  

 
Ключові слова:  гуманізм, гуманність, духовність, освіта. 

Тема гуманізації освіти стає все виразнішою у низці тих завдань, які стоять на 

шляху реформування нашого освітнього простору. Разом із тим тема ця досить 

багатогранна, оскільки за час своєї еволюції людство напрацювало різноманітні 

погляди, а, відповідно, й надало різноманітні тлумачення самому поняттю гуманізму. 

Тож коли постає питання гуманізації освіти, маємо чітко бачити, який саме гуманізм 

маємо на увазі і яку саме гуманізацію збираємося впроваджувати. 

В далекому вже 1949 році тоді ще майбутній американський дослідник у своїй 

студентській роботі «Хто є хто в пеклі: довідник і міжнародна адресна книга для 

гуманістів, вільнодумців, натуралістів, раціоналістів і нетеїстів» У.Смітт класифікував 

тодішніх гуманістів за такими напрямами:  

– давній – система філософії часів   античності (Арістотель, Демокріт, Сократ…);  

– класичний – філософія часів Відродження (Данте, Петрарка, Бекон, 

Е.Роттердамський…); 

– теїстичний – погляди християнських екзистенціоналістів і сучасних теологів;   

– атеїстичний або секулярний гуманізм визнає матеріальну природу й соціальну      

природу людини, але заперечує духовну (Ж.П.Сартр…); 
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– комуністичний  (К.Маркс…) стверджує нерозривність зв'язків особистостей з 

колективом, неприйнятність «індивідуалізму і егоїзму»; інтернаціоналізм, визнання 

людської праці вищою цінністю життя,  всебічний розвиток, щастя; 

– натуралістичний (науковий) - еклектичний набір установок, народжених в 

сучасну  наукову епоху, який базується на тім, що у світі немає нічого надприродного, 

людина – звичайна смертна частина природи , відкидає ідею людського безсмертя, 

натомість вважає, що людина продовжує себе в пам’яті живих (амер філ. Карлос 

Ламонт…).  

Ідеї представника натуралістичного напряму К.Ламонта, висловлені в «Філософії 

гуманізму», згодом творчо розвинули Пол Куртц і Едвін Вілсон – автори 

«Гуманістичного маніфесту ІІ», який відобразив світоглядні пошуки другої половини 

ХХ ст. Варто відмітити, що вже в 1952 році був заснований Міжнародний етичний і 

гуманістичний союз (МГЕС), до якого доєдналися 7 національних гуманістичних 

організацій. На даний час союз об’єднує вже 90 таких організацій із більш як 30 країн. 

У 1980 р. П.Куртц створив «Декларацію світського гуманізму», в якому чітко зафіксував 

ідейні відмінності між світським і ліберально-релігійним гуманізмом. Питання етики і 

моралі було винесене поза рамки релігійних установок з виключною опорою на наукові 

позиції. Вже з одного того, скільки ще нерозкритих таємниць таїть у собі світ і Всесвіт, 

стає   зрозуміло, наскільки хибною є така установка. Проте гуманісти цього напрямку 

цілеспрямовано відстоюють ідею гегемонізму людини, яка увиразнилась в укладеній 

ними дефініції  гуманізму як демократичної, нетеїстичної і моральної життєвої позиції, 

що стверджує право і обов’язок людських істот самим визначати сенс і спосіб власного 

життя. Цікаво, як і чому людина, яка ніяким чином самостійно не долучилася ні до 

своєї появи на світ, ні до того, в якім вигляді вона прийшла, набуває права самостійно 

змінювати те, чого вона сама не є автором, проте це не заважає їм декларувати свої 

принципи: гуманізм етичний, підтримує демократію і права людини, є відгуком на 

запит на альтернативу догматичній  релігії, визнає цінність художньої творчості і уяви, є 

життєвою позицією, спрямованою на максимальну реалізацію через прагнення до 

морального і творчого життя [1].  

Модний нині єврейський учений Юваль Ной Харарі назвав гуманізм новою 

релігією, класифікував й охарактеризував його за трьома напрямками – еволюційний, 
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соціалістичний і ліберальний, констатував загибель еволюційного і соціалістичного,  

передрік швидку смерть і ліберальному.  

Висновки його бачаться передчасними хоча б з огляду на те, що еволюційний 

гуманізм, охарактеризований ним як еволюція людини через  видову боротьбу, після 

якої виживає той, хто сильніший (яскравий приклад – німецький нацизм часів Другої 

світової війни), знайшов своє творче продовження в трансгуманізмі, який прагне 

покращити фізичні та розумові можливості людини шляхом використання останніх 

наукових розробок і в постгуманізмі, який розглядає еволюцію як шлях до появи 

постлюдини з надможливостями аж до фізичного безсмертя [2].  

Якось не хочеться погоджуватися також із тим, що соціалістичний гуманізм 

загинув разом із розпадом СРСР, тому що у світі окремі соціалістичні ідеї в більшій чи 

меншій мірі прижились в низці розвинутих країн, де прекрасно зарекомендували своє 

використання при побудові стратегій розвитку цивілізованих суспільств. Там він 

виявляється як боротьба за звільнення особистості від вимушеної праці, за вільне 

дозвілля і безперешкодну самоорганізацію вільних творців без обмежень на зразок 

потреби в повсякденних матеріальних благах або, наприклад, дії авторського права, що 

сковує поширення знань.  

Ю.Н.Харарі заявив, що ліберальний гуманізм просто запрограмований на 

самознищення і навів для цього три переконливі аргументи:  

1 – людина, беззастережно використовуючи нанотехнології для покращення своєї 

тілесності, врешті решт просто перестане бути людиною або як висловився сам автор  

«Буде потроху себе змінювати, зливаючись з роботами і комп'ютерами все більше, поки 

наші нащадки НЕ прокинуться і не зрозуміють, що вони вже зовсім не та істота, яка 

написала біблію, побудувала Велику Китайську стіну і сміялася над фільмами Чарлі 

Чапліна» [2,  С. 60]; 

2 – Харарі спростовує думку про «святість» людського життя через порівняння 

людей і тварин як природних істот, що керуються приблизно однаковими алгоритмами 

дій, не визнає за людиною свободи волі, посилаючись на обмежений знаннями та 

досвідом вибір людських дій, звертає увагу на втрату людьми своєї економічної і 

військової значущості в добу мережевих суспільств і доходить висновку про те, що 

ліберальний гуманізм активно витісняється трансгуманістичними релігіями – 
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техногуманізмом і датаїзмом, здатним перевести особистість людини в режим 

крихітного мікрочипа в гігантській інформаційній системі, яка повністю її поглине. Ця 

віртуальна істота «зможе в результаті вийти за межі планети Земля і заповнити собою 

всю Галактику і навіть Всесвіт. Ця космічна система обробки даних буде подібна Богу. 

Вона буде скрізь, вона буде контролювати абсолютно все, і людям судилося 

розчинитися в ній .[2, с.443]. 

Поділяємо думку критика Ю.Н.Харарі Д.Давидова в тій частині, що, поки людина 

є смертною істотою, здатною відчувати емоції, в її ідентичності принципово нічого не 

зміниться. При всіх наноможливостях подовжити тривалість людського життя й мати 

своєчасну реанімацію пошкоджених, зношених частин людського організму без любові 

і ненависті, радості перемоги і болю поразки чи втрати життєвий світ людини 

моментально стане безликим і до божевілля нудним. Але сама поява трансмодерну 

свідчить про те, що «справа дійшла до шизофренічного відокремлення людини від 

своїх сутнісних сил настільки, що тепер ці сутнісні сили не просто стоять над людиною 

і експлуатують її, а й мають намір зовсім її знищити, замінити всепоглинаючим 

монстром без почуттів та емоцій» [3]  

Прихильників світського (як і ліберального)  гуманізму є дуже багато і в Україні, 

особливо в середовищі тих, хто отримав освіту на грантових програмах. Проте Україна 

входить і до числа країн, які доєдналися до Міжнародного руху Гуманної Педагогіки, 

філософською концепцією якої є духовний гуманізм. За своїм ідейним наповненням він 

ідентичний персоналістському гуманізму, здавна притаманному українській 

філософській та педагогічній традиції. Ідеї Іларіона, «Повчання» Володимира 

Мономаха, Г.Сковороди, П.Юркевича, К.Ушинського, Д.Донцова, Ю.Вассияна, 

А.Шептицького, В.Яніва, О.Кульчицького, М.Шлемкевича, Г.Ващенка, 

В.Сухомлинського та багатьох інших видатних вітчизняних мислителів потребують 

свого творчого осмислення відповідно до потреб і викликів сучасної епохи з тим, щоб 

лягти в основу освітнього реформування в напрямку його духовної гуманізації.  

Гуманізм тут розглядається як шлях людини, що шукає світло в собі через набуття 

знань і пізнання себе в спільноті, духовність як стан людини, що, прекрасно розуміючи 

силу свого розуму, визнає ще й волю Творця (Космічного Розуму, Абсолюту, Бога) над 
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собою і світом, а гуманізація як оновлення педагогічного мислення передбачається на 

засадах саме духовного гуманізму. 

Таким чином, духовний гуманізм здатен відкрити четвертий вимір педагогічного 

мислення, доповнивши звичний трьохвимірний простір безмежжям думки і любові, 

феноменом душі та місією чи покликанням кожного учасника освітнього процесу  

тощо.   

Діяльність Всеукраїнської культурно–освітньої асоціації гуманної педагогіки та її 

регіональних відділів згуртовує довкола своєї діяльності все більше  творчих активних 

сил освітянської спільноти і хочеться вірити, що саме завдяки духовній гуманізації 

нашої освіти український народ  вийде на новий щабель свого розвитку в усіх сферах 

суспільного буття.   
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ЩАСЛИВИЙ УЧИТЕЛЬ: НОВА ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ 

 

Мудрі слова Авраама Лінкольна свідчать: «Люди зазвичай настільки щасливі, 

наскільки вони можуть змусити себе бути такими». 

Давня притча про щастя. 
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Якось йшов по дорозі мудрець, милувався красою світу і радів життю.  Раптом 

помітив він нещасну людину, яка згорбилась під непосильним тягарем. 

 - Навіщо ти прирікаєш себе на такі страждання?  - запитав мудрець. 

 - Я страждаю для щастя своїх дітей і онуків, - відповів чоловік.  

 - Мій прадід все життя страждав для щастя діда, дід страждав для щастя мого 

батька, батько страждав для мого щастя, і я буду страждати все своє життя, тільки щоб 

мої діти і внуки стали щасливими. 

 - А чи був хоч хтось щасливий в твоїй родині?  - запитав мудрець. 

 - Ні, але мої діти і внуки обов'язково будуть щасливі!  - відповів нещасна 

людина. 

 - Неписьменний не навчить читати, а Кріт не зможе виховати Орла!  - сказав 

мудрець.  

 - Навчися спочатку сам бути щасливим, тоді і зрозумієш, як зробити щасливими 

своїх дітей і онуків!   

Отже, у щасливого батька щасливі діти, а у щасливого вчителя щасливі учні. 

Щоб наші діти і вихованці були щасливими, ми самі повинні знайти щастя і 

душевну гармонію.  Нещаслива людина небезпечна для себе і оточуючих.  Виховання, 

яке не показує, як бути щасливим, шкідливо.   

Кожен розуміє слово щастя по-своєму. Для кожного воно своє.  Але чи 

замислювалися ми про те, що ми самі робимо себе щасливими і нещасними.  Адже 

будь-яку подію можна розглядати під різними кутами, і всюди можна знайти позитив. 

У педагогіці існує термін феліксологія виховання. 

Феліксологія виховання - це науково-педагогічне спрямування теоретичної думки 

педагога, що розробляє змістовну характеристику виховання, яке забезпечує здатність 

дитини бути щасливою на цій землі. 

Йдеться про педагогічно-професійне сприяння розвитку здатності дитини 

проживати щастя життя у всіх його проявах.  Людину слід навчити вмінню сприймати 

світ у всьому його дивовижному різноманітті, і, взаємодіючи з об'єктами світу, вона 

знаходить можливість побачити  за кожною миттю такої взаємодії ціннісний зміст. 

Турбота педагога про розвиток здатності вихованцем усвідомлювати себе в світі 

соціальних зв'язків -  це також плідна підготовка до щастя життя. 
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Протягом майже всього ХХ ст. і до теперішнього часу в філософських і 

соціально-психологічних дослідженнях щастя незмінно пов'язане з прагненням 

особистості до творчості, до самоактуалізації. Ці ідеї є базовими для гуманної 

педагогіки.  

Зафіксувавши розуміння щастя як духовної діяльності, відзначимо, що для її 

реалізації необхідний певний рівень матеріальних благ, володіння якими є достатнім 

для того, щоб учитель міг бути вільним від думок про «шматок хліба», щоб 

забезпечити прийнятний рівень життя, що дозволяє задовольняти базові матеріальні і 

духовні потреби. Вимога враховувати подвійність людини - єдність її духовної і 

матеріальної сторін - є змістом принципу феліцітарного порога. Витоки цього 

принципу закладені ще Аристотелем.  Очевидно, що феліцітарний поріг (рівень 

добробуту, що дозволяє людині відчувати себе щасливим і дає можливість займатися 

духовною діяльністю) залежить від моральних установок особистості і соціуму. 

Найпоширеніше визначення щастя - це стан найвищого задоволення, відчуття 

повноти життя.  Зміст щастя визначається уявленнями про щастя, які побутують в 

соціумі;  предметом (об'єктом) щастя стають ті чи інші цінності, які в реальності 

представлені у вигляді об'єктів і до яких прикута увага на екзистенційному рівні.  

Широко поширеною є думка про те, що для щастя потрібно оптимальне задоволення 

матеріальних потреб, а вже потім піде розмова про самореалізацію особистості через 

професійну діяльність і безкорисливе спілкування. Однак якщо подолано навіть 

мінімальний поріг виживання, то, наприклад, аскетам досить і цих умов для подальших 

пошуків щастя.  Сучасні філософи стверджують, що щастя як вища мета людських 

прагнень відображає розвиток людства в цілому, сутність суспільства і його глибинних 

зв'язків, сутність людини, її самовідчуження від реальності і її освоєння: життя людське 

вважається що відбулося, якщо її можна назвати щасливою в цілому. Психологи 

вважають, що феліксологічний мотив людської творчості і особистісного 

вдосконалення є центральним в мотивації активності людини.  Оскільки предметом 

(об'єктом) щастя стають ті чи інші цінності, можна, провівши їх аналіз, прийти до 

висновку, що значна частина з них прямо або побічно спрямована на збереження самої 

людини, сім'ї або навколишнього суспільства (сім'я, любов, здоров'я, потреба 
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спілкування, користь, влада, багатство, самовираження, творчість, улюблена робота і 

т.д.). 

Здатність бути щасливим формується в соціальних умовах життя і виховується, 

але не закладена природою людини в її особистісній структурі.  Щастя - не випадковий 

дар природи і не примхлива воля випадку.  Щастя - продукт зусиль самої людини.  

Зайнявши феліксологічну позицію, педагог змінює норму, повчати як жити, на нову 

норму спільного освоєння інструментів, які організовують простір щастя.  Категорія 

«щастя» знайшла своє педагогічне значення, коли відкрилося її життєстворююча роль. 

Таким чином, «педагогіка щастя» як сучасна метафора професійної позиції 

педагога XXI століття включає в себе синтез наступних напрямків: 

– педагогіки творчості; 

– синтез установок на духовний та інтелектуальний розвиток; 

– принцип калокагатії - гармонії духовної і фізичної досконалості, 

одухотворення;  інтелектуалізації тіла, м'язів, почуттів; 

– синтез установок на розвиток творчості та моральності, на становлення 

«етичного інтелекту» у особистості, яка не має можливості жити без передових 

суспільних ідеалів; 

– педагогіки, розвиваючої фундаментальну потребу людини жити «для - інших»; 

– колективної педагогіки, «педагогіки кооперації», оскільки формується (за 

словами А. Субетто) майбутня «коопераційна» Історія, що змінює Історію 

«конкурентну», яка пережила в кінці ХХ століття кризу своєї Межі; 

– креативної філософії, яка ставить по-новому проблему евдемонізму «філософії 

щастя», висунуту Людвігом Фейєрбахом. 
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НООСФЕРНИЙ ГУМАНІЗМ І ОСВІТА 

 

Час, у який нам доводиться існувати, наукою про життя має бути однозначно 

встановлений в усіх смислах як ноосфера.  

Динамічна наукова картина світу ХХІ ст., неперервно уточнюючи символічний 

образ Всесвіту – інтуїтивний канал свідомості, все глибше занурюється в світ людини, 

розробляючи її цілинний психозой, діалектично поновлюючи онтологію наукової 

реальності кожного носія знань і всіх разом – чинить вибух Розуму. Цей процес 

нагадуватиме й надалі сповільнене кіно, в якому в точки біфуркації природньо або 

штучно під виглядом природніх явищ вноситимуться сигнали – провокатори збудження 

нервових струмів людства. Частота і складність цих маніпуляцій буде наростати – тож 

народження ноосфери як і всього живого в житті відбувається в муках, схожих на 

народження людської плоті… Отже, прорив ноосфери невпинно наростає.  

При цьому всі сили природи наповнені взаємодією, беруть співучасть у творенні 

Нової Людини і тим самим доповнюють нею (людиною) безкінечно віддалене начало 

(В.М. Бехтерєв) [1]. 

Кожна особистість у міру сприйняття світу ноосферу народжує зокрема як річ в 

собі, як «новообраз» картини світу, одночасно будучи соціокультурною монадою і 

перебуваючи в складі динамічної соціокультурної суперсистеми, очолюваної освітою і 

наукою. 

На думку П.О. Сорокіна, соціокультурна суперсистема в своєму циклічному 

розвитку проходить три етапи: ідеаціональний, чуттєвий і ідеалістичний, які 

відрізняються за певним способом осмислення соціальної реальності. Важливо 

підкреслити, що всі означені етапи між собою становлять причинно-наслідковий 

континуум без можливості зворотного руху (це є особливим безапеляційним 

твердженням П.О. Сорокіна), тобто ідеалістичний етап не може перейти назад – в 



43 
 

чуттєвий. Розвиток соціокультурної суперсистеми передбачає ідеалістичний етап 

прикінцевим, в подальшому – все розпочинається спочатку, з ідеаціонального. На рівні 

конкретної особистості вченого ідеалістичний етап попереду, це – ноосфера. 

Перебуваючи на нинішньому чуттєвому етапі особистість поза вірою (повернення до 

ідеаціональності) сприймати ноосферу невзмозі. На нашу думку, цю віру може 

спровокувати лише персональна усвідомленість загрози раптової смерті…, або 

глибинне занурення в історію природи і пов’язану з життям людини історію "другої 

природи". Для молодої України ця теза становить основну освітню проблему: 

розпочинати свій рух в освіті з ідеаціонального засновку її передісторії, з вірувань. 

За П.О. Сорокіним, мистецтво ідеаціонального суспільства повністю релігійне. 

Його теми – це Бог і надприродне буття, спокутування гріхів і спасіння душі. 

Субстанціональним для ідеаціональної фази є ставлення людства до священної надсили 

– бога як до абсолютної зверхчуттєвої і зверхрозумної цінності. З проходженням 

ідеаціональної фази релігійна система цінностей починає занепадати і відбувається 

перехід до ідеалістичної системи для пошуку істини синтезом віри і науки – чуттєво. 

Чуттєва система передбачає пізнання світу за допомогою домінанти інтелекту і 

раціональності. 

Ідеалістична система істини – коли ноосфера усвідомлена абсолютною більшістю 

– попереду, об’єднає в своєму бажанні синтезувати в одному цілому божественну, 

чуттєву і діалектичну істину.  

Основною цінністю при такій логіці антропологізації постає Людина, яка в 

рамках чуттєвої системи набуває рис гуманізму, що діє як антиномія екологічного 

мислення і створення умов побутового комфорту.  

На підставі польових досліджень, а також досліджень відомих особистостей П.О. 

Сорокін сформулював закон поляризації, згідно з яким результатом соціальних та 

особистих криз є реакція в напрямку позитивної (альтруїстичні нахили), або негативної 

(гедоністичні нахили) моральної мотивації [3].  

Саме в цьому діапазоні слід відшукувати координати ноосферного гуманізму як 

протилежне некросферному, а, отже, перед цивілізацією ХХІ століття стоїть величезна 

освітня задача – освітньо перекоординувати розвиток мозку діяти над головними 
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інстинктами (розмноження, домінування, добування їжі), тобто взяти курс на рух 

економіки від гетеротрофності до автотрофності.  

З іншого боку, за О.Л. Чижевським, динаміка геліофізичної активності визначає 

характер розвитку багатьох земних процесів – від суто фізичних до психічних і 

соціальних. Дев’ять разів на століття, по два-три роки кожен, сонячні пертурбації 

посилають в простір, образно кажучи, частинки атомного та ядерного розпаду високих 

енергій, сильні фотонні і радіо випромінювання. Відповідно, кожен раз протягом двох-

трьох років всі прояви земної неорганічної та органічної природи приходять в 

збудження (магнітні та електричні бурі, землетруси, смерчі, повені, пожежі лісів тощо). 

Активізуються мікроби і віруси, по всіх континентах прокочуються епідемії і пандемії, 

загострюються хронічні захворювання, зростає загальна смертність у всіх країнах. 

Нервова система, будучи чутливим приладом живих організмів, відчуває підвищені 

навантаження. Соціальна поведінка людей так само модифікується, оскільки людський 

організм резонує відповідно до зовнішнього космічного середовища.  

Однак, розум людини може знаходити і знаходить способи звільнення від деяких 

негативних впливів, поглиблюючи знання про їх циклічний характер в складі еволюціонуючої 

матерії та досліджуючи протікання як соматичні явища [4]. 

Тож, поки що становлення ноосфери планети нагадує зростання молодого мозку 

– початок становлення характеризує «внутрішня домінанта всепланетного організму 

людства». Тобто помітно, що прості маніпуляції наукою з «вершини світу» прагнуть 

біосферу зробити рабинею їх волі. І це поки що вдається: коли на кривавий жертовник 

потрапляють ті або інші народи за їх старання жити в самобутній культурі, то решта 

народної маси втамовує емоції і приховує справжні інтереси. А чи надовго? Адже ми 

знаємо, в різноманітті наша стійкість і сила як народу. Всесвіт і Сонячна система, 

біосфера Землі, життя і соціум є автотрофними системами (складно сполученими 

резервуарами зі зворотними зв’язками) й існують в сильно неврівноважених умовах і є 

по суті процесами самоорганізації. Становлення ноосфери планети в подальшому в разі 

нерозумності антропотизації зазнаватиме катастрофічного супротиву з боку 

середовища. Під час розвитку деформоване середовище споріднено з певним набором і 

добором соціальних рефлексів поступово візьме верх над «програмою еліти» 

перенацілюванням освіти революційно.  
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Природа все більше «відчуває» посередництвом науково мислячої пересічної 

людини, які зміни слід уносити в процес розвитку в залежності від подій. Стрімко 

розвивається мозок – це не лише орган, а і проявник вихорів інтелекту, організатор 

самоорганізації в системі «людина», а і виробник творчості, фундатор часу (носій 

інформаційних вибухів). 

Діалектика когнітивної сфери особистості як організаційна форма думки останню 

вивищує як множину мислимих спроб навколо найсильнішої спроби. Цим саме 

людське життя зумовлює сильна думка, спрямована в майбутнє. Саме вона (думка) 

наділена гіпотетичною здатністю «відчуття» напряму раціональності й усвідомлення 

віри як змістом. Це і є канал освіти для ноосферного гуманізму – процес розпізнання 

власного духу на траєкторії Життя як феномену Космосу. 

Вектор цього розпізнання, як на нас, спрямовується як час, стріла якого прочитує 

минуле, окреслюючи його словом, адресованим в майбуття. Тож, попереду розпізнання 

наступного кроку в житті – завжди бар’єр, інформацію про який зчитує наша віра, при 

цьому спрацьовує рефлекс мети, який і торує нашу освіту. Освіті належить виготовити 

дію й спрямувати її в житті задля користі людини, що своєю сутністю наповнює цей 

світ – олюднює. Освітній канал – зміст освіти, що протікає через певну рамку освіти в 

певний час; це освітній потік, що в даний історичний момент складає основу 

формування суспільства й умову колективно розподіленої праці в ньому задля 

«сталості» й передбачуваності розвитку. 

На часі – методологічний прорив, який треба вже давно розпочати в освітній 

практиці. Ми увійшли в такий період, коли діє ефект айсберга – 1/8 є реально діючою 

сферою освіти, а 7/8 – має становити проєктну сферу освіти, очолювану потужною 

методологією науки і освіти. Надалі утриматися в житті індивід зможе лише 

фундаментально «ухопившись освітою» особистісно за космос як світопорядок, 

пізнаючи його як всесвітній дух… Людині Землі неминуче належить зрозуміти вічну 

ноосферу життя і відобразити її своєю свідомістю – збудувати ноосферу в собі (в 

кожній особистості) й біосфері планети. 

Проблема ноосферної освіти для нашого часу в тому, щоб по новому розібратися 

в людині, щоб посередництвом посилення діалогу людини і природи здійснити 

розширення зони особистісної свідомості людини в область готовності до соціального 
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впливу світу на хід земного життя, щоб навчитись пілотувати біосферу. Нині, поряд з 

логічно-раціональним розумінням історії життя, стрімко проростає емоційно-образна 

практика існування людини зі звільненням технологіями життєдіяльності його розуму 

від «надлишкової напруги», пов’язаною з конструюванням логосу життя і відкриваючи 

дорогу до нових горизонтів розуміння його чуттєвого досвіду, до цього невідомих (?) 

якостей людини... Наука про душу і її вплив на біосферу все більше входить в сучасний 

побут знання. Ми стали глибше цією наукою бачити Людину, об’єктивовану в довкіллі, 

розуміти її і, можливо, навчимося відчувати по-новому її внутрішній світ, просвічуючи 

себе, дістаючись психоконституцією індивіда соціального порядку, оволодіваючи 

цілісним простором Життя і його логікою організації як Космосом, що існує в хвилях 

часу і миттєвостях долі... Шлях до цього стану – тернистий. Зійти на нього відомим 

маршрутом осягнення істини стає все важче – потрібен маршрут новий, проєкт мети, 

інтегруючий освітній канал з комплексного виховання трансцендентного стану душі 

для усвідомлення нашого часу. На часі – проєктування шляху України, розвиток 

цивілізаційної культури і в її складі нової культури освіти, синергія Сходу і Заходу, 

Півночі і Півдня ..., прихована її геопростором і простором «соборного генома» спільно 

– вимога виховання в дусі структури Хронопростору. Це найважливіша проблема 

української і не тільки науки – науковий супровід культурно-цивілізаційного перелому 

свідомості, що посилився в Україні з 2014 року процесами битви розуму з кривавим 

результатом (Донбас – жертовник, що формує розділену свідомість, розділяє цілісну 

свідомість ). В епоху ноосфери людська свідомість створює континуум часів-

антиномій, щоб існуючий антропоцентризм трансформувати в еволюціонуючий 

антропокосмізм:1) особистісно-соціальне - соціально-особистісне; 2) особистісно-

історичне - історико-особистісне; 3) особистісно-географічне - географічно-

особистісне; 4) особистісно-космічне - космічно-особистісне, і ін. 

У складі біоконституції України присутня психоконституція-ізоморфізм як закон 

щільності потоку часу – життя регіону біосфери, до якого слід наближати всі смисли 

життєдіяльності як до рятувального плота в океані Всесвіту (ковчега Ноя). Якщо 

людство під час реформ рухається по шляху вдосконалення чуттєвого сприйняття часу, 

то науці слід шукати можливості опинятися попереду безодні, куди може потрапити 

людське життя на планеті. Тоді, прислухаємося до ритмів Всесвіту спорідненістю 



47 
 

наших сердець ... Виходить, людина в складі симетрії Всесвіту діє творчим «недородом 

особистості» як Часом. Нині в її свідомості з’являється проблиск красивої картини 

світу – ноосфери, в якій вона (людина) все більше відчуває себе центральним 

осередком життя у Всесвіті. І це, зокрема, через усвідомлення пандемії COVID-19 [2]. 

Освіта є найважливішим соціальним інститутом і залишиться ним доти, поки 

людина розумна зуміє себе реалізовувати як гармонізуюча ланка біосфери епохи 

ноосфери – людина істинна. Ноосфера і Космос – нова екологічна ніша, яку вимагає 

для аналізу людина істинна і її цивілізація.  

Саме на таку цивілізацію, де основу складе людина істинна і буде 

торжествувати ноосферний гуманізм, має тримати курс українська система освіти 

під покровами ідей Вернадського як універсального вчення про життя. 

Щастя України здійсниться в нас завданням управління свободою особистості в 

умовах сходження її інтелекту на нові горизонти реальності – до ноосфери творчістю 

народних мас за допомогою освіти, пізнанням духу з розумінням пульсацій життя. 
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ПРОДУКТИВНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ В 

УМОВАХ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ 

 

На сучасному етапі розвитку України гуманізація освіти є невід’ємною 

частиною реформування та демократизації суспільного життя. Під гуманізацією 

освіти ми розуміємо процес створення необхідних умов задля самореалізації 

особистості студента в сучасному просторі, що сприяє розкриттю творчого 

потенціалу особистості, формуванню критичного мислення, ціннісних орієнтацій і 

моральних якостей [5, с. 194]. 

Р. Бєланова стверджує, що процес гуманізації освіти має включати такі 

складові: 

1) національна спрямованість освіти; 

2) відкритість системи освіти; 

3) перенесення акценту з навчальної діяльності викладача на 

діяльність студента; 

4) перехід від репродуктивного навчання до продуктивного; 

5) самоствердження особистості за умов педагогічної підтримки; 

6) перетворення позицій педагога і студента в особистісно-рівноправні; 

7) творча спрямованість навчального процесу; 

8) перехід від регламентовано-контрольованих способів організації навчального 

процесу до активно-розвиваючих; 

9) наступність та неперервність освіти [1, с. 21-22]. 
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Зупинимося більш детально на «переході від репродуктивного навчання до 

продуктивного» ‒ істотній ознаці навчання  майбутнього. Футуролог, американський 

фізик японського походження Мітіо Каку у своїй книзі «Фізика майбутнього» пише, 

що освіта буде спиратися на інтернет-технології та ґаджети типу Google Glasses 

(доповненої реальності). Інформацію не потрібно буде запам'ятовувати, адже її легко 

можна знайти у мережі. Важливо ‒ розвивати здатність думати, аналізувати,  

розмірковувати, аргументувати та приймати у підсумку домірне рішення. «Щоб 

досягти реального успіху у житті, потрібно розвивати здатності, які будуть недоступні 

роботам: креативність, уява, ініціативність, лідерські якості» [4]. Необхідність у 

запам'ятовуванні та відтворенні навчального матеріалу відпаде сама по собі, через 

непотрібність, безглуздість та недоречність даного процесу. 

Усе, що відбувається зараз з освітою, це перехід до education of the future ‒ зміна 

методик, технологій, підходів до організації освітнього процесу на користь 

продуктивності та життєздатності. Продуктивне навчання передбачає навчання 

здобувачів освіти у ситуаціях, максимально наближених до реального життя, коли 

матеріал не повідомляється педагогом, а знання здобуваються в процесі певних 

практичних прийомів. Це освітній процес, що реалізується за допомогою 

індивідуальних маршрутів, котрі структуровані у вигляді послідовності кроків (дій) з 

чітко визначеними результатами, які продуктивно орієнтують у життєвих ситуаціях. 

Технологія, що найбільше відповідає методології продуктивного навчання ‒ 

пошукова діяльність. Роль викладача за таких умов полягає не в передаванні готових 

знань, умінь та навичок здобувачам освіти, а в організації відповідного освітнього 

середовища, навчаючись у якому, студент спирається на особистий потенціал та у 

процесі навчальної діяльності і життєвої практики використовує знання, здобуті ним 

самим (таблиця 1).  

Таблиця 1 

Зміст технології пошукової діяльності студента фахового коледжу [5] 

Діяльність учителя Діяльність студента 

1. Організує діяльність студентів, 

спрямовану на розв’язання логічно 

побудованої та методично 

1. Самостійно визначає проблему, 

вивчаючи історичний матеріал, 

висловлює припущення, гіпотези, 



50 
 

обґрунтованої системи історичних 

задач та завдань, аби вони оволоділи 

досвідом пошуково-дослідницької 

діяльності.  

будує інтуїтивні здогади; обмірковує 

план і засоби їхньої перевірки.  

2. Спрямовує студентів на виявлення 

та осмислення навчальної проблеми.  

2. Проводить спеціальні дослідження з 

історії, спостереження в музеї, 

розробляє план здійснення контролю, 

самостійно розв’язує нові 

дослідницько-пізнавальні завдання або 

шукає інші засоби розв’язання завдань.  

3. Використовує наочність, музеї та 

інші джерела як засіб залучення 

студентів до самостійних 

досліджень. 

3.Виявляє у виконуваній дослідницькій 

роботі власну ініціативу, використовує 

наявні знання й уміння для одержання 

й осмислення нових, оволодіння 

методами і прийомами творчого 

розв’язання проблем.  

4. Ознайомлює студентів з логікою і 

прийомами використання 

пошукового методу в пізнавальній 

діяльності.   

4. Виявляє самостійність у пошуковій 

роботі, спрямованій на розв’язання 

цілісної проблеми.  

5. Надає допомогу в організації 

самостійної пошукової діяльності 

студентів. 

5. Учиться розв’язувати суб’єктивно 

нові для нього проблеми. 

 

Викладач в умовах продуктивного навчання не повинен вести студента «за 

руку» до готової чи завчасно підготовленої відповіді, а разом з ним шукати її як 

людина, досвідченіша в пошуку відповідей на питання, які ставить нам життя або які 

ми ставимо самі перед собою.  

У такій «формулі» співпраці закладено принцип гуманізму на засадах 

рівноправ'я, який досягається завдяки тому, що ніяка із сторін не знає істини, хоча б 

тому, що вона недосяжна (наука і процес пізнання припиняють своє існування, коли 



51 
 

всі крапки над «i» розставлені). Учитель має виступати саме як носій досвіду 

організації діяльності, а не як джерело «знань в останній інстанції». Таким чином, 

обидві сторони взаємодії є суб’єктами, тобто активними учасниками процесу 

навчання [3, с. 31]. 

Отже, можемо зробити висновок, що викладання соціально-економічних 

дисципліни у фаховому коледжі  вимагає від викладача творчого підходу, особливо у 

виборі методичних прийомів і засобів, наочного матеріалу. При цьому одним з 

найбільш вагомих пріоритетів стає формування творчого і критичного мислення 

студентів, орієнтування не стільки на знання, скільки на засвоєння ними досвіду 

самостійної роботи. Очевидно, що одним із засобів розвитку особистості студента в 

цьому напрямі, а також активізації пізнавальної мотивації здобувачів освіти на заняттях 

із соціально-економічних дисциплін є продуктивне навчання, яке має включати в себе 

постановку творчих, дослідницьких завдань і наукове, поетапне їх вирішення [2, с. 29]. 

Продуктивне навчання – це розвиток не тільки студента, але і зміст його освіти, 

який пов’язується в ході активної діяльності самого майбутнього фахівця. Студент стає 

суб’єктом, конструктором і продуктом своєї особистої освіти, що у повній мірі 

відповідає принципу гуманізації освітнього процесу.  
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В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ВИХОВАННЯ СЛОВОМ 

 

Дитину потрібно навчати правильно поступати, правильно відноситись до людей 

і самої себе, бути патріотом власної держави і шанобливо ставитись до батьків тощо. 

Цьому ми навчаємо дитину з раннього віку. Спочатку навчаємо розумінню іншої 

людини та прояву чуйності і турботи у конкретних діях. Згодом, слово постає засобом 

емоційного і інформаційного впливу на дитину, передачі життєвого і морального 

досвіду. «Виховання словом - саме складне і саме важке що є у педагогіці», - 

наголошував Василь Олександрович.  

Дитина постійно прагне пізнати щось нове, її цікавить все загадкове і незвідане. 

Але розібратись у складних питаннях  людських взаємин, усвідомити суть добра і зла  

їй часто нелегко. В.О.Сухомлинський підкреслював, що тонкість внутрішнього світу 

людини благородність його морально-емоційних відносин не можна ствердити без 

високої культури словесного виховання.  Саме слово вихователя стає могутньою силою 

у цьому. Художньо-ілюстрований матеріал ( казки, оповідання, легенди) виступає як 

засіб роз’яснення дитині головних моральних понять. Просто така мова є зрозумілою 

для дитини. Таке слово лікує душу і духовно збагачує її. Вона, немов алмаз у чарівній 

прикрасі, який ми незримо можемо носити все життя. Улюблена казка дитинства часто 

визначає  життєвий сценарій людини, а улюблений герой є часто тим прототипом, на 

який вона рівняємось все життя. Як професійний педагог В.О.Сухомлинський це 

прекрасно знав і усвідомлював. Володіючи даром ще і письменника, Василь 

Олександрович створює цілу низку літературно-художніх творів, які вчать любити 
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батьківщину, її природу, поважати старших і допомагати меншим, бути добрим, 

кмітливим, працьовитим тощо. 

Мурашка-мандрівниця 

У мурашнику вирує життя. Тисячі мурашок щось роблять. Одні будують кімнати 

малесенькі, у яких ховаються від негоди, другі несуть додому крихітки картоплі, 

буряківЮ зернинки, насінинки – все, що знайдуть у полі. Треті – полюють на комах – 

жучкеів, мух. Аж тут до мурашника прибігла Мурашка Мандрівниця. Вона втекла зі 

свого мурашника, ло не ихотілося їй працювати. Думає. Піду у чужий мурашник, мене 

там нагодують. 

Мурашки зараз же впізнали чужу. Бо кожна трудівниця чимось пахне – хлібом, 

картоплею, буряком.. А Мурашка Мандрівниця нічим не пахла.  

- Нероба! – закричали десятки мурашок і збіглися до  Мандрівниці. – Іди геть 

від нас.  

- Ледве втекла волоцюга від трудівниць. Побігла до свого мурашника, але і там 

її прийняли за чужу, бо лапки її не пали працею. 

Просто і доступно для дітей у цій казці розкривається роль праці у житті людини. 

Однак, виховання словом можливо там, де є виховувана дитина. Василь Олександрович 

виділяє 5 умов формування виховуваності. Одна із таких умов, - формування жадоби 

бути хорошим, прагнення стати сьогодні кращим, чим був учора. « Позначте -  

доторкання  переконання до жадоби бути хорошим, до прагнення стати кращим, чим 

був вчора. Тільки при доторканні цих двох понять можливе справжнє виховання» [ с. 

8]. 

Отримання радості від буття зробить дитину життєрадісною, а значить чуттєвою 

до навколишньої дійсності. «Якщо ваша дитина бачить світ життєрадісними очима, 

якщо кожне явище навколишньої дійсності повертається до неї тією стороною, яка 

осяяна красою, тонкістю, хрупкістю, ніжністю, - вона легко підлягає вихованню»[с.8.]. 

В.О.Сухомлинський підкреслював, що глибоко нещаслива дитина не може осягнути ні 

розумом, ні серцем моральної краси. «Якщо своє маленьке горе дитина пережила у 

одинокості, без співчуття і співпереживання, її серце надовго може покритися 

льодяною корою байдужості» [с. 8. ] 
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В.О. Сухомлинський виділяє ще одну важливу умову виховуваності дитини, - 

розвиток здатності бачити людину, яка знаходиться поряд, приймати близько до серця 

її радості і смуток, тривоги і збентеження, відчувати як велику біду, яка може 

трапитись з людиною, одинокість. Серце дитини повинно бути відкритим радощам і 

горю інших людей. « Поменше тріскучих фраз про любов до людини взагалі, побільше 

конкретних справ, сердечної участі у житті, у творінні радості – ось що повинно стати 

правилом морального виховання»[с. 37]. За такої умови у дитини буде розвиватися 

здатність бути чесним із самим собою. «Злочинність повністю зникне  лише тоді, коли 

кожна – буквально кожна -  людина стане володарем власних вчинків, коли суворою 

суддею кожного стане власна совість, коли людині буде соромно перед собою набагато 

більше, чим перед іншими» [ с. 9]  

Дитину робить виховуваною довіра іншій людині, « вона  повинна, образно 

кажучи, відчувати свою руку у руці того, кому безмежно довіряє, ким захоплюється і 

одухотворяється як зразком моральності» [с. 10]. «Якщо дитина втратила віру, або 

взагалі не знала її , … вона перестає вірити у правду, істину, стає або озлобленою, 

жорстокою, або безвольною і лицемірною, дволикою і брехливою» [с.10]. А тому той, 

хто хоче мати право виховувати дитину сам повинен любити дітей, бути 

високодуховною людиною та бути одухотвореною власними переконаннями.  

Четвертою умовою виховуваності є краса, точніше – духовне життя у світі 

прекрасного. «Відчуття прекрасного вносить у юну душу витончену потребу 

відгукуватись на призив, бути мужнім і великодушним добрим і сердечним, ….тоді їх 

серця будуть чистими і тонкими, чуткими і сприйнятливими до етичного повчання..» 

[с. 11- 12].  

В.О.Сухомлинський наголошує, що слід сприяти тому, щоб дитина замислилась 

над тим, що незабаром вона стане дорослою, і ній треба визначатись, що б вона хотіла 

зробити за своє життя. А для цього слід показати, що може зробити людина за своє 

життя. « Дух захоплення перед красою героїзму, мужності, вірності 

переконанням…створює ту витонченість серця, дякуючи якій слово стає могутнім 

засобом виховання» [с. 12].  « Але як звучання музичного інструменту стає тоншим і 

виразнішим, коли на ньому грають, так і чутливість людини до виховання – здатність 
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бути виховуваним – підвищується при постійному вихованні» [с. 12] Отже, здатність 

захоплюватись красою людської душі, - ще одна важлива умова виховуваності. 
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КРАСА ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ 

 

Ім'я Святослава Миколайовича Реріха (1904 - 1993) займає почесне місце серед 

великих імен минулого століття.  Видатний художник, філософ, учений-натураліст, 

дослідник культури Індії, громадський діяч, педагог, С.Реріх в житті був втіленням 

високого ідеалу досконалої Людини, яка залишає вічний слід в пам'яті і викликає 

почуття захоплення. 

Кисті С. Реріха належать тисячі картин: портрети, пейзажі, сюжетні роботи, 

ескізи театральних костюмів, графіка. Стиль живопису С. Реріха, надзвичайно 

виразний і самобутній, несе в собі синтез кращих досягнень європейської художньої 

школи та традиційного мистецтва Індії.  Широта свідомості і багата уява художника, 

роблять однаково доступними для нього символічні, епічні, релігійні сюжети.  

Визнаний Майстер живопису, Святослав Миколайович був одночасно і видатним 

філософом, і педагогом.  Його велика праця «Мистецтво й Життя» дає нам можливість 

познайомитися з його філософською і педагогічною спадщиною.  Філософські думки С. 

Реріха звертають нашу свідомість до осмислення таких основ буття як краса, 

мистецтво, гармонія, закони етики, без яких неможливі процеси виховання і розвитку. 

Сама назва праці «Мистецтво й Життя» точно визначає ціннісні орієнтації автора: 

він ставить поруч ці поняття.  Велич Життя відтіняється благородним і витонченим 

світлом Мистецтва. 
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Мистецтво - це саме життя, відображене в своїх кращих і високих проявах. 

С. Реріх писав, що «Мистецтво є тим чарівним еліксиром, який творить наші 

душі.  Культивування краси - це служіння життя, його високе прагнення до 

досконалості »[1]. 

Мистецтво містить в собі великий магніт краси.  Особливо сильне враження 

справляють на нас зорові образи: «Прекрасні зображення притягують нашу увагу, 

надихають нас.  викликаючи добрі почуття і думки.  Людина мимоволі реагує на красу, 

гарне обличчя відразу привертає нашу увагу, ми мимоволі відзначаємо більш досконалі 

пропорції і поєднання, а наше захоплення є даниною чогось більш досконалого, більш 

прекрасного і піднесеного в порівнянні зі звичайним »[1].   

Мистецтво облагороджує людину: «Важко зважитися на злочин під високими 

склепіннями собору, тоді як зробити це в потворному кублі нічого не варто, - зазначає 

С. Реріх і продовжує, - Краса, подібно до світла, розсіює потворні думки;  хвилі 

гармонії, які вона в нас будить, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо, мають 

заспокійливий і позитивний вплив»[1]. 

Краса і гармонія в філософії С. Реріха - це фундаментальні, космічні закони, які 

пронизують всю дійсність і створюють її неповторний вигляд.  Розмірковуючи в 

еволюційному масштабі, С. Реріх приходить до висновку: «Краса - це кінцева мета» [1]. 

Говорячи про красу філософ співвідносить це поняття насамперед з внутрішнім, 

духовним світом людини.  Наша внутрішня еволюція реалізується в пошуках краси.  

Найвищий рівень організації людини - свідомість, дух - пропускаючи через себе в 

процесі життя незліченні потоки енергії та інформації, збагачується і розвивається 

тільки прекрасним. «Давайте будемо прагнути до того, щоб наші пошуки прекрасного 

стали нашим повсякденним досвідом. Давайте будемо намагатися знаходити красу у 

всіх наших повсякденних обов'язках, адже навіть найменше завдання можна виконати 

красиво » [2]. 

Спілкування з твором мистецтва - це не тільки фізична взаємодія, але і процес 

енергетичного обміну, який змінює енергетику глядача. Повноцінне сприйняття 

картини можливо тільки в тому випадку, коли наша свідомість відкрита і готова до 

цього процесу. Платон казав: «Спогляданням прекрасного ми піднімаємо себе», а 

Достоєвський наголошував: «Краса врятує світ».   
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Предмет краси потрібно вміти цінувати, тобто відгук на красу виходить 

зсередини нас самих: «Ми реагуємо на те.  що нам співзвучно, а якщо немає всередині 

нас.  то не можемо реагувати. Здатність бачити красу потрібно виховувати, ми повинні 

насичувати себе вищими вібраціями, і тоді поступово ми пробудимося до сприйняття 

нових понять, нових  ідей »[3]. 

Художня творчість у філософській концепції С.Реріха - спосіб пізнання світу, 

який робить для нас доступними не тільки видимі форми побуту, а й відкриває 

горизонти Надземного простору - сховища ідей, форм, задумів.  «Сфери причин - 

ноумен - можуть досягати дуже небагато людей - в моменти раптового осяяння ... 

Життя;… ми можемо прозрівати під час миттєвих польотів нашої уяви, коли перед 

нашим поглядом виникають її проблиски, подібні іскрам позамежного, коли ми чуємо 

величні гармонії далеких  сфер і голоси інобуття, немислимо віддалені від нас, і все ж 

надзвичайно реальні і впізнавані.  Ця вища реальність світу піднесеного сходить до нас 

з полотен великих художників, чиє вище «Я» доторкнулося до тих сфер, які звичайна 

людина може лише інстинктивно відчувати » [3]. 

Значне місце у поглядах видатного художника-філософа займає ідея гуманізму. 

С. Реріх вважав, що гуманізм був і залишається пошуком найвищих людських 

цінностей, шляхом прагнення до Прекрасного.   

Дитину змалечку необхідно оточити прекрасним. Адже виховання моральності 

необхідно здійснювати засобами прекрасного.  Тому уроки образотворчого мистецтва 

доцільно проводити як  уроки занурення в світ прекрасного, в світ мистецтва, краси. Ці 

уроки  покликані перш за все духовно збагатити людину, спонукати її замислитися над 

сеннсом буття, осягнути серцем найвищі людські цінності. 
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ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ СПІЛКУВАННЯ ЯК ЧИННИК ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГІВ 

ТА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Актуальність дослідження. Демократизація системи освіти в Україні потребує 

посиленої уваги до спілкування педагога і дітей, що передбачає ефективну організацію 

навчально-виховного процесу в закладах дошкільної освіти. Провідними принципами 

демократизації спілкування у закладі дошкільної освіти є налагодження 

самоорганізації, саморозвитку як педагогів, так і дітей дошкільного віку, а також їх 

батьків, які мають здійснюватися на постійній активній взаємодії усіх учасників 

навчально-виховного процесу. Адже вихователь є «реформатором всього життя 

дитини, соціальним архітектором юної особистості»[2, с.5]. Забезпечення різних видів 

діяльності дитини визначається успішним розв’язанням педагогічних ситуацій, 

пошуком нових вирішень конфліктів, оригінальних технологій виховання дітей 

дошкільного віку. 

Отже практична підготовка студентів до виховної роботи у закладі дошкільної 

освіти повинна передбачати активізацію підготовки майбутніх педагогів, основою якої 

має бути готовність до взаємодії з дітьми дошкільного віку як в групі, так і з кожною 

дитиною зокрема, що має ґрунтуватися на творчій та пошуковій самостійній роботі 
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студентів та буде спрямована на розв’язання актуальних проблем управління виховним 

процесом і демократизацію взаємодії педагогів та дошкільників. 

Спілкування як чинник взаємодії між дітьми дошкільного віку розглядалися 

науковцями, дослідниками В. Абраменковим, І.Козаком, О.Козлюком, В.Котирло, 

Т.Поніманською; демократизацію взаємодії у закладі дошкільної освіти, вплив 

спілкування з однолітками на соціально-емоційний розвиток особистості, гуманні 

взаємини досліджували Л.Артемова, О. Кононко [3] 

Виклад основного матеріалу. Перебудова системи взаємодії дітей дошкільного 

віку та вихователів на основі демократичних засад означає створення таких умов, за 

яких дошкільники зможуть діяти як суб’єкт власного виховання, забезпечуючи 

взаємодію усіх учасників процесу виховання, що й передбачає надання дітям 

самостійності і самовідповідальності. Звідси випливає важливість стимулювання 

процесів самоорганізації та самореалізації особистості, пізнання самої себе, способів 

роботи над собою, що веде до формування у ній миролюбності, милосердя, сміливості, 

працьовитості тощо.  

У дошкільному віці взаємодія дитини зі світом реалізується через різноманітну 

діяльність, через спілкування, ігри, нескінченний потік запитань, дитяче 

розмірковування, спроби зробити щось самому. Усі ці види та форми діяльності 

супроводжуються успішністю та значними здобутками при підтримці, толерантному 

спілкуванні, незначній допомозі, якщо це необхідно, дорослого – педагога чи батьків, 

але лише тоді, коли відбувається демократизація всього навчально-виховного процесу. 

Ми виділили основні аспекти демократизації спілкування між педагогами та 

дітьми дошкільного віку, які необхідно формувати у майбутніх вихователів як чинник 

майбутньої міжособистісної професійної взаємодії у закладі дошкільної освіти.  

У навчально-виховному процесі вихователям для налагодження гуманних 

демократичних стосунків між самими вихованцями, між вихованцями та педагогами 

необхідно: 

– організовувати педагогічну взаємодію на принципах доброзичливості, 

тактовності, поєднанні вимогливості із наданням дошкільникам можливостей прояву 

власної ініціативності та самостійності;  
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– створювати і постійно підтримувати в закладі дошкільної освіти 

сприятливої психолого-емоційної атмосфери; 

– здійснювати адекватне оцінювання індивідуальних та вікових особливостей 

кожної дитини, мотивів їх вчинків та поведінки, умінь дошкільників спілкуватися з 

іншими дітьми та, при швидкому орієнтуванні у різних педагогічних ситуаціях, 

неупереджено врегульовати різноманітні конфліктні ситуації, емоційні стани та 

збудження, спрямовувати діяльність як кожного дошкільника, так і колективу дітей;  

– організовувати міжособистісну взаємодію між вихованцями;  

– доступно і переконливо доводити до дітей дошкільного віку навчально-

виховну інформацію, одночасно переконуючись у своєчасному і глибокому її 

засвоєнні;  

– особистісна відкритість, субординованість, соціально-педагогічна 

дистанційованість у спілкуванні з дітьми поряд із проявом взаєрозуміння, любові до 

дітей дошкільного віку. 

Основними чинниками демократизації спілкування педагогів та дітей 

дошкільного віку є спрямованість спілкування на індивідуальність дошкільника; 

наявність у вихователів професійно-ціннісних орієнтацій, готовність до 

міжособистісної та до інтерактивної взаємодії з дітьми, відкритість і статусна 

субординація, інформаційно-смислова спрямованість педагогічної взаємодії, 

емоційність вербальних і невербальних засобів спілкування [1, с.250] 

Важливим аспектом в особистісно-орієнтованому гуманістичному спілкуванні 

педагога з дітьми дошкільного віку є підтримка дошкільника у всіх видах його 

діяльності із використанням похвальних, стимулюючих фраз, наприклад: «Молодець!», 

«В тебе все вийде!», «Добре!», «Дуже добре!», проте, використання таких стимулів 

повинно використовуватися дозовано у навчально-виховному процесі. 

Невпевненість, нерішучість у діях дитини доцільно підбадьорювати, вказувати на 

значимість виконання дитиною певних початкових кроків чи починань, тобто: «Як 

вдало ти підібрав кольори!», «Так, дійсно! Нам дуже цікава твоя розповідь!» 

Важливою також є обов’язкова увага до дій кожної дитини, до її висловлювань, 

до її потреб бути вислуханою без зайвих пауз, відтермінувань, зайвих моралізувань та 

надмірних повчань, адже кожний дошкільник хоче почути відгук про певну подію 
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відразу, як тільки ця подія відбулася або одержати пораду, а не осуд, чому та чи інша 

подія відбулася не зовсім так, як цього хотілося.  

Лише за дотримання демократизації у спілкуванні педагогів та дітей дошкільного 

віку можна досягнути партнерської взаємодії між вихователями та дошкільниками для 

успішного творчого формування підростаючої особистості. 
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ГУМАНІЗАЦІЯ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНИКА ЗАСОБАМИ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Актуальність дослідження. Вимоги часу зобов’язують працівників дошкільних 

установ шукати нові методи навчання та подачі інформації. Це обумовлено 

необхідністю індивідуального підходу до кожної дитини, який дозволяє виявити її 

інтереси, здібності, творчі задатки. Одним із способів реалізувати цю вимогу є 

впровадження інтегрованих занять у закладі дошкільної освіти.  
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Розвиток підростаючої особистості, починаючи із дошкільного віку, є процесом 

фізичного і психічного становлення та формування її індивідуальних творчих 

здібностей та задатків, на які здатні впливати як зовнішні, так і внутрішні, керовані і 

некеровані чинники, значну роль серед яких відіграють гуманістичне цілеспрямоване 

навчання, виховання та розвиток. 

Значний вклад у дослідження проблем гуманізації в освітньому процесі, 

гуманістичний вплив на творчий розвиток  особистості зробили О.В.Авраменко, 

Ш.А.Амонашвілі, В.О.Білоусова, І.В.Бужина, І. А. Зязюн, М.В.Осадча, 

А.В.Пархоменко, І.О.Смолюк, О.В.Сухомлинська та ін. Сутність творчих здібностей, їх 

структурні компоненти присвячена значна кількість робіт у галузях психології 

педагогіки та філософії. В працях С.Багана, Л.Виготського, Дж.Гілфорда, Е.Звєрєва, 

Т.Москальця, А.Петровского, Т.Равлюка, В.Рогозіної. 

Виклад основного матеріалу. В українському педагогічному словнику 

С.У.Гончаренко визначає гуманізацію освіти як особистісно-орієнтовану 

нспрямованість на соціальну цінність особистості, тобто «процес переосмислення, 

переоцінки всіх компонентів педагогічного процесу у світлі їхньої людинотворчої 

функції» [2,с. 32]. 

Розвиток творчих здібностей дошкільників є основою як для творчого 

становлення особистості, так і для інформатизації дітей дошкільного віку, отримання 

дошкільником певних умінь та навичок, для подальшого успішного навчання і 

виховання в школі, в інших закладах освіти, а також для самоосвіти. Зрештою, 

відбувається формування якостей особистості, становлення матеріальної і духовної 

культури для продукування нових ідей, відкриттів і винаходів для подальшого розвитку 

індивідуальної творчості у різних галузях людської діяльності. 

Дуже важливо для вихователів, батьків дітей дошкільного віку розвивати у 

дошкільників здібності до спілкування, взаємодії з людьми, а також предметно-

діяльнісні або предметно-пізнавальні творчі здібності. 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови інтеграція 

трактується як «доцільне об’єднання та координація дій різних частин цілісної 

системи» [1, с. 401]  
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Інтегровані заняття завбачують доцільне об’єднання різногалузевих знань  та 

різних видів діяльності, які зацікавлюють дітей дошкільного віку, залучаючи до 

нестандартних форм та методів діяльності. Зауважимо, що об’єднання або інтегрування 

різноманітного матеріалу в одному занятті відбувається у двох напрямах: в одному 

випадку – елементи однієї діяльності здатні взаємопроникати в іншу, в іншому випадку 

відслідковується деяка розмитість об’єднання різних видів діяльності. 

Правильна побудова та організація інтегрованого заняття має значний 

розвивальний вплив на формування творчих здібностей особистості, що досягається, в 

основному, тим, що педагог, поступаючись переважаючою управлінською дією, не є 

явним керівником навчально-виховного процесу на занятті, адже керівництво 

пізнавальною діяльністю дошкільників налужить самим дітям. Це надає можливість 

дітям дошкільного віку проявляти творчість у власній діяльності, самостійність у 

прийнятті рішень. 

Інтегроване заняття передбачає поєднання словесної творчості з різними видами 

діяльності дитини (ігрова діяльність, ознайомлення з природою, заняття 

образотворчою, музично-театральною діяльністю, драматизація тощо), тобто 

організацію оволодіння уміннями правильної граматичної побудови речень, 

недопущення помилок, досягнення навичок у розв’язанні різних завдань, здобуття 

певного досвіду.  

Важливим етапом гуманізації творчого розвитку дітей дошкільного віку засобами 

інтегрованих занять є створення комфортної психолого-емоційної атмосфери, а також 

«ситуацій успіху», використовуючи прийоми зацікавлення дошкільників, 

демократичного стилю спілкування з дошкільниками, мотивування та заохочення до 

участі у різних  видах творчої діяльності дітей дошкільного віку, введення у навчально-

виховний процес сюрпризних моментів. 

Для гуманізації творчого розвитку особистості дошкільників доцільно 

урізноманітнювати методи і прийоми на інтегрованих заняттях, які сприятимуть 

закріпленню, узагальненню та систематизації навчально-виховного матеріалу, який 

об’єднує тема заняття: 
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– методи ТРВЗ − теорія розв’язання винахідницьких завдань (мозковий штурм, 

метод фокальних об’єктів, морфологічний аналіз, метод моделювання, метод 

лінгвістичний); 

– використання проблемних методів, творчих, пошукових запитань та завдань; 

– впровадження інтерактивних методів (діалогова, а не монологічна форма 

спілкування, дискусійно-пошукові, полілогічні, доповнюючі методи, методи мозкової 

атаки, індивідуальні методи, робота в парах, групах, мікрогрупах тощо); 

– дослідницько-пошукова діяльність; 

– застосування важливих для дітей дошкільного віку ігрових методів та 

прийомів (розвиваючі ігри-загадки, казки з ігровими логічними завданнями та 

вправами, дидактичні ігри, лабіринти, ребуси, подорожі, схеми, моделі, діяльнісна 

театралізація); 

– використання художніх оповідань, приказок, скоромовок, прислів’їв, 

приповідок, чистомовок тощо. 

Реалізуючи гуманістичні принципи особистісно-орієнтованого підходу 

(демократизації, гуманізації, національної спрямованості навчально-пізнавальної 

діяльності дітей дошкільного віку) вихователям для творчого розвитку особистості 

необхідно здійснювати індивідуальний та диференційований підхід до кожної 

особистості, надаючи їй право вибору певного виду діяльності або зміни видів 

діяльності дошкільників, способів досягнення мети тощо. 

Перевіряючи виконання кожного завдання на інтегрованому занятті, для 

стимулювання творчого розвитку дошкільників, вихователям необхідно для гуманізації 

стосунків застосовувати різноманітні прийоми заохочення дітей дошкільного віку, 

залучати їх як до толерантного взаємооцінювання, так і до самооцінки та 

самоконтролю. 

Спрямовуючи результативність інтегрованого заняття на узагальнення та 

систематизацію матеріалу, необхідно індивідуалізувати темп заняття, рівень виконання 

програмових завдань, формування життєвої компетенції кожної дитини дошкільного 

віку. 

Отже, гуманістичне спрямування творчого розвитку дошкільників на 

інтегрованих заняттях у закладах дошкільної освіти сприятиме особистій 
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зорієнтованості освітнього процесу, стимулюватиметься ініціативність, розкутість 

дошкільників, активізуватиметься формування творчих здібностей. 
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ВЗАЄМОДІЯ ПЕДАГОГІВ З БАТЬКАМИ ЯК ОСНОВА НАВЧАННЯ ТА 

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Актуальність дослідження. Питання взаємодії вихователя з батьками як основи 

навчання та виховання підростаючого покоління, зокрема у дошкільному віці є одним 

із актуальних проблем освіти. Цю проблему розглядали українські педагоги Г. 

Сковорода, К. Ушинський, Г. Ващенко, С. Русова, В. Сухомлинський, М. Стельмахович 

та ін. Сучасні дослідження пов’язані із ознайомленням батьків з особистісно 

орієнтованим вихованням і навчанням (І. Бех), орієнтацією в українському вихованні 

на абсолютні вічні цінності (О. Вишневський, А. Горохович), гуманізацією освіти (А. 

Бойко, В. Демиденко, О. Кобрій, М. Чепіль та ін.), із засвоєнням усіма 

співрозмовниками педагогічної взаємодії, з формуванням культури поведінки 

(Л. Грибова, Л. Островська, Т. Тоцька), соціальної компетентності (В. Кузьменко, 
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О. Кононко), позитивних взаємин серед батьків (Ю. Приходько), становленням 

моральної свідомості вихователів і батьків (Н. Білоусова), гуманізацією педагогічної 

освіти (А. Богуш, Л. Калуська, Г. Лаврентьєва, Т. Поніманська) та ін. 

Виклад основного матеріалу. Взаємодія педагогів і сім’ї в закладах дошкільної 

освіти є одним із важливих напрямів творчого зростання особистості, яке корегується 

діяльністю закладу дошкільної освіти. 

Аналіз наукових досліджень психологів, психологів, теоретиків репрезентує 

взаємодію педагогів з батьками через налагоджену спільну діяльність, яка реалізується 

через вибір спільної мети, узгодження форм та методів навчання та виховання в сім’ї та 

у закладі дошкільної освіти. Процес взаємодії із сім’єю є активним та успішним за 

умови, якщо батьки відчувають глибоку зацікавленість у вихованні дитини [3, с. 348]. 

Заклад дошкільної освіти та сім’я виконують спільну спрямовуючу роботу у 

напрямі інформатизації, виховання, розвитку дітей дошкільного віку, сприяють 

формуванню індивідуальних творчих здібностей дошкільників, спрямовують 

охоронно-оздоровчу, художньо-творчу діяльність дітей.  

Важливим етапом у налагодженні співробітництва закладу дошкільної освіти з 

родинами вихованців є вивчення умов, традицій виховання дитини в сім’ї, 

взаємовідносин в родині, склад родини, з’ясування індивідуальних особливостей, 

зацікавлень, нахилів, захоплень дітей дошкільного віку та їх батьків.  

Основними напрями налагодження взаємодії педагогів з батьками як основи 

навчання та виховання дітей дошкільного віку є: 

– налагодження побутових, фізично-оздоровчих умов дітей дошкільного віку як 

у закладі дошкільної освіти, так і вдома;  

– спрямування та узгодження спільної з родинами вихованців діяльності щодо 

формування ціннісних орієнтацій дошкільників: національної самоідентифікації, 

толерантності, вихованості, комунікабельності; 

– психолого-педагогічна освіта батьків дітей дошкільного віку або осіб, які їх 

заміняють; 

– вплив на виховний потенціал кожної родини, утвердження та збереження 

сімейних цінностей; 
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– активне включення батьків у навчально-виховний процес у закладі 

дошкільної освіти та дозвіллєву діяльність дошкільників; 

– залучення батьків до пошуку шляхів покращення матеріально-технічної бази 

закладу дошкільної освіти; 

– проведення анкетувань, моніторингів, опитувань, проектно-дослідницької 

роботи; 

– збереження сімейних традицій;  

– поглиблення психолого-педагогічних знань та досвіду батьків через 

проведення батьківських зборів, індивідуальних бесід, зустрічей із адміністрацією, 

консультацій, круглих столів, проблемних та тренінгових семінарів;  

– організація спільного проведення різноманітних виховних заходів 

дошкільників з батьками (проведення свят, концертів, сімейних конкурсів, ранків, 

змагань, спартакіад, оформлення виставок, стендів спільних робіт із дошкільниками та 

батьками);  

– підвищення педагогічної культури батьків; 

– обмін думками з певних питань щодо навчання, виховання дітей дошкільного 

віку; 

– соціальний захист інтересів і прав дитини у неблагополучних сім’ях; 

– налагодження благоустрою закладу дошкільної освіти 

– налагодження роботи батьківського комітету. 

Змістом роботи у налагодженні взаємодії педагогів з батьками є:  

– підвищення психолого-педагогічних знань батьків, які можна здійснювати 

через урізноманітнення спільної роботи, наприклад: проведення лекцій, семінарів, 

індивідуальних консультацій, практикумів, конференцій, вечорів запитань та 

відповідей);  

– безпосереднє залучення батьків до освітнього процесу (батьківські збори, 

виховні заходи, допомога у зміцненні матеріально-технічної бази);  

– участь батьків в управлінні закладом дошкільної освіти (батьківські комітети 

окремих груп та цілого закладу дошкільної освіти, представництво батьків у 

громадських організаціях). 
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Отже налагодження взаємодії закладу дошкільної освіти з родинами сприятиме 

успішному інформуванню батьків про актуальні проблеми формування та творчого 

розвитку дошкільників, успішній реалізації навчально-виховних програм формування 

інтелектуальної, гармонійно розвиненої особистості. 
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ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ (“УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ”) 

 

Актуальність проблематики трудового виховання дошкільників завжди є на часі і 

затребуваною, лише проявляється більшою та меншою мірою відповідно до потреб 

суспільства. Одним із важливих виховних напрямів у закладах дошкільної освіти було і 

залишається трудове виховання дошкільників. Ця тема й сьогодні є украй необхідною, 

адже будь-яка сфера діяльності побудована на праці. Хоча аналізуючи спектр 
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періодичних видань для дошкілля ми з’ясували, що за останні роки мінімізувалася 

увага до проблеми трудового виховання дошкільників, вона є частково призабутою або 

ж такою, якій не надається відповідної ваги та значення.  

Загальновідомо, що в щоденний режим дня дошкільника входить постійне 

зацікавлення різноманітними видами діяльності, але тема перспективності праці, 

майбутньої професії обговорюється батьками у сім’ї ще змалку, що і складає 

зацікавлення у дітей, а от суспільно значущі не надто привабливі професії, їх 

продуктивність, важливість та цінність говориться зрідка.  

Метою нашої розвідки є аналіз видів трудового виховання дошкільників (за 

матеріалами освітньої програми “Українське дошкілля”).  

Слід зазначити, що у програмі приділяється особлива увага трудовому вихованні 

дошкільників починаючи із раннього дошкільного віку. Тому для цієї вікової категорії 

пропонуються такі два види трудового виховання: самообслуговування та 

господарсько-побутова праця.  

У першому виді діяльності виокремлюються завдання щодо вироблення 

самостійності дитини, наприклад, скласти свій одяг, взуття, роздягнутися, одягнутися, 

взутися, роззутися, помити та повитирати руки з допомогою дорослого [3, с. 52]. 

У другому – залучення дітей до виконання простих трудових доручень щодо 

прибирання іграшок за собою, розставляння предметів посуду, а також навчити дбати 

та підгодовувати птахів [3, с. 52]. 

Науковець Я. Чепіга зазначав, що мистецтво виховання полягає не лише у праці, 

а у поєднанні двох видів діяльності: гри та праці. Адже сама по собі праця вимагає 

зосередженості та часової витримки, тому трудова діяльність дошкільників повинна 

бути покладена на ігрову [4, с. 89]. 

Натомість Г. Бєлєнька відзначає наступне, що у молодшому дошкільному віці у 

дітей є інтерес до всіх видів праці, а у старшому – з’являється негативне ставлення до 

праці і бажання оминути її [1, с. 37]. 

Аналізуючи програму “Українське дошкілля” вже у старшому дошкільному віці 

ми прослідковуємо, що трудове виховання поділяється на чотири основні види праці: 

самообслуговування, господарсько-побутова праця, праця у природі та художня праця. 
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Перший вид праці – самообслуговування, де зі старшими дошкільниками 

потрібно закріплювати попередньо набуті навички, а також вчити чистити зуби, 

користуватися ложкою для взуття та ін. 

Другий вид праці – господарсько-побутовий, який передбачає навички як 

самостійної, так і колективної роботи, виховання культури праці, привчання до 

порядку, охайності, чистоти… 

Не менш важливим є третій вид – праця у природі: прищеплення любові до 

рослин, тварин, риб, птахів, вміння вирощувати, спостерігати, доглядати, плекати, 

годувати, планувати, копати, садити… 

Четвертий вид – це художня праця: навчання через навчання, а це навчити різати, 

клеїти, згинати – розгинати, з’єднювати, сортувати, складати, готувати, вчити шити, 

розвивати вміння фантазувати, творити, виробляти художній смак під час прикрашання 

й оздоблення виробів [3, с. 247]. 

Для того, щоб з’явилося бажання у дітей до будь-яких видів праці вихователям та 

батькам потрібно доступно із певним пієтетом подавати інформацію про професії та їх 

значущість, важливість людей праці, без яких не може функціонувати суспільство. 

У програмі чітко розмежовуються такі грані, як відокремлення гри від праці, і 

важливим постає не скільки процес праці, як результат праці. Ми погоджуємося з 

думкою науковця Г. Бєлєнької, що традиційні ігри, і навіть іноді рухливі підміняються 

сучасними – дидактичними (лото, конструктори, кросворди) та комп’ютерними [1, 

с. 27]. І мусимо визнати, що дошкільник справді у них бачить результат своєї праці.  

На шпальтах українських періодичних видань сьогодні зустрічаємо банальний 

факт, зосередженість педагогів, сучасних батьків на поєднанні таких двох виховних 

напрямів, як трудове і економічне виховання дошкільників, як фактор майбутньої 

престижної чи швидше за все матеріально незалежної особистості в суспільстві, де 

натомість зарубіжні педагоги у такому віці поєднують трудове виховання дошкільників 

із екологічним [2]. 

З вище сказаного слід зазначити, сучасним вихователям сьогодні слід подбати 

про те, щоб сформувати позитивне відношення до праці, а це можливо лише при 

дотриманні таких естетичних вимог: чисте повітря, яскраве приміщення, гарне 

освітлення, зовнішня і внутрішня постава вихователя, його міміка, жести, ґрунтовна 
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співпраця з батьками, доступне подання інформації про суспільно значущі професії, 

вміння зацікавити конкретними видами праці з елементами гри, встановити часовий 

відрізок посильної праці, а також поєднувати вміле чергування праці та відпочинку 

починаючи з раннього дошкільного віку. 

Аналізуючи базову освітню чинну програму “Українське дошкілля” у сфері 

трудового виховання, слід увиразнити необхідність прищеплення таких базових 

якостей дошкільникам, як: ініціативність, працелюбність, відповідальність, 

старанність, самостійність, віра у власний задум, впевненість, здатність до самооцінки, 

процес і результат праці, естетичність та привабливість праці. 

Ми переконані в тому, що необхідно здійснювати системну співпрацю з батьками 

щодо: 

– прищеплення їм елементарних знань про працю, людей праці;  

– розуміння екологічного виховання, як потреб виживання суспільства;  

– наповнення свідомості ціннісним та об’єктивним матеріалом про суспільно-

значущі професії; 

– залучення дітей дошкільного віку до посильної праці ще з раннього віку. 

Тому починаючи змалечку слід пропагувати спектр різноманітних видів та форм 

трудового виховання дошкільникам за допомогою яких здійснюється розвиток 

працелюбності, формується потреба в праці як основа життєдіяльності людини у 

майбутньому. Лише завдяки праці дошкільник гартується, орієнтується у правилах 

безпечної поведінки, формується і набуває відповідних трудових знань, вмінь та 

навичок, дізнається про професії, їх значущість та необхідність у житті. 
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УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ  

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Хто як не народ завжди виступає керманичем у вихованні дітей з раннього віку. 

Хто як не він споконвічно приділяє особливе значення розвитку розуму дитини. І хоча 

в сучасному розвитку науки народні знання видаються архаїчними і неактуальними, 

науковці визнають істинність народного досвіду. 

Усім фольклорним творам притаманне смислове навантаження, що сприяє 

засвоєнню дитиною знань, оформлених у високохудожню форму. Численний народний 

багаж, а саме прислів’я і приказки стверджують необхідність розумового становлення 

особистості: “Розум найбільше багатство”, “Розумний дім будує, а дурний руйнує”, 

“Розумний – розсудить, дурний – осудить” та інші. Створені народом загадки є 

універсальним засобом розвитку логічного мислення дитини. Розгадуючи їх, вона не 

отримує готову інформацію, а в пошуках відповіді аналізує, порівнює, ставить нові 

запитання. Саме загадки доводять, що етнопедагогіка завжди сповідувала принцип 

переходу від простого до складного. 

Метою нашої розвідки є аналіз народних традицій та їх вплив на виховання дітей 

дошкільного віку. 

Одним із вагомих виховних напрямів народ вважав розумове виховання. 

Найвпливовішим методом розумового виховання народ вважав спілкування з мудрими, 
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літніми людьми. Не випадково кращими оповідачами казок та бувальщин були бабусі, 

дідусі, поважні односельці. Діти радо слухають їх повчальні історії, переймають 

житейську мудрість, набираються практичного досвіду [3, с. 143]. 

Не менш вагомим виступає моральне виховання. В усі часи українці піклувалися 

про моральне виховання дітей. Уже з перших років життя за допомогою пестушок, 

приказок, примовок, малюкові прищеплювали почуття чесності, справедливості, 

скромності. За народними уявленнями чисте сумління було найкращим здобутком 

життя людини. Недарма ж в українських народних казках позитивні герої були хоча й 

гідними, але чесними, працелюбними, доброзичливими, завжди готовими прийти на 

допомогу. У цьому виявляється переконання народу в існуванні людини лише в 

спільноті: “Людина падає сама; щоб піднятися – потрібна рука друга”. Оскільки життя 

в соціумі вимагає дотримання певних правил поведінки, український дитячий фольклор 

вмістив докладний опис доброї поведінки, шанобливого ставлення до старших, 

товариськості з однолітками, турботи про молодших: “Красу – бачать, мудрість – 

чують, доброту – відчувають” та інше. 

Народ завжди пам’ятав, що дитину виховують як майбутнього сім’янина. Батьки 

намагались бути гідним прикладом своїм дітям у родинних взаєминах і шляхетному 

ставленні один до одного. Народна педагогіка наголошувала на тому, що побудова 

сім’ї не можлива без любові та взаємоповаги. Запорукою сімейного щастя наші 

пращури вважали високу моральність подружжя і докладання спільних зусиль до 

справи виховання дітей: “Немає відданішої людини від рідної дружини”, “Нащо клад, 

коли в сім’ї лад” тощо [3, с. 122]. 

Українці завжди прагнули привити естетичний смак до прекрасного, прищепити 

дітям естетичну культуру, а отже дбали по третій напрям – естетичне виховання дітей. 

Великий вплив на формування естетичного смаку маленьких українців 

здійснювало художньо-ужиткове мистецтво. Адже найнезначніші побутові дрібниці 

оформлювались на високому художньому рівні. Не лише побутове оточення, а й дитячі 

іграшки (здебільшого їх виконували близькі родичі, а згодом і сама дитина) 

оздоблювались з великим естетичним смаком. Аналогічно на формування естетичного 

смаку дитини впливала народна пісня і народна музика. Першими піснями в її житті 

були колискові. Через них немовля знайомилося з гармонією слів і мелодії. Згодом 



74 
 

дитина сама починає співати, що сприяє розвитку її естетичного смаку. Народ 

попіклувався, щоб дитячі пісні, окрім повчального змісту набували високохудожньої 

форми [1, с. 44]. 

З дитинства людина виносила в доросле життя переконання про природу, що є не 

лише об’єктом споживання – вона синонімічно неподільна з гідним краєм – “без верби і 

калини нема України”. Народна мудрість твердить про неприпустимість бездумного 

користування природними благами, які слід охороняти і примножувати (екологічне 

виховання). Щоб дитина це збагнула народна педагогіка вдавалась до антропоморфізму. 

У казках і легендах звірі й рослини наділялись людськими рисами характеру, діяли 

дотично до діяльності людей [2, с. 68]. 

Трудове виховання завжди посідало провідне місце у виховній системі народу. 

Тому педагогіка побудована на народних джерелах ретельно розробляла ефективні 

шляхи трудового виховання в усталених педагогічних традиціях. У процесі трудового 

виховання умовно можемо виокремити три етапи: вступний чи ігровий (від двох до 

шести-семи років), помічний, чи визначальний (від семи до п’ятнадцяти років) і 

основний чи завершальний (від п’ятнадцяти до двадцяти років). 

На першому етапі впродовж другого й третього рівнів дитина за правильного 

виховання набувала деякої самостійності (у споживанні їжі, одяганні, умиванні), 

засвоювала правила користування предметами та елементарними нормами поведінки. 

Одним із провідних аспектів української народної педагогіки була (і залишиться) 

підготовка дітей до господарської діяльності (економічне виховання). Народна пам’ять 

зберегла багато казок, у яких чітко виражені й схвалені господарність, працьовитість, 

ощадливість.  

Незамінним виховним напрямом було фізичне виховання. Українська виховна 

традиція зберігає численні варіанти рухливих ігор, які сприяли формуванню 

спритності, витривалості, зосередженості, активності. Народ у прислів’ях і приказках 

висловлював необхідність дотримання здорового способу життя, запобігання хворіб.  

Надзвичайно важливим за народними уявленнями виступало збереження 

традицій. Втрата обрядової системи народу спричиняє втрату його унікальної 

самобутності. Спираючись на принципи народності й культуровідповідності, 
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українська етнопедагогіка створювала оптимальні умови для успадкування молоддю 

традицій, обрядів і звичаїв рідного народу.  

Отже, підсумовуючи можемо сказати, що традиції українського народу мають 

вагомий виховний вплив на вихованців, охоплюють увесь виховний спектр. 
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ІНКЛЮЗІЯ В КОНТЕКСТІ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В 

ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Світові демократичні перетворення, міцне вкорінення ідей гуманізму в усі сфери 

суспільного життя спричинили докорінну зміну поглядів щодо освіти дітей із 

порушенням психофізичного розвитку. Актуальним завданням сьогодення стало 

забезпечення освітнього процесу для означеної категорії дітей відповідно до 

міжнародних стандартів в усіх ланках національної освітньої системи. 

А отже, ланка дошкільної освіти стає тим першим етапом, що покликаний 

«розкрити обійми» для дитини з порушенням психофізичного розвитку та створити всі 

належні умови для включення цієї дитини в освітній процес шляхом створення 
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інклюзивного середовища. Саме в дошкільному освітньому середовищі акумулюються 

напрацювання, що створюють основу для подальшого успіху особливої дитини. 

Наразі вже ні в кого не виникає сумніві, що інклюзія є найважливішим 

демократичним надбанням людства, а освітня інклюзія розглядається як найбільш 

прогресивна та гуманна форма організації освітнього процесу. Інклюзивна організація 

освітнього процесу ґрунтується на ідеях цінності кожної дитини не залежно від стану 

здоров’я та особливостей психофізичного розвитку. 

Шляхом освітньої інклюзії дитина в закладі дошкільної освіти може не лише 

включатись в освітній процес за індивідуальним маршрутом, а й отримувати цілий 

комплекс необхідних заходів (корекційно-розвиткових, реабілітаційних, психологічних 

тощо) із залученням необхідних фахівців відповідного профілю [1, с. 17]. 

Включення дитини з особливостями психофізичного розвитку в освітній процес 

закладу дошкільної освіти повинно бути гармонійним і природнім, а також 

комфортним для усіх учасників цього процесу, що передбачає: 

- створення належної атмосфери толерантності, доброзичливості, партнерства в 

колективі дітей, їх батьків та педагогічних працівників; 

- врахування особливостей і потреб усіх учасників дитячого колективу; 

- спеціально створені для особливої дитини умови мають максимально 

«включати» її в колектив однолітків (у розваги, ігри дітей, спілкування, товаришування 

тощо); 

- дитина з порушенням психофізичного розвитку стає повноцінним учасником 

усіх режимних елементів закладу, приймає активну участь у всіх заходах і подіях; 

- постійний моніторинг особливостей та динаміки показників психофізичного 

розвитку інклюзивної дитини, використання цих даних для адекватної диференціації 

освітнього процесу [2, с. 410]. 

Таким чином, наразі заклад дошкільної освіти стає тією першою і такою 

важливою сходинкою, що має «дати старт» подальшому успішному навчанню дитини у 

закладах загальної середньої освіти, опануванню професією, особистісній реалізації та 

оптимальному соціальному функціонуванню. 
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ВИХОВНА СИЛА МОРАЛЬНО – ЕТИЧНОЇ БЕСІДИ ДЛЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Нині важко знайти актуальніше завдання, ніж визначення і формування етичних 

цілей та цінностей суспільства. Надмірна інтелектуалізація освітнього процесу 

призводить до значних прогалин у моральному вихованні дітей. Дошкільнята 

переймають систему фальшивих цінностей, що пропонують ЗМІ, реклама, 

низькопробні фільми тощо. У ситуації, що склалася сьогодні в нашій країні, це 

особливо небезпечно.  

Сучасна освіта орієнтована на особистість. Період між 5 і 7 роками життя є 

найбільш сензитивним для формування здатності здійснювати моральний вибір на 

основі морально-оцінної діяльності. Сьогодні назріла необхідність включення в 

освітньо-виховний процес дієвої системи морально-етичного виховання підростаючого 

покоління, внутрішнім ядром якої має бути формування гуманних почуттів, 

загальнолюдських цінностей - доброти, гуманності, милосердя, толерантності, чуйності 

- морально-психологічних якостей, які є фундаментальними характеристиками людини. 

На сьогодні соціальна значуща проблема розвитку доброти, чуйності, милосердя, 

гуманності у дітей дошкільного віку. Ми зупинимось на розвитку доброти у дітей 
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старшого дошкільного віку засобом морально-етичної бесіди. Ми вважаємо, що 

ефективність формування уявлень про доброту як норму і правило загальнолюдської 

моралі у дітей старшого дошкільного віку підвищиться при системності у підготовці 

дітей до проведення морально – етичної бесіди та якісного проведення самої  морально 

– етичної бесіди. 

Кулачківська, С. Ладивір С., Приходько Ю. свої наукові праці присвятили 

вихованню гуманних почуттів і взаємин у дітей, Бех І. Д., Боришевський М. Й., 

Білецька І. О., Лопатинська В. В. вихованню духовних і гуманістичних цінностей, 

почуття милосердя, цінності іншої людини. 

Завдання педагога - наблизити моральні уявлення, які формуються у дітей, до 

їхньої поведінки, вплинути словами на почуття, мотиви діяльності. Це здійснюється 

в дошкільних закладах за допомогою етичних бесід. Етична бесіда - це організована і 

цілеспрямована розмова вихователя з дітьми на певну тему. Етична бесіда - основний 

засіб морального виховання. 

Етичні бесіди проводяться в дитячому садку як самостійне заняття з дітьми 

старшого дошкільного віку та як прийом навчання після читання художнього твору 

морально-етичного змісту в усіх вікових групах. 

Мета етичної бесіди - систематичне роз'яснення дітям норм і правил 

загальнолюдської моралі, допомога в усвідомленні ними морального досвіду, 

формування громадської думки. [ 1, 572] 

Дитина" є програмою, в якій відображено вимоги до оновленого змісту освіти 

дитини від двох до семи років життя. В старшій групі в розділі “Дитина в соціумі” є 

підрозділ “Соціальний світ”, де визначено освітні завдання: «Продовжувати формувати 

морально — етичні уявлення про взаємини з іншими людьми» [3, с. 167]. Ми повинні 

розвивати уявлення, що доброта — найвища чеснота. Розвивати уявлення про моральні 

якості людини, про те, що люди гарні душею, добрими вчинками. Учити власним 

добрим вчинкам. Виховувати доброту, турботливість, відповідальність.  

Ми визначили вимоги до рівня освітніх досягнень дітей старшого дошкільного 

віку: 
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• без нагадування виявляти повагу до старших, самостійно знаходити нагоду для 

виявлення турботи: поступатися місцем, запропонувати допомогу, розрадити, зустріти, 

провести; 

• усвідомлювати свої сильні та слабкі сторони; 

• регулювати взаємини з дорослими і дітьми на основі відвертості, щирості; 

• долати розбрат, розвивати шляхетність (емоційна прихильність, безумовне 

прийняття іншої людини) тощо. 

В ході роботи використовували різні форми роботи: аналіз життєвих ситуацій, 

аналіз ситуацій із життя літературних героїв, розв’язання морально – етичних 

проблемних ситуацій, дидактичні ігри та вправи, тематичні конкурси, розв'язання 

суперечностей (що добре, а що погано?); читання художніх творів із наступним 

аналізом вчинків героїв, прислів’я, приказки, розглядання картинок, картин, розповіді 

вихователя, бесіди, психотехнології, театралізовані вправи, сюжетно – рольові ігри. Ми 

намагалися охопити всі сфери життєдіяльності групи з метою закріплення та 

формування у дітей морального поняття "доброта", але також паралельно з цим 

проводилася і спеціально спланована робота, яка розкрита у перспективному плані. 

Так, звертала увагу на  формування та прояв доброти під час занятості справами, 

споживання їжі, вкладання спати під час тихої години, одягання, вмивання разом з 

групою  однолітків, поруч з товаришами, тобто в колективі. Впродовж дня проводили 

дидактичні ігри: «Чарівник», «Чарівна квітка», «Подарунок товаришеві», «Піраміда 

любові»; бесіди: «Тільки про все найкраще», «Поруч із другом», «Таємнича похвала», 

етичні бесіди - заняття  про доброту. 

Поведінка вихованців старших груп переконливо свідчить про те, що у цьому віці 

поступово проходить перехід від сприймання змісту окремих поступків (добре - 

погано) до узагальнених понять про хорошу поведінку. 

Розробили методичні рекомендації по формуванню у дітей уявлень про 

моральну категорію «доброта»: 

 Щоб сформувати у дітей уявлення про моральну категорію «доброта» 

потрібно підібрати різні засоби впливу на дитину: слово, види мистецтва і почуття. 

Але слово вихователя набуває великої виховної сили тоді, коли поєднуються з 

особистим прикладом і коли педагог переконаний у правоті своїх поглядів і вчинків. 
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До проведення етичної бесіди дітей слід готувати  

 Підготовці дітей до проведення бесіди сприяють наступні методи та прийоми 

роботи: аналіз життєвих ситуацій, аналіз ситуацій із життя літературних героїв, 

розв’язання морально – етичних проблемних ситуацій, дидактичні ігри та вправи, 

тематичні конкурси, розв'язання суперечностей (що добре, а що погано?); читання 

художніх творів із наступним аналізом вчинків героїв, прислів’я, приказки, 

розглядання картинок, картин, розповіді вихователя, бесіди, театралізовані вправи, 

сюжетно - рольова гра.  

 Роботу будувати із врахуванням попереднього досвіду та знань дітей, 

спрямовувати прийоми навчання на набуття нових знань і вмінь.  

 Методи навчання повинні завершуватись виведенням морального правила.  

Результати освітньо-виховної роботи з дітьми старшого дошкільного віку: 

• виявляють повагу до оточуючих людей; готовність допомогти; 

• усвідомлюють свої позитивні та негативні вчинки. 

Отже, вдало підібрані вихователем прийоми роботи, під час проведення 

узагальнюючої етичної бесіди - запорука високої результативності роботи з дітьми по 

вихованню гуманних почуттів. 
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ДАТИ ДІТЯМ КРИЛА – МІСІЯ ДОРОСЛОГО, ЯКИЙ ПОРУЧ 

 

Дитина приходить у світ чистою душею. І саме від того, які дорослі оточують її 

протягом життя, а особливо в перші роки, залежить чим ця душа наповниться та чи 

зможе розправити крила й взлетіти попід хмарами. 

Педагоги-гуманісти неухильно дотримуються трьох заповідей: 

1. Вірити у безмежність кожної Дитини. 

2. Вірити у свою Іскру Божу. 

3. Вірити у перетворювальну силу гуманної педагогіки [1, с. 20]. 

Для них віра - це всемогутня енергія, яка веде до перемог, відкриттів та знань. 

В гуманній педагогіці Дитина: 

- явище в нашому земному житті. Не наша власність, не наш сенс життя. Тут 

пригадується китайське прислів”я “Діти - гості в нашому житті. Нагодуй. Вивчи. 

Відпусти”. 

- є носієм свого призначення, своєї місії.  

- в ній закладена величезна енергія духу, можливість необмеженого духовного 

вдосконалення [1, с. 22]. 

Представники гуманної педагогіки виділяють такі аспекти психологічної природи 

дитини [1, с. 22]: 

1. Пристрасть до розвитку. Тут варто знати декілька моментів: у розвитку є 

календарні строки. Якщо їх упустити, можливість може більше не проявитися. 

Розвиток відбувається через подолання труднощів. Розвиток буде такий, яке навколо 

оточення. Розвиток дитини відбувається вдвічі швидше поруч з дорослим. 

2. Пристрасть до дорослішання. Тут варто проаналізувати самого себе чи не 

зловживаємо ми виразами “Ще рано!”, “Встигнеш!”, “Тобі не зрозуміти!”, цим ми 

ображаємо відчуття дорослішання у дитини. 
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3. Пристрасть до свободи. Дитина прагне свободи вибору та спілкування на 

рівних.  

Дорослий повинен пам'ятати, що дитина не може протистояти внутрішньому зову 

природи. 

Щоб дитина змогла задовольнити свої пристрасті і при цьому розправити крила 

та насолодитись польотом, ми, дорослі, маємо забезпечити взаємодію з дитиною, в 

основі якої буде три кити -  це індивідуальність, свобода, довіра. 

Розглянемо кожен з них. 

Індивідуальність передбачає здатність дорослого побачити перед собою кожну 

конкретну дитину, а не середньостатистичний образ учня/вихованця.  

Це можливо через: 

- врахування інтересів, можливостей, здібностей, нахилів кожної дитини. Для 

цього спочатку використовуємо найефективніший спосіб - спостереження за дитиною, 

пізнаємо її, вивчаємо. Далі аналізуємо: чи беремо ми до уваги інтереси, можливості, 

здібності, нахили дитини при плануванні та організації освітньої діяльності, 

облаштуванні розвивального середовища? Чи даємо їм проявитися? Чи підсилюємо їх, 

а може навпаки применшуємо? 

- планування та реалізацію індивідуальної освітньої  програми, траєкторії, 

супроводу, ”меню”. Створення ситуації успіху для кожної конкретної дитини, 

врахування її освітніх можливостей бути “включеною” в процес. Наприклад, 

планування наперед адресних запитань до визначеної дитини, враховуючи її рівень на 

“тут і зараз”; 

- виховання толерантності до іншості. Саме від дорослих, що знаходяться поруч, 

залежить чи приймає дитина свою індивідуальність, і чи зможе вона прийняти 

інакшість інших. Яким чином? Бути прикладом. І на словах, і на ділі. Толерантне 

відношення до кожного служить запорукою становлення гармонійної особистості, далі 

гармонійного колективу і гармонійного соціуму взагалі. 

Якщо ми говоримо про систему освіти та педагога в ній, то вони мають 

забезпечити ˮдотик‟ до кожного, ставлячи на перше місце особистість дитини, її 

індивідуальність та виховання на цінностях. 

Свобода 
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Дуже часто, коли дорослі чують вислів “дати дитині свободу” лякаються його, 

протистоять йому, не визнають. Вони його навіть бояться. 

Та даремно, бо саме в свободі дитина дійсно розправляє свої крила. 

Деякі акценти. Свобода це відповідальність. Дати дитині свободу - визнати, що 

вона вміє нею користуватися. Свобода не означає "роби, що хочеш". Завдання дорослих 

пояснити дітям, що їхня свобода не повинна заважати свободі іншій дитині. І от для 

цього вводяться правила співжиття та взаємодії. Свобода надається, зважаючи на вік 

дитини, прояви її самостійності.  Кожній дитині свій час для отримання свободи. 

Свобода це про право дитини робити самостійний вибір, обирати - від того, що я 

сьогодні одягну до того, чим буду займатися. Свобода це про внутрішнє відчуття 

дитини, що на її вибір зважають, її чують, їй довіряють. 

Свобода в певних речах сьогодні, повинна бути й завтра в цих же речах 

свободою. Ми не маємо жодного права давати дитині свободу в залежності від 

власного настрою чи маніпулюючи нею. 

Свобода вимагає від дорослого постійності та довіри,  дає можливість дитині 

розкрити свій потенціал, зрозуміти себе та пізнати. 

Чи може птаха розправити крила та взлетіти, якщо сидить в  клітці, хай і в 

золотій? Так і дитина!!! 

Але є й інше питання - Чи може раб навчити свободи?  

Довіра 

Завдання дорослих - навчити дитину довіряти собі та цьому світу. Яким чином? 

Довіра передбачає від дорослих певних дій - відпустити, дозволити, підтримати, 

повірити, надати, надихнути. І ні в якому разі не забороняти, не відштовхувати, не 

насміхатися, і всі інші «не», які підривають віру дитини  в саму себе та дорослого, який 

поруч. 

Довіряючи дитині, ми демонструємо їй, що віримо в неї. Бо без віри нашої дитині 

буде вкрай складно повірити в себе. Підтримуємо словесно “Чудово! Так тримати! Вже 

краще!” й іншими мовними формулами, підтримуємо діями - обійняти, тримати за 

руку, бути поруч, не робити за дитину й інші.  

Довіра не можлива без права на помилку та ще один шанс. Питання  в тому 

скільки цих шансів готовий кожен з нас дати дитині доки вона досягне бажаного 
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результату? Але хіба в нас все виходить з першого разу? Але чомусь зазвичай помилки 

дітей сприймаються  інакше, ніж власні. 

Дитина, якій довіряють, в яку вірять, має інтенсивніший розвиток, адже вона має 

можливість пробувати та помилятись, набувати та вдосконалювати, пізнавати нове та 

невідоме, досліджувати себе, свої можливості та світ вцілому. 

З довірою дитина набуває досвід бути собою, діяти, йти вперед, прагнути 

більшого, пробувати та помилятися.  

Не менш важливим моментом є довіра дорослого до самого себе та до світу. Бо 

насправді не можна дати іншому те, чого не маєш в собі. Довіртесь собі, процесу, дайте 

дитині жити і самі при цьому живіть. 

  Роль педагога 

Без сумніву можна сказати, що чи зможе дитина розправити крила залежить від 

того, хто знаходиться поруч. Якщо говорити про заклад освіти, то значну роль тут 

відіграє педагог. 

Бо як говорить Амонашвілі “Вчитель - душа, яка носить і дарує Світло”. 

Отже, якого дорослого потребує поруч себе дитина? 

Дитина потребує дорослого, який не буде тягнути, змушувати, штовхати, 

спрямовувати, повчати, обмежувати (якщо це не становить загрозу життю та здоров'ю), 

робити за неї, скеровувати, не боятиметься, а стане другом, який спостерігає, 

підтримує, супроводжує, допомагає,  вірить, розуміє, чекає, відчуває, довіряє, прагне, 

створює, дарує, віддає…  

Дитина чекає від дорослого – відкрите серце та душу, любов, довіру, повагу, 

добро, свободу, щирість, відповідальність, розуміння. Хоче бачити очі, триматись 

міцно за руку та мати обійми в будь-який необхідний момент. Хоче чути і відчувати, 

що її люблять, що вона не сама, все зможе, що вона чудове  та незвичне творіння світу 

цього. Дитина не хоче дорослого над собою, але радіє тому, хто поруч.  

Дитина не хоче готових інструкцій і не потребує їх, вона має сама дійти до 

висновків, здобути власний досвід, а часом і помилки. Дитина говорить дорослому 

«Допоможи мені це зробити самому», просить терпіння та розуміння, бо далеко не з 

першого разу у неї все виходить. Вона хоче, щоб дорослий пам'ятав, що і сам був 

дитиною, тому просить дати їй законне право на проживання власного дитинства.  
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Дорослий має навчитись спостерігати. Не грайте першу роль, дайте простір 

дитині. Дивіться за нею, її розвитком, рухами, діяльністю. Дитина сама підкаже, чого 

вона потребує в цей конкретний момент, що її цікавить і на що варто звернути 

особливу увагу.  

Дитина не хоче поспіху. Їй не цікавий ранній розвиток її особистості для 

хизування перед родичами та знайомими. Все має йти своїм шляхом. Всьому свій час. 

Не порівнюйте дітей між собою. Порівнюйте успіхи дитини сьогоднішні з вчорашніми 

– «Вчора ти цього не могла, а сьогодні можеш».  

Працюючи з дітьми будь-якого віку варто пам'ятати слова Ш. Амонашвілі “Якщо 

у світі освіти  що-небудь робиться не з любові до дітей, чуйної до них турботливості, 

все буде брехнею, яка породжує зло, все буде від лукавого” [1, с. 12]. 
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РОЛЬ СІМ’Ї У ФОРМУВАННІ ПРАЦЬОВИТОСТІ  

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

 

Роль сім’ї у формуванні працелюбності дитини надзвичайно велика. Засоби 

догляду й годування, загальний режим формують у дитини перші звички, від яких 

залежить подальша трудова діяльність і поведінка. Сім’я здійснює виховний вплив на 
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дитину від народження. У сімейному колі всі впливають один на одного і ті, хто 

виховує, і ті, кого виховують.  

Виховання насамперед передбачає здійснення батьками цілеспрямованих дій, 

спрямованих на досягнення певного результату, а також несвідомий вплив на дитину, 

який виникає постійно в процесі їхнього спілкування, співжиття [2]. Тому батькам не 

слід забувати, що навколишній світ впливає на фізичний, психічний, інтелектуальний 

розвиток дітей. І їхнім завданням є залучення малюків до спілкування з довкіллям: 

догляду за квітами, домашніми тваринами, прибирання іграшок, годування пташок і 

т.д. Тим самим виховуються почуття добра, турботи, співчуття, а згодом і 

працьовитості. Підростаючи у доброзичливій атмосфері, малюк радісно виконуватиме 

домашні обов’язки, позитивно ставитиметься до трудової діяльності. Власне батьки 

матимуть змогу ускладнювати трудові завдання, доручення, додавати нові домашні 

обов’язки, виховувати любов до праці, а дитина, бачачи результати своєї діяльності, 

зростатиме працьовитою.  

Очевидно, що з метою виховання працьовитості в родині дуже важливо, щоб все, 

що робить дитина було посильним і приймалося з вдячністю і схваленням. Чим 

потрібніший результат дитячої праці, тим більшим є його виховний вплив.   

Характерно, що під час трудової діяльності значна роль належить енергійності: 

жваві діти долають труднощі, інертні жаліються на них і «капітулюють». Тому важливо 

допомогти дитині за будь-яких умов довести розпочати справу до кінця. Це дає їй 

змогу малюкові пережити радість, формує самостійність, старанність, упевненість у 

власних силах, розуміння корисності трудової діяльності. Для виховання працьовитості 

в родині важливо, щоб дитина отримувала похвалу і винагороду за працю.  

Значущим є стиль взаємостосунків батьків і дітей, що визначає ступінь 

усталеності дисциплінованості дитини. Різкі, нестримані, нетерплячі батьки створюють 

напружену обстановку: часті нотації, крики викликають негативні емоції, у дитини 

знижується працездатність, що веде за собою недотримання норм і правил поведінки 

[1].  

Варто підкреслити роль батьків у формуванні знань про працю та професії 

людей. Адже у спілкуванні з дітьми батьки звертають увагу на результати чужої 

роботи, які спостерігаються всюди. Наприклад: водій добре веде автобус, помічник 
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вихователя чисто миє підлогу, продавець посміхається і швидко обслуговує, 

будівельники побудували гарний будинок, магазин, письменник написав цікаву книгу. 

Таким чином, дитина має змогу замислитися над тим, що все на  світі  результат чиєїсь 

праці, і подумати над власним місцем у житті. Вплив батьків у тому, щоб спокійно, 

надмірно не завантажуючи малюка, підтримуючи позитивне ставлення до праці (чужої 

і власної), виховати працьовиту і відповідальну особистість. А це запорука успішного і 

щасливого життя. 

Як зазначає Л. Пісоцька, знання про професії складають основу працелюбності 

особистості і мають включати такі аспекти: суспільна значущість (цінності державні та 

суспільна необхідність), особистісна значущість (цінності професії для особистості – 

гуманістичні, естетичні, суб’єктивні), професійне навчання, галузі народного 

господарства та робітниці професії. Саме початкові елементи зазначеної інформації 

починають формуватися в період дошкільного дитинства, під час ознайомлення дітей з 

навколишнім соціальним світом [3]. І значення батьківського виховання тут особливе. 

Безумовно дітей слід залучати до праці, з метою формування у них посильних 

трудових умінь. Тут не можливо обійти без керівництва з боку дорослого, яке 

передбачає перетворення нестійких, імпульсивних зацікавлень у пізнавальні інтереси з 

більш стійкою структурою, яким притаманні вибірковість, дієвість і які ґрунтуються на 

внутрішній позиції дитини. За таких умов праця стає дієвою у формуванні 

дисциплінованості, кмітливості, витривалості, спритності, наполегливості, 

організованості, працелюбності, завзятості, старанності. Кожна трудова операція 

потребує розумового напруження від дитини. За допомогою вправлянь і перетворень у 

дитини розвиваються навички трудової діяльності. Навички звільнюють розум від 

необхідності обмірковувати кожну деталь рухів, закріплюють трудову звичку. 

Сукупність звичок разом з іншими психічними властивостями становлять характер. 

Виховуючи у дитини звичку до праці батьки, а згодом педагоги повинні враховувати, 

що мотиви трудової діяльності повинні бути високоморальні. Похвала і нагорода за 

хорошу працю є стимулом до виконання іншої роботи. 

Надзвичайний виховний вплив на дитину має власний приклад батьків, їхнє 

особисте ставлення до праці. Адже від пильних дитячих очей не можна приховати 

бажання виконувати якусь справу. Завдання батьків – показати, що вони люблять свою 
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роботу, і незважаючи на труднощі, без неї не змогли б жити. Тут значення має не 

тільки натхнена робота вдома (власний приклад працелюбності), а й ставлення до праці 

(професії) загалом.  

Отож, виховання працьовитості тривалий процес. По суті, воно охоплює все 

життя людини, але основи закладаються в дитинстві. Тому важливо з дошкільного віку 

сформувати психологічні засади працелюбства, потребу трудитися, знаходити 

задоволення і радість у праці, здатності відчувати гордість за результати своєї праці. 

Роль сім’ї у цьому процесі важко переоцінити. 

Основним шляхом виховання працьовитості є родинно-побутова трудова 

діяльність, у процесі якої формуються трудові вміння і навички, почуття обов’язку та 

відповідальності. Важливо, щоб все, що робить дитина було посильним і приймалося з 

вдячністю і схваленням. Чим потрібніший результат дитячої праці, тим більшим є його 

виховний вплив. Бажання батьків «оберігати» дітей від праці, з надією, що вони 

прилучаться до трудових процесів пізніше, є помилковим і згубним для дитини, і може 

призвести до незрілості особистості.  
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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

Фізичне виховання є основою всебічного розвитку дитини, особливо у 

дошкільному віці. У цей період закладається фундамент здоров’я, нормального 

фізичного стану та виховуються основні риси особистості. Науковцями доведено, що 

несвоєчасність психофізичного розвитку і низька ефективність використання різних 

засобів фізичного виховання може негативно вплинути на розумовий розвиток дитини, 

спричинити порушення психічної, емоційної, інтелектуальної сфер, знизити рівень 

підготовки до школи, котра має відповідати чітким вимогам та критеріям дошкільної 

зрілості.  

Потреба у нормальному фізичному розвитку зумовлювалася реальними 

життєвими обставинами та вимогами. Адже у людській діяльності є немало проблем, 

для подолання яких потрібні фізичні зусилля. Сила і витривалість, стійкість і 

спритність високо цінуються, і ці риси варто виховувати у дітях. Здавна фізичне 

виховання хлопців спрямовувалося, передусім, на формування здатності до 

продуктивної праці й захисту Вітчизни, а дівчат – на вдосконалення пластичності, 

чіткості рухів, граціозності та інших якостей, якими вирізнялись жінки [1]. 

Сьогодні фізичне виховання є обов’язковою складовою освітнього процесу будь 

якого закладу. У дитячому садку, зокрема, воно спрямоване на всебічне вдосконалення 

дітей, підготовку до життя, суспільно корисної праці, і здійснюється поряд з 

розумовим, моральним, естетичним, труджовим вихованням. Фізичне виховання дітей 

дошкільного віку – «систематичний вплив на організм дитини, з метою його 



90 
 

морфологічного і функціонального вдосконалення, зміцнення здоров’я, формування 

рухових навичок і фізичних якостей» [2]. Його мета – зміцнення здоров’я, правильний 

фізичний розвиток, виховання навичок здорового способу життя.  

Період дошкільного дитинства сенситивний до використання засобів фізичного 

виховання. Через них вихователь комплексно реалізовує різноманітні освітні, оздоровчі 

та виховні завдання в закладі дошкільної освіти. Тому фізичне виховання має бути 

своєчасним, методично правильно організованим та сприяти оздоровленню і 

повноцінному розвитку дитини. Зокрема, педагог повинен зосередити увагу на 

зміцненні та охороні здоров’я дітей, загартуванні та удосконаленні їхніх фізичних 

функцій, формуванні основ фізичної та розумової зрілості, працездатності. Крім того, 

важливо спрямовувати зусилля на розвиток рухових якостей (сили, спритності, 

витривалості, гнучкості тощо), вмінь і навичок, ігрових дій, формування правильної 

постави, профілактики плоскостопості. В садочку також діти дізнаються про користь 

оздоровчо-фізкультурної роботи, занять фізичною культурою, отримують знання про 

гігієнічні вимоги та правила, відповідальне ставлення до власного здоров’я [2], [3]. 

Успіх фізичного розвитку дітей дошкільного віку залежить від поєднання 

різноманітних засобів фізичного виховання, які розподіляють на такі види: фізичні 

вправи, оздоровчі сили природи та гігієнічні фактори (режим занять, сну, відпочинку, 

їжі, гігієна одягу, фізкультурного обладнання).  

Особливе місце в системі фізичного виховання дітей відводиться формуанню 

життєво необхідних рухових умінь і навичок, потрібних у повсякденній діяльності. 

Рухова підготовленість – зумовлює рівень розвитку рухових умінь та навичок, 

фізичних якостей. Зокрема, слід звертати увагу на формування основних видів руху: 

ходьби, бігу, стрибків, метання, лазіння, рівноваги, а також – розвиток рухових 

якостей: сили, швидкості, витривалості, гнучкості, спритності. Розвиток рухових 

функцій відбувається неперервно, але нерівномірно. Активна рухова діяльність сприяє 

більш швидкому, а головне – гармонійному дозріванню морфологічних структур та 

функціональних систем організму дитини. Таким чином, необхідний обсяг рухової 

активності є вирішальною передумовою фізичного виховання та виховання всебічно 

розвинутих дітей. Рухи є важливою складовою будь-якого виду діяльності та багатьох 

психічних процесів.  
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Оптимізація рухового режиму в сучасних закладах дошкільної освіти 

забезпечується шляхом проведення різноманітних рухливих, спортивних ігор, вправ, 

занять з фізичної культури, організації дитячого туризму, самостійної рухової 

діяльності та ін. 

Очевидно, що дошкільний вік особливо цінний період для фізичного розвитку, 

формування рухових функцій дитини. Тому, важливим завданням закладу дошкільної 

освіти є зробити життєдіяльність дітей оптимально активною, насиченою 

різноманітними видами діяльності, цікавою, корисною. Створення комфортних умов 

перебування у дитячому садку є ознакою здоров’язбережувального освітнього 

простору, що передбачає збереження здоров’я, досягнення оптимального фізичного 

розвитку, активного включення дитини в соціум. 

Отже, завдання фізичного виховання дошкільників передбачають насамперед 

зміцнення здоров’я та забезпечення гармонійного розвитку дитячого організму, 

розвиток рухових умінь, навичок і фізичних якостей, підвищення фізичної та розумової 

працездатності, загартування організму, виховання потреби у заняттях фізичною 

культурою і спортом. 
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ГУРТКОВА РОБОТА ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ 

ІДЕЙ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

Негативними явищами у сучасному суспільстві є поширення жорстокості, 

агресивності, знецінення загальнолюдських цінностей - дружби, любові, відданості 

своїй справі, порядності. У зв'язку з цим актуальною є проблема виховання у дітей 

моральних якостей, що досягається загальними зусиллями вчителів, батьків, 

вихователів на основі принципів гуманної педагогіки. Гуманна педагогіка - це напрям  

в педагогіці, що орієнтується на особистість дитини, на врахування її індивідуальних 

інтересів і здібностей. Вона розглядає дитину  як свідомого учасника навчально-

виховного процесу і спрямована на її розвиток у вільну і  активну особистість, здатну 

до самовдосконалення, самореалізації і плідної діяльності в умовах людського 

суспільства. Своєрідний кодекс Учителя, який має надавати учням не тільки знання, а й 

усвідомлення сили добрих почуттів, слів, думок, вчинків, допомагати дітям пізнати 

себе, осягнути красу природи, відчути її стан, створив Ш. Амонашвілі.  

В умовах сучасних змін системи освіти України важлива роль в оптимізації 

навчально-виховного процесу належить здійсненню позакласної роботи, зокрема 

організації гуртків. Саме в гуртках діти знаходять для себе улюблену справу, 

відкривають нові творчі здібності, вчаться спілкуватися у нешкільній, неофіціальній 

атмосфері, приймати  рішення, розв'язувати практичні проблеми, отримують здатність 

відчути свою значущість, одержують життєвий досвід. Дуже цінними для організації 

гурткової роботи в школі залишаються ідеї В.О. Сухомлинського, який вважав гуртки 

центрами розвитку творчості учнів [1, 2]. 
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Метою даної роботи є вивчення ролі і місця гурткової роботи як системи 

навчання і виховання дітей у контексті ідей гуманної педагогіки В.О. Сухомлинського. 

Досліджуючи особливості дитячої творчості педагог звертав увагу на те, що 

творчість властива всім дітям без винятку і є їх потребою. Тому завданням школи, 

вчителів, керівників гуртків є розкриття творчого потенціалу кожного учня. Треба 

враховувати, що потенційні можливості у дітей дуже різні: до техніки, поезії, музики 

тощо. Так, у Павлиській школі працювало 40-45 гуртків (юних столярів, конструкторів, 

будівельників, радіотехніків, квіткарів), які відвідувалися школярами з великим 

задоволенням. А навколо школи зростав  садок, діяли майстерні, навчальна 

електростанція, теплиці, пасіка, кролеферма, стадіон які були збудувані самими дітьми 

за допомогою дорослих майстрів [2]. 

Дуже важливим для формування творчих здібностей В.О. Сухомлинський вважав 

молодший шкільний вік, коли у дітей добре розвинута фантазія, багата уява, 

емоційність, здатність дивуватися, потреба створити щось нове. 

Аналіз праць педагога свідчить, що найважливішим першоджерелом творчості є 

слово. У творах, казках дитина проявляла свої здібності, пізнавала себе, переживала 

перше почуття гордості від того, що вона щось створює. В Павлиській школі була 

створена "Кімната казки", де діти слухали казки, інсценували їх? створювали нові 

казкові образи. Розвивати літературно-творчі здібності можна й через написання 

творів, складання віршів [2]. Організація літературної і театральної діяльності є 

актуальною в умовах нової української школи, оскільки  вона розвиває саме ті якості, 

формування яких вимагає сучасне суспільство. Це активність, уміння працювати в 

команді, уміння вирішувати практичні проблеми, приймати рішення, не боятися 

труднощів. Але реалізувати таку діяльність дуже важко в умовах уроку, оскільки після 

вивчення навчального матеріалу на це майже не залишається часу. Тому формування 

практичних навичок залежить від ефективної гурткової роботи.  

Праці В.О. Сухомлинського свідчать про важливість художньої творчості  дітей 

молодшого шкільного віку. Особливо багато можливостей для цього надає малювання, 

за допомогою якого дитина проявляла своє відношення до навколишнього світу і себе, 

розкривала свій внутрішній світ, відображувала свої емоції, настрій. Але в сучасній 

програмі початкової школи виділено дуже мало часу на образотворче мистецтво. 
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Додаткові завдання вчителя, пов'язані з зображувальною діяльністю на уроках, не 

можуть повноцінно сприяти розвитку художніх навичок. Тому на художні гуртки 

покладається складне і відповідальне завдання - задовольнити потреби дітей у сфері 

художньої діяльності, розвивати художній смак, почуття кольору і композиції. 

Дивовижним і важливим засобом формування дитячої творчості є музика. 

Музичні твори відомих композиторів, а також народної музики вчать дітей відчувати їх 

красу, виховують у них музичний "смак", розвивають уяву, фантазію, роблять життя 

більш барвистим, наповненим чарівними звуками, розширюють кругозір. Крім того 

дуже добре, якщо діти вчаться не тільки слухати і розуміти музику, а й відтворювати 

знайому мелодію на музичному інструменті і навіть створювати новий мотив і 

імпровізувати. В умовах сучасного життя пріоритети дещо змінилися - батьки 

піклуються в першу чергу про навчання дітей математиці, рідній та іноземній мовам. 

Навчання музиці, малюванню, театральній діяльності відходить на другий план, що 

дуже збіднює життя, робить його нецікавим. Через низьку кількість годин музичної 

діяльності в шкільній програмі існує потреба у створенні музичних гуртків, де є 

можливість приділяти увагу таким видам роботи, на які на уроці не витрачається 

достатньо часу. Це сольний спів, гра на дитячих музичних інструментах, музична 

творчість, додаткові завдання для обдарованих дітей. Для деяких дітей заняття в таких 

гуртках - це єдиний шанс закріпити свою соціальну позицію в колективі, показати, на 

що вони варті. 

Відводячи велику роль захопленням дітей малюванням, поезією, музикою, В.О. 

Сухомлинський не ставав перед собою завдання - виховати композитора, поета чи 

художника. Заняття в творчих гуртках необхідні не для майбутньої кар'єри, а для 

загального духовного зростання і самоутвердження. 

Вважливим засобом виховання дитини великий педагог вважав природу. В книзі 

"Серце віддаю дітям" він підкреслює своє прагнення надати можливість дітям 

ознайомитись з найкращою книгою в світі - книгою природи [2]. В умовах суспільства, 

що не було зацікавлене в індивідуальному розвитку особистості, В.О. Сухомлинський 

по новому використовує  природу як широкий засіб загального розвитку дитини. 

Спілкування с природою відкриває вчителю шлях до виховання у дітей високих 

моральних якостей, екологічно орієнтованого світогляду, формування більш 
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узагальненого, цілісного погляду на навколишній світ та місце людини в ньому. 

Гурткова робота є досить гнучкою формою, тому її цілком можливо організувати на 

свіжому повітрі, вона передбачає більш вільний підхід до її побудови на відміну від 

уроку.  Окрім зазначеного у вчителя не завжди є можливість проведення уроку на лоні 

природи. Це пов'язане з технічними та організаційними труднощами, з якими 

неодмінно стикається вчитель під час підготовки. На свіжому повітрі дуже складно 

показати презентацію або відео, учні відволікаються на сторонні фактори. Проведення 

уроків на природі вимагає додаткового приладдя: стільців, планшетів тощо. Не 

зважаючи на зазначені чинники, уроки посеред природи є необхідними, оскільки вони 

задовольняють потребу учнів у свіжому повітрі і спілкуванні з природою. Такі уроки 

мають потужний виховний ефект. Тому, не маючи можливості проводити уроки на 

природі, вчитель може перенести час спілкування з природою на гурткові заняття, де 

виховується у учнів гуманне ставлення до природи і своїх товаришів. 

Отже гурткова робота має величезне навчальне і виховне значення,  що дозволяє 

реалізувати індивідуальний і гуманний підходи до кожної дитини, максимально 

розкрити її потенціал. 
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ВПЛИВ ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ НА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ 

ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 

 

Проблема формування творчої особистості у сучасній науці не втрачає своєї 

актуальності. Дослідженням феномену творчості у психології присвячено праці 

Д. Богоявленської, Л. Бурлачука, Л. Виготського, С. Рубінштейна та інших.  

Зокрема Л. Виготський розглядає творчість як будь-яку діяльність людини, яка 

створює дещо нове [2, c. 6-7]. С. Рубінштейн також пов’язує творчість з продуктивною 

діяльністю, підкреслюючи, що ця діяльність характеризується заміною простих форм 

більш складними [5]. Як зазначає Д. Богоявленська, формування творчої особистості, 

перш за все, орієнтовано на навчання її нестандартному мисленню, вмінню генерувати 

незвичайні, оригінальні ідеї, стимулювати фантазію [1].  

На наш погляд важливу роль у формуванні творчої особистості молодшого 

школяра відіграє врахування його типу темпераменту. 

Темперамент – це індивідуальна особливість людини, що виявляється в її 

збудливості, емоційній  вразливості, врівноваженості та швидкості перебігу психічної 

діяльності [3, с. 366]. Як зазначає О. Скрипченко, темперамент визначає вроджені 

форми поведінки, які виявляються в динаміці, тонусі та врівноваженості реакції на 

життєві впливи [4, с. 317 ], а отже і схильність до певного виду творчості. 

Творчість – психічний процес створення нових цінностей, ніби продовження і 

заміна дитячої гри. Діяльність, результатом  якої є створення нових матеріальних і 

духовних цінностей [6, c. 520 ]. 
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Змінити темперамент учня досить складно, а точніше неможливо. Тому простіше 

й правильніше навчитися враховувати особливості його прояву у особистості 

молодшого школяра як в процесі навчання в цілому , так і при залученні його до різних 

видів творчості. 

Тож звернемося до аналізу ключових характеристик різних типів темпераменту. 

Аналізуючи холеричний тип темпераменту варто відзначити відчуття азарту і 

запалу, прагнення до ризику та активної діяльності. Отже проявити себе дитина з 

холеричним типом темпераменту зможе саме на заняттях фізичною культурою, на 

додаткових гуртках з фізичним навантаженням. Рекомендується, дітей з холеричним 

темпераментом віддавати на секції та гуртки, щоб вгамувати їх запал. Відповідно 

холерики мають значний потенціал розвитку творчості у сфері активних видів 

діяльності: спорт, хореографія тощо [3, с. 368]. 

Ключовими характеристиками меланхолійного типу темпераменту є емоційність, 

тривожність і вразливість. Меланхолік готовий сприймати нову інформацію якщо його 

нічого не відволікає і не заважає, наприклад такі незначні речі як: незручний одяг, 

спогад про якусь проблему. Тож щоб зосередити увагу меланхоліка на потрібній 

інформації слід виділяти головне, зосереджувати увагу на значущих моментах, 

будувати логічні ланцюжки. Цей тип темпераменту може себе проявити в таких сферах 

творчості, як література, образотворче мистецтво, музика та ін. [4, с. 324]. 

Сангвініки навпаки характеризуються високою працездатністю, врівноваженістю 

та вмінням тривалий час концентрувати увагу на поставленому завданні. Планування і 

систематизація – це те чого потребує сангвінік для успішності. Забезпечити ефективне 

вивчення сангвініком матеріалу можна через організацію групових дискусій, 

постановку проблемних запитань, проведення лабораторних експериментів тощо. Не 

варто нехтувати різними методами навчання, у тому числі активними, інтерактивними, 

проблемними, адже одна із якостей сангвініка- швидке пристосування до будь-якого 

виду діяльності. Сангвініки притаманна публічна творчіть, оскільки бути в центрі уваги 

їм подобається. З них можуть вийти хороші артисти, теле-, радіоведучі тощо [3, с. 367–

368 ]. 

Вирізнити флегматика можна найстабільнішим типом темпераменту. Вони 

характеризуються низькою емоційністю, здатністю витримувати стреси, неквапливістю 
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рухів і мовлення. У зв`язку з неквапливим темпом флегматиків йому важко включитися 

в роботу, а також важко дається вивчення нового матеріалу. Емоційна стійкість може 

бути корисною в тих напрямах діяльності, що вимагають спокійного аналізу ситуації та 

прийняття зваженого рішення. Творчіть у сфері ІТ-технологій, в декоративно 

ужитковому мистецтві – те що підходить флегматикам [4, с. 323–324]. 

Необхідно зазначити, що в дітей молодшого шкільного віку інакше виявляється 

тип вищої нервової діяльності, ніж у підлітковому або юнацькому шкільному віці. 

Відзначаючи індивідуальні особливості в типах нервової діяльності молодших 

школярів, учителі повинні пам’ятати, що найважливішою властивістю нервової 

системи  є її велика пластичність [7, c. 16].  

Зважаючи на вище викладене слід відмітити, що процес формування творчого 

потенціалу, розвиток творчих здібностей учнів з урахуванням їх типу темпераменту, 

саме в молодшому шкільному віці є дуже важливим. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСАД ГУМАННOЇ ПЕДАГOГІКИ В РОБОТІ З УЧНЯМИ 

ПOЧАТКOВИХ КЛАСІВ 

 

Ми живемo в суспільстві змін. Нoва шкoла, oсвітня система вимагає нoвих 

підхoдів до навчальнo-вихoвнoго прoцесу, щo передбачає переoсмислення базoвих 

умoв oрганізації шкільнoгo життя. Зараз, кoли на вихoвання дитини впливають засoби 

масoвoї інфoрмації, приклади насильства, жoрстoкoсті,  від педагoгів залежить, якoю 

дитина стане. Учитель  мoже прoкласти стежину дo серця учня, вихoвати для 

суспільства дoбру, чемну, справедливу, чуйну людину. Від педагога залежить, якими 

стануть йoгo вихoванці. Без любoві дo дітей це зрoбити немoжливo. Саме тепер 

гуманна педагoгіка кoнче неoбхідна для вихoвання ціліснoї, самoдoстатньoї, людянoї та 

висoкoмoральнoї  oсoбистoсті. 

Засновник «гуманної педагогіки» Ш.О. Амонашвілі визначає її як велику 

відкриту авторську педагогічну школу, а освіту в гуманно-особистісній педагогіці – як 

процес насичення душі та серця всім найкращим, таким, що підносить людину, 

одухотворює її досягненнями загальнолюдської культури. Провідними постулатами 

гуманної педагогіки є віра в можливості особистості, розкриття її самобутньої природи, 

спрямування її на шлях служіння добру, істині, красі, справедливості. Сутність 

гуманної педагогіки полягає не лише в нових цілях і завданнях освітнього процесу, але 

й у засобах, за допомогою яких вони мають бути досягнуті. Основними засобами 

педагогічного процесу в цій концепції виступають різнобічна діяльність учнів та 

спілкування, які несуть їм повсякденну радість, надають можливість вільного вибору, 

співпраці, творчості [1]. 
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Авторитарна, або традиційна, педагогіка дає знання центристського, 

репродуктивного характеру, тобто не залишає часу на творчу діяльність ані вчителям, 

ані учням; породжує небажання та страх самостійно мислити, нездатність до 

осмисленої самореалізації (звичка користуватися чужими текстами, формулюваннями, 

висновками). Традиційними її недоліками є відсутність підходу до виховання як 

розвитку. Засвоєння знань особистістю має відбуватися через серце та духовність, а 

тому необхідно, щоб виховання випереджало навчання. 

Гуманна педагогіка представлена системним підходом, сутність якого полягає в 

тому, що відносно самостійні компоненти навчального процесу розглядаються не 

ізольовано, а у взаємозв’язках, у системі з іншими. А її методологія розкривається за 

допомогою специфічних підходів, таких як: діяльнісний, діалогічний, 

культурологічний, національний [2; с. 40]. 

Ш.O. Амoнашвілі підкреслював, щo в педагoгічнoму прoцесі пoвинен бути 

прoстір для твoрчoсті, винахідливoсті, фантазії. У свoїй твoрчій рoбoті він 

викoристoвував низку цікавих прийoмів рoбoти (мoвні ігри, учитель стає учнем, хoрoву 

відпoвідь, нашіптування на вухo, завдання в темряві, пoмилки вчителя, викoнання 

учнями твoрчих завдань, участь учнів у вибoрі видів завдань на урoці та ін.).  

Педагогам не вартo забувати прo принцип емoційнoсті навчання. Учитель 

пoвинен ствoрювати такий емoційний фoн на урoках, який би не пригнічував, а, 

навпаки, підсилював інтерес дo навчання: легше запам’ятoвується те, щo не 

oбoв’язкoвo пoтрібнo запам’ятати. Oцінювання учнів впливає на емoційний фoн, тoму в 

сучасній прoграмі НУШ скасoванo oцінювання в першoму та другoму класах, адже 

неприпустимo на початку шкільнoгo життя негативнoю oцінкoю відбивати в дитини  

бажання навчатися, «адже не мoже 7–річна дитина зрoзуміти залежність oцінки від 

свoєї праці, від oсoбистих зусиль – для неї це пoки щo незбагненнo»[3]. 

Для учнів початкової школи винятково важливим є мотиваційний компонент 

навчання. Мотивація до навчання виникає тоді, коли є розуміння сенсу того, над чим 

учень працює в школі. Шкільна система десятиліттями впливає лише на зовнішню 

мотивацію, користуючись методами покарання та заохочення у вигляді оцінок або 

зауважень. У короткостроковій перспективні ми досягаємо бажаного, а в 

довгостроковій отримуємо невмотивованого учня. Для формування внутрішньої 
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мотивації учнів до навчання варто створити середовище, у якому учні будуть самі 

відчувати відповідальність за свій розвиток.  

Під час навчально-виховного процесу варто підтримувати учнів. 

Словосполучення «підтримувати учнів» може сприйматися як розрада, якщо учень не 

впорався із завданням, або як похвала, якщо впорався. Однак вживання слів підтримки 

ще не означає, що ви підтримуєте учня. Майже всі учні не вміють працювати 

самостійно. Часто вчитель може організувати урок, на якому активна роль належить 

учням, і зрозуміти, що їм це не подобається. Це нова роль, і дітям може бути незвично. 

Цей момент потрібно пережити разом. Варто пояснити учням, що дискомфорт – це 

частина розвитку, але вони не самі, поряд учитель. Підтримати учня – означає створити 

умови, у яких він може впоратися з будь-яким завданням чи викликом.  

Потрібно вибудувати довірливі стосунки між учителем та учнями. Навчальний 

процес містить не лише предметний зміст та методи навчання, а ще й стосунки між 

його учасниками. Щоб вибудувати довірливі стосунки, варто звертатися до учнів на 

ім’я, створити середовище взаємоповаги, уникати порівняння учнів між собою, щиро 

цікавитися їхніми справами, не використовувати грубі звертання та підвищений тон.  

Часто ми занадто серйозні: багато проблем, багато турбот, нова програма, багато 

учнів, мало учнів, вимоги адміністрації, багато роботи з паперами … і немає посмішок. 

Мало посмішок учителів у школі. А посмішка може змінити багато що. Обов’язково 

посміхайтеся, заходячи в клас. Посміхайтеся своїм учням на перерві. Зміст навчання – 

це лише маленька частина шкільного життя. У ньому також є й емоційна складова, яка  

обов’язково має бути наявною в навчальному процесі. 

Отже, формування oсoбистoсті та її станoвлення на засадах гуманної педагогіки 

має будуватися на принципах людянoсті: учителі мають бути Людьми, любити дітей, 

вірити у свoї та їхні сили, нести свoїм вихoванцям радість пізнання, запалювати в 

дитячих серцях жагу дo знань, розуміти та навчати дітей того, щo справжнє щастя 

пoлягає в тому, щоб бути корисними іншим людям,  дарувати їм посмішку, радість, 

дoбрo. 
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CТВOPEННЯ CПPИЯТЛИВO CТИМУЛЮЮЧИX  УМOВ ДЛЯ POЗВИТКУ 

OCOБИCТOCТİ МOЛOДШOГO ШКOЛЯPA. 

 

Нe cилyйтe людинy, yвaжнo 

пpидивляйтecь дo зaкoнiв пpиpoднoгo 

poзвиткy кoжнoї дитини,  

дo її ocoбливocтeй, пpaгнeнь, пoтpeб. 

В.O.Cyxoмлинcький. 

Питaння, як збepeгти i poзвинyти yнiкaльнi мoжливocтi мoлoдшoгo шкoляpa, 

зaвжди бyлo пpeдмeтoм yвaги не одного покоління педагогів. Виpiшeння цiєї пpoблeми 

нeмoжливe бeз ypaxyвaння пcиxoфiзioлoгiчниx ocoбливocтeй дитини.  

Сфера мотивацій кожного учня індивідуальна. Оскільки у кожнoмy клaci є 

щoнaймeншe п'ять гpyп дiтeй з piзним cтaвлeнням дo нaвчaльнoї дiяльнocтi. Тoмy cлiд 

викopиcтoвyвaти шиpoкий дiaпaзoн cтимyлiв. Щoб впливaти нa мoтивaцiю кoжнoгo 

yчня. Визначення шляхів до мотивації навчання залежить від багатьох аспектів, що 

насамперед впливають на створення комфортних умов для навчання кожного учня: 

− урахування особливостей роботи та розвитку ліворуких дітей, тобто 

створення просторової  організації навчання; 

− використання силуетних малюнків та зелено-жовтих барв, для їх кращого 

запам’ятовування та сприймання, тобто створення кольорової організації навчання; 



103 
 

− врахування сподівань на шляху до самовизначення і саморозкриття  кожного 

учня, тобто створення всіх умов для ефективної навчальної діяльності. 

Особливо велику увагу потрібно приділяти саме створенню умов для успішного 

навчання, поєднуючи лінійний стиль викладання абстрактних понять (для переважної 

роботи лівої півкулі головного мозку), зі створенням цілісних образів (для правої 

півкулі головного мозку). Викopиcтoвyвaти cитyaцiї зaцiкaвлeнocтi, пocтaнoвки 

пpoблeмниx тa пiзнaвaльниx зaпитaнь. В.O.Cyxoмлинcький зaкликaв: «Дoбивaйтecя 

тoгo, щoб yчнi вaшi пoбaчили, вiдчyли нeзpoзyмiлe, щoб пepeд ними пocтaлo питaння. 

Якщo вaм yдaлocя цьoгo дocягти - мaєтe пoлoвинy ycпixy. Aджe зaпитaння збyджyють 

бaжaння знати». 

Cтвopюючи кoльopoвy opгaнiзaцiю, для кpaщoгo cпpиймaння i зaпaм'ятoвyвaння 

пoтpiбнi зeлeнe тлo i жoвтa кpeйдa. 

Cпpиятливo-cтимyлюючi yмoви для poзвиткy ocoбиcтocтi  yчнiв можнa 

cтвopювaти зa тaкими нaпpямкaми: 

1) Poзпoдiл дiтeй зa гpyпaми: 

• зa типoлoгiєю ocoбиcтocтi в cпiлкyвaннi; 

• зa iнтepecaми, яpликaми, нoмepaми, пepcoнaжaми тoщo; 

• зa пpoвiдним типoм миcлeння; 

2) Poзpoбкa вapiaтивниx зaвдaнь для кoжнoї гpyпи; 

3) Викoнaння впpaв нa poзвитoк мoтopики; 

4) Poзвитoк ycix видiв пaм'ятi тa фopмyвaння ocнoвних кoмпeтeнтнocтей - 

yмiння та бажання вчитиcя: 

• пpийoм дoбopy пocлiдoвниx acoцiaцiй; 

• викopиcтaння тexнoлoгiї "oживлeння"; 

• пpийoм гpaфiчниx iмпpoвiзaцiй; 

• pитмiзaцiя (вipшoвaнi пpaвилa). 

Вpaxoвyючи те, що учні початкової школи мають вiдмiннocтi  щoдo cпpийняття 

навчального мaтepiaлy цiлicнo aбo чacтинaми, нa cлyx чи зopoвo, потрібно пocтiйнo 

пoєднyвaти як cлoвecнi тaк нaoчнi мeтoди здoбyття iнфopмaцiї, iндивiдyaльнi, 

фpoнтaльнi, пapнi тa гpyпoвi фopми poбoти. Потрібно враховувати схильність  одних 
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дітей дo тeopiї, a iншиx дo пpaктики, а тому oбoв'язкoвo poзпoдiляти їx нa гpyпи i 

дaвaти кoжнiй гpyпi вiдпoвiднi зaвдaння, виходячи із завдань уроку. 

У мoлoдшoмy шкiльнoмy вiцi дiти нacaмпepeд зaпaм'ятoвyють мaтepiaл, який їм 

дaють нaoчнo, y фopмi peaльниx пpeдмeтiв (aбo їx зoбpaжeнь). Щoб нaвчaльний 

мaтepiaл бyлo зacвoєнo потрібно  використовувати особистісно орієнтований підхід до 

навчання кожного учня. 

З мeтoю aнaлiзy i oцiнки peзyльтaтивнocтi нaвчaння, oцiнки eфeктивнocтi 

нaвчaльнoгo пpoцecy з пoглядy Дepжaвниx cтaндapтiв пoчaткoвoї ocвiти, aнaлiзy 

ycпiшнocтi нaвчaння з ypaxyвaнням ocoбливocтeй yчнiв, мoжнa викopиcтoвyвaти piзнi 

фopми  кoнтpoлю: 

1.  Caмoкoнтpoль i взaємoкoнтpoль: 

−  «Oбмiн зoшитaми» (взaємoкoнтpoль пiд чac poбoти в пapax); 

-  «Cпiймaй пoмилкy» (фpoнтaльнa poбoтa для poзвиткy yвaги); 

-  «Вeдyчий paдioпpoгpaми» - зaпиc вiдпoвiдi нa ayдioплiвкy з нacтyпним 

пpocлyxoвyвaнням i випpaвлeнням пoмилoк. 

2.  Зacтocoвyвaти шкaлy oцiнювaння влacниx дocягнeнь ("Пoлiт дo зipoк", 

знaкoвe aбo кoльopoвe oцiнювaння, "Квiтник"). 

3.  Пpoвoдити дифepeнцiaцiю мeтoдiв пoтoчнoгo кoнтpoлю: для пepшoї гpyпи — 

цe poзв'язaння зaдaч, пиcьмoвe oпитyвaння зa питaннями "зaкpитoгo типy", пoзaypoчнe 

oцiнювaння; для дpyгoї - ycнe oпитyвaння, зaпитaння "вiдкpитoгo типy", oцiнювaння нa 

ypoцi. 

Тaкий пiдxiд дo opгaнiзaцiї зaнять в початковій школі poбить їx цiкaвими, 

пpoдyктивними, нaдaє кoжнiй дитинi впeвнeнocтi y cвoїx cилax. Цe лишe oдин iз 

шляxiв дiяльнicнoгo пiдxoдy дo opгaнiзaцiї нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecy, щo нaйкpaщe 

cпpияє cпiвpoбiтництвy, пopoзyмiнню i дoбpoзичливocтi, нaдaє мoжливocтi дiйcнo 

peaлiзyвaти ocнoвнi зacaди ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoгo нaвчaння, збepeгти здopoв'я 

дитини. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Цінністю сучасної освіти, що гарантує його високу якість і дієвість, має стати 

навчання, спрямоване на самовдосконалення і самореалізацію особистості.  Тому на 

заміну моделі «освіта – викладання» прийшло «освіта –  взаємодія», коли особистість 

вихованця робиться центром інтересу  вчителя.  Вчитель – спеціальність творча.  

Вкладення ІКТ в процес навчання дозволяє вчителеві здійснити різні форми навчально-

пізнавальної діяльності на уроках, створити функціональну і цілеспрямовану 

самостійну роботу учнів.  В інформаційних технологіях вбачають можливий засіб, який 

дозволяє здійснити найбільшу доступність до освітніх ресурсів.  Стрімкий процес 

інформатизації системи освіти забезпечує використання інформаційних технології на 

більшості уроках. Застосування інформаційних технологій забезпечує підтримку 

освітнього процесу, дозволяє реалізувати освітню, розвиваючу і виховну мету освіти з 

урахуванням умов навчання і специфіки предметної області, дозволяє наповнити 

змістовну і оціночно-контролюючу сторону процесу навчання [1]. 

По-перше, інформаційні технології доповнюють зміст і методику вивчення 

матеріалу, який збільшує можливість збагачення і систематизації досвіду учнів.  

Особливо в тих випадках, коли в реальному навчальному процесі є ситуації, які 
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сприймати важко або взагалі неможливо. По-друге, ІКТ забезпечують умови для 

індивідуального процесу навчання як учнів, які відчувають труднощі в навчанні, так і 

для успішних учнів.  По-третє, рівень наочності значно вище, ніж в підручниках з 

друкованою основою.  Причому наочність вищого рівня, так як вона реалізується за 

допомогою анімації, звукового супроводу, відео фрагментів [2, с .45].  Крім того, 

інформаційні технології забезпечують створення учителем благополучного 

інтелектуального фону навчання, особливо необхідного учням, які добре засвоюють 

матеріал. 

Однак використання ІКТ в процесі навчання вимагає дотримання певних вимог і 

спеціальної підготовленості вчителя.  Саме тому необхідно, щоб кожен педагог мав: 

спеціальні знання про сутність і можливості ІКТ, методичні знання і практичні уміння, 

а також навички використання комп'ютерних програм і обладнання на уроках і під час 

позакласних заходів. 

Так, вчитель повинен: 

 - проектувати і правильно організовувати навчальний процес з використанням 

комп'ютера, в іншому випадку він може навіть порушити логічну складову уроку, 

перешкоджаючи досягненню цілей і завдань навчання; 

 - не тільки досконало знати методику викладання свого предмета, а й володіти 

електронними засобами навчання, тобто вміти правильно створювати і 

використовувати їх на уроці; 

 - всі комп'ютерні завдання складати відповідно до змісту навчального предмета. 

Вони повинні методикою розвивати, активізувати розумову діяльність і формувати 

навчальну діяльність учнів; 

 - слід дотримуватися встановлених гігієнічних норм для початкової школи, за 

якими використання комп'ютера допустимо протягом не більше 10-15 хвилин; 

 - пам'ятати, що комп'ютер повинен сприйматися учнями як друг і помічник не 

стільки в грі, але, перш за все в навчанні [4]. 

Аналізуючи навчання в початковій школі, досвід роботи вчителів, показав, що ще 

не всі педагоги володіють необхідними знаннями та вміннями, відчувають труднощі в 

розробці завдань для використання ІКТ на уроках, не володіють достатніми навичками, 
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які дозволили б їм повною мірою користуватися тими можливостями, які має 

комп'ютерне навчальний обладнання. 

Є різні форми організації навчання за допомогою застосування інформаційних 

технологій.  Класно-урочна система, з орієнтуванням на управління вчителем процесу 

отримання нових знань, залишається і в даний момент головним завданням організації 

навчання [5].  Необхідно, щоб інформаційні технології органічно вписувалися в 

існуючу систему організаційних форм і засобів навчання, розширюючи можливості 

звичайних і закладаючи передумови для розвитку новітніх форм навчання. 

На сьогодні розвинулось достатньо велика кількість різних інноваційних освітніх 

технологій.  В основі будь-яких технологій лежить ідея створення адаптивних критерій 

для будь-якого учня, пристосованих до особливостей змісту, методів, форм освіти і 

найбільша орієнтація на самостійну особистість. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ У 

ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Спроби вивчення питання самостійної роботи почалися ще дуже давно.  

Давньогрецькі мислителі такі як Платон, Сократ, Арістотель обґрунтували в своїх 

працях всебічно і глибоко значення процесу активного, добровільного і самостійного 

оволодіння дитиною знань.  При цьому вони припустили, що розвиток мислення 

людини може успішно проходити тільки в процесі самостійної роботи, а вдосконалення 

особистості і розвиток її здібностей – шляхом самопізнання і самовдосконалення.  

Такий вид діяльності приносить дитині радість і самозадоволення, і тим самим усуває 

пасивність з його боку в оволодінні новими знаннями.  Надалі ідея розвитку 

самостійної роботи при навчанні з’являється у висловлюваннях мислителів і філософів 

Мішеля Монтеня, Франсуа Рабле, Томаса Мора.  В епоху середньовіччя, в розпал 

процвітання вимагають навчати на практиці дитину самостійності і виховувати в ній 

вдумливого, мислячого учня.  Всі ці думки озвучуються на сторінках праць 

основоположників педагогіки Ж.Ж.  Руссо, Я.А.  Каменського, І.Г.  Песталоцці і ін. 

Наприклад, К.Д.  Ушинський, вважав, що тільки самостійна робота створює 

умови для глибокого і міцного оволодіння знаннями і розвитку мислення учнів.  Р.М.  

Мікeльсон розуміє під самостійною роботою «Виконання учнями завдань без всякої 

допомоги, але під наглядом вчителя». 

На сучасному етапі шкільна освіта серйозно переформатовується. Постає питання 

повсякденного впровадження в освіту компетентністного підходу.  Зростає також і 

вплив зовнішнього освітнього середовища на освітній процес і на його результати, на 

відносини в сфері освіти, на суб'єкти освіти.  Освітній процес в школі спрямований на 
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досягнення високого рівня підготовки і освіченості учнів.  Для вирішення проблем 

прикладного і теоретичного характеру, він повинен бути самостійним, творчим і 

достатнім [4, с. 54 – 56]. 

Інформатика як шкільний предмет має дуже велике і все зростаюче число 

міждисциплінарних зв'язків з іншими предметами, причому як на рівні понятійного 

апарату, так і на рівні інструментарію. Багато положень, розглядаються як основа 

створення і використання нових інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) - 

одного з найбільш значущих і використовуваних технологічних досягнень сучасної 

цивілізації.  Разом з математикою, технологією, курс інформатики закладає основи 

природничо-наукової картини світу і природничо-наукового світогляду [1, с. 19 – 22]. 

Цілі, на досягнення яких спрямоване вивчення предмета інформатика в школі, 

визначені виходячи з цілей освіти.  Вони враховують необхідність всебічного розвитку 

особистості учнів, освоєння знань, оволодіння необхідними вміннями, розвитку 

пізнавальних інтересів і творчих здібностей, виховання рис особистості, цінних для 

кожної людини, суспільства і держави в цілому. 

Самостійна робота стимулює в учнів увагу, оскільки при її виконанні школярі 

зосереджуються на порівнянні, зіставленні безпосередньо предметів, що вивчаються.  

Одним з найважливіших умінь учнів має бути вміння працювати з підручником, з 

книгою.  Учні при роботі з підручником повинні вміти виділяти в тексті, малюнку, 

таблиці найголовніше;  робити узагальнення;  порівнювати;  складати схеми, таблиці. 

Найбільш ефективним способом формування навчально-інформаційних умінь і 

навичок на уроці інформатики є самостійна робота учнів.  Організація самостійної 

роботи можлива на всіх етапах вивчення матеріалу: формування нових знань, 

закріплення вивченого матеріалу і узагальнення і систематизації знань [2, с. 84 – 88]. 

За характером навчальної самостійної діяльності учнів на заняттях з інформатики 

доцільно виділити чотири рівні самостійності. 

Перший рівень – найпростіша відтворює самостійність.  Особливо яскраво 

проявляється цей рівень у самостійній діяльності учня при виконанні вправ, що 

вимагають простого відтворення наявних знань, коли учень, маючи правило, зразок, 

самостійно вирішує завдання, вправи на його застосування. 
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Другий рівень самостійності можна назвати варіативною самостійністю.  

Самостійність на цьому рівні проявляється в умінні з кількох наявних правил, 

визначень, зразків міркуванні вибрати одне та використовувати його в процесі 

самостійного рішення нового завдання.  На даному рівні самостійності учень показує 

вміння виробляти розумові операції, такі як порівняння, аналіз.  Аналізуючи умову 

задачі, учень перебирає наявні в його розпорядженні засоби для її вирішення, порівнює 

їх і вибирає більш дієве. 

Третій рівень самостійності – частково-пошукова самостійність.  Самостійність 

учня на цьому рівні проявляється в умінні з наявних у нього правил і приписів для 

вирішення завдань певного розділу інформатики формувати узагальнені способи для 

вирішення більш широкого класу задач, на вирішення завдань з іншого розділу або з 

суміжних навчальних предметів;  в прагненні знайти «власне правило», прийом, спосіб 

діяльності;  в пошуках кількох способів вирішення завдання і у виборі найбільш 

раціонального, витонченого;  в варіюванні умови задачі і порівнянні відповідних 

способів вирішення. У названих проявах самостійності присутні елементи творчості [3, 

с. 55 – 59]. 

Учень на цьому рівні володіє відносно великим набором прийомів розумової 

діяльності – вміє проводити порівняння, аналіз, синтез, абстрагування. У його 

діяльності значне місце займає контроль результатів і самоконтроль.  Він може 

самостійно спланувати та організувати свою навчальну діяльність. 

На заняттях самостійна робота деяких учнів носить творчий характер. Тому 

доцільно виділити вищий, четвертий рівень самостійності – творчу самостійність. 

Відповідно до виділених рівнями здійснюються чотири етапу навчальної роботи.  

Кожен етап пов'язаний з попереднім і з наступним і повинен забезпечувати перехід 

школяра з одного рівня самостійності на наступний. 

Отже, психолого-педагогічні умови організації самостійної роботи є  включення в 

освітній процес тих засобів, які оптимізують діяльність вчителів та школярів;  

посилення ролі контрольно-діагностичних процедур для підвищення ефективності 

самостійної роботи;  формування активно-пошукового рівня самостійності школярів 

через використання дидактичних засобів освітнього процесу;  облік індивідуальних 

стилів навчальної діяльності. 
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КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Сучасний світ стає все більш залежним від комп'ютерних технологій, так як вони 

все більше використовуються в усіх сферах суспільного життя.  Для мільйонів людей 

комп'ютер перетворився в звичний атрибут повсякденного життя, став незамінним 

помічником у навчанні, в роботі і відпочинку.  Він звільнив людину від рутинної 

роботи, спростив пошук і отримання необхідної своєчасної інформації, спілкування 

між людьми, прискорив прийняття рішень.  Все це призвело до появи нового типу 

культури – інформаційної.  І опановувати її люди починають вже в ранньому дитинстві.  

Тож комп'ютеризація навчання в початковій школі об'єктивний і природний процес, це 

вимога сьогодення. 

Модернізація шкільної освітньої системи в Україні передбачає зміну засобів і 

форм пізнавальної діяльності учнів, виділяючи при цьому значущу роль 
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комп'ютеризації освіти, з використанням комп'ютерних та комунікаційних технологій 

[1, С.22-25].  В даний час в країні склалася досить суперечлива ситуація: незважаючи 

на загальновідомі дидактичні можливості комп'ютера, а також присутність на ринку 

численних цифрових освітніх ресурсів, можливості комп'ютера в навчальному процесі 

початкової школи використовуються явно недостатньо. 

Проблема комп'ютеризації навчання в початковій школі ще не вирішена навіть на 

теоретичному рівні, а це в свою чергу негативно позначається на вирішенні практичних 

завдань використання комп'ютера в навчанні.  У зв'язку з цим, особливого значення для 

комп'ютеризації початкової освіти в нашій країні набувають дослідження, спрямовані 

на виявлення факторів ефективного використання комп'ютера в освітньому процесі та 

проектуванні технологій навчання молодших школярів за участю комп'ютера [3, С.23-

28].   

Необхідність комп'ютеризації початкової школи, в якості самостійної наукової та 

практичної проблеми, обумовлена особливостями організації процесу навчання в 

початковій школі, необхідністю врахування вікових та психолого-педагогічних 

відмінностей молодших школярів.  Сьогодні, у столітті комп'ютеризації, вчителі 

повинні підготувати інформаційно-грамотну і самостійну особистість.  І якщо в школі 

будуть створені умови, то помітно підвищиться ефективність пізнавальної діяльності 

учнів [2, С.83-87]. Використовуючи комп'ютерні технології на уроці, можна вирішити 

не тільки завдання підготовки учня, який вміє застосовувати комп'ютерні технології у 

своїй діяльності, завдання розвиваючого навчання, а й спеціальні практичні завдання, 

наприклад з математики. 

Інформація, що отримується за допомогою комп'ютера, є доповненням до 

навчальної інформації, що надходить через вчителя або через вивчення навчальних 

посібників.  Основними функціями вчителя при роботі з використанням на уроці 

комп'ютерних технологій є: 

1. Організація навчального процесу на рівні класу і предмету в цілому. 

2. Організація класної активізації, інструктаж, управління. 

3. Індивідуальне спостереження за учнями, надання індивідуальної допомоги. 

4. Підготовка різних видів навчального демонстраційного матеріалу, навчально-

наочних посібників, пов'язаних з предметним змістом уроку [2, С.83-87]. 
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Активізуючи різні аспекти використання сучасних комп'ютерних технологій в 

школі, в тому числі і початкової, можна виділити наступні: 

Перший аспект - комп'ютер як об'єкт вивчення. 

Другий аспект - комп'ютер як засіб навчання, тобто  своєрідний «Учитель».  У 

такій якості комп'ютер використовується при вивченні різних навчальних дисциплін 

(тренажера, тести, електронні підручники, мультимедійні енциклопедії і т.п.). 

Третій - комп'ютер як інструмент, що дозволяє моделювати навчальну задачу, 

досліджувати ту чи іншу предметну область і зробити тим самим навчання процесом 

більш творчим [4]. 

Розглянувши сутність і завдання комп'ютеризації навчання в початковій школі 

можна зробити висновок, що це процес забезпечення сфери освіти методологією і 

практикою розробки та оптимального використання сучасних інформаційних 

технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічних цілей навчання і 

виховання. 

В якості основних педагогічних цілей комп'ютеризації навчання в початковій 

школі виступають: розвиток особистості учнів з метою підготовки їх до життя в умовах 

інформаційного суспільства; реалізація соціального замовлення з підготовки фахівців в 

області обчислювальної техніки і користувачів засобами ІКТ; інтенсифікація всіх рівнів 

педагогічного процесу. 
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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА  

УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ  

 

Сучасний рівень життя орієнтований на інформаційні технології і, відповідно 

вимагає від освітніх установ підготовки компетентних фахівців. 

Важливу роль у формуванні професійних компетенцій в області інформаційних 

технологій фахівця відіграє предмет "Інформатика".  Для того щоб учні були здатні до 

інтеграції отриманих в процесі навчання знань, умінь, досвіду з соціально-професійної 

ситуації, перед ними необхідно ставити завдання, вирішення яких має практичне 

застосування в майбутній професійній діяльності.  Вирішувати завдання, 

використовуючи прийоми педагогіки співробітництва.  Найбільш популярними на 

сьогодні освітніми технологіями є мультимедійні технології, ділові ігри, професійний 

тренінг, метод проектів [2, с. 95-101]. 

Необхідно, щоб кожен вчитель з будь-якої дисципліни міг підготувати і провести 

урок з використанням ІКТ.  Необхідно, тому що урок з використанням ІКТ – це наочно, 

барвисто, інформативно, інтерактивно, економить час, дозволяє працювати учневі в 

своєму темпі, дозволяє вчителю працювати диференційовано і індивідуально, дає 

можливість оперативно проконтролювати та оцінити результати навчання. 

В принципі, учні сьогодні готові до уроків різних дисциплін з використанням 

ІКТ.  Для них не є новим і невідомим ні робота з різними редакторами і процесорами, 

ні використання ресурсів Інтернету, ні комп'ютерне тестування. З усім цим учні 

знайомляться на уроках інформатики, тут вони отримують як уявлення про можливості 

тих чи інших ІКТ, так і конкретні практичні вміння [1, с. 139-143]. 
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Сучасні комп'ютерні технології надають величезні можливості для розвитку 

процесу освіти.  Ще  Ушинський помітив: "Дитяча природа вимагає наочності". 

Мультимедіа - це представлення об'єктів і процесів не традиційним текстовим 

описом, але за допомогою фото, відео, графіки, анімації, звуку, тобто у всіх відомих 

сьогодні формах [4, с. 63-69 ]. 

Методика використання мультимедійних технологій передбачає: 

• вдосконалення системи управління навчанням на різних етапах уроку; 

• посилення мотивації навчання; 

• поліпшення якості навчання і виховання, що підвищить інформаційну 

культуру учнів; 

• підвищення рівня підготовки учнів в галузі сучасних інформаційних 

технологій; 

• демонстрацію можливостей комп'ютера, не тільки як засобу для гри 

Мультимедійні уроки допомагають вирішити наступні дидактичні завдання: 

 засвоїти базові знання з предмета; 

 систематизувати засвоєні знання; 

 сформувати навички самоконтролю; 

 сформувати мотивацію до навчання в цілому і до інформатики зокрема; 

 надати навчально-методичну допомогу учням в самостійній роботі над 

навчальним матеріалом. 

При використанні на уроці мультимедійних технологій структура уроку 

принципово не змінюється.  У ньому як і раніше зберігаються всі основні етапи, 

зміняться, можливо, тільки їх тимчасові характеристики. 

Необхідно відзначити, що етап мотивації в даному випадку збільшується і несе 

пізнавальне навантаження.  Це необхідна умова успішності навчання, так як без 

інтересу до поповнення відсутніх знань, без уяви і емоцій немислима творча діяльність 

учня. 

Структурна мультимедійної презентації, із застосуванням гіпертекстових 

посилань розвиває системне, аналітичне мислення. 

Крім того, за допомогою презентації можна використовувати різноманітні форми 

організації пізнавальної діяльності: фронтальну, групову, індивідуальну. 
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Мультимедійна презентація, таким чином, найбільш оптимально і ефективно 

відповідає триєдиній дидактичній меті уроку: 

освітній аспект: сприйняття учнями навчального матеріалу, осмислення зв'язків 

і відносин в об'єктах вивчення. 

розвиваючий аспект: розвиток пізнавального інтересу у учнів, вміння 

узагальнювати, аналізувати, порівнювати, активізація творчої діяльності учнів. 

виховний аспект: виховання наукового світогляду, вміння чітко організувати 

самостійну і групову роботу, виховання почуття товариства, взаємодопомоги. 

Мультимедійні технології можуть бути використані: для анонсування теми, як 

супровід пояснення вчителя, як інформаційно-навчальний посібник, для контролю 

знань. 

   Учнів приваблює новизна проведення мультимедійних уроків.  У класі під час 

таких уроків створюється обстановка реального спілкування, при якій учні прагнуть 

висловити думки "своїми словами", вони з бажанням виконують завдання, виявляють 

цікавість до досліджуваного матеріалу, в учнів пропадає страх перед комп'ютером [3, с. 

2-4]. 

Учні вчаться самостійно працювати з навчальною, довідковою та іншою 

літературою з предмета.  У них з'являється зацікавленість в отриманні більш високого 

результату, готовність і бажання виконувати додаткові завдання.  При виконанні 

практичних дій має бути виявлена здатність до самоконтролю. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ ІНФОРМАТИКИ 

У ПОЧАТКОВІЙ  ШКОЛІ 

 

Ні для кого не є секретом, що сучасних школярів з кожним роком все важче 

залучати до вивчення навчального матеріалу.  Для багатьох підлітків барвисті 

дрібнички (мобільні телефони, MP3-плеєри, цифрові фотокамери), позбавлені смаку 

телевізійні програми і відеофільми набагато цінніше навчання та опанування основ 

наук.  Нинішнє молоде покоління вважає за краще жити сьогоднішнім днем, не 

замислюючись про день завтрашній, і це є головною проблемою нашого суспільства.  

Не припиняються спроби знайти ті стимули, які допомогли б залучити школярів до 

навчання.  Хитрощі вчителів вражають уяву: це і оцінки, і створення ситуацій успіху, і 

використання мультимедіа і комп'ютерних технологій, і застосування електронних 

енциклопедій, і змагання, і багато-багато іншого.  Але часом зусилля вчителів не дають 

належних результатів, а навчальний процес нагадує справжнісінькі бойові дії: вчителі 

наступають на учнів зі знаннями, які ті повинні засвоїти, учні відбиваються, ховаючись 

за стіну байдужості або ведучи партизанську війну, наприклад, заважаючи учням, які 

хочуть вчитися, але бояться "помсти" з боку тих, для кого навчання нічого не означає.  

Настав час, коли боротьбу повинно змінити співпрацю, необхідне переосмислення 

можливостей стимулів, які десятиліттями використовувалися в радянській школі, 

даючи позитивний ефект, а в теперішній школі, через її прагматизму, забуті [1, С. 2-23]. 

Хоча в нинішніх реаліях, коли в середовищі молоді панують ідеали, близькі до 

аморальності, це зробити важко, і в цьому напрямку ще потрібні серйозні дослідження. 
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Урок-це основна організаційна форма навчання в школі.  Він є не тільки 

важливою організаційною, а й, перш за все педагогічної одиницею процесу навчання і 

виховання. 

Як зацікавити учнів вивченням предметів, зробити урок улюбленими, 

захоплюючими?  Відповіді на ці запитання шукають багато педагогів, вчителі. 

Особливої актуальності ця проблема набуває в 1-4 класах. Навчання – праця не з 

легких. Дитина з раннього дитинства повинна розуміти, що все досягається працею і 

що працювати не легко. 

При цьому вчитель повинен зробити так, щоб не легкий навчальний процес 

приносив школяреві задоволення, радість, порушував бажання знову і знову пізнавати 

нове. 

Як правило, всі діти 6-7 років з великим бажанням йдуть в школу, їм все цікаво.  

Але проходить 5-6 років і цей інтерес до навчання поступово згасає, деякі учні взагалі 

не хочуть вчитися [5, С. 27 – 31 ]. 

Що повинен робити вчитель, щоб інтерес до навчання не тільки не падав, а 

навпаки зростав? 

Нетрадиційні урок – поняття умовне.  Йдеться про поняття, яке б відповідало 

прагненню педагога до оригінальності, пошуку, творчості, при яких кожен урок дивує, 

радує і збагачує учнів. 

Вчителі постійно шукають способи пожвавлення уроку, намагаються 

урізноманітнити форми пояснення і зворотного зв'язку.  Аналіз педагогічної літератури 

дозволив виділити кілька десятків типів нестандартних уроків.  Їх назви дають деяке 

уявлення про цілі, завдання, методику проведення таких занять. 

Перелічимо найбільш поширені типи нестандартних уроків: уроки «занурення»; 

уроки - ділові ігри; уроки - прес - конференції; уроки - змагання;  уроки типу КВК; 

театралізовані уроки; комп'ютерні уроки; уроки з груповими формами роботи; уроки 

взаємонавчання учнів; уроки творчості;  уроки - аукціони;  уроки, які ведуть учні;  

уроки-заліки; уроки- сумніви;  уроки - творчі відліки; уроки - формули;  уроки - 

конкурси;  бінарні уроки;  уроки - узагальнення;  уроки- фантазії;  уроки - ігри;  уроки - 

«суди»; уроки пошуку істини; уроки-лекції; уроки-концерти; уроки-діалоги;  уроки 

«Слідство ведуть знавці»;  уроки - рольові ігри;  уроки - конференції; інтегровані 
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уроки; уроки семінари; уроки - «кругова тренування»; міжпредметні уроки; уроки-

екскурсії; уроки - ігри «Поле чудес» [3, С. 93-98]. 

Зрозуміло, ніхто не вимагає скасування традиційного уроку, як основної форми 

навчання і виховання дітей.  Йдеться про використання в різних видах навчальної 

діяльності нестандартних, оригінальних прийомів, які активізують всіх учнів, 

підвищують інтерес до занять і в той же час забезпечують швидкість запам'ятовування, 

розуміння і засвоєння навчального матеріалу з урахуванням, звичайно, віку і здібностей 

школярів [6, С. 35-36]. 

Такий урок – це можливість розвивати свої творчі здібності та особистісні якості, 

оцінити роль знань і побачити їх застосування на практиці, відчути взаємозв'язок 

різних наук, це самостійність і зовсім інше ставлення до своєї праці. 

Нетрадиційні форми проведення уроків дають можливість не тільки підняти 

інтерес учнів до досліджуваного предмета, науки, а так же розвивати їх творчу 

самостійність, навчати роботі з різними, самими незвичайними джерелами знань. 

Сама організація такого уроку підводить учнів до необхідності творчої оцінки 

досліджуваних явищ, особливо результатів діяльності людини [2, С. 79-86]. В процесі 

проведення цих уроків складаються сприятливі умови для розвитку умінь і здібностей 

швидкого мислення, до викладам коротких, але точних висновків. 

Інтерес до роботи викликається і незвичайною формою проведення уроку, ніж 

знімається традиційність уроку, пожвавлюється думка. 

Такі заняття дозволяють ширше запроваджувати елементи цікавості, що 

підвищує інтерес до предмету. 

Нетрадиційні форми уроків містять в собі необмежені можливості в справі 

ліквідації перевантаження учнів домашніми завданнями, шляхом використання різних 

способів вивчення нового матеріалу на уроці. 
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ДУХОВНЕ СВІТОБАЧЕННЯ ЯК ШЛЯХ ДО ГУМАНІЗАЦІЇ ТА ВИХОВАННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НУШ 

 

У працях класиків педагогічної літератури ми відкриваємо для себе одну й ту ж 

істину: справжня людина, моральна, благородна, чуйна, гуманна може зроститись 

тільки у духовній єдності з природою. 

Януш Корчак, людина морально та духовно надзвичайно багата, писав у своїй 

книзі, що ніхто не знає, коли школяр отримує більшість знань: коли дивиться на дошку 

чи коли щось нездоланне змушує його подивитись у вікно. 

Василь Сухомлинський, вітчизняний педагог та справжній гуманіст, джерелом  

мислення, мови та моральності дитини вважав, безсумнівно, спеціально організоване та 

заздалегідь продумане спілкування з природою. У «Школі радості» він обережно 

розкривав перед маленькими школярами як треба бачити, розуміти природу, як 

милуватись нею, цінувати, оберігати і насолоджуватись її красою, наповнювати своє 

мислення і пам'ять новими, живими і яскравими образами. І чим яскравіші уявлення, 
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тим глибше осмислює дитина закономірності природи.  Але клітини дитячого мозку 

настільки вразливі, настільки чуйно реагують на об’єкти, що вони сприймають, що 

функціонувати у звичайному для них режимі вони можуть лише  за умови, коли 

об’єктом для  сприйняття буде образ, який можна чути, бачити і  якого можна 

торкнутись. Природа мозку дитини потребує, щоб її розум виховувався джерелом 

думки – серед наочних образів, і перш за все – серед природи, щоб думка перемикалась 

з наочного образу на  обробку інформації про цей образ [4, с. 14-20]. 

Ось чому слід розвивати мислення дітей, зміцнювати розумові сили дитини серед 

природи – це вимога природних закономірностей розвитку дитячого організму.    

Розуміння краси природи підводить учнів до висновку, що природа є не тільки 

об’єктом практичної діяльності людини, але й джерелом для милування, витоком 

естетичних почуттів. І тоді ми зможемо розвивати в ній екологічну культуру, 

турботливе ставлення до природи, бажання у своїй творчій діяльності відтворювати  

природні образи.  Спираючись на вищезазначене теоретичне підґрунтя, ми плануємо  і 

проводимо  роботу по охороні природи  з дітьми  наступним чином. 

До відомих загалу способів пізнання природи ми додали ще такі шляхи впливу на 

екологічну свідомість учнів, як художній  та емоційний за  Галиною Тарасенко [9,с. 8, 

11, 73]. 

Для  формування  в учнів  бажання оберігати природу, охороняти і примножувати 

її багатства, треба, перш за все, навчити бачити її красу, правильно сприймати природні 

явища. Тому першим кроком є організація безпосередньо емоційно-чуттєвого контакту 

учнів з природою ( міні-уроки милування), що відповідно як до принципів гуманної 

педагогіки, так і  до концепції НУШ. 

Проживаючи в сільській місцевості, наші учні звикли  вважати джерелом 

харчування та діяльності людини оточуючу природу. Ми  ж світосприйняття дітей 

направили на духовне бачення навколишнього світу. 

Такі уроки є як основною формою позакласної роботи, так і  елементами уроків, 

коли  те, що сприйняли раніше, ми намагаємось відтворити мистецькими засобами, 

тобто на інтегрованих уроках  з мистецтва, «Я досліджую світ», дизайну та технологій 

та у інших інтеграціях. Таким шляхом ми розвиваємо наочно-образне та художнє 

мислення учнів. 
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Але проведення милування об’єктами  природи важко організувати без завчасної 

підготовки педагога, оскільки вплив на естетичну свідомість дитини потребує 

ретельного підбору «інструментів дотику» до кожної окремої особистості. Тому ми 

здійснюємо на таких заняттях не тільки звичайні спостереження, але й виконуємо 

творчо-пошукові завдання: пластичні постановки, музичні імпровізації, ритмічні  

сценки та ігри, роботу з природним матеріалом на свіжому повітрі, складання зв’язних 

висловлювань або віршованих рядків. Доцільним вважаємо  інколи застосувати і 

активні форми естетичного та емоційного пізнання світу, а саме: рухливі ігри, 

змагання, естафети, квести, інсценізації прочитаних тут же творів.  Але поруч з такою 

роботою ми  ведемо й природоохоронну діяльність: розчищаємо місцеві джерельця, 

збираємо сміття, насаджуємо квітники, вирощуємо на дослідній ділянці незвичайні 

рослини. 

Така робота проводиться не щодня, і тоді учні з нетерпінням чекають наступного 

заняття. Проводимо заняття 1 або 2 рази в місяць, тривалістю від 15 хвилин до 25-35 

хвилин. Слід спланувати роботу таким чином, щоб заняття з милування 

співвідносились з сезонними змінами та природними явищами природи. При підготовці 

добираємо тільки кращі природоохоронні зразки з народної творчості, тобто 

використовуємо опосередкований вплив ще й народної педагогіки. 

І коли у дітей достатньо яскравих образів та естетичних вражень, ми починаємо 

художнє пізнання природи – сприйняттям творів мистецтва та практично відтворюємо  

раніше сприйняте у власній практично-творчій діяльності: зображуємо те, про що у нас 

сформувались яскраві уявлення, образи, малюємо, ліпимо. Тут ми проводимо заняття 

народознавчого характеру: ліплення з солоного тіста, аплікації з паперу, соломки, 

вишивання, плетіння, виготовлення годівничок.  Все це формує  бережне ставлення до 

навкольшнього середовища, виховує екологічну культуру, гуманність, доброту , 

естетичні почуття, чуйність, а отже, і людяність, моральність учня. 

Впровадження основ гуманної педагогіки слід починати, орієнтуючись на вихідні 

педагогічні позиції, які передують встановленню гуманних відношень між вчителем і 

учнем за Ш. О. Амонашвілі: 

- управління навчанням і шкільним життям дітей з позицій їхніх інтересів; 

- постійно вірити у можливості і перспективи кожної дитини; 
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- співпрацювати у процесі навчання зі школярами; 

- бути етичним і тактовним по відношенню до учнів, поважати їхню гідність [1, 

с.58-84]. 

1. Обов’язково дотримуватись основних принципів гуманної педагогіки: 

- любити дитину; 

- олюднити середовище, в якому живе дитина; 

- прожити в дитині своє дитинство. 

2. Застосовувати ідеї гуманної педагогіки на практиці, починаючи з 

впровадження окремих прийомів, методів гуманної педагогіки. 

3.  Навчально-виховний процес слід будувати на русі стихійних пристрастей у 

дитині, визначених Амонашвілі: 

- пристрасть до розвитку; 

- пристрасть до свободи; 

- пристрасть до дорослішання [3, с.22-74]. 

4. Учитель – гуманіст повинен виявляти: 

- віру у сили дитини; 

- педагогічну любов до дітей; 

- співробітництво, майстерність спілкування; 

- відсутність прямого примусу; 

- пріоритет позитивного стимулювання; 

- терпимість до дитячих недоліків; 

- будувати відносини з дитиною на засадах довіри, демократизму, визнання 

права дитини на  власну точку зору і на власну помилку. 

5. Впроваджуючи гуманно-особистісний підхід, усіма своїми освітніми 

засобами  сприяти становленню, розвитку, вихованню  в дитині благородної людини 

шляхом виявлення її особистісних якостей.  

6. Зміст основної мети гуманної педагогіки реалізовувати через облагородження 

душі й серця дитини, розвиток і становлення пізнавальних сил дитини, забезпечення 

творчого засвоєння дитиною розширеного й поглибленого обсягу знань і  вмінь із 

певними характеристиками. 
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7. Слід частіше надавати дітям можливість вільного вибору, можливість і 

прагнення дискутувати, доводити і пояснювати власну думку.  

Виховний процес кожного вчителя лише тоді буде гуманним і зверненим на 

особистість дитини, коли ми самі теж будемо спрямовані до духовного гуманізму.  

«Дійсне виховання дитини – у вихованні самих себе». 
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ВЕРБАЛЬНО-ЛІНГВІСТИЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА 

УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ В 

ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Теорiя множинного iнтелекту американського психолога Говарда Гарднера, яка 

вперше була опублiкована понад два десятирiччя тому в його книзi «Рамки розуму: 

теорiя множинного iнтелекту», розкриває один з можливих способiв індивiдуалiзацiї 

освiтнього процесу. Ця теорiя отримала всесвiтнє визнання як одна з найбiльш 

новаторських теорiй пiзнання iнтелекту людини. Теорiя множинного iнтелекту 

пiдтверджує те, з чим педагоги мають справу щодня: люди мислять i вчаться багатьма 

різноманітними способами. 

«Я хотів розширити поняття інтелекту, – пояснює вчений, щоб воно стосувалося 

не лише результатів типу «папір-олівець», а й охоплювало знання про людський мозок і 

сприйнятливість до культурного багатоманіття» [1; 21]. 

Одна з проблем, яка виникає у процесі викладання мови, полягає в необхідності 

врахування індивідуальних особливостей учнів, які одночасно присутні на уроці. 

Теорія Говарда Гарднера розрізняє вісім типів інтелекту людини. 

Крім того, ми прагнемо розширити  у маси школи з передовими методиками, де 

дітей навчають навичкам спілкування і вміння володіти емоціями, які допоможуть їм 

завжди вибирати в житті правильні шляхи. 

Треба зауважити, що найбільшу тривогу викликають дані масового опитування 

батьків і викладачів, які свідчать про виниклу в усьому світі тенденції посилення 

неблагополуччя в емоційній сфері дітей нинішнього покоління в порівнянні з 
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попереднім: вони більш роздратовані і неслухняні, більш нервові і схильні впадати в 

тривогу, більш імпульсивні і агресивні і відчувають себе більш самотніми і 

пригніченими [2; 2]. 

Доведено, що головний мозок зберігає пластичність протягом усього життя, хоча 

і не в такій винятковій мірі, як в дитинстві. Будь-яке научіння тягне за собою зміну в 

головному мозку, а саме, зміцнення синаптичної зв'язку [2; 81]. 

Говард Гарнер виділив три основні значення терміну «інтелект». 

1. Характерна риса всіх людських істот (кожен із нас володіє цими восьма чи 

дев'ятьма інтелектами) 

2. Риса, на основі якої люди відрізняються один від одного (ніякі дві людини - 

навіть гомозиготні близнюки - не володіють абсолютно однаковими інтелектуальними 

профілями). 

3. Спосіб виконання людиною певної задачі з урахуванням своїх інтересів. 

Ті, хто мають здібності у галузі вивчення мов, наділені вербально-лінгвістичним 

інтелектом, тому що він зв'язаний з різноманітними видами мовної комунікації.  

Вербально-лінгвістичний інтелект- це можливість правильно і влучно добирати 

слова як усній, так і в письмові формі. 

Навчальний процес з будь-якого предмета має бути багатим на мовний матеріал, 

тобто студенти повинні говорити, дискутувати, пояснювати – і понад усе – відчувати 

жагу до пізнання, до знань, розвивати та задовольняти допитливість. 

Інтерес до навчання зростає, коли студенти мають можливість вільно ставити 

питання та обмірковувати різні погляди. Висловлювання ідей вербально – це важлива 

метакогнітивна вправа, оскільки саме через прослуховування себе самого або читання 

вголос написаного власноруч ми проникаємо в глибини своїх думок та знань [3; 37]. 

Усна мова найстаріша і є одним із кращих засобів передачі ідей та думок. Коли 

хтось читає вголос, то він усіма силами намагається показати слухачу ,який же гарний 

звук і ритм мови. 

Автори, які усно намагаються читати свої твори, підштовхують своїх читачів 

більш глибше проникнути і зрозуміти сенс написаного. 

Щоб пробудити вербально-лінгвістичний інтелект, Д. Лазір пропонує 

використання загадок. У процесі прослуховування загадки включається та ділянка 
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мозку, яка контролює вербально-лінгвістичний інтелект. Він починає шукати ключ до 

самої лінгвістичної структури загадки і встановлює зв’язок між загадкою та своїм 

досвідом, знаннями, шукаючи асоціації [3; 41]. 

Заохочувати впевненість та майстерність у словесному спілкуванні через такі 

заходи, як: 

• рольові ігри або симуляції; 

• усні виступи окремих учнів підгруп; 

• командні ігри з участю обговорень і переговорів всередині команди і 

послідовності викладу відповіді або рішення для всієї групи; 

• структурованої групової дискусії; 

• дебати; 

• учні займаються взаємонавчанням. 

Завдяки ґрунтовній розробці теорії Говарда Гарднера про множинний інтелект, 

досить легко визначити, на що потрібно зорієнтовувати діяльнісний підхід у  навчанні в 

умовах НУШ. Саме зараз, використовуючи всі сприятливі умови, є можливість вивести 

процес навчання в початковій школі нашої країни на якісно новий рівень лише за 

допомогою теорії множинного інтелекту і правильного діяльнісного підходу до 

навчання. 
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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 

ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Здібності – це психічні властивості людської особистості, що виявляються у її 

цілеспрямованій діяльності і зумовлюють її успіх (За Г. С. Костюком)[3, с. 204]. 

Творчі здібності – це індивідуально-особистісні якості людини, які визначають 

успішність виконання нею творчої діяльності різного роду [2, с. 204]. У свою чергу, 

творчі здібності мають багатокомпонентну структуру. Наприклад, В.Андрєєв вважає, 

що творчі здібності мають дев’ять складників [4, с. 76], А.Руденко виділив п’ять 

компонентів (мотиваційно-орієнтаційний, когнітивний, емоційно-вольовий, 

комунікативний та рефлексивний компоненти). Але більшість авторів схильні вважати, 

що ця структура містить три елементи. О. Лук виділяє творчі здібності, пов’язані з 

мотивацією, темпераментом та розумовими здібностями. 

У концепції креативності Дж. Гілфорд зазначає, що складниками творчих 

здібностей є [1, с. 13]: 

● здатність виявити та постановити проблему; 

● здатність генерувати ідеї у великій кількості; 

● гнучкість – здатність висловлювати різні ідеї; 

● оригінальність – здатність нестандартно діяти; 

● здатність за допомогою деталей покращувати об’єкт; 

● здатність шляхом аналізу та синтезу вирішувати задачі. 

Існують різні траєкторії розвитку творчих здібностей. Частина школярів 

тренують свої задатки для їх трансформації у здібності, а згодом удосконалюють їх, 
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щоб вони стали творчими. Проте для розвитку творчих здібностей більшості учнів 

визначальною є саме роль учителя.  

Науковість, систематичність, свідомість, наочність навчання, зв'язок теорії з 

практикою, прагнення до міцності знань і навичок -усі ці дидактичні принципи дадуть 

можливість проводити роботу над розвитком творчих умінь і навичок на високому 

науково - методичному рівні. 

Завдання педагога - проводити роботу над розвитком творчих умінь і навичок 

учнів на високому науково - методичному рівні. Для цього необхідно дотримуватися 

дидактичних принципів (зв’язку теорії та практики, міцності, доступності, 

природовідповідності, тощо). Потрібно керувати процесами творчого пошуку, йдучи 

від простого до складного: створювати навчальні ситуації, що спонукають до 

критичного мислення та сприяють творчій активності учня, розвивати його 

креативність, здатність до аналізу,  прагнення  до саморозвитку та самовдосконалення. 

При цьому щоразу ускладнювати навчальні завдання, робити їх різноплановими і 

багатогранними. 

Важливо мотивувати дітей та стимулювати їх творчу пошукову діяльність.  Це 

можна зробити наступним чином: 

• створити сприятливу атмосферу; 

• стимулювати учнів до формування нових суджень шляхом отримання цікавих 

вражень;; 

• чітко визначати мету та очікувані результати, способи оцінювання (доцільно 

використовувати формувальне оцінювання); 

• спонукати до генерування оригінальних, креативних ідей; 

• залучувати учнів до планування та створення майбутніх завдань; 

• навчання повинно будуватися на засадах поваги, довіри, підтримки; 

• надання права самостійно приймати рішення та вільно висловлювати власну 

думку; 

• основою повинен бути діяльнісний підхід; 

• використання групової роботи, життєвого досвіду тощо. 

На уроках української мови та літератури особливо важливо робити акцент на 

розвитку творчих здібностей учнів. По-перше, це спонукатиме дітей до вивчення рідної 
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мови та літератури. По-друге, якість навчання буде кращою завдяки використанню 

різних технологій та форм роботи. Тобто, разом із розвитком творчих здібностей, діти 

зможуть засвоювати закони та норми літературної мови, загачувати свій словниковий 

запас.  

Розвитку творчих здібностей сприяють: 

 словесні творчі завдання на добір рими, складання початку чи закінчення 

вірша; 

 складання казки за малюнком; 

 створення продовження казки, оповідання; 

 складання чистомовок; 

 використання анаграм, метаграм; 

 словесне малювання; 

 творчі списування текстів; 

 вилучення зайвого, встановлення відповідностей; 

 використання методів «Крісло автора», «Зірка дня»; 

 народознавчий матеріал: казки, загадки, прислів’я і фразеологізми; 

 ділові та театралізовані ігри тощо. 
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ОСОНОВНІ ПРИЙОМИ РОЗВИТКУ РІЗНИХ ВИДІВ ПАМ’ЯТІ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

 

Діагностика пам’яті потрібна для раціональної організації навчання. Відомо, що 

за умови правильної організації засвоєння предметних знань розвиваються всі психічні 

процеси, які беруть у цьому участь, у тому числі й пам’ять. Під впливом навчання 

пам’ять у дітей 6-8 років розвивається в двох напрямках: 

• посилюється роль словесно-логічного запам’ятовування; 

• формується можливість свідомо управляти своєю пам’яттю та регулювати  її 

прояви (запам’ятовування, відтворення, пригадування) [4].  

   Початковий курс математики передбачає розвиток: 

• довільної і недовільної пам’яті; 

• образної та словесно-логічної пам’яті; 

• короткочасної та довготривалої пам’яті; 

• оперативної пам’яті [3]. 

Водночас завдання розвитку пам’яті учнів слід ставити як основне, вчитель 

повинен мати настанову: 

- по-перше, враховувати індивідуальні особливості пам’яті, 

- по-друге, сприяти цілеспрямованому розвитку мнемічних здібностей, 

виробляючи оптимальний для кожної дитини стиль пізнавальної діяльності. 

Перше завдання, як правило, розуміють однозначно. Вчитель подає навчальний 

матеріал, спираючись на домінуючий тип пам'яті. Так, учневі з переважно зоровим 

типом пам'яті легше працювати з унаочненнями (друкованими текстами, графіками, 
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схемами, малюнками) і оперувати такими поняттями, як колір, яскравість, 

розташування, відстань, розмір, форма і т.ін. 

Учні зі слуховим типом пам'яті продуктивніше запам'ятовують сприйнятий на 

слух або самостійно прочитаний уголос текст підручника. Для них дуже важливі такі 

характеристики мови, як гучність, тональність і темп. 

Диференціацію педагогічного впливу з урахуванням типу пам'яті реалізують 

шляхом поєднання двох видів завдань. Для оптимізації засвоєння складного матеріалу 

учневі пропонують додаткові завдання, в яких ревізуватиметься домінуючий у нього 

тип пам'яті. Інший вид завдань передбачає сприймання матеріалу всіма можливими 

засобами, щоб учень міг використати свій оптимум. Ефект посилюється сприйманням 

інформації за допомогою інших аналізаторів [1]. 

Друге педагогічне завдання розвитку пам'яті учнів сприймається вчителями 

неоднозначно і тому потребує уточнення. Вчитель має пам'ятати, що вибір 

оптимального стилю пізнавальної діяльності не обмежується розвитком домінуючого 

типу пам'яті. Важливо цілеспрямовано розвивати мнемічні здібності, пов'язані з усіма 

іншими каналами сприйняття інформації. По-перше, існують різні види й типи 

навчального матеріалу та інформації. По-друге, домінуючий тип пам'яті розвивається 

одночасно з іншими типами. Тут спрацьовує механізм психофізичної функціональної 

єдності. 

Особливу увагу приділяють розвитку мнемічних прийомів: групування, аналогії, 

серійної організації матеріалу, схематизації, змістовому (смисловому) співвідношенню, 

складання планів. 

Важлива умова розв'язання обох завдань – пошук видів занять, на яких 

інформація сприймалася б усіма можливими засобами. Наводимо приклад 

оптимального способу ознайомлення учнів з написанням цифр: 

а) учитель записує на дошці друковану і письмову форми цифри, аналізує і 

порівнює ці форми (розповідає, з яких елементів складається цифра); 

б) пояснює хід руху руки при написанні цифри і розміщення елементів цифри у 

клітинці аркуша; 

в) діти виконують "написання" цифри у повітрі (або на парті); 

г) учні пишуть цифру на окремих (пробних) аркушах паперу у клітинку; 
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д) два-три учні пишуть цифру на дошці, а вчитель та інші діти аналізують це 

написання; 

е) цифру пишуть у зошитах з друкованою основою [2]. 

Завдання на розвиток пам'яті рекомендується включати не менше двох разів на 

тиждень в усний рахунок, який в молодших класах проводиться на кожному уроці. 

Для розвитку слухової та зорової пам'яті це можуть бути ігри «Запам'ятай 

математичні терміни», які включають 10-11 слів, «Ланцюжок слів» з 6-8 зв'язаних за 

змістом слів. При проведенні гри «Ланцюжок слів», в яку включаються сполучення 

слів - сума двох чисел, віднімання по частинах, взнай довжину відрізка, порівняй два 

числа, додай по три, різниця двох чисел, розв'яжи важку задачу, віднімай по три — 

перед учнями можна в якості орієнтиру для запам'ятовування поставити такі завдання: 

запам'ятай ті трійки слів, які зв'язані з арифметичною дією додавання, віднімання. А 

потім, перевіривши результат і прочитавши ще раз подані в умові трійки слів, вияснити 

хто запам'ятав найбільшу кількість виразів, які складаються з трьох слів. 

Вчителю початкових класів слід пам'ятати, що в результаті добре організованої 

методики пам'ять його учнів постійно розвивається. Великі деталізовані завдання іноді 

лякають учнів, тому важливо оволодіти технікою організації праці особистості, 

виробити власну методику. 
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РОЛЬ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ  ЗДІБНОСТЕЙ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Аналізуючи особливості формування критичного мислення в молодшому 

шкільному віці, можна сказати, що воно є стимулятором розвитку творчих здібностей 

учнів. Так, А. Кестлер, з погляду психології творчості, розглядає творчий розвиток на 

матеріалі інстиктивної поведінки, навчання і вирішення проблем. Розкриття істини, 

раптове виникнення нового, осяяння є актом інтуїції, яка приводить до появи дивних 

нових знахідок у ланцюзі міркувань. Вчений визначає фантазію, як крок до творчості, 

як тимчасове звільнення дитини від тиранії вербальних концептів, аксіом, наказів, 

властивих для певних способів мислення. В такий період розум «скидає гамівну 

сорочку звичок» і дає волю творчості. А. Кестлер розглядає бісоціацію як спільний 

механізм різних видів творчості. Саме бісоціація  допомагає встановити різницю між 

шаблонним способом мислення в рамках єдиного плану (асоціація) і творчим актом, 

який завжди оперує більш ніж з одним планом [3].  

Теорія бісоціації знаходить опосередковане відображення в критичному 

мисленні, яке теж вітає існування і свободу багатьох думок; пропагує живе вибіркове 

відтворення матеріалу; залучає до процесу пізнання істини фантазії, аналізу і синтезу. 

Критичне мислення – мислення самостійне. Воно носить індивідуальний 

характер. Кожен формує свої власні ідеї та переконання, причому має повне право 

прийняти ідею іншої людини, якщо її аргументація буде вагомішою. Інформація є 

відправним, а не кінцевим пунктом критичного мислення. Головним є процес здобуття 

знань [2]. 
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Критичне мислення починається з постановки запитань та усвідомлення проблем, 

які потрібно вирішити. На думку психолога Дьюї, «лише борючись з конкретною 

проблемою, відшукуючи власний вихід із складної ситуації, учень дійсно думає». 

Критичне мислення прагне до переконливої аргументації (докази, 

контраргументи, признання інших точок зору). 

Критичне мислення – це мислення соціальне. Кожна думка перевіряється і 

обґрунтовується, коли нею діляться з іншими (парна та групова робота, дебати, 

дискусії.  

Отже, для успішного творчого розвитку учнів потрібні: свобода думок, фантазія, 

інтуїція, пошук змісту в ході дискусії та створення нового образу, цілісне відтворення, 

інтерпретація, аналіз, синтез, підтримка та визнання, самореалізація, довіра. 

Питання розвитку творчих здібностей учнів на сьогоднішній день важливе з 

різних поглядів [1]. 

Проблема виховання здібностей дітей до творчості – одна з актуальних проблем 

сучасної педагогіки та методик. Завдання формування і розвитку творчих здібностей 

гостро стоїть перед учителем, який працює з учнями, оскільки саме в шкільний період 

у дітей починають формуватися і розвиватися уміння самостійно мислити, 

обмірковувати проблему та творчо підходити до успішного її вирішення. 

Ефективність розвитку творчої активності учнів залежить від уміння учителя 

організувати пізнавальну діяльність школярів, націлити їх на творчий підхід 

розв’язання даної теми, на засвоєння системи знань навчального матеріалу. 

Отже, для повноцінного розвитку творчої особистості дитини потрібна творчість 

як дитини, так і педагога. 

Як підтверджують дослідження психологів, визначальну сторону в розвитку 

учнів у процесі навчання обумовлює ускладнення знань і способів діяльності. У ході 

навчання і виховання постійно змінюються різні види діяльності учнів, відбувається 

нагромадження і зміна способів та вмінь виконувати усе більш різноманітні дії, 

удосконалюються знання, уявлення, формуються нові мотиви й інтереси [5]. 

Серед усієї різноманітності цих змін психологи виділяють найбільш загальні і 

визначальні властивості: особиста спрямованість, психологічна структура діяльності, 

рівень розвитку механізмів мислення. Крім названих властивостей, слід також 
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розвивати пам'ять та вміння оцінювати враження, творчу уяву, сприйняття, 

цілеспрямованість дій, уміння змінювати їх залежно від зміни мети, уміння 

співвідносити, синтезувати абстрактні й конкретні знання. 

Щоб навчити учнів працювати творчо, потрібно проводити уроки, реалізуючи 

такі компоненти: мотиваційний (стимулювання підвищення емоційності, зміцнення 

сенсорної чутливості, розвитку, уяви, фантазії); пізнавальний (інформаційно-

когнітивний); ментальний (неповторність, індивідуальність); практичний (уміння, 

навички, самостійна творча діяльність). 

Отже, роль критичного мислення в творчому розвитку особистості є дуже 

вагомою, оскільки критичне мислення – це уміння активно, творчо, індивідуально 

сприймати інформацію, оптимально застосовувати потрібний вид розумової діяльності, 

конкретно її відстоювати, зуміти застосувати здобуті знання на практиці.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО 

ЗАСВОЄННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ 

 

У шкільному курсі математики учні досить рано ознайомлюються з прикладами 

логічних операцій, таких, скажімо, як порівняння і зіставлення, класифікація, 

узагальнення і конкретизація та ін. Програмовий матеріал предмета побудований з 

урахуванням зрослих вимог до логічної культури школярів і містить широкі 

можливості для розвитку їхнього мислення [2]. 

Введення в шкільний курс математики логічних понять і дій передбачає активне 

їх застосування у вивченні основного матеріалу. Щоб така робота була продуктивною, 

їй передує тривалий період нагромадження окремих фактів, поступового переходу від 

конкретних уявлень до абстрактних, у чому саме й виявляється наступність між 

окремими ланками навчання. 

У початкових класах лише підготовляємо дітей до формування основних 

математичних понять. Це реалізується в наочно-ілюстративному викладі матеріалу, 

розв'язуванні задач з життєвої практики.  

Однак підготовчій роботі з ознаками предметів у процесі навчання приділяється 

мало уваги. Це стосується не тільки математики, а й інших шкільних дисциплін. Учням 

же часто-густо буває нелегко виділити ознаки предмета, оскільки їх не візьмеш у руки, 

не покажеш указкою. Виділення ознак - складна розумова дія абстрагування. Через 

невміння виконати її нерідко трапляються помилки; діти ототожнюють властивості 

предмета з ним самим, неспроможні мислено відокремити слово від предмета, який 

ним позначається, тобто їм не під силу виконати важливу розумову дію. Тому 

молодших школярів треба вчити цього. Зважаючи на їхні вікові особливості, у 1-4 
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класах недоцільне широке й безпосереднє введення логічних понять і дій на основі 

теоретичних викладок. Однак тут слід придумати певну систему ігор, занять з 

підручним матеріалом, вправ і запитань, метою яких має бути забезпечення 

відповідного етапу математичного виховання, яке слід закласти в початкових класах. 

Навчаючи молодших школярів виділяти ознаки предметів, ми тим самим сприятимемо 

розвитку їхнього мислення. 

Ознака – це все те, чим предмети, явища схожі між собою або чим вони різняться 

[3]. 

Виділення ознак розпочинається з зіставлення й порівняння двох або кількох 

предметів, з'ясування їх схожості й відмінності. Навчання дітей таких розумових 

операцій результативне у тому разі, коли його пов'язувати зі спостереженням за 

предметами, розгляданням малюнків. 

Можна спиратись і на уявлення учнів, їхню пам'ять, причому вдаватись до 

найрізноманітнішого матеріалу [1]. 

  Покажемо це на конкретних прикладах. Для цього розглянемо три типи 

завдань: 1) на виділення ознак, 2) на порівняння двох чисел чи; більше предметів, 3) на 

розпізнавання предметів за певними ознаками. 

Ці вправи грунтуються на уявленнях, які склалися в дітей під час вивчення різних 

дисциплін. Тому їх доцільно пропонувати на тих уроках, коли повторюємо з учнями 

раніше вивчений матеріал і підготовляємо їх до сприймання нового. Але деякі вправи 

варто використати і в ході опрацювання нового. Для нього добираємо не лише 

математичний матеріал, а й з інших предметів, наприклад, виділення ознак пов'язуємо з 

вивченням іменників, прикметників, дієслів, об'єктів природи тощо. 

Використовуємо зразки таких завдань: 

1. Вправи на виділення ознак 

II. Вправи на порівняння двох і більше предметів  

ІІІ. Вправи на впізнавання предметів за даними ознаками  

Учні вчаться виділяти ознаки предметів під час дидактичних ігор. Спинимося на 

грі «Відгадай». 

Учитель нагадує дітям, як вони на попередніх уроках розповідали про відомі 

об'єкти, не дивлячись на них, а спираючись лише на їх описи, загадували загадки, в 
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яких ішлося про певні предмети, і пропонує: «Нумо, пограємося. Нехай предмети, які 

нас оточують, «розкажуть» про себе, а ми за розповідями відгадаємо, що це таке. 

Виберіть по одному предмету і розпочинайте. Якщо «говоритиме» предмет, який є в 

класі, намагайтеся не дивитись на нього, а то ми відразу здогадаємося» [4]. 

Після короткої паузи (щоб діти встигли облюбувати предмет) учитель по черзі 

викликає учнів. Кожний встає із-за парти й розповідає. Закінчивши, називає прізвище 

учня, який має відгадати, про що йшлося. Хто відгадав, починає власну розповідь і 

називає іншого учасника гри, щоб той відгадав. 

Наприклад, «Я чорна, чотирикутна, на мені можна писати й малювати». (Дошка). 

Або: «Я зроблена з паперу, зшита з аркушів, навчаю цікаво розповідати казки й читати 

вірші». (Книжка). 

У процесі гри стежимо, щоб діти називали істотні ознаки, за якими легко було б 

відгадати предмет. Можна запитати: «Де цей предмет?» або «Для чого він потрібний?» 

і т. п. Але поспішати з навідними запитаннями не слід. Хай учень скаже про предмет 

головне, істотне. 

Така підготовча робота з виділення ознак предметів допоможе у майбутньому 

зрозуміти суть означень виучуваних понять. 
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СПРИЙМАННЯ РІЗНОВИДІВ МОДЕЛЕЙ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ ПІД 

ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМОВОГО МАТЕРІАЛУ 

 

У початковому курсі математики задачі займають вагоме місце, оскільки 

сприяють формуванню в учнів теоретичних знань й умінь, необхідних у подальшому 

практичному житті дорослої людини. Розв’язування задач дітьми у школі – це побудова 

міцного фундаменту для впевненого вирішення реальних життєвих ситуацій. 

Розв’язати задачу – це означає розкрити зв’язки між даними і шуканими величинами, 

про які йдеться в умові, дати відповідь на поставлене запитання.  

Відомо, що молодші школярі зазнають труднощів під час розв’язування задач. 

Використання засобів наочності є одним із способів подолання зазначеної ситуації – це 

традиційне, стале розуміння. Але ці засоби можна максимально ефективно 

використовувати переважно в першому і другому класах, коли провідну роль відіграє 

застосування предметів навколишнього світу чи їх зображень. У подальшій роботі 

використання такого виду наочного матеріалу у зв’язку з психолого-віковими змінами 

у школярів стає меншим й потребує іншого підходу [4]. 

В зв’язку з цим часто у дидактів і вчителів, що відображено у відповідній 

літературі й характерно для практичної педагогічної діяльності, звучить застереження 

про обережність застосування принципу наочності, в роботі із задачами зокрема. Це 

лише сприяє існуванню ситуації невизначеності. Використання предметів чи їх 

зображень як засобів наочності на певному етапі замінюється застосуванням таблиць, 

схем або іншими видами «ілюстрування». Використання їх є ситуативним, мета 

переважно одна – усунути труднощі, які з’явилися в учнів у процесі розв’язування 

задач. 
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На нашу думку, роботу над задачами вчитель має будувати так, щоб попередити 

можливі труднощі. Їх виникнення певною мірою зумовлюється особливістю 

мислительної діяльності дітей цього віку: поступовим переходом від етапу виконання 

конкретних операцій до узагальнення, абстрагування. Тому під час сприймання та 

розв’язування учнями задач виникає розрив між конкретною ситуацією, описаною в 

умові, й абстрактною логіко-математичною структурою її розв’язання. Для усунення 

цього розриву необхідно завжди конкретизувати, відтворювати, робити «видимим» 

зміст, математичну структуру, процес розв’язування та розв’язання задачі, тобто 

моделювати. 

У широкому розумінні моделювання – це дія за значенням моделювати; 

дослідження яких-небудь об’єктів, систем, явищ, процесів шляхом побудови і вивчення 

їх моделей [3]. 

Математичне моделювання – є методом дослідження процесів (чи явищ) шляхом 

побудови системи математичних співвідношень (математичних моделей), що 

описуються [1]. 

Математична модель — це лише спеціальний спосіб опису, що дозволяє для 

аналізу використовувати формально-логічний апарат математики. Предметне 

ілюстрування, інсценування умови задачі, скорочений запис і уявлення-відтворення в 

думках допомагають відобразити задачну ситуацію відповідно до своєї специфіки: 

мовою креслення, знаків, символів, записів чи предметів. Але зображення, відтворення 

чогось, а в даному випадку – змісту задачі за допомогою інших об’єктів (креслення, 

записи, знаки, символи, предмети, інсценування) є характерними ознаками моделей та 

процесу моделювання.  

Тобто, всі вищезазначені засоби, починаючи від предметного ілюстрування, є 

моделями задач, які, як свідчить проведене дослідження, мають бути постійним 

обов’язковим компонентом роботи із задачею. Вони є тією опорою, що допомагає 

учням зрозуміти суть і свідомо вибрати правильний шлях розв’язування. 

Ми вважаємо доцільним у процесі роботи над задачами, з точки зору 

використання та призначення моделей, розподілити їх на три групи [2]. 

1. Моделі як наочний матеріал для безпосередньо-чуттєвого, образного 

відображення задачної ситуації. Це предмети та їх зображення. До цієї групи належать 
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такі засоби моделювання, які дають змогу відтворити описану ситуацію, зробити учнів 

її безпосередніми, активними учасниками в процесі розв’язування – це предметне 

моделювання. Крім того, є можливість, безпосередньо маніпулюючи моделями, 

перевірити результат, отриманий шляхом арифметичного обчислення. Предметне 

моделювання застосовується переважно лише в першому та другому класах під час 

розв’язування проcтих задач. 

2. Моделі, як узагальнене, абстрактне відтворення умови задачі, як 

узагальнене відображення залежностей між відповідними її компонентами-величинами. 

Вони є тією безпосередньо видимою опорою, яка допомагає учням «бачити» величини, 

про які йдеться, та зв’язки між ними. Моделі такого виду різноманітні за своєю 

структурою (схеми, таблиці, креслення, запис у рядки). Всіх їх можна об’єднати назвою 

«скорочений або короткий запис умови задачі». Вони необхідні в процесі роботи над 

задачами з першого до четвертого класу. 

3. Моделі, які відображають математичну структуру розв’язання задачі. Це 

схеми, графи або таблиці. Ці моделі схематично зображають порядок виконання дій у 

процесі розв’язання. Використовуються в третьому та четвертому класах. 

Моделі задач є результатом процесу моделювання змісту цих задач. 

Моделювання сюжетних задач – це практичне відтворення описаної у задачі ситуації за 

допомогою предметів чи їх зображень, схем, таблиць, креслення, які відображають 

зв’язки і залежності між даними і шуканими величинами.  
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ФОРМУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ НАВИЧОК УЧНІВ  

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 

Під обчислювальними навичками будемо розуміти здатність опанувати 

обчислювальні прийоми, тобто для кожного окремого випадку визначати порядок 

виконання дій для одержання правильного результату в достатньо швидкому темпі. 

М. Бантова стверджує «Набути обчислювальні навички – значить для кожного 

випадку знати, які операції і в якому порядку виконувати, щоб знайти результат 

арифметичної дії і виконувати ці обчислення достатньо швидко» [2]. На думку іншої 

дослідниці О.П. Корчевської, катастрофічне зниження рівня обчислювальних навичок, 

що спостерігається у випускників загальноосвітніх шкіл, є наслідком недостатньої 

уваги до вивчення обчислень у різних концентрах з боку вчителів початкових класів та 

використання калькуляторів у середній школі. 

Головною метою усного обчислення, на думку авторів підручника «Методика 

викладання математики в початкових класах» М. В. Богдановича, М. В. Козак, Я. А. 

Король, є засвоєння таблиць арифметичних дій та формування обчислювальних 

навичок. Сформованість обчислювальних навичок впливає і на подальший процес 

вивчення математики не тільки в початковій школі, але й у майбутньому. Завдяки їм 

формуються і інші вміння: розв'язувати задачі, засвоювати математичні терміни, 

спостерігати математичні закономірності (особливість ряду чисел). Автори цього 

підручника, визначаючи роль математики, відводять чільне місце формуванню 
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алгоритмічного мислення, невід'ємною складовою якого є письмові прийоми обчислень 

[1]. 

При формуванні обчислювальних навичок загалом фундаментальною основою є 

навички табличного додавання, віднімання, множення і ділення. 

На думку О.П. Приймак під табличним додаванням (множенням) слід розуміти 

випадки додавання (множення) двох одноцифрових чисел, а табличним відніманням 

(діленням) називають випадки дій, які відповідають табличному додаванню 

(множенню). Невід'ємною частиною їх вивчення є безпосереднє заучування напам'ять, 

що в майбутньому стає певною "математичною азбукою", на яку спиратимуться 

молодші школярі при виконанні усних та письмових обчислень [4]. 

У методиці математики розвиток обчислювальних навичок пов'язаний з 

розвитком таких понять, як збільшення (зменшення) числа на декілька одиниць чи в 

декілька разів, різницеве чи кратне порівняння, знаходження значення виразів, 

розв'язування рівнянь. 

Практичне застосування обчислювальні навички одержують при розв'язку задач. 

Питанню формування поняття про арифметичні дії додавання і віднімання в 

межах десяти у молодших школярів присвячені публікації С. Скворцової. Саме ці дві 

арифметичні дії (додавання і віднімання) вивчають молодші школярі на першому році 

навчання, і тому дуже важливо допомогти усвідомити учневі, що додавання пов'язане з 

об'єднанням множин елементів двох множин, які не перетинаються, а віднімання – з 

вилученням частини множини і знаходженням решти [5]. 

Таким чином, конкретний зміст дій додавання і віднімання формується під час 

оперування предметними множинами. 

У результаті об'єднання елементів двох множин, що не перетинаються, 

знаходиться численність об'єднаної множини. Ця операція розкриває зміст дії 

додавання. 

Операція утворення доповнення до підмножини розкриває зміст дії віднімання. 

Численність множини, що залишилася після вилучення частини її елементів, дорівнює 

остачі. Ця операція розкриває конкретний зміст дії віднімання. На думку С. 

Скворцової, необхідно сприяти учням початкової школи у оволодінні прийомами 
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логічного аналізу вже в першому класі, і саме такий підхід до формування двох 

основних дій повинен сприяти повноцінному засвоєнню навчальному матеріалу [5]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АЛГОРИТМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ  

ЯК ЧАСТИНИ МАТЕМАТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 

 

Сучасний рівень розвитку суспільства і, відповідно, відомості, почерпнуті з 

різних джерел інформації, викликають потребу вже у молодших школярів розкрити 

причини та суть явищ, пояснити їх, тобто мислити. 

Питання про розумові можливості молодшого школяра в різний час вирішувалося 

по-різному. 
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В результаті ряду досліджень з’ясувалося, що розумові можливості дитини 

ширші, ніж передбачалося раніше, і при створенні умов, тобто при спеціальній 

методичній організації навчання, молодший школяр може засвоювати абстрактний 

теоретичний матеріал [4]. 

Взагалі, що стосується поняття «мислення», то слід зазначити декілька поглядів. 

По-перше, як указує тлумачний словник С.І.Ожегова, мислення – це “здатність 

людини міркувати, що є процесом віддзеркалення об'єктивної дійсності в уявленнях, 

думках, поняттях”. Розберемо це поняття. 

Людина дуже мало знала б про навколишній світ, якби його пізнання 

обмежувалося лише свідченнями його аналізаторів. Можливість глибокого і широкого 

пізнання світу відкриває людське мислення. Те, що у фігури чотири кути доводити не 

треба, оскільки ми це бачимо за допомогою аналізатора (зір). А ось, що квадрат 

гіпотенузи рівний сумі квадратів катетів, ми не можемо ні побачити, ні почути, ні 

відчути. Такого роду поняття є опосередкованим.  

Таким чином, мислення є опосередковане пізнання [2]. 

Мислення це пізнання відносин і закономірних зв'язків між предметами і 

явищами навколишнього світу. Для того, щоб виявити ці зв'язки, людина удається до 

розумових операцій – порівнює, зіставляє факти, аналізує їх, узагальнює, робить 

висновки. 

Мислення це узагальнене пізнання дійсності, процес пізнання загальних та 

істотних властивостей предметів і явищ. 

І цей процес цілком доступний дітям. Як показують дослідження В.В.Давидова, 

діти молодшого шкільного віку цілком можуть оволодіти елементами алгебри, 

наприклад, встановлювати відносини між величинами. Для виявлення відносин між 

величинами виявилося необхідним моделювання цих відносин – вираз їх в іншій 

матеріальній формі, при якій вони виступають як би в очищеному вигляді і стають 

орієнтовною основою дій [3]. 

Формування в учнів прийомів розумової діяльності, вміння вчитися – це задача, 

яку необхідно розв’язувати на всіх етапах навчання, починаючи з раннього віку. Але 

особливої уваги в цьому плані потребують підлітки, у яких мислення з емпіричного 

рівня переходить на теоретичний, і тому сильніше позначаються не тільки прогалини в 
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знаннях, а й відсутність сформованих раціональних прийомів роботи. Освітня практика 

свідчить, що неможливо в усіх учнів виховати добрі математичні здібності, але при 

спеціальній методиці навчання і розвитку мислення, певній системі роботи вчителя 

можливо полегшити засвоєння математики всім учням в групі і, тим самим, поліпшити 

якість знань та їхній математичний розвиток.  

Абстрактний характер математики як навчального предмету, дедуктивний спосіб 

викладання матеріалу, особливо для учнів підліткового віку, обумовлюють специфіку 

мислення, яке називають математичним. Саме математичному мисленню властиві 

числова та знакова символіка, здібність мислити згорнутими структурами, узагальнена 

пам’ять на математичні відношення і дії, типові характеристики, схеми міркувань і 

доведень, методи розв’язування задач та принципи підходу до них [1]. 

Алгоритмічна культура є тією частиною математичної культури, що сприяє 

формуванню і розвитку в учнів деяких специфічних уявлень, вмінь та навичок, 

пов’язаних з поняттям алгоритму та способів його запису. А на сучасному етапі 

розвитку суспільства це є частиною загальної культури кожної людини і тому сприяє 

формуванню загальної комп’ютерної грамотності та визначає цілеспрямований 

компонент середньої освіти. 

Курс математики в загальноосвітніх навчальних закладах має достатньо широкі 

можливості формування, вивчення і застосування алгоритмів, оскільки в його зміст 

природним чином закладається алгоритмічна лінія.  

Математичний матеріал ніби формує змістову базу для вивчення основ 

інформатики, тобто готує учнів до сприйняття таких важливих понять курсу 

інформатики, як алгоритм та програма.  

Попередній рівень формування алгоритмічної культури учнів – можливість 

формального введення поняття алгоритму в базовій середній школі та формування його 

основних властивостей в змістових позначеннях, а в окремих ситуаціях на інтуїтивному 

рівні. Такий підхід до навчання створює реальні передумови для подальшого 

систематичного ознайомлення учнів з найпростішими випадками застосування базових 

алгоритмічних структур при конструюванні алгоритмів. Цей матеріал є основою для 

навчання складанню найпростіших алгоритмів з подальшим записом їх в різних 

формах: табличній, графічній, аналітичній, словесній. 
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Етап формування алгоритмічної культури учнів на більш високому рівні умовно 

називають підготовчим. Аналіз змісту курсу математики дозволяє визначити основні 

теми і розділи, при вивченні яких створюються сприятливі умови для ефективної 

організації алгоритмічної лінії. Орієнтація навчання математичним поняттям і фактам 

за лінією алгоритмічної спрямованості дає можливість суттєво урізноманітнити види 

навчальної діяльності учнів, наповнити її більш конкретним змістом, змінювати 

організаційні форми проведення уроків та позакласної роботи. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Практичні вміння і навички формуються в процесі навчальної діяльності. Кожний з 

її прийомів неможливий без виконання однієї або кількох розумових операцій: аналізу, 

синтезу, узагальнення, порівняння, систематизації, абстрагування. Особливо чітко ці 

операції проступають у процесі вивчення математики, яка дає чимало цікавого й 

різноманітного матеріалу для роздумів над фактами і явищами реального життя, 

взаємопов'язаними і взаємозумовленими. 

У психології при вивченні способів виконання практичних дій вживають такі 

поняття як навичка і вміння. У вирішенні цієї проблеми передусім необхідно вияснити 

зміст цих понять, розкрити їх суть. Історично склалось так, що визначення цих понять у 

психологічній науці чітко не розділялось. У навчальних посібниках довгий час ці 

поняття розглядали як ідентичні, тобто навички ототожнювались з уміннями. 

У педагогічній енциклопедії дається таке означення навички: «Навичка – дія, яка 

характеризується високим ступенем усвідомлення; на цьому ступені дія стає 

автоматизованою – свідомий контроль настільки згорнутий, що виникає ілюзія його 

повної відсутності; при цьому дія виконується злито, як єдине ціле, і настільки легко і 

швидко, що здається ніби його виконання йде «само собою».  

Високий ступінь усвідомлення дії відрізняє навичку від уміння, яке передбачає таку 

міру усвідомлення, коли для правильного виконання дії ще необхідний в більшій або 

меншій мірі розгорнутий усвідомлений самоконтроль» [1]. 

 А вміння визначається, як «можливість ефективно виконувати дію відповідно до 

завдань і умов, в яких доводилося діяти. Уміннями можуть бути дії як практичні, так і 
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теоретичні... Вміння передбачає застосування раніше одержаного досвіду, певних знань; 

без останніх немає вмінь. Знання і вміння – дві нерозривні і функціонально взаємо-

пов'язані частини будь-якої цілеспрямованої дії» [1]. 

У значній частині і робіт з психології і педагогіки відзначається, що вміння і 

навички – це результат певної діяльності, включення учня в активну навчальну 

роботу. Потреба в самостійному оволодінні знаннями змушує учня вдосконалювати 

набуті вміння і навички, добиватись їх закріплення і реалізації в нових умовах. 

Під умінням розуміють дію, яка досягла певного вдосконалення, але яка здійснюється 

з допомогою свідомого зусилля. Вміння є підготовчим ступенем до утворення навички. 

Навичка – це результат не просто діяльності, а діяльності, яка багаторазово повторюється. 

Існує ціла низка вмінь, які не можуть бути доведені до навички, вони завжди 

залишаються на рівні вмінь. 

Є такі вміння, які являють собою складні утворення і формуються тільки на 

основі певної сукупності навичок, одержаних в процесі навчання. 

Особлива роль у формуванні вмінь і навичок навчальної праці учня належить 

самому вчителю. Він вибирає певні дози відомого і невідомого, абстрактного і 

конкретного, близького і далекого, ставить визначені завдання перед учнями, вчить їх 

раціональних прийомів роботи. Процес навчання, як правило, починає з показу взірця, 

прикладу даної дії. 

Учневі важливо переконатись, що діяти так, як йому показують, – це значить, 

виконувати завдання найкращим чином, найбільш правильно, економно, красиво. 

«Для успішного виконання діяльності необхідні не тільки знання, але й навички, 

тобто автоматизовані способи виконання дій. Автоматичність прийомів роботи 

забезпечує творчий усвідомлений процес виконання діяльності в цілому. Часто творча 

діяльність утруднюється через відсутність навичок» [3]. 

При відпрацюванні навичок учителеві важливо переконатись в тому, чи проявляється 

в учнів перенесення, тобто позитивний вплив раніше сформованих навичок на 

формування нових. Перенесення прискорюється, якщо учням спеціально показується 

подібність в завданнях і способах їх виконання. 

Такої ж думки дотримуються і автори вікової та педагогічної психології. 
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«Під умінням треба розуміти таке поєднання знань і навичок, яке забезпечує 

успішне виконання діяльності». 

Психолог Г.С.Костюк пише, що «вміння – це заснована па знаннях і навичках 

готовність людини успішно виконувати певну діяльність» і далі: «вміє той, хто не 

тільки знає, а й може застосувати свої знання на практиці, користуватись ними у 

змінюваних ситуаціях. Можна сказати, що вміння - це знання людини в дії [2].  

Академік АПН України О.Я.Савченко дає найбільш чітке і стисле формулювання 

понять «вміння» і «навички». «Вміння – готовність людини ефективно виконувати дії 

(або діяльність) відповідно до мети і умов, в яких необхідно діяти», а «навичка – 

усталений спосіб виконання дій, сформований у результаті багаторазових повторень» 

[3]. 

Інший погляд на суть уміння і навички в авторів підручника педагогіки. В основі 

визначення цих понять лежить різний ступінь усвідомленості способу дії. 

«Навичка - це діяльність, що виконується учнем безпомилково і через 

багаторазове повторення автоматизується, здійснюючись значною мірою без участі 

свідомості. Навичка діє стереотипно, в стабільних умовах». І далі «уміння — це 

здатність людини свідомо виконати певну дію на основі знань та навичок. Це 

інтелектуальна діяльність, яка завжди пов'язана із застосуванням знань, тому уміння 

часто називають знанням у дії. Їх суттєва особливість - високий рівень узагальненості. 

Завдяки цьому і на відміну від стереотипної дії навичок уміння забезпечують здатність 

розв'язувати поставлені завдання в умовах, що постійно змінюються. Знання є основою 

формування навичок і умінь...» [1]. 

Отже, як правильно вказується в педагогіці, вміння – це такі способи виконання 

дій, які виконуються на основі тих знань, що отримав учень, і вимагають усвідомлення 

всіх операцій, що входять в дану дію. На відміну від уміння, навичка не потребує 

усвідомлення кожної операції, яка входить в дію. Але це не означає те, що людина, 

оволодівши навичкою, виконує ту чи іншу дію несвідомо.  
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ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ В ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ЗАСОБІВ 

НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ 

 

Сучасна початкова школа шукає найефективніші засоби навчання, надаючи 

перевагу саме тим, які озброюють учнів прийомами та навичками самостійного 

здобування знань, а не зорієнтованим на запам'ятовування, механічне заучування. З 

метою свідомого та міцного засвоєння знань, умінь і навичок школа будує процес 

навчання на основі певної системи дидактичних принципів, використовуючи різні 

методи і засоби навчання. 

Безперечно, застосування інструментів, приладів та моделей є однією з 

необхідних умов активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках 

математики у початкових класах. Адже, відомо, що практичне заняття підвищує 

ефективність уроку, допомагає подолати формалізм у викладанні предмета, 

пожвавлює весь навчальний процес, збуджує ініціативу та мислення учнів, 

привчає їх до аналізу та узагальнення, виховує у дітей стійку увагу та вміння 

спостерігати.  

Використання засобів навчання можливе на уроці з різною метою, а саме 

«…як засіб активізації роботи учнів, для актуалізації опорних знань учнів, для 
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ознайомлення з новим матеріалом, для закріплення набутих знань і умінь, для 

узагальнюючого повторення вивченого матеріалу, для збільшення обсягу роботи на 

уроці, як засіб раціонального використання часу на уроці тощо…»  [2]. 

У методиці навчання закладено можливість засвоєння навчального матеріалу 

з послідовним переходом від реальної дії з предметами чи їхніми замінниками до 

уявних дій з реально представленими предметами, і, нарешті, до дій, здійснюваних 

цілком абстрактно, де реальні предмети замінено уявленнями і поняттями [4]. 

З метою використання усі наочні посібники поділяються на: «…демонстраційні 

та індивідуальні, і бувають однаковими за змістом і відрізняються лише розмірами: 

моделі геометричних фігур, розрізні цифри, креслярські інструменти. Залежно від 

виготовлення, наочні посібники поділяються на фабричні і саморобні. Саморобні 

посібники доповнюють готові наочні посібники: це різні малюнки і креслення для 

складання задач, збірні геометричні фігури, електрифіковані таблиці множення  і 

ділення…» [1]. 

Зараз широко використовуються посібники-аплікації (таблиці із рухомими і 

знімними деталями), магнітні дошки. Важливе місце займають набірні полотна різної 

конструкції, що виготовлені з картону, тканини. 

Розвитку образного мислення школярів сприяють таблиці. 

З метою конкретизації вивченого матеріалу, або ж нових знань, актуальним є 

використання схематичних малюнків під час розв’язування задач, в процесі пояснення 

прийомів обчислення, використовують наочні предмети та відповідні записи. 

Вивчаючи дії додавання та віднімання, тобто здійснюючи обчислення важливим є 

те, що вчитель  чітко покаже  рух руки, тобто додати – присунути – об’єднати, відняти 

– відсунути – вилучити [3]. 

Найважливішим етапом в роботі з наочними посібниками є уміння самостійно 

оперувати ними з відповідними поясненнями.  

Під час закріплення вивченого матеріалу варто використовувати довідкові 

таблиці, схеми, таблиці для усної лічби, схеми.  

Актуальними є наочні посібники під час  перевірки знань та умінь школярів. 

Наприклад, для кращої перевірки умінь учнів вимірювати довжину відрізка, периметр 

многокутника, варто використати дидактичний матеріал, а саме картки з зображенням 
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відрізків, многокутників. 

Ефективність використання наочних посібників на різних етапах уроку залежить 

від кількості і правильності їх підбору. Якщо наочні засоби застосовують там, де це 

зовсім непотрібно, вони негативно впливають на учнів, відволікаючи їх від 

поставленого завдання.  

Важливою умовою ефективності використання наочних посібників є  вчасний 

перехід від предметно-образних наочних посібників до умовних. Наприклад, 

ознайомлюємо учнів і з новим видом розв'язуванням задач ілюструючи дії з 

предметами, з часом переходимо до короткого запису задачі, або ж графічної 

ілюстрації. 

З часом учні краще володіють математичними знаннями, відповідно й символічна 

наочність використовується частіше, тобто  стає вагомим засобом навчання 

математики.  
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РОЛЬ ТА МІСЦЕ ТВОРЧОГО МАТЕМАТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В 

СТАНОВЛЕННІ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКРОЛЯРА 

 

Творчість – це створення духовних та матеріальних цінностей високої суспільної 

значущості, вона є вершиною духовного життя людини. Усвідомлення творчого 

елементу в житті та праці людини незмірно збільшує сили дітей у боротьбі з 

труднощами, спонукає їх до оволодіння новими знаннями, гартує волю. Творча 

діяльність, що є однією з умов утвердження моральної гідності людини,– це триєдина 

система, до якої входять: глибокі знання (вироблення вмінь та навичок, розвиток 

мислення, мовлення, нам'яті); розвиток творчих здібностей (цілеспрямований творчий 

пошук, стійкий творчий інтерес, творча уява); наполегливість (ініціативність, 

самостійність, уміння відстояти власну думку). Все це досягається за рахунок 

максимального стимулювання діяльності учнів [2]. 

На жаль, не всі вчителі готові працювати з творчо активними учнями, які 

сформувались як творчі особистості. Для одних учителів такі учні стають знахідкою, 

для інших – божою карою, бо: не «дають посидіти спокійно на уроці», потребують 

додаткового навантаження та переорганізації уроку, змушують педагога виявити 

творчу активність; деякі вчителі ототожнюють активність з недисциплінованістю 

(пригнічують активність учня). 

Стикаючись із незрозумілими для себе перешкодами, учні розгублюються, 

відчувають непотрібність їх творчого потенціалу. За таких обставин всебічний 

гармонійний розвиток дитини уповільнюється, а інколи припиняється. Щоб не 

допустити цього, треба шукати ефективні шляхи правильного формування творчої 

учнівської особистості. 
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Питання розвитку творчих здібностей учнів на сьогоднішній день важливе з 

різних поглядів. 

Проблема виховання здібностей дітей до творчості – одна з актуальних проблем 

сучасної педагогіки та методик. Завдання формування і розвитку творчих здібностей 

гостро стоїть перед учителем, який працює з учнями, оскільки саме в шкільний період 

у дітей починають формуватися і розвиватися уміння самостійно мислити, 

обмірковувати проблему та творчо підходити до успішного її вирішення [3]. 

Спостерігаючи за дітьми, слухаючи їхні відповіді, думаєш: „Чому така убога 

думка дитини? Чому про такі відомі речі та явища дитина не може розповісти просто, 

гарно своїми словами ?"  

Ефективність розвитку творчої активності учнів залежить від уміння учителя 

організувати пізнавальну діяльність школярів, націлити їх на творчий підхід 

розв’язання даної теми, на засвоєння системи знань навчального матеріалу. 

Отже, для повноцінного розвитку творчої особистості дитини потрібна творчість 

як дитини, так і педагога. 

Як підтверджують дослідження психологів, визначальну сторону в розвитку 

учнів у процесі навчання обумовлює ускладнення знань і способів діяльності. У ході 

навчання і виховання постійно змінюються різні види діяльності учнів, відбувається 

нагромадження і зміна способів та вмінь виконувати усе більш різноманітні дії, 

удосконалюються знання, уявлення, формуються нові мотиви й інтереси [5]. 

Серед усієї різноманітності цих змін психологи виділяють найбільш загальні і 

визначальні властивості: особиста спрямованість, психологічна структура діяльності, 

рівень розвитку механізмів мислення. Крім названих властивостей, слід також 

розвивати пам'ять та вміння оцінювати враження, творчу уяву, сприйняття, 

цілеспрямованість дій, уміння змінювати їх залежно від зміни мети, уміння 

співвідносити, синтезувати абстрактні й конкретні знання. 

 Роль творчого розвитку особистості є дуже вагомою, оскільки творче 

мислення – це уміння активно, творчо, індивідуально сприймати інформацію, 

оптимально застосовувати потрібний вид розумової діяльності, конкретно її 

відстоювати, зуміти застосувати здобуті знання на практиці. Саме такі риси характерні 

творчій особистості. 
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Ефективність розвитку творчого мислення дітей залежить від змісту навчальних 

програм, форм і методів навчання. Лише цілеспрямоване навчання дає можливість 

забезпечити високий рівень розвитку потенціальних творчих здібностей. Як основний 

метод розвитку творчого мислення дослідники називають проблемне навчання. Попри 

всі розбіжності в підходах до вивчення феномену творчого математичного мислення, 

основною умовою його розвитку у дітей молодшого шкільного віку дослідники 

вважають активне їх включення до  розвивальної діяльності. 

 Існуючі технології розвивального навчання в основному спрямовані на 

формування словесно-логічного мислення, водночас як можливості розвитку творчого 

мислення залишаються вивченими недостатньо. Також недостатньо дослідженою є 

проблема розвитку творчого мислення в процесі розв’язання арифметичних задач, а 

проблема розв’язання типових задач різними способами як одного із засобів розвитку 

творчого математичного мислення залишається відкритою.  

Успішність формування творчого мислення у процесі професійної освіти 

визначається рівнем сформованості основних компонентів творчого мислення на 

ранніх етапах його формування. Тому цілеспрямоване формування творчого мислення 

в системі загальноосвітньої школи набуває непересічної значущості для суспільства. 

Отже, щоб навчити учнів працювати творчо, потрібно проводити уроки, 

реалізуючи такі компоненти: мотиваційний (стимулювання підвищення емоційності, 

зміцнення сенсорної чутливості, розвитку, уяви, фантазії); пізнавальний (інформаційно-

когнітивний); ментальний (неповторність, індивідуальність); практичний (уміння, 

навички, самостійна творча діяльність). 
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ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧНІВ  

ЗАСОБАМИ МАТЕМАТИКИ 

 

Як свідчить педагогічна практика, серед значної частини школярів часто 

виявляється асоціальний тип поведінки, тенденція до бездуховності та жорстокості, що, 

природно, позбавляє їх можливості виявлення почуття відповідальності. Позбутися цієї 

тенденції у вихованні, за В. Сухомлинським, можна за умови, якщо вже з молодшого 

шкільного віку формувати у них основні поняття про відповідальність шляхом 

розкриття азбуки загальнолюдської моралі.  

Моральне становлення особистості учня у площині особистісно орієнтованого 

підходу до виховання потребує розробки інноваційних форм і методів роботи з 

молодшими школярами на уроках математики. Традиційна виховна система не володіє 

достатніми можливостями, щоб забезпечити єдність і цілісність процесу формування 

почуття відповідальності на етапі молодшого шкільного віку. Серед основних недоліків 

з виховання досліджуваної якості у молодших школярів виявляються: епізодичність та 

поверховість у роботі з виховання почуття відповідальності у молодших школярів; 

домінування вербальних методів виховання, недостатня реалізація принципу 

індивідуального підходу у здійсненні завдань виховання почуття відповідальності; 

слабка організація практичної діяльності учнів; відсутність різноманітності форм 

роботи на уроках математики з урахуванням індивідуальних здібностей та інтересів 

дітей. 
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Необхідною умовою виховання почуття відповідальності є розуміння та 

врахування вікових особливостей особистості молодших школярів. За цих умов педагог 

має насамперед враховувати вікові особливості дітей та особистісні взаємини 

молодших школярів. Серед таких чітко виявляються: відсутність системи знань, 

незначний життєвий досвід, підвищена емоційність, вразливість дітей. Саме в 

молодшому шкільному віці, коли душа дуже піддатлива до емоційних впливів, ми 

розкриваємо перед дітьми загальнолюдські норми моральності, вчимо їх азбуці моралі. 

Привчаючи дітей дотримуватися азбучних істин моралі, ми домагаємося, щоб кожна 

дитина могла щасливо жити і працювати, виховуємо у неї перші громадянські 

спонукання, першу турботу про інтереси колективу, суспільства [2, с. 24]. 

Відповідальність виникає не сама по собі. Вона зароджується дуже рано, ще в 

дошкільному віці, бере початок у добросовісному виконанні дітьми вимог дорослого, 

колективу ровесників, розвивається в процесі виховання у мірі того, як дитина вступає 

в різноманітні зв'язки і залежності суспільства, інших людей. До головних передумов 

формування почуття відповідальності молодших школярів необхідно віднести рівень 

розвитку пізнавальних та соціально-моральних особистісних якостей, здатність до 

включення в діяльність в новій ситуації, рівень морального досвіду та рівень 

соціальних домагань і очікувань. 

Протягом дитинства малюк оволодіває найпростішими способами практичної та 

розумової діяльності, засвоює соціальні цінності, норми, правила поведінки та взаємин 

з оточуючими людьми. Під впливом оцінок, пояснень, прикладів дорослих вони з 

часом набувають для дитини „особистісного смислу" (Л. Славіна) і перетворюються на 

соціально спрямовані мотиви діяльності та поведінки. Морально спрямовані соціальні 

мотиви поведінки та емоційні переживання виникають не внаслідок пасивної адаптації 

дитини до вимог соціального середовища, а формуються активно, в процесі діяльності, 

якою дитина займається під час співробітництва та спілкування з дорослими та 

однолітками [1, с. 28]. 

 У сучасних умовах з метою корекції почуття відповідальності важливо дати 

дітям початки економічного виховання [3, с. 41]. Складовим елементом економічного 

виховання є формування в ранньому віці відповідального ставлення до навчання, праці, 

доручень, обов’язків та вчинків.  
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 Стосовно підвищення ролі математичних задач у пропедевтиці економічних 

знань молодших школярів можна вказати два напрямки. Перший полягає у підвищенні 

уваги до задач з економічним змістом. Другим напрямком може бути застосування 

прийому коментування вчителем даного розв’язання задачі з економічним змістом. 

Пояснимо доцільність другого напрямку. Молодші школярі обмежені у розв’язуванні 

складних арифметичних задач. Це задачі на 1-3 дії і тільки окремі задачі на 4 дії. Цього 

достатньо для розв’язання деяких задач з одним економічним поняттям. А задачі з 

двома і більше економічними поняттями досить громіздкі і нерідко заважкі для 

молодших школярів. 

 Тому з погляду важливості проблеми пропедевтики економічних знань цілком 

правомірне не самостійне розв’язування складних задач учнями, а коментування 

вчителем готового їх розв’язання. Неважкі проміжні обчислювання подаються 

вчителем усно. Використання задач з економічним змістом потребує спеціального 

дослідження, ґрунтового вивчення досвіду вчителів. Ми пропонуємо зразки таких задач  

та їх розв’язання. Вони можуть стати певним орієнтиром у подальшому доборі задач з 

економічним змістом та розробці методики їх опрацювання. 

У процесі навчання математики здійснюється виховання відповідальності 

молодших школярів: формуються позитивні якості особистості, риси характеру, 

емоційно-вольова сфера, їхня самостійність, саморегуляція, чесність, наполегливість, 

працелюбство, акуратність тощо. 

Задачі в математичній освіті учнів посідають особливе місце. Вони виконують 

різні функції (пізнавальна; дидактична, розвивальна, виховна).З одного боку, вони є 

складовою частиною програми, зміст якої учні мають засвоїти, а з другого – 

виступають як дидактичний засіб навчання, виховання і розвитку учнів. 

Отже, виховання почуття відповідальності в процесі вивчення математики 

можуть здійснюватися за такими напрямками: 

• через вступні короткі бесіди, які мають екологічне спрямування, побудовані 

відповідно до теми уроку; 

• розкриття конкретних прикладних математичних закономірностей природи; 

• складання графіків і діаграм, що ілюструють результати впливу людської 

діяльності на природу; 
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• у позаурочній навчальній діяльності, через організацію олімпіад з математики 

та екології, математичних турнірів тощо; 

• використання на уроках математики завдань екологічного характеру. 

Але найкращим прийомом, що дасть змогу виховувати почуття відповідальності 

на уроках математики є використання відповідних форм і методів екологічного 

виховання. Позаурочні і позашкільні форми екологічного виховання набагато повніше 

враховують знання й інтереси школярів, їхні пізнавальні та інтелектуальні можливості, 

дають змогу застосувати одержані знання, набуті вміння і навички у практичній 

діяльності з охорони навколишнього середовища. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДИДАКТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНІВ  

НА НЕСТАНДАРТНИХ УРОКАХ 

З приходом дитини до школи розпочинається новий етап у розвитку різних форм 

її спілкування. Учень 1-го класу потрапляє в атмосферу учіння, тоді як дошкільником 

цілий день проводив у грі. І спілкування дітей поступово набуває якісно нового змісту, 

бо для цього виникають нові умови: з'являється необхідність засвоювати нові поняття з 
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нових навчальних дисциплін, опановувати нову інформацію, робити спроби 

застосовувати її під час вироблення нових дій та навичок. Як впоратися семирічному 

малюку з цим? І тут на допомогу вчителю приходить його вміння слушно та вчасно 

змінити зміст спілкування дітей. Час «підімкнути» його до того процесу, який теорія 

називає дидактичною взаємодією. 

Дидактична взаємодія на уроці уявляється в цьому контексті як співпраця в 

підсистемах: «особистість вчителя – особистість учня», «особистість учня – особистість 

учня», «особистість учня – клас». 

В усіх цих підсистемах постійно і незмінно відбувається взаємодія вчителя й учня 

як двох особистостей. Саме її і можна вважати провідним педагогічним механізмом 

діалогу, який відбувається на уроці. Зміст і структура діяльності учня і вчителя, 

спрямованість на досягнення мети. Характер реалізації завдань на уроці вже достатньо 

розроблені в наукових працях І. Лернера, В. Онищука, М. Скаткіна, В. Бондаря [5].  

Виходячи з того, що елементарною моделлю дидактичної взаємодії на уроці є 

метод навчання, ці вчені своєрідно підходять до класифікації методів навчання. Як 

відомо, сьогодні налічується шість таких підходів: за метою навчання, за характером 

дидактичної взаємодії, за етапами засвоєння знань, умінь і навичок на уроці, за ланками 

засвоєння знань і множинний підхід (подвійний та тримірний) [4]. 

Візьмемо за основу тримірний підхід до класифікації методів навчання 

В. Бондаря. У ньому особливо приваблює можливість комбінувати методи навчання 

практично необмежено. Розглядаючи реалізацію певного методу чи групи методів на 

уроці як факт дидактичної взаємодії в зазначених вище підсистемах, помічаємо, що 

поза увагою багатьох дослідників проходить характер взаємодії мотиваційних сфер 

учителя й учнів. 

Сьогодні, на жаль, в педагогічній практиці ще існує авторитарний стиль 

спілкування – учитель над дітьми. Багатьма батьками та учителями він сприймається як 

єдино правильний, «серйозний» стиль, за якого виключається «загравання» з учнями. 

За авторитарного стилю роботи вчитель – панівна фігура, недосяжна, а іноді навіть 

страхітлива. Він вказує – вони виконують його накази. При ньому учні сильні, багато 

знають, вміють, без нього - дещо пам'ятають але нічого не вміють. Ініціатива їхня 

скута, самостійність зведена до мінімуму. Вчитись і щось робити їм нецікаво. За такого 
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навчання дуже низька якість і глибина засвоєння знань, бо нові знання учень мовчки 

сприймає з пояснень вчителя. Відпадає потреба думати, а наслідком цього є невміння 

пояснити свою думку, грамотно дати зв'язну відповідь на запитання. Адже мовчання 

учня біля дошки – це мовчання його думки [3]. 

Іноді учень хоче зрозуміти, розібратися в матеріалі, який пояснює вчитель, але 

боїться перепитати його про незрозуміле, порадитися з ним, бо ділове спілкування на 

уроці фактично забороняється. Форма такого спілкування, його зміст в учителя 

авторитарного стилю має тільки контрольно-оцінний характер. Ділове спілкування, 

якщо його можна так назвати, за таких умов навчання існує під час взаємоперевірки 

виконання завдань. До того ж, цей прийом застосовується таким учителем як штучна 

інновація, данина часові чи моді. «Санкціоноване» спілкування тільки зовні нагадує 

співробітництво. Привнесена в авторитарний стиль як інородне тіло, така 

взаємоперевірка, по суті, ним і залишається, не даючи продуктивного наслідку. Це 

просто інсценівка взаємодії, бо тут не створюються умови для обміну мотивами дій, 

доказами, врешті, переконаннями у правильності своїх думок. 

Усі письмові самостійні завдання на етапі застосування набутих знань 

виконуються учнями лише індивідуально. А це веде до прояву елементів егоїзму, 

прагнення закрити долонею, аркушем паперу те завдання, що виконується в зошиті. 

Пізніше таке офіційне спілкування приводить до масового списування. 

Отже, за авторитарного стилю взаємодії учасників навчально-виховного процесу 

ділове й особистісне спілкування має офіційну спрямованість, епізодичний характер, 

виявляється на примітивному рівні. Учень не виступає як партнер по спілкуванню в 

побудові та організації навчальної діяльності. Він є тільки об'єктом, який задіяний у цю 

діяльність для засвоєння знань, умінь і навичок. Учитель в цьому разі не володіє 

механізмами розвитку комунікативних умінь молодших школярів на кожному етапі 

навчального процесу, часто не вміє спілкуватися сам. 

Сьогодні на часі той демократичний характер взаємовідносин педагога й учнів, 

який називається педагогікою співробітництва, діалогу [1]. 

За таких взаємовідносин учень є не тільки об'єктом впливу, а й самокерованою, 

самостійною та вільно діючою особистістю, повноправним співучасником 

педагогічного процесу. Учитель у навчальне - виховному процесі постійно підтримує 
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контакт з учнями, створює відповідну психологічно комфортну обстановку для 

сприймання, міцного засвоєння навчального матеріалу. Функції контакту різні. 

Методи встановлення контакту також різноманітні. До них належать: емоційно-

психологічний зачин уроку, створення проблемної ситуації, стимулювання творчості «в 

цю мить», відповіді на запитання, зміст самих запитань, інтонаційна гама викладу, 

зміни в емоційному тоні фрагментів уроку, «режисура» та ін [2]. 

Успіх організації нестандартного уроку під час розв'язання проблемної ситуації 

на етапі засвоєння нових знань чи виконання завдань на етапі застосування набутих 

знань на практиці залежить від того, як засвоєні прийоми спілкування, розвинута 

техніка мовлення, мовленнєвий етикет, уміння володіти своїм організмом: міміка, жест, 

погляд, постава, манера триматися під час розмови, зустрічі. 

Сформувати і розвинути комунікативні вміння значною мірою допомагають уже 

на початку першого навчального року уроки навчання грамоти, а потім - уроки 

читання. Розвинуті комунікативні вміння забезпечують учням міцність засвоюваних 

знань упродовж усього навчання в школі з одного боку, а з іншого - здатність швидко й 

правильно орієнтуватися в будь-якій навчальній і життєвій ситуації, брати на себе 

певну роль, діяти в її межах, готовність до ризику, самобутність, оригінальність. А такі 

якості допомагають будь-який урок зробити нестандартним. При цьому відпадає 

потреба спеціально готувати «відкриті», зовнішньо нестандартні уроки, позбавлені 

внутрішнього змісту, які звичайно готують для перевіряючих, репетируючи їх. 
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РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Успіх у формуванні особистості дитини залежить від форм організації навчання, 

тобто від зовнішнього боку організації навчального процесу, який відображає характер 

взаємозв’язків його учасників [1].  

За визначенням О.Я. Савченко, «форма організації навчання» означає певну 

взаємодію вчителя та учнів, що регулюється встановленим режимом та умовами роботи 

[4].  

Розвиток форм організації системи навчання збігається з розвитком суспільства. 

Першим, ймовірно, виникло індивідуальне навчання – учні спілкувались на одинці з 

учителем і виконували всі завдання індивідуально. Наступним етапом став 

індивідуально-груповий спосіб навчання – вчитель навчав групу дітей, однак навчальна 

робота мала індивідуальний характер. 

Наприкінці ХУI – початку ХУII ст. як індивідуальна, так і  індивідуально-групова 

форми організації навчання вже не відповідали потребам суспільства. У братських 

школах України, Білорусі та деяких інших країнах виникло групове навчання, яке стало 

основою класно-урочної системи, обґрунтованої та вдосконаленої Я.А.Коменським. 

На сучасному етапі провідною формою організації навчальної роботи є урок. 
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У дидактиці під уроком розуміють основну одиницю навчального процесу, чітко 

обмежену часовими рамками (45хвилин), планом роботи та складом учнів (класом).У 

процесі навчання урок відіграє інтегруючу роль, оскільки відображає та поєднує такі 

його компоненти, як мету, зміст, методи, засоби навчання, взаємодію вчителя та учнів. 

Незважаючи на визнання у світі класно-урочної системи, спроби вдосконалити 

урок як специфічну форму організації навчально-виховного процесу не припиняються з 

моменту його винайдення. В історії педагогіки було розроблено й апробовано такі 

варіанти класно-урочної форми, як бел-ланкастерська форма взаємного навчання, 

натовська, маннгеймська та лабораторна система (Даль тон-план) [5]. 

За радянських часів в Україні з метою поліпшення результативності навчального 

процесу значна увага приділялася розробці нових типів уроків, удосконаленню їх 

структури та основних елементів такої структури. 

Велися, хоч і не так активно, пошуки вдосконалення уроку, пов’язані з формами 

організації навчальної діяльності учнів, яких у сучасній дидактиці виділяють чотири: 

- парна взаємодія учня з учнем чи вчителя з учнем); 

- групова (вчитель одночасно навчає весь клас); 

- кооперативна (колективна – всі учні активні і навчають один одного); 

- індивідуальна (самостійна) робота учнів. 

Залежно від участі учнів у навчальній діяльності, Я.Голант в 60-х роках ХХ ст.. 

поділив навчання на активне і пасивне, а на початку ХХI ст. виникає нове дидактичне 

поняття – інтерактивне навчання. 

Розглянемо пасивну, активну та інтерактивну (за О.Пометун, Л.Пироженко) 

моделі навчання і порівняємо їх [2]. 

 За пасивною моделлю учень виступає у ролі пасивного слухача. Він сприймає 

матеріал, який йому подає вчитель. За такої моделі використовуються методи, коли 

учні або дивляться, або читають (лекція-монолог, пояснення нового матеріалу 

вчителем, демонстрація).  

Навчання за такою моделлю пасивне. Цю модель можна назвати «Монолог». 

Під час використання активної моделі навчання вчитель і учень перебувають у 

постійному взаємозв’язку. Учень відповідає на запитання вчителя, розповідає. Вчитель 

має змогу співпрацювати з кожним учнем зокрема. За такої моделі використовують 
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активні методи навчання: бесіду, дискусію, фронтальне опитування тощо. Визначимо 

позитивні і негативні сторони цієї моделі.  

Навчання за такою моделлю – активне. Таку модель можна назвати «Діалог». 

Схема інтерактивної моделі навчання відображає постійне спілкування вчителя з 

учнями, учнів з учнями. Відбувається спілкування всіх членів колективу. Під час 

навчання за такою моделлю використовують ділові та рольові ігри, дискусії, 

фронтальне опитування, круглий стіл, дебати [3].  
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МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Озброєння вчителя методами стимулювання навчальної діяльності молодших 

школярів значною мірою сприятиме підвищенню ефективності навчально-виховного 

процесу. Найпоширеніші методи цієї групи — методи емоційного стимулювання 
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навчальної діяльності, створення ситуації успіху в навчанні, сприятливого морально-

психологічного мікроклімату, заохочення та ін. 

Щоб реалізувати метод емоційного стимулювання навчальної діяльності, 

необхідно створювати ситуації зацікавленості, пізнавальної новизни, використовувати 

ігри та ігрові ситуації тощо. У повсякденній роботі використовую цікаві вправи з 

математики. Це «нестандартні» задачі і приклади,  лічильні фігури, «магічні» квадрати, 

математичні фокуси, курйози, «лабіринти», ребуси головоломки, логічні, віршовані 

вправи, «лічилки», задачі-жарти, математичні ігри. Проводжу математичні ігри, 

розв’язую задачі-ігри, розбираю математичні «курйози» фокуси. Цікаво проходять 

групові змагання, коли клас розбивається на команди і представники від них 

вправляються у кмітливості і винахідливості. Решта учнів теж бере участь у грі, вони – 

«вболівальники». Діти люблять розв’язувати цікавинки. «Цікавинки» часто бувають 

предметом довготривалих завдань додому. Це нестандартні задачі, головоломки, 

ребуси. 

Метод забезпечення успіху в навчанні — метод, який передбачає допомогу 

вчителя відстаючому учневі, розвиток у нього інтересу до знань, прагнення закріпити 

успіх. Цей метод ефективний у роботі з учнями, які мають проблеми з навчанням. 

Учитель надає такому учневі допомогу доти, поки він наздожене однокласників і 

отримає першу хорошу оцінку, яка піднімає настрій, пробуджує усвідомлення власних 

можливостей і на цій основі прагнення закріпити успіх. Уважно спостерігаючи за 

навчальною діяльністю кожного учня, вчитель може своєчасно прийти на допомогу 

тому, кому вона потрібна. Так запобігають появі прогалин у знаннях окремих учнів і 

водночас усувають причини незадоволення й небажання вчитися. Забезпечення успіху 

в навчанні ефективніше, коли в учнів зміцнюють віру у власні сили, пробуджують 

почуття власної гідності [4]. 

Метод пізнавальних ігор — спеціально створена захоплююча розважальна 

діяльність, яка має неабиякий вплив на засвоєння учнями знань, набуття умінь і 

навичок. Гра у навчальному процесі забезпечує емоційну обстановку відтворення 

знань, полегшує засвоєння навчального матеріалу, створює сприятливий для засвоєння 

знань настрій, заохочує до навчальної роботи, знімає втому, перевантаження. За 
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допомогою гри на уроках моделюють життєві ситуації, що викликають інтерес до 

навчальних предметів. 

Наприклад, навчальна гра на уроці - КВК, як правило, нагадує телевізійну гру і 

може бути проведена за схемою: розминка, домашнє завдання, індивідуальна робота, 

конкурс «Вгадай», конкурс майстрів мистецтва, конкурс оповідачів, конкурс капітанів. 

Це повторювально-узагальнювальний урок. Завдання мають репродуктивний і 

продуктивний характер, але подаються в гумористичній формі. Для проведення такого 

уроку з учнів класу формують дві команди, а також обирають журі [2]. 

Розминка передбачає складання розповіді на вивчену тему. Форма розповіді може 

бути гумористичною й водночас такою, щоб у ній брали участь усі члени команди. 

Інсценізація домашнього завдання може охоплювати окремий параграф або весь 

матеріал теми. Для індивідуальної роботи пропонують двом-трьом членам з кожної 

команди цікаве завдання. Його виконання оцінюють за правильністю, повнотою та 

естетичністю пояснення. Під час конкурсу «Вгадай» учні розгадують загадки, тести, 

розв'язують різні завдання. Для конкурсу майстрів мистецтва від кожної команди 

обирають по 3 - 4 учні, які виконують роль художника, поета, співака. Кожен з них має 

виконати свій номер, який за змістом розкриває тему КВК. У конкурсі оповідачів обом 

командам пропонують картинку, за якою потрібно скласти розповідь. Конкурс 

капітанів передбачає розв'язування задач і аналіз картини [3]. 

Метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального матеріалу 

— використання цікавих пригод, гумористичних уривків тощо, якими легко 

привернути увагу учнів. Особливе враження справляють на учнів цікаві випадковості, 

несподіванки з життя й дослідницької діяльності вчених. 

Метод створення ситуації новизни навчального матеріалу — передбачає, що у 

процесі викладання вчитель прагне на кожному уроці окреслити нові знання, якими 

збагатилися учні, створює таку морально-психологічну атмосферу, в якій вони 

отримують моральне задоволення від того, що інтелектуально зросли хоча б на йоту. 

Коли учень відчує, що збагачує свій багаж знань, свій словниковий запас, свою 

особистість, він цінуватиме кожну годину перебування в школі, намагатиметься 

ефективніше працювати над собою [1]. 
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Метод опори на життєвий досвід учнів — полягає в тому, що у повсякденному 

житті за межами школи вони щодня спостерігають найрізноманітніші факти, явища, 

процеси, події, які можуть базуватися на певних закономірностях, з якими учні 

знайомляться під час вивчення шкільних предметів. Наприклад, спостерігаючи за 

процесом зведення будівлі, вони бачать, як за допомогою важелів пересувають важкі 

предмети, як подають на висоту цеглу або розчин за допомогою простого пристрою, не 

підозрюючи, що ці механізми діють на основі певних принципів (принцип дії важеля, 

принцип дії рухомого і нерухомого блоків). «Відкриття» на уроці наукових основ 

протікання процесів, які учні спостерігали в житті чи самі брали в них участь, викликає 

інтерес до теоретичних знань, формує бажання пізнати суть спостережуваних фактів, 

явищ, що оточують їх у житті. Тому, готуючись до уроку, вчитель повинен визначити, 

що в новому навчальному матеріалі може бути відоме учням, на що можна буде 

спертися. 

Методи стимулювання обов'язку і відповідальності в навчанні. Ці методи 

передбачають пояснення школярам суспільної та особистої значущості учення; 

висування вимог, дотримання яких означає виконання ними свого обов'язку; 

заохочення до сумлінного виконання обов'язків; оперативний контроль за виконанням 

вимог і в разі потреби — вказівки на недоліки, зауваження. 
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ГОТОВНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

 

Суспільна потреба у школах нового покоління вимагає особливої уваги до 

інноваційних процесів, до того, що заважає і що сприяє створенню та поширенню 

педагогічних новацій. Сьогоднішня психолого-педагогічна наука вважає, що нове у 

педагогіці – це не лише ідеї, підходи, методи, технології, які ще не використовувались, 

а й той комплекс елементів або окремі елементи педагогічного процесу, які дають 

змогу ефективно вирішувати завдання розвитку і саморозвитку творчої особистості.  

Однією з особливостей сучасної системи освіти є співіснування двох стратегій 

організації навчання – традиційної та інноваційної. У педагогічному середовищі 

ведуться розмови про неготовність значної частини вчителів включатися в інноваційні 

процеси. І для цього є певні підстави. Так, прагнення вчителя забезпечити максимальну 

відповідність навчально-виховного процесу вимогам освітньої системи призводить до 

того, що учень використовується як засіб діяльності на рівні з іншими, що передбачені 

новітньою педагогічною технологією. За таких умов розвиток учасників педагогічного 

процесу відбувається переважно як об’єктивно обмежений предметно-професійними 

вимогами технології чи методики [4]. 

Традиційна школа базується на перейнятливості ідей, що є надзвичайно 

складною проблемою і пов’язана із здатністю до сприйняття новітніх ідей та їх 

поширення в освітній практиці, спроможністю здійснити перехід з формального, 

теоретичного рівня наукових знань на щабель педагогічних технологій і освітньої 

практики [2]. 
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 Є щонайменше три взаємопов’язані причини того, чому інновації важко 

поширювати. Об’єктивні з них обумовлені складним поєднанням новації (як 

об’єктивного наукового знання) з особистим досвідом педагога. Звісно – це болючий і 

не позбавлений конфлікту процес. Однак успішність розв’язання цієї суперечності 

переважним чином і визначає життєздатність інновації. Рідкісні освітні вміння, як 

правило, є вміннями окремого фахівця чи надбанням окремого навчального закладу і 

ґрунтуються на багаторічному досвіді працівників, що робить їх важко перейнятними. 

Взаємозв’язок педагогічного досвіду та інновацій не є лінійним, а носить 

комплексний, багатогранний характер. Інновація має прорости в ґрунті досвіду. 

Перспективні ідеї освітніх реформ формалізуються, не поширюються як очікувалося і 

поступово згасають з причин їх слабкої здатності до тиражування шляхом надання 

готових зразків моделей педагогічного процесу. Низька інноваційна спроможність 

педагогічних систем обумовлена намаганнями осягнути повноту реального 

впровадження інновацій переважно шляхом опрацювання детальних описів, перегляду 

узагальненого педагогічного досвіду, відвідування навчальних закладів, які 

упроваджують новітні технології й методики. Але це неможливо. Тут замало навіть 

відкритого обміну знань між працівниками, оскільки практики знають більше, аніж 

можна передати словами. 

Інноваційні освітні системи – це динамічний рух складної сукупності 

скоординованих місцевих умов, які мусять змінюватися. Зрозумілою є значущість 

умов, що забезпечують продуктивність етапу практичного застосування освітніх 

інновацій, в основу яких покладено новітні ідеї. Успіх наявний, коли реформа 

спричинена добре усвідомленою місцевою потребою, більш того, сама реформа є 

місцевим продуктом розвитку, ініціюється широким колом людей і має відповідне 

фінансування [3].  

Інновації в педагогіці відображають складний і довготривалий процес, у якому 

беруть участь багато факторів, які на нього впливають. У всьому цьому провідне місце 

відводиться членам педагогічного колективу, яким треба сприйняти та реалізувати 

педагогічні нововведення. Саме від їх готовності до інноваційної діяльності, від їх 

ставлення до цих нововведень залежать успіх і ефективність інноваційних освітніх 

проектів. 
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На мою думку є кілька аспектів, розв’язання яких допоможе впровадженню 

інновацій у педагогічну практику [1]: 

• це психолого-педагогічна неготовність вчителя до інновацій. 

• це відсутність мотивації та мотиваційного середовища. 

• ще недостатня пропаганда перспективного та передового педагогічного 

досвіду. 

Сучасній освіті потрібен конкурентоспроможний педагог. Сьогодні педагоги 

розуміють і на різних рівнях про це говориться, що необхідно шукати ефективні 

форми, методи роботи з учнями, а коли така можливість надається вчителю, то він або 

не вміє приймати самостійно рішення, або не хоче щось змінювати в своїй роботі. 

Практика засвідчує, що батьки почали вибирати спочатку вчителя, а вже потім – 

школу. Отже, у ринкових умовах і вчитель стає конкурентоспроможний або ні.  

Конкурентоздатність визначається як стійка особистісна властивість свідомо і 

творчо реалізувати професійну компетентність за достатнього рівня володіння 

необхідними суспільно-комунікативними знаннями, вміннями та особистісними 

характеристиками. 

Здатність конкурувати обумовлена, по-перше, індивідуально-психологічними 

ресурсами фахівця (психофізичне здоров’я, вік, зовнішність, здібності, талант, рівень 

інтелекту, запас енергії) та морально-етичними аспектами (А.Кірсанов, Ф.Найт, 

Д.Паригін та ін.). 

По-друге, особистісна складова професійної компетентності – 

конкурентоздатність виявляється у рівнях розвитку:  

- мотиваційно-ціннісного компонента, що відображає такі орієнтації як 

спрямованість на морально-етичне самовдосконалення, позитивна установка на 

соціально значущу активність, потреба в самоствердженні, самореалізації, 

самодисципліні;  

- емоційно-вольового компонента, що включає відповідальність, самостійність, 

ініціативність, впевненість у собі, співчуття, самоконтроль тощо;  

- оцінювально-регулювального компонента, що виявляється у дієвих навичках 

самооцінювання, самореморегуляції, гнучкості, стратегічного планування, 

 - дослідницькій особистіній позиції тощо. 
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Таким чином, кваліфікаційно-особистісна готовність педагога складається з 

трьох структур: професійної готовності, психолого-педагогічних якостей та соціально-

перцептивних навичок конкурентної боротьби. 

 Можна зробити висновок, що зовнішньо-професійна і внутрішньо-особистісна 

готовність, набуваючи цілісності в процесі підготовки спеціаліста, інтегруються в 

систему пізнавальних особистісних, поведінкових якостей – основи компетентності, 

спроможності конкурувати можуть бути визначені через ступінь сформованості та 

здатності вийти переможцем у конкурентній боротьбі конкурентоспроможних фахівців. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИПЕРЕДЖАЮЧИХ ЗАВДАНЬ У 

ПОЧАТКОВОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ 

 

Серед безлічі способів управління самостійною діяльністю випереджаючі 

завдання мають особливе значення. Під ними розуміють різні види навчальної 

діяльності учнів, виконання яких здійснюється до проходження певних тем за 

програмою і забезпечує ефективність навчально-пізнавальної діяльності учнів з 

урахуванням їх реальних навчальних можливостей.  

Дидактично обґрунтована розробка змісту і видів випереджаючих завдань сприяє 

реалізації принципу індивідуального підходу в навчанні при роботі з «сильними» і 

«слабкими» учнями, розвитку їх самостійності, що знаходить прояви в формуванні 

інтересу до процесу пізнання; оволодінні окремими інтелектуальними діями; вміннями 

організації здійснення навчально-пізнавальної діяльності та виконання самоконтролю; 

підвищення рівня прояву вольових зусиль; розвитку активності, ініціативи, 

відповідальності; підвищенні якості знань [3]. 

Застосування в навчальному процесі випереджаючих завдань, не тільки сприяє 

розвитку пізнавальної самостійності, але і дозволяє знайти новий підхід до вирішення 

наступних питань: а) полегшує реалізацію диференційного підходу за рівнем 

підготовленості учнів; б) дозволяє, регулюючи час на виконання завдання, домогтися 

зменшення дисперсії рівня підготовки учнів; в) дозволяє, застосовуючи випереджаючі 

завдання на різних етапах навчання, підвищити мотивацію, зацікавленість учнів, 

забезпечити більш міцне засвоєння матеріалу 

Випереджаючі завдання учні початкової школи виконують добровільно, за їх 

невиконання поганої оцінки не виставляють. Вибір та виконання таких завдань 
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враховує інтереси та навчальні можливості учня, зону його найближчого розвитку. 

Воно може бути пов'язане з читанням додаткової літератури, практичною та 

дослідницькою роботою, зі складанням власних завдань, пошуком навчального 

матеріалу [2]. 

Особливу цінність набувають випереджаючі завдання, які готують учнів до 

сприйняття нового матеріалу, збуджують інтерес. Матеріал домашніх завдань в цьому 

випадку органічно входить в пояснення вчителя. Види випереджаючих завдань 

різноманітні: збір фактів для їх аналізу на уроці, проведення спостережень, пошук 

відповідей на поставлені вчителем питання та інші. Особливі можливості мають 

випереджаючі завдання, що даються учителем на довгий термін і, як правило, 

розраховані на вільний вибір учнів. Робота над ними переростає в систематичну 

самостійну діяльність учня з поглибленого вивчення обраної теми. 

У дитячому садку доцільно здійснювати перспективну підготовку дітей до 

вивчення складних тем у початковій школі. Ця перспективна підготовка доповнює 

"звичайну"  підготовку дитини до школи націленістю на формування деяких 

випереджувальних знань, умінь та навичок і передбачає більш чітку наступність між 

навчанням у дитячому садку та школі. Призначення випереджувальних завдань полягає 

в тому, щоб підготувати дітей старшого дошкільного віку до засвоєння складних про-

грамових тем на наступному етапі навчання. 

Дитячий садок має деякі переваги порівняно зі школою, де матеріал подається 

більш узагальнено, концентровано, в певних часових і просторових рамках. У 

дошкільному закладі випереджувальні завдання можна використовувати на заняттях, у 

процесі ігор, на прогулянках, під час екскурсій [1]. 

Проаналізовано  програмовий  зміст навчання дітей у дитячому садку та 

початкових класах і визначили  програмові теми, які дають змогу найбільш повно 

здійснити наступність між навчанням у дошкільному закладі і початковій школі. 

Насамперед,  треба  виділити  знання, вміння, навички, які є програмовим змістом 

навчального процесу і в підготовчій групі дитячого садка, і в початкових класах школи. 

В дитячому садку навчається  дітей розв'язувати найпростіші арифметичні задачі, в 

школі при поступовому ускладненні матеріалу знання дітей поглиблюються, їхні 

вміння та навички вдосконалюються. 
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Розв’язування арифметичних задач часто викликає у молодших школярів 

труднощі, бо задача стає складнішою, передбачає декілька арифметичних дій. Іноді 

дітям важко утримувати в пам'яті умову задачі, встановлювати причинно-наслідкові, 

часові, просторові зв'язки, співвідношення між числовими даними. До того ж школярам 

важко планувати послідовність дій при розв'язуванні задачі, коментувати або 

обґрунтовувати вибір тієї ч и  іншої арифметичної дії. 
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ВАРІАТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФОРМ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Навчання як процес цілеспрямованої передачі і засвоєння визначеного досвіду 

можна здійснювати по-різному. Сутність такого здійснення визначається відповідною 

формою навчання. Категорія «форма навчання» належить до основних у дидактиці, 

однак у тлумаченні її до цього часу немає повної єдності дослідників. Так, М. М. 

Скаткін, І. Я. Лернер, В.К.Дяченко визначають загальні форми навчання (фронтальна, 

групова, індивідуальна) та конкретні (урок, семінар, екскурсія тощо). І. Я. Бурлака, В. 

О. Вихрущ пропонують поряд із загальнородовим поняттям «форма організації 
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навчання» видові – «форма навчальної діяльності учнів» [1], Ю. І. Мальований називає 

«форми навчальної діяльності учнів на занятті» як одну із складових змісту категорії 

«форми навчання» [2].  

Систему форм навчальної діяльності учнів на занятті становлять фронтальна, 

індивідуальна та групова. Вони пронизують увесь навчальний процес, їм властиві всі 

компоненти процесу навчання. Ці форми відрізняються одна від одної кількістю учнів і 

способами організації роботи. 

Основні форми організації навчальної діяльності учнів – це фронтальна, 

індивідуальна та групова [4].  

При фронтальній формі організації навчальної діяльності слухачі одночасно 

виконують однакову, загальну для всіх роботу, спільно обговорюють, порівнюють і 

узагальнюють результати. Такий підхід педагога при фронтальній роботі дозволяє 

учням і активно слухати, і ділитися своїми думками, знаннями з іншими, 

вислуховувати чужі думки, знаходити в них помилки чи неповноту. Фронтальна форма 

організації навчальної діяльності може бути реалізована у вигляді проблемного, 

інформаційного і пояснювально-ілюстративного викладу і супроводжуватися 

репродуктивними та творчими завданнями.  

Індивідуальна форма організації передбачає, що кожен учень отримує для 

самостійного виконання завдання, спеціально для нього підібране відповідно до його 

підготовкою та навчальними можливостями. В якості таких завдань може бути робота з 

навчальною і науковою літературою, рішення задач, прикладів, написання рефератів, 

доповідей і так далі. Широко використовується індивідуальна робота в програмованому 

навчанні. 

Головними ознаками групової роботи є: поділ учнів на групи для вирішення 

конкретних навчальних завдань, виконання групою певного завдання під керівництвом 

лідера групи чи викладача, завдання групі, що дозволяють враховувати внесок кожного 

члена групи, склад групи, варійований в залежності від навчальних завдань.  

Форми навчання можуть бути орієнтовані на викладача і на слухача. Форми 

навчання, орієнтовані на слухачів, змушують їх проявляти власну активність, згадувати 

власний життєвий досвід. Нові знання, передані педагогом на занятті стають частиною 

власних думок учасників педагогічного процесу, їх власними висловлюваннями, а нова 
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інформація - міцно засвоєної. На ці цілі орієнтовані такі методи активного навчання як 

тренінги, ділові ігри. Під методами активного навчання будемо розуміти «сукупність 

способів організації і управління навчально-пізнавальною діяльністю, що володіють 

наступними основними ознаками: примусової активізацією мислення і поведінки учнів, 

досить тривалим періодом активності учнів, порівнянним з часом активності 

викладача, самостійністю прийняття рішень тими, яких навчають, постійною 

взаємодією педагога і учня. 

Питання про групові форми навчальної діяльності в психолого-педагогічній 

літературі посідає важливе місце, тому що вони відкривають для дітей можливості 

співпраці, стосунків, пізнання довкілля. 

Групова форма навчальної діяльності виникла як альтернатива існуючим 

традиційним формам навчання. В їх основу покладено ідеї Ж.-Ж. Руссо, Й. Г. 

Песталоцці, Дж. Дьюї про вільний розвиток і виховання дитини. Й. Г. Песталоцці 

стверджував, що вміле поєднання індивідуальної і групової навчальної діяльності 

допомагає успішному навчанню дітей, а їх активність і самодіяльність підвищують 

ефективність уроку. З цим пов'язана ідея взаємного навчання, висловлена Й. 

Песталоцці. 

Різновидом групового навчання у межах класно-урочної системи стала белл-

ланкасгерська система. Ця система дістала назву за прізвищами своїх засновників — 

пастора-педагога А. Белла і вчіггеля Дж. Ланкастера. Розвиваючи ідеї Я. А. Ко-

менського, автори цієї системи запропонували систему взаємного навчання. Заняття 

проводились у залах для 300 і більше учнів, поділених на групи по 10—15 осіб, 

закріплених за моніторами (старшими учнями).  

На початку XX століття виникла система індивідуалізованого навчання, так 

званий Дальтон-план. Назва його похо дить від назви американського міста Долтон 

штату Массачусетс. Автор цієї методики — педагог Елен Паркхерст. Ця форма 

з'явилася як альтернатива урокам зубрячки й опитування. Працюючи в умовах такої 

школи, учні не мали спільної класної роботи, їм надавалась свобода вибору змісту 

занять, чергування предметів, використання власного робочого часу. Увесь програмний 

матеріал ділився на частини — завдання. Кожна з них конкретизувалася на спеціальній 

картці у формі короткого письмового завдання з постановкою запитань і визначення 
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джерел, де учні можуть знайти відповіді на поставлені запитання. Кожний учень 

укладав з учителем контракт про самостійне опрацювання певних завдань у визначений 

час. Керуючись письмовими завданнями, учні самостійно наодинці або в невеликих 

групах по 3 - 5 чоловік виконували свою роботу в доступному для кожного темпі. 

Облік навчальної роботи вівся на картках: лабораторній картці інструктора (вчителя), 

індивідуальній обліковій картці учня і обліковій картці класу. Учні працювали в ок-

ремих предметних кабінетах-лабораторіях.  

У 30—50-ті роки навчання в школах колишнього СРСР здійснювалося на основі 

класно-урочної системи навчання, яка пропонувала переважно фронтальну організацію 

занять. І тільки у 60-ті роки в радянській дидактиці з'явився інтерес до групової форми 

навчання у зв'язку з вивченням проблеми пізнавальної активності, самостійності учнів. 

У ці роки з'явилися праці Л. П. Аристової, М. О. Данилова, Б. П. Єсипова, 

1. М. Чередова та інших. Аналізуючи організацію праці учнів на уроці, вчені дійшли 

висновку, що коефіцієнт роботи учнів на окремих уроках становить від 40 до 60%. 

Тому вчителі, намагаючись оволодіти значними педагогічними прийомами, знову 

звернулися до групової форми навчальної діяльності на уроці, а вчені почали 

розробляти рекомендації щодо впровадження в практику активних методів навчання. 

У 70-ті роки важливий напрям досліджень загальних форм навчання був 

пов'язаний з навчально-пізнавальною діяльністю учнів в умовах колективної, групової, 

індивідуальної роботи в класі (А. М. Алексюк, Ю. К. Бабанський, І. Я. Лер-нер, 

X. Й. Лійметс та інші). 

Найбільший інтерес до групових форм навчальної діяльності спостерігається за 

останніх два десятиріччя. Значний внесок у розробку загальних принципів організації 

групової навчальної діяльності дали дослідження В. К. Дяченко, В. В. Котова, 

Г. О. Цукерман, О. Г. Ярошенко та ін. Дидактичні питання організації групової 

навчальної діяльності молодших, школярів розроблено в працях В. О. Вихрущ, 

Є. С Задої, І. М. Вітковської, К. Ф. Hop та інших. 

Однією з основних причин відносно низької ефективності навчання, на думку 

багатьох авторів, є недостатня індивідуалізація навчального процесу. З цим 

твердженням не можна не погодитися, бо індивідуалізація навчання навіть за умов 

суворого дотримання вимог діючих програм дає можливість виявляти й розвивати 
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інтереси учнів, їхні нахили та здібності, сприяє ефективному засвоєнню знань та 

розвитку вмінь і навичок.  

Індивідуальний підхід означає дієву увагу до кожного учня, його творчої 

індивідуальності в умовах класно-урочної системи навчання, передбачає розумне 

поєднання фронтальних, групових та індивідуальних занять для підвищення якості 

навчання й розвитку кожного школяра.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Відповідно до основних напрямів реформи загальноосвітньої школи увага 

вчителів спрямована на всебічний розвиток пізнавальної активності учнів, 

прищеплення їм інтересу до навчання, формування навичок самоосвіти. У 



182 
 

розпорядженні вчителя для цього є багато методів, і серед них особливу роль відіграє 

метод, який дістав назву «самостійна робота учнів». 

Елементами уроку, що у взаємозв'язному функціонуванні відображають ці 

закономірності, є: актуалізація, формування нових понять і способів дій, застосування 

засвоєного. В реальному педагогічному процесі вони є й етапами процесу навчання, і 

основними, незмінними, обов'язковими на кожному уроці узагальненими 

дидактичними завданнями, компонентами дидактичної структури уроку. Саме ці 

компоненти забезпечують на уроці необхідні й достатні умови для засвоєння учнями 

програмного матеріалу, формування у них знань, умінь, навичок, активізації розумової 

діяльності учнів у процесі виконання самостійних робіт, розвиток їх інтелектуальних 

здібностей. Характер зв'язків і взаємодії цих компонентів забезпечені логікою процесу 

навчання, поетапним рухом від незнання до знання, який передбачає, що будь-яке 

формування нових знань і способів діяльності здійснюється безпосередньо на грунті 

актуалізації попередніх знань і досвіду діяльності та систематичного використання 

засвоєних знань і досвіду теоретичної і практичної діяльності школяра [2]. 

Послідовність формування знань на тому чи іншому уроці може бути різною: в 

одному випадку, урок може розпочинатися не з актуалізації, а з введення нового 

поняття шляхом пояснення учителя чи створення проблемної ситуації. В іншому 

випадку – на початку уроку може бути контрольна чи самостійна робота. Така 

дидактична структура уроку.  

Відзначений підхід до визначення структури уроку усуває шаблонність при 

проведенні уроків, рецептурність у діяльності учителя, розширює межі його творчої 

майстерності розробки і проведення уроків. 

Досвід показує, що останнім часом відбулися позитивні зрушення в методиці 

самостійної роботи, зокрема в розширенні видів самостійних завдань на користь таких 

з них. які не тільки тренують уміння й навички, а й розвивають пізнавальну активність. 

Значно урізноманітилися способи постановки самостійних завдань [4]. 

Вчитель проводить на уроках самостійні роботи різного дидактичного 

призначення: перевірні, підготовчі, навчальні. Так, перевірні роботи допомагають їй 

контролювати знання учнів; підготовчі — актуалізують опорні знання, які необхідні 

для наступного сприйманим нового матеріалу; навчальні — під час вивчення нової 
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теми, але лише тоді, коли переконана, що попередні знання, на яких грунтується 

вивчення нового, добре засвоєні школярами. 

Самостійній роботі на уроці властиві не стільки контрольні, скільки навчальні 

функції. Тому самостійну роботу в школі, залежно від її мети, можна проводити на 

різних етапах уроку. Найчастіше вчителі відносять її до закріплення та повторення і 

дуже рідко — до вивчення нового матеріалу, хоча воно відбувається майже на кожному 

уроці. Отже, щоб не порушувалася логіка навчального процесу й повноцінно 

розвивалися пізнавальні здібності дитини, слід практикувати і самостійне 

ознайомлення учнів з новим матеріалом. 

Самостійно ознайомлюючись із новим матеріалом за підручником чи іншим 

джерелом, школяр фактично виконує декілька супідрядних завдань: визначає мету, 

виділяє невідоме, зосереджує увагу на головному, встановлює послідовність дій, 

контролює їх. 

Орієнтиром вчителя у визначенні матеріалу для самостійної роботи є: 

1) міцне, свідоме володіння учнями знаннями, на яких грунтується новий 

матеріал; 

2) можливість актуалізації опорних знань виконанням підготовчих вправ; 

3) доступність, чіткість викладу матеріалу в підручнику; 

4) рівень сформованості вмінь працювати з підручником, картками, достатній 

темп письма і читання [5]. 

Форми самостійних завдань бажано урізноманітнювати, щоб залучати до 

сприймання різні види пам'яті: зорову, слухову, моторну. Важливо уникати 

перевантаження якогось одного виду сприймання. 

Результативність самостійної роботи залежить і від того, чи зуміє вчитель 

поєднати завдання: усні – з письмовими, фронтальні – з індивідуальними, і від способу 

постановки завдання (маємо на увазі розробку навчальних завдань, їх формулювання, 

вказівки щодо послідовності опрацювання матеріалу). Якщо вказівки мають загальний 

характер (алгоритм розв'язування задачі, схема морфологічного й фонетичного розбору 

тощо), бажано оформити їх у вигляді пам'ятки (настінної таблиці), яка в потрібний час 

вивішується на дошці. 
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ІДЕЇ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ – ШЛЯХ ДО ДУШІ ДИТИНИ 

 

«Зігріті учительською любов’ю душі дітей,  

обов’язково розкриються своїми найкращими пелюстками». 

Ш.О. Амонашвілі 

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства особливого значення  набуває 

завдання утвердження  в суспільстві гуманістичних цінностей добра, справедливості, 

честі, гідності, совісті, обов’язку, відповідальності. 

Це знайшло втілення у державних національних програмах «Освіта (Україна ХХІ 

століття)», «Діти України», законах України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», в Концепції виховання особистості в умовах розвитку української державності, 

Концепції громадянського виховання, Концепції виховання гуманістичних цінностей 

учнів загальноосвітньої школи, Концепції гуманістичного виховання та інших 

законодавчих актах, що стосуються навчання і виховання молодого покоління [1, с. 4 - 

9]. 
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Освіта XXI століття – це освіта для людини, саме тому гуманістичні цінності 

освіти є надзвичайно актуальними. На сучасному етапі розвитку нашого суспільства 

особливого значення набуває необхідність утвердження гуманістичних цінностей 

добра, справедливості, честі, гідності, совісті, обов’язку, відповідальності.  У Концепції 

Нової української школи говориться про те, що навчально – виховний процес 

орієнтуються на дитину. Сучасна школа формує ціннісні ставлення, які служать 

основою для щасливого особистого життя й успішної взаємодії з суспільством.  

Гуманістична педагогіка дає широкий простір для реалізації позиції дитини у 

процесі навчання й виховання. У контексті гуманістичної освітньої парадигми 

принципово іншою бачиться і позиція педагога, якому належить бути не засобом, а 

визначальним чинником навчального процесу, супутником дитини на шляхах пізнання.  

Одним з положень гуманістичної педагогіки є положення про те, що кожен 

шкільний день, кожен урок повинен бути продуманим як подарунок дітям, кожне 

спілкування дитини зі своїм учителем повинно вселяти в неї радість і оптимізм. 

Головною метою гуманної педагогіки стає виховання Благородної Людини, 

Благородної Особистості, Благородного Громадянина. Школа Життя, наголошена в 

концепції гуманної педагогіки, веде дитину через осягнення цінностей свого народу, 

своєї нації, своєї країни, Батьківщини до осягнення загальнолюдських цінностей; через 

розвиток почуття громадянськості до відчуття планетарної співпричетності. 

Значний внесок щодо обґрунтування особистісно-гуманного підходу до 

виховання дітей вніс лицар гуманної педагогіки Шалва Амонашвілі. Найбільш повна 

відповідь на питання «Що таке гуманна педагогіка?» ми знаходимо в Шалви 

Олександровича: «Ця педагогіка приймає дитину такою, якою вона є, погоджується з її 

природою. Вона бачить у дитині її безмежність, усвідомлює її космічність і веде, 

готовить її до служіння людству протягом всього життя. Вона затверджує особистість у 

дитині шляхом виявлення її вільної волі й будує педагогічні системи, процесуальність 

яких визначають учительська любов, оптимізм, висока духовна моральність. Вона 

заохочує педагогічну творчість і призиває до педагогічного мистецтва. Гуманне 

педагогічне мислення прагне осягнути неосяжне, і в цьому сила утворювальних систем 

і процесів, породжених у її надрах» [2, с. 23]. 
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Гуманна педагогіка - це велика мудрість, у якій стверджується педагогіка світла, 

яка може наблизити дитину до пізнання самих себе. Обов'язок учителя дати дитині 

радість пізнання. Учитель - творець, який дозволяє дитині відкрити самого себе. Він 

віддається безкорисливо, щоб продовжити себе у своїх виконавцях, дати їм крила для 

польоту у життя. 

Гуманна педагогіка визначає характер учителя у трьох якостях: доброта, щирість, 

відданість. Частиною гуманної педагогіки є «посмішка». Усмішка вчителя має бути 

особлива, яка живе в серці, і для кожної дитини особлива тільки для неї. Щира, добра, 

тепла, світла, спокійна, йде від серця і проникнена любов'ю. 

Посмішка – прояв життя, і яка це буде школа, якщо вона не визнає посмішку. 

Ось, наприклад, три принципи гуманної педагогіки: 

-  одухотворення середовища навколо дитини; 

- утвердження у дитині її особистості; 

- вияв творчого терпіння, допомагаючи дитині у самопізнанні. 

Крім принципів Шалва Амонашвілі визначає  три закони гуманної педагогіки:  

- любити кожну дитину; 

- розуміти і приймати її такою, якою вона є; 

- озброїтись оптимізмом по відношенню до будь-якої дитини. 

Гуманна педагогіка заснована на Вірі. А звідси і три заповіді педагогіки: 

- віра у безмежність дитини; 

- віра у свою іскру Божу; 

- віра у силу гуманної педагогіки. 

Гуманний учитель перетворює кожну зустріч з дитиною на радість відкриття 

світу і себе. Дуже важлива атмосфера радості та любові на уроках. Зрозуміти 

багатогранний світ гуманної педагогіки під силу кожному, хто цього з учителів 

забажає, іти до істини Добра і Краси [3, с. 110 - 121]. 

Всупереч існуючій педагогіці, практиці, педагог звертається до педагогіки серця, 

розмірковує про добро і зло, біль і радість, совість і безсердечність тощо. 

У школі має бути вчитель, в якого можна черпати знання, як воду з криниці, який 

уміє дослідити душу дитини і серцем дійти висновку: добро має панувати у школі і 

ніякої байдужості. 
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Справжній педагог має бути насамперед людиною, яка повинна прищеплювати у 

своїх вихованців любов до інших людей, до високих прагнень та ідеалів, життєвої мети. 

Оскільки у житті людини свідомість та ідеї, що в ній народжуються, визначають 

дії та вчинки, гуманна педагогіка розглядає духовність та моральність як основу 

освітнього процесу. Будь-які знання та вміння повинні бути засвоєні дитиною на ґрунті 

духовності та моральності, які застережуть дитину від спокус, а в дорослому житті 

убезпечать від використання знань для вчинення злих та користолюбних вчинків [4, с. 

36]. 

Таким чином, навколо дитини створюється атмосфера культури, любові, краси, 

духовності, благородства, в якій особистість дитини вбирає у себе всі найкращі якості 

та образи, опановує знання, а вчитель не ліпить образ дитини за своїм образом і 

подобою, а допомагає їй виявити закладний в ній самій власний духовний образ. 

Гуманний педагогічний процес спрямований на виявлення, розкриття та утвердження 

всіх найкращих якостей, талантів, здібностей дитини, її особистості, допомагає 

зрозуміти своє призначення  в  житті. 

Основною ціллю гуманного виховання та освіти є допомагати становленню, 

розвитку, вихованню в Дитині Культурної і Благородної Людини шляхом виявлення і 

розкриття її особистісних якостей. 
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ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ДИТИНИ:  

ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА 

 

Гуманізація освіти передбачає відображення в освітньому процесі гуманістичних 

тенденцій у розвитку сучасного суспільства, коли людська особистість визнається 

найвищою цінністю.  

Гуманізм у педагогіці – складне, багатоаспектне явище. Його не можна звести до 

простої формули «любов до дітей», хоча без неї неможливий жодний гуманізм [5]. 

Реалізація гуманістичного підходу полягає в демократичному та людяному 

ставленні до дитини, забезпеченні їй права на вибір, на власну гідність, на повагу, 

права бути такою, якою вона є, а не такою, якою хоче її бачити вчитель. Педагогіка 

партнерства бачить в учневі «добровільного і зацікавленого соратника, однодумця, 

рівноправного учасника педагогічного процесу, турботливого і відповідального за його 

результати» [2, с. 38]. 

Психологічну основу педагогіки партнерства становлять суб'єкт-суб'єктні 

стосунки, партнерське спілкування, взаємодія та співпраця між педагогом, учнем і 

батьками, які об’єднані спільними цілями та прагненнями, є добровільними й 

зацікавленими рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за 

результат. 

Аналіз  досліджень й публікацій свідчить, що педагогіку співробітництва 

упроваджували В. О. Сухомлинський, Ш. А. Амонашвілі, І. П. Волков, І. П. Іванов, А. 

С. Макаренко, В. А. Караковський, С. М. Лисенкова, В. Ф. Шаталов та інші. 



189 
 

 Сутність педагогіки партнерства полягає в демократичному та гуманному 

ставленні до дитини, забезпеченні їй права на вибір, на власну гідність, на повагу, 

права бути такою, якою вона є, а не такою, якою хоче її бачити вчитель. Стосунки 

партнерства складаються там, де діти і дорослі об’єднані спільними поглядами і 

прагненнями. Педагогіка партнерства бачить в учневі добровільного і зацікавленого 

соратника, однодумця, рівноправного учасника педагогічного процесу, турботливого і 

відповідального за його результати. 

Педагогіка партнерства передбачає використання таких прийомів, за яких кожен 

учень відчуває себе особистістю, відчуває турботу та увагу вчителя особисто до нього. 

Це атмосфера комфорту та захищеності, впевненості й підтримки. 

Не менш важливим є усвідомлене прагнення вчителя до оволодіння все більш 

тонкими засобами впливу, незмінний такт, різноманітність і обґрунтованість способів 

заохочення й корекції поведінки дітей. Усі засоби педагогічного спілкування (слово, 

інтонація, міміка, практичні дії) в сукупності мають забезпечити емоційний комфорт 

учня, задоволення від напружених розумових і практичних зусиль. На уроці ніхто не 

повинен відчувати себе обділеним увагою вчителя. 

Концептуальні засади Нової української школи радять педагогам долучитися до 

освоєння двох основних новацій – компетентнісної парадигми освіти й педагогіки 

партнерства. Концепція Нової української школи базується на якісно новому рівні 

побудови взаємовідносин між педагогами, учнями, їхніми батьками та громадськими 

організаціями. Проблема співпраці сім'ї і школи у вихованні дітей досить складна і 

багатоаспектна. Насамперед це стосується структури взаємодії, розподілу обов'язків, 

ролей, завдань і функцій між усіма учасниками навчальновиховного процесу, 

вироблення спільних дій. Батьки можуть створювати свої органи громадського 

самоврядування, а отже – впливати на освітній та виховний процеси»[4]. 

Педагоги можуть допомагати батькам відкривати нові таланти школярів, 

стимулювати їхні інтереси та освітні можливості. А батьки, як найперші вчителі 

дитини, здатні допомогти знайти з нею спільну мову. 

Одним з положень гуманної педагогіки є твердження про те, що кожен шкільний 

день, кожен урок повинен бути продуманим як подарунок дітям, кожне спілкування 

дитини зі своїм учителем повинно вселяти в неї радість і оптимізм. Обов’язок вчителя – 
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дати радість пізнання. Учитель – носій Світла, він творець, який допомагає учневі 

відкрити самого себе. Гуманна педагогіка говорить, що у справжнього вчителя уроки 

не для дітей, а з дітьми. Саме педагоги-гуманісти, що працюють на засадах педагогіки 

партнерства, торкаючись душі маленької людини, намагаються не поранити, не 

образити, обережно виростити, допомогти реалізувати себе у житті, ввійти у нього 

якомога чеснішими, добрішими, впевненішими [1]. 

До функцій вчителя входить ретельно підготувати дитині навчальне завдання, 

продумати в деталях хід його вирішення різними групами учнів тощо. Функція учня – 

на добровільних засадах прийняти запропоновану вчителем задачу як свою і 

самостійно її вирішувати. У такому випадку обидва учасники навчання і виховання – 

вчитель і учень – рівноправні, вони – суб'єкти діяльності. Ніхто ні над ким не 

вивершується і не застосовує владу. Так реалізується ідея рівності. Не кожен учитель 

має достатній запас любові до дітей, але кожен може побудувати навчання так, щоби 

дитина почувала себе вільною і час від часу забувала, що в класі є наглядач. Цей тип 

взаємин для навчально-виховного процесу є оптимальним, оскільки з одного боку, він 

зберігає за вчителем функцію управління, а з іншого – надає учневі можливість діяти 

самостійно [3]. 

Педагогіка партнерства потребує чіткої та цілеспрямованої взаємодії всіх 

учасників навчального процесу, а також усвідомлення ними важливості досягнення 

спільної мети. 

Для реалізації зазначених умов необхідно, щоб зміст, методи навчання, ритм 

уроку, робота з батьками, дизайн середовища – все працювало на дитячі потреби і 

вікові можливості, сприяло розвитку дитячих здібностей, не шкодило фізичному і 

психічному здоров’ю. Основа гуманної педагогіки – справжня любов до дітей. 
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МУЛЬТФІЛЬМИ ЯК ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ 

ЦІННОСТЕЙ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ  

 

Формування духовно-моральних цінностей особистості визначено головним 

завданням існування людства та кінцевою метою функціонування системи освіти. 

Вироблення у дітей стійкої системи ціннісних орієнтацій на найвищі загальнолюдські 

та національні вартості має стати найбільш значущим пріоритетом у житті сучасного 

підростаючого покоління, оскільки від цього залежить доля в майбутньому усієї 

України.  

На основі теоретичного аналізу літератури з проблеми дослідження (О. Дунець 

[1], О.Кирлик, Г.Товканець [2], Н. Космачова [3, с.100-103], С.Чернюк [4] та ін.) 

з’ясовано перелік загальнолюдських цінностей, які необхідно формувати у дітей 

молодшого шкільного віку: любов (милосердя, людинолюбство, жертовність вірність, 

прагнення допомогти іншому, здатність відмовитися від своїх бажань заради блага 

іншого, здатність приймати іншого таким, яким він є); мир (терпимість до недоліків і 

помилок інших, миролюбність, дружелюбність, взаєморозуміння, здатність пробачати і 

просити пробачення); добро (доброзичливість, прагнення творити добро, протидіяти 

http://pidruchniki.com/16520205/pedagogika/diyalnist_uchitelya
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/
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злу); Батьківщина (патріотизм, прагнення робити все можливе для благополуччя і 

процвітання своєї країни); свобода (повага до особистості, до думки, слова, 

відповідальність за своє рішення, обов’язок); істина (чесність, правдивість, 

справедливість, щирість, здатність бачити свої недоліки, визнавати свої помилки); 

праця (працелюбність, бережливе ставлення до праці один одного); сім’я 

(відповідальність, турбота, підтримка, розуміння, чутливість, співчуття); совість 

(совісність, чесність, рішучість, скромність) та ін. 

Будь-яка моральна категорія чи риса залишається для дітей молодшого шкільного 

віку незрозумілою абстракцією, аж поки не втілиться в конкретні яскраві образи. 

Образну подачу інформації забезпечує перегляд дитячих мультфільмів, які є простими 

ненав’язливими, за своїми виховними можливостями наближеними до казки, гри і 

живого спілкування, до того ж, надзвичайно подобаються дітям. Вважаємо, що 

мультфільми є одним із найпопулярніших продуктів медіаіндустрії, що безпосередньо 

призначений для дітей, зокрема молодшого шкільного віку.  

Пропонуємо учителям початкових класів і батькам використовувати 

мультфільми, які  розкривають моральні цінності; мають високий естетичний рівень, 

що проявляється в гуманно-естетичному змісті, ясності задуму і композиції, 

барвистості, простоті, доступності мови героїв; відповідають віковому сприйняттю 

дітей, мають виразний колорит, багатство образотворчих технік. 

До мультфільмів, які дозволять доповнити і поглибити знання дітей про нашу 

Батьківщину; формувати уявлення про Україну як суверенну державу з давньою 

історією, багатою культурною спадщиною, виховувати бажання піклуватися про 

країну, навколишнє середовище, відносимо: «Трембіта», «Літак Мрія», «Мапа», 

«Гасова Лампа», «Шлях з варягів у греки». Серії мультфільмів «Корисні поради», 

«Уроки тьотушки Сови» («Уроки доброти», «Мої домашні тварини»,  «Уроки 

обережності») закріплюють уявлення дітей молодшого шкільного віку про моральні 

цінності людини; розширюють змiст понять чеснiсть i правдивiсть; вчать розпiзнавати 

цi моральнi явища; формують вміння оцінювати власні вчинки та вчинки товаришів; 

сприяють вихованню в учнів чесності і справедливості, щирості і щедрості. Про 

переваги командної роботи мова йдеться в таких українських і зарубіжних  
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мультфільмах: «Одна сім'я. Їжа для всіх», «Лови», «Комашки», «Фіксики», «Як 

козаки...», «Чіп і Дейл поспішають на допомогу», «Ріпка» та ін. 

Спільний перегляд мультфільмів «Мотузки», «Соловейко з одним крилом», 

«Скарлетт», «Про Діму», «Подарунок», «Акуратна історія», «Тамара», «Поза зором» 

дозволить пояснити молодшим школярам, чому окремі діти змушені сидіти у візочку і 

не можуть бігати, а дехто навіть не може говорити чи бачити; зрозуміти, що відчувають 

і яким бачать світ люди з особливими освітніми потребами; чому важливо спілкуватися 

і підтримувати таких людей; виховувати в дітей толерантність, терпіння, любов, 

повагу, чуйність, милосердя  та інші загальнолюдські цінності:  

Формування загальнолюдських цінностей молодших школярів засобами 

телебачення – мультфільмами буде ефективним, якщо:  

- використовувати в освітньому процесі початкової школи мультфільми, що 

мають моральний, національний зміст, щоб сформувати громадянську позицію, 

прагнення діяти за законами честі і справедливості, бути відповідальним громадянином 

своєї Батьківщини; 

- під час перегляду мультфільмів звертати увагу учнів на кожний істотний 

момент, давати відповіді на запитання, що цікавлять учнів, робити аналіз, 

узагальнення, практичні висновки; 

- після перегляду мультфільмів обов’язково вчителю з молодшими школярами 

аналізувати поведінку героїв мультфільмів, оцінити їх вчинки, націлити на те, щоб діти 

цінували у людях доброту порядність, щедрість та ін.; 

- обговорювати на уроках і у позаурочний час спеціальні проблемні ситуації, у 

які потрапляли головні герої мультфільмів, щоб навчити молодших школярів 

аналізувати поведінку та почуття оточуючих людей, зіставляти запропоновану 

моральну ситуацію з аналогічним життєвим явищем.  

Початкова школа є основним центром акумуляції і передачі морального 

суспільного досвіду дітям. Тому вчителі початкових класів мають приділяти особливу 

увагу формуванню загальнолюдських цінностей засобами телебачення, які можна 

використати в освітньому процесі Нової української школи як на уроках, так і у 

позакласній роботі. Перегляд мультфільмів, їх обговорення сприятиме встановленню в 

учнівському колективі атмосфери доброзичливості, взаємної допомоги, поваги, 
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вимогливості, емоційного сприйняття оточуючих; розвитку самостійності, самооцінки, 

які вчать обмірковувати свої вчинки та оцінювати власну поведінку. 
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ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В 

УМОВАХ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

 

Кінець ХХ – початок ХХІ ст. в управлінському сенсі можна, без перебільшення, 

назвати епохою «Відродження лідерства». Світ трансформується, не стоїть на місці. Із 

зміною способу виробництва, глобалізацією, інтеграційними процесами сьогодення 
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суспільство потребує людину  успішну, вольову, здатну приймати рішення, брати на 

себе відповідальність критично підходити до вирішення проблеми. Однією з 

характеристик такої людини є лідерські якості. 

Тому, не дарма, важливими якостями майбутнього випускника школи є уміння 

генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як 

власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави [2]. 

Тому питання формування лідерських якостей особистості, яка стосується «глибинних 

смислів людського життя, є і складною, і актуальною». 

Без сумніву, питання формування лідерських якостей та здібностей цікавлять 

науковців,  філософів, соціологів, психологів і фахівців в області менеджменту. 

Лідер – будує своє відносини з послідовниками на основі авторитету та впливу, а 

не влади та примусу, виказучуючи глибоку зацікавленість у розвитку потенціалу 

кожної особистості [3]. 

Г. Лебон – засновник соціальної психології розглядає лідерів не просто як 

видатних особистостей на основі унікальних якостей, набутих чи спадкових, а у їх 

взаємодії з послідовниками, натовпами, масами, народами. 

О. Тід визначав лідерство, як «здійснення впливу на людей із метою спільного 

досягнення мети, яку вони вважають бажаною»[3, с.23]  

Поняття «лідерські якості» як і поняття «лідер» може трактуватися через призму 

різних кутів. Тейлор більш відомий як автор системи організації праці висунув такі 

вимоги і список лідерських характеристик, які включали «розумові й душевні якості, 

необхідні для виконання обов’язків, покладених на цих людей. До них він зараховував: 

1. Розум. 

2. Освіту. 

3. Спеціальні або творчі знання.  

4. Фізичну силу та спритність. 

5. Такт. 

6. Енергію. 

7. Рішучість. 

8. Чесність. 

9. Послідовність і здоровий глузд. 
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10. Міцне здоров’я [3, с.21]. 

Певна кількість дітей мають лідерські здібності, але не можуть розкрити з різних 

об’єктивних та суб’єктивних причин. Без сумніву, існує необхідність створення 

сприятливих умов для максимально можливого розвитку лідерських якостей кожної 

дитини. А саме школа є тим середовищем, яке допоможе сформувати лідерські 

характеристики особистості. Тож існує необхідність впроваджувати в теорію і практику 

такі методи, форми та засоби педагогічного впливу, які б сприяли формування 

активістів.  

Найбільш доцільними, на нашу думку, є такі традиційні та інноваційні форми 

роботи, що сприяють формування лідерських якостей молодших школярів, як: години 

спілкування,  колективні творчі справи, інтерактивний театр, театралізовані дійства, 

форум-театр, соціально-психологічний театр, дискусії, дискусії – подіум, тренінгові 

заняття, вправи, ділові та рольові ігри,  проектна діяльність, участь у житті школи, 

класу, міста.  

Цікавою формою роботи є соціально-психологічний театр, яка спрямована на 

досягнення таких завдань: 

- формування і розвиток у дітей навичок спілкування і міжособистісної 

взаємодії; 

- емоційної децентрації; 

- розвиток емоційного (сенсорного) досвіду; 

- профілактики особистісних девіацій та соціальних проблем. 

Найбільш поширеними методами, що формують якості активіста є такі:  

- методи формування свідомості (освічення, навіювання,переконання, бесіда, 

дискусія, розповідь); 

- методи організації діяльності і формування досвіду громадської поведінки ( 

привчання, вправи, режимні вправи, спеціальні, вправи, вимога); 

- методи стимулювання і гальмування поведінки ( заохочення, покарання, 

компроміс); 

- соціальні методи (інтерв’ю, тестування, анкетування, опитування) [1]. 

Саме активні  методи і форми роботи  формують у дитини : 



197 
 

- вміння аналізувати ситуацію, шукати способи вирішення завдання, 

обгрунтовувати, доводити своє рішення; 

- заздалегідь планувати роботу, дотримуватись послідовності дій, 

контролювати себе; 

- порівнювати свою роботу зі зразком, еталоном, критично ставитись до 

результатів. 

А також сприяють набуттю умінь працювати в команді, підвищенню індексу 

згуртованості групи, класу, вмінню слухати і чути один одного, співпраці, 

взаємодопомоги , вчаться спілкуватися на демократичних засадах, а це, в свою чергу, є 

фундаментом для формування лідерських якостей особистості.  

Неоціненну роль у становленні лідерських характеристик особистості є 

позакласна та позашкільна виховна робота. Участь дітей у гуртках за інтересами, 

клубних об’єднаннях, спортивних секціях, дитячих й молодіжних громадських 

організаціях, дитячо-юнацьких організаціях, волонтерській діяльності, крім набуття 

умінь та навичок, така виховна діяльність дає змогу дітям частіше спілкуватися один з 

одним, маючи спільні інтереси, уподобання, а, відтак, сприяє формуванню дружніх 

стосунків, розкриває внутрішній світ дитини. 

Так, гурток «Прес-центр» дає можливість учням займатися журналістикою, 

опановувати нові інформаційні технології. Заняття будуються на симбіозі теоретичного 

та практичного матеріалу, при цьому обов’язково враховуються індивідуальні, вікові, 

соціально-психічні особливості дітей. Адже не кожна дитина виявить готовність взяти 

інтерв’ю, провести анкетування чи опитування, а такі види завдань,  допомагають 

розкрити лідерський потенціал дитини. 

Оскільки, діяльність спортивних секцій є вагомим осередком формування 

лідерської компетентності, тож варто організувати і проводити такі форми роботи, як 

спортивні змагання, спартакіади, першість з різних видів спорту, що сприятиме 

формуванню адекватної самооцінки,  порівняні власних умінь, здібностей з іншими.  

Дитячо-юнацькі організації мають вагомий вплив на формування майбутнього 

лідера.  Заняття проходять у неформальній обстановці, побудовані у формі поєднання 

тренінгів, рольових ігор, з використанням технології критичного мислення. На заняттях 

відбувається відкритий діалог із дотриманням правил групової роботи; 
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- доброзичливість і відсутність критики; 

- відкритість; 

- активність; 

- добровільність; 

- щирість. 

Головне завдання яких,  – це залучення дітей та молоді до участі в організації 

життя міста, школи, класу та , власне, і до свого життя й діяльності. Дути вчаться 

приймати рішення, формуються навички самоврядування, соціальної активності і 

відповідальності в процесі громадської діяльності; об'єднання дітей та підлітків для 

добрих, корисних, цікавих справ, розвиток їхніх творчих здібностей; сприяти 

культурному розвиткові, духовному збагаченню дітей та молоді.  

Потужний ресурс розвитку громадянського суспільства, соціальної й професійної 

інтеграції молоді, її духовно-морального й патріотичного виховання, формування 

лідерської компетентності має участь у волонтерській діяльності. Молодь на практиці 

формує та удосконалює лідерські, ділові якості, долучається до виконання корисної для 

суспільства праці. 

Тож, розвиток лідерських здібностей школярів – це розвиток активності, 

здатності генерувати ідеї та запалювати ними інших, вмінь спілкуватися, працювати в 

команді, здійснювати планування, організацію, керівництво, координацію і контроль, 

умінь роботи з текстовою інформацією, виховання відповідних рис характеру та 

якостей особистості. 
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ВИХОВАННЯ ГУМАННИХ ПОЧУТТІВ  У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

ЗАСОБОМ ЛЯЛЬКИ-МОТАНКИ 

 

Мораль будь-якого суспільства – один із найважливіших чинників, що визначає 

практично всі сторони життя людей. Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, 

що у наш час все більше вчених в Україні схиляються до думки, що саме духовні 

цінності та моральні почуття є тим виховним орієнтиром, що допоможе Україні вийти з 

кризи і виховати справжнього громадянина своєї країни. 

На сьогодні актуальним для українських учених є наукове забезпечення 

особистісно-орієнтованої моделі шкільної освіти. Головним завданням особистісно-

орієнтованої моделі шкільної освіти є розвиток у молодшого школяра здатності до 

самовизначення у життєвому просторі відповідно до вікових можливостей, ціннісного 

ставлення до природи, рукотворного світу, людей і самого себе. [1, с.45]. 

Інтерес науковців викликає проблема виховання гуманних почуттів у молодших 

школярів. Результати досліджень сучасних педагогів та психологів (В.О.Білоусової, 

Л.П.Виговської, В.А.Киричок, Г.І.Онищенко, О.М.Пархоменко, О.П.Саннікової, 

А.В.Сущенка, Є.А.Шовкомуд та інших), показали, що турбота про ближнього 

декларується як важлива та необхідна, проте насправді ставлення до іншої людини є 

формальним. Молодші школярі визнають себе гуманними, добрими, чуйними, проте у 

реальних життєвих ситуаціях насправді не співчувають, не виявляють гуманності, 

доброзичливості, чуйності, милосердя, тактовності, не надають потрібної допомоги. [3, 

с.39]. 

Скарбницею художнього досвіду поколінь, неповторною річчю із символічним 

значенням, джерелом натхнення, часткою душі та сферою самовираження особистості - 

народна українська лялька. "Матеріальною основою" гри назвав іграшку Антон 

Семенович Макаренко, [2, с.25]."життєвим нервом" гри - Юхим Аркін. Ми знаємо, що 
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іграшка - річ, призначена дітям для гри, без неї вона неможлива. В народі її ще 

називають цяцька, лялька, цяцянка, виграшка, забавка. Іграшка є важливим фактором 

психічного розвитку молодшого школяра, відіграє важливу освітню, розвивальну, 

виховну, навіть організаційну ролі. 

Ми сьогодні поговоримо про ляльку – мотанку. Назва ляльки-мотанки походить 

від її способу виготовлення (від укр. мотати).В Україні народну ляльку - мотанку 

робили з соломи, тканини, шматочків старого одягу, ниток. Спосіб простий - 

перекручування й перев'язування тканини. Для створення такої ляльки ; не можна було 

використовувати ножиці, голки та інші колючо-ріжучі предмети. Тканину рвали 

руками на маленькі клаптики, а потім змотували їх нитками. 

Перша лялька-мотанка була виготовлена більше 5 тисяч років назад і виконувала 

роль оберегів. Вважалося, що лялька - мотанка захищала людину від неприємностей та 

бід, була символом жіночності та мудрості, символ добра та благополуччя, надії на 

краще. Існувала така традиція, що до трьох рочків дівчинка разом із мамою мала 

виготовити першу свою ляльку-мотанку, вбрану у сукню, тоді і їй самій дозволяли 

наряджатися у сукенки. А ще важливо ляльці сплести товсту й довгу косу – це символ 

здоровя.  

Під час створення такої української іграшки важлива кожна дрібниця. Майстриня 

передавала ляльці свій настрій, думки та енергію. Щоб лялька виконувала роль оберега, 

потрібно створити її відразу цілком, тобто майстрині не дозволялося відволікатися та 

переривати творчий процес. Така українська лялька-мотанка повинна мати обов'язкові 

елементи одягу, у яких є певне значення. Спідниця символізує землю, сорочка - три 

часи: минулий, теперішній та майбутній; вишиванка та намисто, - достаток, головний 

убір (очіпок, стрічка чи хустка) - зв'язок із небом. 

Лялька-мотанка не має обличчя, замість нього зображено хрест – знак сонця, або 

ж просто залишено біле полотно.  

У психолого- педагогічній літературі було виявлено, що методикою 

ознайомлення учнів з виготовленням української народної іграшки - мотанки науковці 

займаються. Наші дослідження в початковій школі показали, що даній проблемі не 

приділяють достатньо увагу, тому учні мають середній рівень вмінь по виготовленню 

української народної іграшки. 

http://folkmoda.net/
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Ми організували гурткову роботу по формуванню вміння виготовляти українську 

народну іграшку  - мотанку. Ми все зробили, щоб процес навчання був цікавим для 

учнів. Учні обрали різні мотиви виготовлення іграшки – мотанки, тобто функціональне 

призначення ляльки – мотанки було різне. Під нашим впливом була гуманна 

спрямованість виробу. Роблячи власну іграшку, школяр за власним вподобанням 

прикрашав її, що робило роботи ще цікавішими, з своїми виразними ознаками. 

Аналіз результатів експерименту дає підстави для висновку: запропонована 

методика навчання виготовлення української народної іграшки - мотанки впливає на 

розвиток сприймання, уваги, мислення, практичних умінь, уяви; розширює світогляд 

учня; формує повагу до витоків народної мудрості наших предків, формує гуманні 

почуття, дозволяє набути міцних знань і навичок, викликає інтерес і задоволення в 

учня. Якість виконання української народної іграшки - мотанки підвищиться при умові 

проведення системи занять в позаурочний час з врахуванням сформованих вмінь 

вчителем, та при поступовому ускладненні як техніки виготовлення іграшки, так і 

прийомів навчання по виготовленню іграшки.  

Проводячи заняття гуртка потрібно враховувати наступне: 

• Кожне заняття перегляньте заздалегідь, щоб мати час своєчасно підготувати 

необхідне обладнання, яке повинно бути знайомим учню. 

• Продумуйте гуманної спрямованості мотивацію необхідності виготовлення 

виробу.  

• Познайомте учнів з умовними позначками, які використовуються в 

інструкційній карточці 

• Виконуйте завдання в певній послідовності, бо вона не є випадковимою, а 

складає чітку й логічну вибудувану систему.  

• Виходячи зі змісту завдань, давайте учневі необхідні пояснення, щоб він 

правильно виконав завдання.  

• Використовуйте у роботі різноманітні методи та методичні прийоми навчання: 

художні розповіді про прадавні витоки народної іграшки - мотанки, про вірування та 

звичаї нашого народу, що пов’язані з українською народною іграшкою - мотанкою, про 

символічний зміст іграшок - мотанок; описи; демонстрування унаочнення (зображення 

виробів-оригіналів, фотографій, слайдів, ксерокопій, ілюстрацій у художніх альбомах з 
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декоративно-ужиткового мистецтва); проведення дидактичних ігор; моделювання 

ігрових ситуацій за допомогою казкових персонажів-іграшок; організація 

спостереження за роботою «казкових майстрів» іграшки та виготовлення виробів під 

керівництвом вчителя чи майстрів-іграшківців.  

• Індивідуальність робіт проявилась у підборі кольорів, поєднані  форм 

матеріалів. В усіх учнів українські народні ляльки - мотанки були дуже гарні. Діти свої 

вироби подарували своїм членам родини, друзям, як оберіг. 

Отже, навчаючи виготовляти ляльку – мотанку учня учитель робить свій вклад у 

виховання гуманних почуттів молодших школярів. 
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МЕТОДИКА РОБОТИ НАД ФОРМУВАННЯМ МОРАЛЬНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

 

Одним з основних завдань Нової Української Школи в рамках компетентнісного 

підходу є формування в учнів елементарних знань про навколишній світ на основі 

єдності та взаємозв’язку його складових елементів. 

Сучасний урок зорієнтований на реалізацію компетентністного підходу має 

вирішувати такі завдання: 

- підвищувати рівень мотивації учнів; 

- використовувати суб’єктивний досвід, набутий учнями; 

- ефективно і творчо застосовувати знання та досвід на практиці; 
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- підвищувати рівень творчої активності; 

- створювати ситуацію успіху; 

- формувати моральні цінності. 

В умовах сьогодення вчителю необхідно звернути увагу саме на виховний аспект 

навчання. Уроки образотворчого мистецтва можуть і повинні стати уроками єдності 

навчання і виховання. 

Василь Олександрович Сухомлинський вважав, що кожний повинен виховувати в 

собі людину. Адже професію можна отримати за декілька років, а на людину треба 

навчатися все життя.  

Коли людина робить добрі справи, на душі стає легко. Просто необхідно 

допомогти учням стати добрими і милосердними. Результат виконаної роботи учня 

залежить від його зацікавленості. Тому так важливо використовувати ігри, сюрпризні 

моменти, прохання казкових героїв про допомогу, музичний супровід, мультимедійні 

засоби тощо. 

Наслідування моральним принципам життя можуть проявитись у дитини ще під 

час гри. Відношення до іграшок (ляльок або іграшкових тварин) є показником доброти, 

співчуття, можливо, людяності. Студенти на заняттях з образотворчого мистецтва при 

опрацюванні теми «Малювання постаті людини з іграшки (лялька) з теплотою в серці 

згадують про свої дитячі іграшки. В кожного з них була своя найулюбленіша іграшка. 

Та чи погодились би вони віддати свою улюблену іграшку за гроші або обміняти на 

нову? Замусолений, витертий, із заштопаною латкою ведмедик залишається безцінним, 

тому що він – найулюбленіший, він – друг! І лялька у шапочці, вив’язані й бабусею – 

найрідніша, найдорожча. В одної студентки був гумовий пупсик. Вона його страшенно 

любила і жаліла, бо чомусь вважала, що його не люблять інші ляльки. Саме тут 

народжуються перші паростки милосердя, бажання захистити. Така людина не 

образить інших і завжди прийде на допомогу. Тому краса і моральність завжди поряд. 

В іншої студентки в дитинстві була улюблена Барбі. Що ж тут особливого? Адже 

Барбі – мрія багатьох дівчаток. Та згадала вона її тому, що її мама плела гачком одяг 

для її ляльки. Ці речі були такі гарні, що вона не могла відірвати очей від них і 

відчувала справжнє щастя. Пам’ятати про те, що для тебе зробили інші – це найкращий 

прояв моральної поведінки. 
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А як саме проводити хвилинки доброти, вдячності, позитиву при малюванні 

іграшок? 

Коли дитина підростає, багато іграшок часто стає непотрібними. Батьки чи 

педагог повинні пояснити, що таки іграшкам стає сумно, коли їх викидають. То ж які 

кроки допоможуть вихованню моральної поведінки спочатку до іграшок, а в 

майбутньому – до людей?  

Можна запропонувати учням: 

1. Одяг старенької ляльки варто випрати, випрасувати. Деякі мякі іграшки 

можна попрати.  Відірвані деталі – пришити облізлу фарбу – відновити. Доведена до 

ладу іграшка отримає нове життя. 

2. Можна за допомогою мобільного телефону зняти про іграшки мультфільм. 

Спершу необхідно придумати сюжет фільму, розставити іграшки в необхідну позицію. 

Телефон поставити на паузу. Потім перемістити іграшки і знову – секунду знімати, 

знову пауза і т.д. Якщо потроху переміщувати іграшки, змінюючи їхні позиції, буде 

здаватись, що герої рухаються, як у справжньому мультфільмі. 

3. Якщо іграшки зовсім не потрібні, можна віддати їх молодшим братикам або 

сестричкам, сусідським дітям, в дитячий садок або родині, які не має можливості їх 

придбати. Необхідно наголосити учням, що їм будуть вдячні не тільки діти, а і іграшки. 

Коли діти розмовляють з іграшками, їх малюють, ведуть на прогулянку, 

піклуються про них, розкривають кращі людські якості.  

Важливо, щоб не було такої ситуації, як у рядках цього вірша: 

Жизнь, как игра, без сюжета и правил, 

Кукла – грушка, не человек, 

Ты её взял поиграл и оставил. 

Відповідно до теми «Новорічний персонаж» (1кл. можна запропонувати учням 

розглянути зимові персонажі: зображення Діда Мороза, Снігуроньки, Сніговика (на 

фотографіях, предметах декоративно-прикладного мистецтва, іграшках) і наголосити 

на тому, що головний персонаж Нового року – Новорічна ялинка. Відповідно до цієї 

теми можна виконати практичну роботу «Ялинка дружби класу» в такій послідовності : 

- візьміть папір зеленого кольору різних відтінків; 

- обведіть на папері контури своїх долоньок; 
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- обережно виріжте «долоньки» за бажанням напишіть свої імена; 

- разом з вчителем складіть долоньки у веселу лапату ялинку, прикрасьте її 

кольоровими кульками. 

Створення атмосфери радості, залежність успіху колективу від зусиль кожного 

допоможе тема: «Зимові розваги» (3 кл.). Вчитель розповідає, як весело проводять час 

мешканці країни зображувального мистецтва. Чарівниця Гармонія катається на 

санчатах, принц Пензлик стає на лижі, Принцеса Фарба з легкістю виконує піруети на 

льоду, Королева Композиція керує маленькими скульптурами, що ліплять снігову бабу, 

Король Живопис розмальовує все навкруги в білосніжні та голубі кольори, маленька 

Фея Палітра допомагає йому змінювати кольори. 

Їх спільною працею складається захоплююча картина зимових розваг. А далі учні 

виконують колективну роботу. Попередньо вчитель виготовляє основу майбутньої 

композиції із зображенням засніженого поля (для лижниць, сніговита, гірки із 

санчатами), ковзанки (для фігурного катання або хокею). Після пояснення 

послідовності зображення постаті людини (дитини) в русі. Учні виконують зображення 

дітей, які розважаються взимку. Після виконання індивідуального малюнку, його 

вирізають приклеюють на загальну основу «Результату кожного радіють всі»! 

В осінній період, коли з дерев опадає листя, на одному з дерев залишається один 

листочок, доцільно разом з учнями протягнути йому руку допомоги, щоб не залишався 

самотнім, і виготовити (намалювати або зробити аплікацію) йому друзів. І таких видів 

діяльності можна проводити безліч. Головне – не тільки формувати образотворчу 

грамотність і любов до мистецтва, а і морально виховувати справжніх громадян 

України. Формувати справжню Людину. Людину з великої літери. 

Жизнь – бумеранг. 

К тому и ведется, что отдаете, то и вернется. 

То, что посеешь – то и пожнешь, 

Ложью пробьётся ваша же ложь. 

Каждый поступок имеет значение, 

Только прощая, получишь прощение. 

Вы отдаете – вам отдают, 

Вы предаете – вас предают, 
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Вы обижаете – вас обижают 

Вы уважаете – вас уважают! 

Жизнь – бумеранг 

Всё и всем – по заслугам. 

Чёрные мысли вернутся недугом, 

Светлые мысли – Божественны светом. 

Если не думал – подумай об этом! 

 
Скоропльот Н. А., 

викладач  української  філології, 
Кременчуцький педагогічний 

 коледж імені А.С.Макаренка, 
м .Кременчук 

Кривохижа А. В., 
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня  

«молодший спеціаліст», 
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В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ І ПЕДАГОГІКА ГУМАНІЗМУ В СУЧАСНІЙ 

ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Проблема виховання молоді на засадах гуманної педагогіки є актуальною в 

умовах сьогодення, зважаючи на ті події, які відбуваються в нашій країні останні роки. 

Аналізуючи теоретичний доробок і практичний досвід Василя Олександровича 

Сухомлинського щодо навчання і виховання дітей на засадах гуманної педагогіки, 

можна знайти шляхи вирішення завдань, які ставить сучасність. Тому можемо впевнено 

зазначити, що педагогічна спадщина педагога-гуманіста В.О.Сухомлинського сприяє 

становленню і розвитку дорослих і дітей,  де кожен відшукає відповіді на питання, що 

його хвилюють, навчиться пізнавати істину, навчиться жити. 

Василь Сухомлинський вважав, що без щирої, невдаваної і водночас мудрої, 

осмисленої любові й поваги до дітей (як у сім'ї, так і в школі) немає й уміння 

виховувати їх. Невипадково Василь Олександрович писав: «Що було найголовнішим у 

моєму житті? Без роздумів відповідаю – любов до дітей» [12, с.32]. 
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Необхідність гуманізації педагогічного процесу не підлягає сьогодні сумніву. Але 

для чого нам вигадувати щось нове, коли ми маємо величезне надбання – досвід 

відомого педагога-гуманіста В. О. Сухомлинського, який не втрачає свого значення і 

сьогодні. Він створив цілісну та ефективну систему виховання Людини і Громадянина, 

систему, спрямовану на всебічний розвиток особистості, показав зразки педагогічної 

майстерності.  

Як свідчить аналіз наукових джерел, фундаментальні ідеї Василя 

Сухомлинського щодо навчання і виховання дітей полягають у:  

− любові до дитини;  

− розвитку творчих сил кожної особистості в умовах колективної  

− співдружності й на основі етико-естетичних цінностей, інтересів, потреб; 

− формуванні у дітей «культури бажань» і «культури потреб»; 

− розробці демократичних педагогічних засобів і методів навчання та звернення 

до внутрішнього світу дитини; 

− розвитку ідей «радості пізнання», тобто емоційного сприйняття процесу 

навчання; 

− демократизації структури управління навчально-виховним процесом у школі. 

Василь Сухомлинський наголошував, що основу виховання мають становити 

народна педагогіка та загальнолюдські цінності – добро, совість, честь, обов’язок, 

гідність. Чи не найважливішим засобом виховання він вважав мистецтво спілкування 

педагога з дітьми. Людяність, душевність спілкування – ключ, що «відкриває» дитячі та 

юнацькі серця. Саме завдяки такому спілкуванню діти довіряють педагогу як старшому 

доброму пораднику, другу.  

Почуття любові до дитини великий гуманіст називає «плоттю і кров’ю 

виховання» як сили, здатної впливати на духовний світ іншої людини, з огляду на що 

зазначав: «Педагог без любові до дитини – це все одно, що співець без голосу, 

музикант без слуху, живописець без відчуття кольору» [11, с.292]. 

В. О. Сухомлинський розробив гуманістичні принципи педагогіки: 

1) пізнання багатогранності дитини; 

2) віри в її неповторність і талановитість; 

3) визнання природного оптимізму дитини; 
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4) обережного звернення до її душі й розуму; 

5) захисту багатства людської природи в дитячій душі; 

6) виховання в учнів самоповаги; 

7) утвердження краси в природі і в людині. 

Міцним підґрунтям гуманістичного виховання особистості педагог вважав 

виховання у кожної дитини поваги до самої себе. На його думку, самоповага – 

необхідна умова. Міцним підґрунтям гуманістичного виховання особистості педагог 

вважав виховання у кожної дитини поваги до самої себе.  

Важливим засобом морального виховання дітей Василь Олександрович вважав 

слово, а мовну культуру людини – дзеркалом духовної культури.  

Слово –  не тільки носій інформації, зазначав він, воно – іскра, від якої 

розгорається полум’я інтересу, вікно в незвідане, тому має бути яскравим, образним, 

барвистим і точним. Слово в руках учителя – найтонший і найголовніший його 

інструмент. 

За переконанням В.О. Сухомлинського, мова – то бездонна криниця, але треба 

дбати, щоб вона завжди була чистою і багатство рідної мови було відкрите для дітей з 

перших кроків їхнього шкільного життя. Його стаття «Джерело невмирущої криниці» – 

палкий заклик до учителів плекати рідну мову, високо нести слово як могутнє знаряддя 

освіти й виховання любові до Батьківщини, рідної землі [3, с. 8]. 

У зв’язку з цим Василь Олександрович пригадує мандрівки в природу – у ліс, сад, 

поле, до річки, де слово ставало знаряддям, за допомогою якого вчитель відкривав 

дітям очі на багатство навколишнього світу. 

Філософією доброти і людяності пройняті всі літературні твори талановитого 

педагога, звернені до дітей, спрямовані на те, щоб олюднювати дитячі почуття, думки, 

ставлення до людських цінностей. Так, в оповіданні «Іменини» як спонукання до 

роздумів звучить для читачів запитання матері до доньки: «Підлога буде чиста, а 

душа?» 

Василь Сухомлинський також переконував, що коріння моральності закладається 

в сім'ї, що люди з кам'яним серцем найчастіше виростають саме в тих сім'ях, де батьки 

віддають дітям усе і не вимагають від них нічого. 
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Про здатність дітей розуміти емоції та почуття найрідніших людей – матері, 

батька – співчувати, допомагати їм ідеться в оповіданнях: «Кому іти по дрова?», «Чому 

мама тепер плаче?», «Татусеві очі», «А серце тобі нічого не наказало?» 

Відчуваючи, переживаючи красу побаченого і почутого, діти сприймали 

найтонші відтінки слова, через яке краса наповнювала їхні душі. На думку Василя 

Сухомлинського, саме подорожі в природу були першим поштовхом  до творчості, 

після яких у дітей з’явилося бажання передати свої почуття і переживання. Вони 

складали маленькі твори про природу, які сприяли розвитку мови і мислення, а потім 

зачитували його в класі. Як приклад, пропонуємо декілька творів-мініатюр, усно 

складених дітьми в перший рік навчання, а потім записаних в альбом «Наше рідне 

слово» [11; с.229]. 

Пісня жайворонка  (Лариса) 

У блакитному небі тремтить сіра грудочка. Це – жайворонок. Я слухаю цю 

чудову пісню – не можу наслухатися. Неначе виграє на тоненьких-тоненьких срібних 

струнах. Натягує струни від золотої пшениці до сонечка. Колоски прислухаються до 

його пісні.  

Зайшло сонечко (Сергійко) 

Сонечко зайшло. Потемніло поле. З яру розповзається присмерк по полях і луках. 

Розтікається, як річка. А на вершині тополі спалахнули золоті іскорки. Це сонечко 

послало своє останнє привітання. Спалахнули і погасли. До побачення, сонечко!  

Бджоли п’ють воду (Галя) 

Я бачила, як бджоли п’ють воду. По тоненькій очеретинці крапельки води 

стікають на гладенький вербовий пеньок. Пеньок мокрий. Бджоли люблять запах верби. 

Летять до пенька пити воду. Стріпують золотими крильцями. Відпочиньте трохи, 

бджілки, адже вам далеко летіти. 

Гречка цвіте (Варя) Зацвіла гречка. 

Поле неначе білим килимом вкрите. Та цей килим живий і так гарно пахне. На 

кожній квіточці – бджола. Килим гуде – це бджоли дзижчать. Великий мохнатий 

джміль сів на квіточку. Стеблинка затремтіла і нахилилася. Джміль не втримався, впав і 

сердито загув. 

 



210 
 

Дід Юхим 

Мій дідусь Юхим лісовод. Він працює в колгоспі вже двадцять п'ять років. За 

селом діброва. Це його дуби, він саджав їх. Дідусь говорить, що його дуби житимуть 

триста років. Я теж посаджу свої дубки. 

Хлопчик і дзвіночки конвалії 

Маленький хлопчик побачив дзвіночки конвалій. Його вразила краса квітів. Вони 

були прекрасні. Схожі й на білу хмаринку, і на крило голуба, і ще на щось дивно 

красиве. Хлопчик усе це відчував, але сказати не зміг. Він стояв біля дзвіночків 

конвалій, зачарований красою квітів. 

Вчитуючись в рядки цих творів, вкотре переконуєшся в безмежній красі рідного 

слова, душевній чистоті Божого творіння – дитини. За історичними мірками,  Василь 

Олександрович прожив небагато, але змістовно, залишивши по собі спадщину, яка 

заслуговує на отримання особливого статусу: «Педагогіка Сухомлинського – 

педагогіка гуманізму».  

Школа виховання, в розумінні В.О. Сухомлинського, — це «світ душевних 

людських доторкань» і «владарювання над дітьми» — найважче випробування для 

педагога, показник його педагогічної етики та культури. Василь Олександрович 

вважав, що потрібно ставити до дітей чіткі, ясні і тверді вимоги у навчанні і поведінці. 

Вимоги повинні бути саме чіткими, а не грубими [9, с.160].  

Учитель стане тільки тоді справжнім педагогом, коли вмітиме читати в очах 

дитини голос її душі, – в цьому полягає гуманістична сутність життєвого і науково-

практичного кредо В.О. Сухомлинського. [7, с.9-11] 
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ТЕХНОЛОГІЇ ШВИДКІСНОГО ЧИТАННЯ – ШЛЯХ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ 

ГУМАНННОЇ ПЕДАГОГІКИ  

 

Новий зміст освіти Нової української школи, заснований на формуванні 

необхідних для успішної самореалізації в суспільстві компетентностей.  Спільним для 

всіх предметних компетентностей є вміння читати і розуміти прочитане. Адже діти, які  

читають книги, краще сприймають абстрактні поняття, можуть грамотно  розпізнати 

«причини та наслідки» та застосувати логіку у різноманітних ситуаціях. Тому виникла 

потреба у розробці та запровадженні інноваційних форм роботи з текстом та словом, 

https://www.calameo.com/books/00502227263630d2730


212 
 

які допоможуть учителю підвищити інтерес до читання, сприятимуть розвитку 

читацької компетентності учнів, зроблять освітній процес сучасним, цікавим, 

враховуючи психофізичні особливості кожного учасника освітнього процесу, 

допоможуть учневі оволодіти «м’якими» навичками – soft skills. 

У сучасній школі є проблема щодо швидкості читання та розуміння прочитаного. 

Свідченням  є  результати PISA-2018, базового рівня – мінімального, якого в кінці 

першого етапу середньої освіти мають досягти учні, – в Україні не досягли 25,9% 

українських підлітків з читацької грамотності.  

Глибоко переконана, що підвищити рівень читацької грамотності допоможе 

технологія швидкісного читання. Уже тривалий час у свої педагогічній діяльності  

упроваджую цю технологію, маю напрацювання, які дають позитивні результати.  За 

основу технології використовую педагогічну спадщину, яку залишив у свій час 

видатний український учений, політичний, громадський та церковний діяч, педагог 

Іван Іванович Огієнко, яку осучаснюю, адаптую під сучасного учня. Під час розробки 

своїх дидактичних матеріалів враховую вікові особливості учнів, їх уподобання, 

естетичні смаки, прогрес у розвитку навички швидкісного читання. 

Реалізовуючи технологію швидкісного читання, використовую елементи 

педагогічних технологій І.Т. Федоренка та В.М.Зайцева, які спрямовані на 

удосконалення навичок читання, помітила, що дидактичних матеріалів, які можна 

використовувати у систематичній роботі дуже мало, а особливо, які можна 

використовувати на будь-якому етапі уроку, із реалізації технології швидкісного 

читання. Тому виникла потреба у розробці власних дидактичних матеріалів, зокрема 

дидактичних карток та ігор з читання, які були б поліфункціональними, підходили до 

усіх шкільних предметів,  використовувалися в початковій та старшій школі.  

 Наукою доведено, що мозок схожий на м’яз і потребує регулярних «тренувань». 

Ці систематичні «тренування» відбувається на основі дидактичного матеріалу, який я 

розробляю для своїх учнів:  

• Лото «АнаграМИ»; 

• Картки «Думай-читай-сполучай» 

•  Картки «ВідГАДАЙ» 

• Картки «Піжмурки» 
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• Гра «Словниковий спінер»; 

• Картки «Цікаві анаграмки»; 

• Гра «Розгадай і намалюй»; 

• Картки «Порахуй і прочитай»; 

• Картки «+ та – дорівнює слово» 

Ці завдання сприяють ефективності розвитку пізнавальних інтересів учнів, на 

основі цікавості виникає допитливість – прагнення дитини проникнути за межі 

прочитаного. Інноваційні форми роботи зі словом допомагають формувати зовнішні 

мотиви, які надалі породжують диференційовані пізнавальні інтереси. Читання 

анаграм,  філфордів,  робота з закодованими словами, словами, які мають порушену 

структуру,  відніманням та додаванням складів, зокрема, допомагає мозку учня 

залишатись «еластичним» та активним. Результативне освоєння навички швидкісного 

читання завжди направлено на вироблення здатності бачити і розрізняти множинність 

варіантів ситуації. 

 Я вважаю, що  упровадження технології швидкісного читання  у Новій 

українській школі  допоможе учителю реалізувати  особистісно-компетентнісне 

навчання та сприятиме розвитку та вихованню учнів.  Це може відбувається на основі  

різних способів читання: 

Читання зі стікерами (закриті слова, які дитина відгадує відповідно до змісту 

прочитаного); 

Читання під лінійку (закритий верх або низ); 

Читання крізь шаблон; 

Читання з дзеркалом; 

Читання через кальку; 

Читання «Пірат»; 

Читання зі стрічками; 

Читання крізь тканину; 

Читай і розділяй(суцільний текст); 

Читання без голосних; 

Читання суцільного тексту; 

Читання перевернутого тексту; 
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Читання методом «Ребус»;Головним завданням дидактичного матеріалу та різних 

способів читання є мотивування школярів до читання, залучення  учнів до гри зі 

словом, яка допоможе збагатити словниковий запас кожного учня, вивчити будову 

слова,  покращити орфографічні навички та розвивати предметні компетентності через 

гру. Універсальні дидактичні матеріали допоможуть кожному учителю-передметнику, 

учителю початкових класів зробити уроки цікавими, змістовним та результативним. 

Картки та ігри зацікавлюють учнів навчальним матеріалом, сприяють розвитку навички 

швидкісного читання, ефективності розвитку пізнавальних процесів, що   відповідає 

Концепції «Нова українська школа» [1;39]. 

Особливістю дидактичних матеріалів є те, що вони не дають учню жодної готової 

відповіді,  учень має сам логічно мислити, тримати у пам’яті завдання, знаходити 

відповідь, працювати у творчому середовищі. Отже,  такі інноваційні дидактичні 

матеріали сприяють ефективності освітнього процесу, учні мають можливість 

працювати самостійно, у парі, групі, команді.  

Важливою особливістю дидактичного матеріалу є те, що учні мають можливість 

вибору, а це, мабуть, найбільша перевага.  Уміло організований освітній процес сприяє 

виробленню і розвитку умінь діяти, застосовувати досвід у проблемних ситуаціях. 

Дидактичні ігри та картки  повсякчас мотивують учня до виконання навчальних 

завдань,  розвивають емоційний інтелект, кожен учень  відчуває свою спроможність, 

стає впевненим у собі та прагне до інтелектуального розвитку.  

Дидактичні матеріали допоможуть  учителю-предметнику на кожному уроці 

реалізувати такі принципи партнерства Нової української школи [1;17]: 

- повага до особистості; 

- доброзичливість і позитивне ставлення; 

- діалог- взаємодія- взаємоповага; 

- соціальне партнерство; 

- розподільне лідерство 

- довіра у відносинах. 

Завдання  мають достатній дидактичний потенціал для формування 

компетентностей у школярів.  
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Картки та ігри  містить різні види вправ для розвитку навичок швидкісного 

читання. Учні можуть самостійно обрати цікаве для них творче завдання та 

вправлятися у його виконаннні. Отже,  методичне забезпечення  технології 

швидкісного читання допоможе: 

• учителеві 

• реалізувати технологію швидкісного читання; 

• зацікавити учнів читанням;  
•  створити ситуацію успіху, яка допоможе розвитку зорового сприймання, 

довільної та зорової  уваги пам’яті, логічного мислення,  слухової уваги; 
• розвивати в учнів лексико-граматичної та фонетико-фонематичної складової 

мовлення, навички самосвідомості і самоконтролю; 
•  сприяти формуванню в учнів навичок грамотного письма; 
•  забезпечити індивідуальний підхід у навчанні;  
• реалізувати міжпредметні компетентності; 

• учневі  
• тренували пам’ять, розвивати логічне мислення та периферичний зір, 

запам’ятати правопис вивчених слів; 
• пов’язувати будь-яке слово з уроком, формувати життєві компетентності; 
• сформувати навички швидкісного читання, самоконтролю, вміння самостійно 

перевіряти виконання завдання; 
• налагодити комунікацію з однокласниками; 
• опрацювати великі обсяги інформації; 
• уміння критично мислити, висловлювати думку,  
• обґрунтовувати позицію, приймати рішення; 
• формуватимуть  в учнів «м’які» навички – soft skills. 

Упровадження технології швидкісного читання та робота з сучасним методичним 

забезпеченням (дидактичними картками та іграми) допоможе зробити освітній процес 

інноваційним, а саме: варіативність і гнучкість структури уроку,  спрямованість 

завдань на особистість учня, оптимізація форм роботи на уроці, формування 

найважливіших компетентностей учнів, оновлення змісту навчання,  демократизм,  

використання індивідуального підходу, самостійний творчий пошук, розвиток творчих 
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здібностей,  спільна діяльність (педагогіка партнерства), орієнтація на інтереси та 

досвід учнів, створення освітнього середовища, яке зробить навчання  яскравим 

елементом життя дитини. 

Моя мета - перетворити урок на захопливу гру, яка сприятиме  підвищенню 

мотивації до навчання, розвитку предметних та життєвих компетентностей кожного 

учня класу. 

Марія Монтессорі говорила, що щасливим можна назвати тих учителів, які 

дійшли зі своїм класом до етапу, коли вони можуть сказати: «Незалежно від моєї 

присутності, клас працює. Група досягла самостійності». Я переконана, що мої 

дидактичні інновації допоможуть кожному учителю досягнути високого результату у 

навчанні майбутнього нашої Батьківщини та навчити  швидкісному читанню. 

Висновки. Можна стверджувати, що навчання учнів Нової української школи 

ґрунтується на взаємодії дітей і дорослих – грі, спільній праці, пізнанні, спілкуванні. 

Щоб учням було цікаво на уроках, щоб любов до читання не зникла, ми повинні  

розширити спектр завдань, які із задоволенням будуть виконувати учні на різних 

предметах, тим самим вони поліпшать якість навчання та підвищать свою мотивацію. 

Потрібно застосовувати інноваційні прийоми та методи викладання на різних етапах 

уроку. Це  сприятиме розвитку пізнавальних здібностей учнів, формуванню 

відповідального ставлення  до навчання. Упровадження технології швидкісного 

читання на уроках  сприяє формуванню читацької компетентності та засвоєнню знань 

на високому рівні. Без перебільшення можна стверджувати, що вимоги, які ставить 

суспільство перед сучасним учителем, змінюють підходи до його діяльності, 

професійного розвитку та засвоєння нових професійних ролей і функцій. 
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кандидат педагогічних наук, вчитель біології, 

Бахмутський НВК № 11,  
м. Бахмут 

 

ДУХОВНИЙ ГУМАНІЗМ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК ДЖЕРЕЛО 

НАТХНЕННЯ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ 

 

Європейський простір подарував світу духовний гуманізм як філософію 

виховання, що ґрунтується на ставленні до дитини як до Божого Творіння. Виховання в 

класичній гуманістичній традиції – це є створення умов природовідповідних духовній 

природі дитини, за яких пробуджуються її приховані нахили та здібності, що можливо 

лише в атмосфері любові.  Справжній гуманізм народжувався в історичних умовах, 

несприятливих для плекання духовних нахилів дітей, але в будь-який історичний 

період завжди з’являлись Лицарі дитинства, які своїм життям стверджували 

гуманістичні ідеї в негуманних умовах життя.  

Європейський простір XVIII – XX ст. було збагачено неповторними наробками 

українських філософів та педагогів, яких можна вважати класиками гуманної 

педагогіки. До них відносимо: Памфіла Юркевича; Григорія Сковороду; Костянтина 

Ушинського; Софію Русову; Христю Алчевську; Бориса Грінченка; Михайла 

Драгоманова; Андрія Шептицького; Василя Сухомлинського; Антона Макаренка; 

Олексу Тихого та ін.  

Гуманістична українська традиція неповторна, але, коли вона входить до 

загальноєвропейської традиції, стає важко відокремити, хто був першоджерелом того 

чи іншого здобутку, який використовується сучасною спільнотою як даність. Ми 

вважаємо, що в важких умовах відсутності власної держави, українські педагоги – 

класики збагатили загальноєвропейську думку тим, що притаманне саме українцям.  

Перш за все, це – визнання духовного життя першоджерелом матеріального 

світу та друге, це – кордіоцентризм, пізнання світу через серце та любов. Можемо 
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стверджувати, що об’єднання цих рис породжує нову методологію пізнання світу, яку 

можна назвати духовним гуманізмом.  

Необхідно звернути увагу педагогів на імена тих видатних українців, чиєю 

спадщиною ми користуємось, але у вигляді спрощених компіляцій. Тоді як повернення 

до першоджерел не тільки збагачує досвід, а й сприяє відновленню нашої гідності як 

носіїв загальноукраїнської ментальності духовного гуманізму, без якої не існувало б  

Європейського простору гуманістичних цінностей. Саме такого сучасного 

перечитування та переосмислення потребує педагогічна спадщина Василя 

Олександровича Сухомлинського 

Василь Сухомлинський – Учитель-Майстер. Його найважливіша педагогічна 

мудрість полягає в тому, як любити дітей. Учитель-Майстер залишив нам свій досвід, 

викристалізуваний на сторінках книг та втілений в реальне життя Павлишської школи. 

Досвід чекає на свого сучасного вчителя, який читає та думає. Однак що ж педагоги 

нині читають? «Сучасні педтехнології», «Інноваційні методи навчання», 

«Компетентнісно орієнтоване навчання» – і чимало подібних книг і статей, які, 

можливо, і необхідні в сучасному педагогічному процесі, але вони тимчасові, 

скороминущі. А без глибоких книг педагогічної класики неможливо виховати 

справжніх учителів. 

Якби професійне життя педагога починалося не з обов'язкових до прочитання 

педагогічних нововведень, а з глибокого вивчення робіт Василя Сухомлинського, то, 

можливо, педагог зміг би осягнути науку любові, а вона в педагогічній професії – 

найголовніша. 

«Любов до дитини в нашій діяльності – це плоть і кров вихователя як сили, 

здатної впливати на духовний світ іншої людини. Педагог без любові до дитини – це 

співак без голосу, музикант без слуху, художник без почуття кольору» [1]. 

Ми всі погодимося з цим, однак кожний із нас обов'язково поставить питання про 

те, якою повинна бути любов до дитини? «Любити дитину,– пише Василь 

Сухомлинський, – означає захистити її від того зла, яке ще оточує багатьох дітей у 

житті.... Щоб вихованці любили вчителя, вони повинні бачити в ньому живе втілення 

людської думки. Те, що ми вкладаємо в поняття любов учителя до дітей, любов дітей 

до вчителя, починається, на мій погляд, із подиву, із благоговіння однієї людини перед 
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духовними багатствами іншої та, насамперед, перед багатством думки .... Я люблю 

дитину не такою, якою вона є, а такою, якою вона повинна бути .... Суть мистецтва 

нашої професії в тому, щоб, ненавидячи зло, не переносити ненависть на того, у чиїй 

душі воно живе.... У моїй педагогічній практиці існує правило: яким би страшним не 

було зло в дитячій душі, потрібно бачити в цій знівеченій душі передусім людину, яка 

чекає, щоб їй допомогли – вилікували від зла. Я звертаюся не до голосу зла, а до голосу 

краси людської, яка обов'язково є в дитині, яку не заглушити нічим» [1]. Почуття 

любові одухотворяє й пожвавлює навчання, воно допомагає вчителеві перетворювати 

рутину щоденної праці на радість спілкування й відкриття нових вимірів. Однак це 

почуття не є вродженим. Професія педагога може навчати любові того, хто її обрав. 

«Чуйна й багата емоційна сфера вчителя, здатність запам'ятовувати, зберігати в 

серці картини спілкування з дітьми – це те, що набуває педагог, що він може виховати в 

собі за роки своєї педагогічної діяльності. Мудра любов до дітей – вершина нашої 

педагогічної культури, думки й почуттів. Сердечність, чуйність, доброзичливість у 

ставленні до дитини – те, що можна назвати загальним словом «доброта», – є 

результатом великої, тривалої роботи педагога над самовихованням почуттів» [1]. 

Багатий духовний світ учителя живить його любов до дітей. «Мудра людська 

любов до дитини й дитинства – почуття, одухотворене глибоким розмірковуванням, 

багатством думки. Духовна порожнеча ніколи не пробуджувала справжньої любові й не 

живила її» [1]. Навчитися любові до дітей, усвідомити її необхідність можна через 

постійне спілкування з дітьми. Джерелом любові до дітей є дитяча сутність, чуйне 

спілкування дорослого з дитиною впливає на почуття обох. Дитячий оптимізм, 

відкритість і довіра до світу не можуть не викликати в відкритому серці дорослого 

почуття любові й бажання оберегти дитинство в дітях. 

Класична педагогічна література – це кристалізований досвід Любові багатьох 

поколінь учителів, вона несе в собі вічні образи Любові, такі необхідні педагогам 

сучасності. «Що найголовніше було в моєму житті?– ставить собі питання Василь 

Сухомлинський в книзі «Серце віддаю дітям». –Без вагань відповідаю: любов до 

дітей». 

Зупинимося на описі педагогічної системі Павлишської сільської школи середини 

XX ст., яку запропонував Василь Сухомлинський. Успіх ідей Сухомлинського полягав 
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у тому, що в період, коли повністю заперечувалося духовне життя людини і будь-які 

принципи виховання крім партійних, йому вдалося ввести в педагогічну практику 

духовні методи і прийоми, які випливають з етики християнського життя. 

Найважливішим було те, що ці методи і прийоми дали результат і у них з'явилася 

велика кількість послідовників. 

«У школі є програма, є урок, є учні, є педагог з його знаннями, є шкільний режим, 

– пише Сухомлинський у передмові до книги «Серце віддаю дітям», – але є така річ, як 

серце вчителя – живої людини, воно по-батьківськи, по-материнськи переживає кожен 

крок, кожен вчинок, кожну зміну у погляді, в словах дитини» [1, с.34-35].  

Всю педагогічну систему Павлишської школи було спрямовано на розвиток 

природної потреби людини в людині, що стало можливим через створення духовної 

спільності. «Мені було ясно, – пише Василь Сухомлинський, – що з духовного 

спілкування, в якому людина віддає свої багатства, свою внутрішню красу іншій 

людині, як раз і починається творіння людиною людини. У тому, що частка його душі 

віддається комусь, належить комусь, людина бачить величезне щастя. Дати це щастя 

кожному, не залишити нікого самотнім серед людей – ось важливе завдання 

виховання» [1, с. 179].  

Вчитель – творець духовного простору уроку, в ньому діти дорослішають, 

навчаються і виховуються, але тільки в тому випадку, якщо з'являється духовна 

спільність між учителем і учнями. Духовна спільність заснована на щирих почуттях 

людини, на дружбі, любові, порозумінні. «Ми добиваємося, – пише Василь 

Сухомлинський, – щоб вчителів і учнів об'єднувала духовна спільність, при якій 

забувається, що педагог – керівник і наставник. Якщо вчитель став другом дитини, 

якщо ця дружба осяяна благородним захопленням, поривом до чогось світлого, 

розумного, у серці дитини ніколи не з'явиться зло. <…> Виховання без дружби з 

дитиною, без духовної спільності з нею, можна порівняти з блуканням в сутінках» [2, 

с.16]. Вплив особистості вчителя на учня полягає в тому, «що людина залишає в іншій 

людині свою мудрість, ясність розуму, невикорінну спрагу і потреба знати» [2, с.598].  

Серед багатьох прийомів Василя Сухомлинського, запропонованих ним в рамках 

гуманістичної системи, можна відзначити: виховання через художнє слово, виховання 

красою, захисне виховання, створення духовної спільності, розвиток потреби людини в 



221 
 

іншій людині, виховання високої культури почуттів, вплив морального ідеалу, 

проживання навчального матеріалу.  

Василь Олександрович пише: «Місія вихователя полягає в тому, щоб у роки 

дитинства і отроцтва розвивати, облагороджувати у своїх вихованцях тонкі душевні, 

серцеві, нервові механізми, через які здійснюються відносини між особистістю і світом 

людини. У дитинстві та підлітковому віці ці механізми дуже чуйні, їх необхідно 

берегти, не допускати примітивізму, морально-емоційної порожнечі» [1, с.336.]. Цей 

прийом можна назвати «олюдненням» знань, він полягає в злитті наукових істини та 

морально-етичного виховання. Класична педагогічна спадщина приділяє увагу 

особистості вчителя та його самовихованню. Про любов як найважливішу якість 

вчителя писали у своїх роботах К. Ушинський, Л. Толстой, К. Вентцель, Я. Корчак, В. 

Сухомлинський, Ш. Амонашвілі та ін. Василь Сухомлинський вважав, що любов як 

вище почуття людини можливо розвивати в собі через самовиховання протягом  життя. 

 Самовиховання почуттів – це свідомий вольовий самоконтроль вчителя за 

проявом особистих нижчих емоцій. Свідоме стримування учителем негативних емоцій 

та плекання потреби в духовному спілкуванні з дітьми, дає можливість вчителеві 

виховувати в собі якість любові до дитини. 

Важливим історико-педагогічним фактом є те, що гуманістична педагогічна 

система Василя Сухомлинського  втілювалась в життя в умовах, в яких, на перший 

погляд, не було місця духовному гуманізму. Такі поняття, як любов, співчуття, 

милосердя поступалися поняттям класової боротьби або зовсім скасовувались, тому 

Василя Олександровича Сухомлинського, який розбудовував педагогічну систему 

гуманістичного спрямування в період будівництва соціалізму в СРСР, було 

звинувачено в «абстрактному гуманізмі», «буржуазному ідеалізмі» та публічно 

засуджено через статті в центральних газетах, але раптова смерть великого педагога 

припинила хвилю осуду, за якою розпочалося замовчування.  

Незважаючи на складні соціальні умови, гуманістична педагогічна система 

Василя Сухомлинського існувала протягом тривалого часу та залишила після себе 

послідовників, тому що в  ній завдання виховання моральної людини стояло на 

першому місці, і весь процес навчання підпорядковувався йому. Виховання при цьому 

не розумілося як підготовка громадян, здатних жити в умовах конкретного політичного 



222 
 

режиму, воно розумілось як надсуспільна, загальнолюдська категорія і повинно було 

розкривати потенційні сили, приховані в кожній дитині. Гуманізм носив риси 

духовного антропоцентризму, при якому в людині визнавався вищий духовний 

принцип, а процес виховання і навчання виступав лише в якості умови для реалізації 

цього принципу. Тому навіть, якщо гуманістичні ідеї втілювались в рамках 

конкретного державного та політичного устрою, вони  все одно продовжували 

зберігати свою актуальність після руйнування держави чи політичної системи. Для них 

основною рисою є всесвітність, що характеризує духовний гуманізм, як певну 

тенденцію в розвитку всього людства, що закладена багатьма поколіннями філософів, 

педагогів, вчених і буде мати своє продовження в майбутньому. Гуманістична система 

Василя Олександровича Сухомлинського, втілена в Павлишській школі в XX ст. є саме 

такою системою, а сьогодні постає для нас невичерпним джерелом натхнення та 

творчості, так як в умовах постійних суспільних змін дає чіткі моральні та духовні 

орієнтири, спираючись на які можна впевнено рухатись у майбутнє. 
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Першочерговим завданням сучасної освіти є виховання особистості, здатної 

робити вибір, приймати  рішення з позицій моралі. Суспільне життя переконує, що без 

культивування таких моральних цінностей як добро, людяність, відповідальність, 
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почуття власної гідності, творча ініціатива, підприємливість, толерантність навряд чи 

можна розраховувати на поліпшення ситуації у світі. 

«Нова українська школа»  ̶  це не лише «школа компетентностей», яка повинна 

враховувати індивідуальні здібності кожної дитини, включатиме в себе 12-річний 

термін навчання, отримання профільних знань у старших класах, інклюзивна освіта, 

здобуття компетентностей, а й заклад освіти, у якому учителі – наставники, друзі, котрі 

проживають разом з учнями цікаве, змістовне життя. 

Педагог має бути носієм не лише знань, умінь, навичок, але й моральної 

культури, духовності, краси, оскільки на нього покладається величезна соціальна 

відповідальність за виховання підростаючого покоління. Про це у Законі України «Про 

освіту» (розділ 6, стаття 54) говориться таким чином: «…педагогічні, науково-

педагогічні та наукові працівники зобов’язані [2]: 

-   дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання 

здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності; 

-   дотримуватися педагогічної етики; 

-   поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього 

процесу; 

-   настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної 

моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, 

гуманізму, толерантності, працелюбства. 

Світ людського буття – це, насамперед, світ цінностей, тобто благ, за допомогою 

яких можна задовольнити реальну, розумну, позитивну потребу індивіда. У Концепції 

Нової української школи говориться про те, що виховний процес має орієнтуватися на 

цінності «морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до 

життя, повага до себе та інших людей), соціально-політичні (свобода, демократія, 

культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе 

ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність)» [1, с. 19]. 

Варто пам’ятати слова В.О.Сухомлинського, що «… тільки особистістю можна 

виховати особистість, тільки власним характером можна здійснити вплив на характер 

вихованця» [3, с.63].  
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Вважаємо, що Учитель Нової української школи обов’язково має бути носієм 

духовно-моральних цінностей, які буде формувати в учнів Нової української школи [4]: 

гідність, рівність, справедливість, толерантність, турбота, чесність, довіра, 

верховенстов права, нетерпимість до корупції, фаворизму, патріотизм, еколого-етична 

компетентність, соціальна відповідальність, лідерство та самореалізація, свобода та ін. 

Цінність висвітлює те, заради чого діє учитель, чому він присвячує свою 

діяльність. Обираючи ту чи іншу цінність, він тим самим формує свого роду 

довгостроковий план своєї поведінки й діяльності, визначає смислову перспективу 

останньої.  

Спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками в Новій 

українській школі має ґрунтуватися на принципах партнерства, до яких відносимо: 

повагу до особистості; доброзичливість і позитивне ставлення;  довіру у відносинах, 

стосунках; діалог – взаємодію – взаємоповагу;  розподілене лідерство (проактивність, 

право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв'язків); соціальне 

партнерство (рівність сторін, добровільність прийняття зобов'язань, обов'язковість 

виконання домовленостей).  

Учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями та прагненнями, є 

добровільними й зацікавленими спільниками, рівноправними учасниками освітнього 

процесу, відповідальними за результат. 

Погоджуюся зі словами Цицерона, що вчитель має виконати три завдання: 

навчити слухати, приносити їм насолоду і повести за собою. Для цього важливо, щоб 

концепція виховання і навчання носила дитиноцентричний характер. Вважаємо, що 

дитиноцентризм – це забезпечення процесу навчання і виховання кожної дитини на 

основі розвитку її природних здібностей. Варто не формувати дитину під власні копії 

чи батьком, чи то матір’ю, чи то державою чи кимось іншим, а розпізнати її єство і 

плекати особистість на його основі. Виходячи з цього, до професійних вимог до 

педагога варто віднести: насамперед, це знання дитини, її природи, емоційної та 

морально-духовної сфер.  

Школи радості та інноваційних учителів потребують сучасні діти. Школа має 

бути місцем набуття досвіду і навчання в широкому значенні слова. Читати, писати, 

рахувати – це має бути не головним, а пріоритетним завданням виступає – 
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задовольнити в процесі навчання психологічні, емоційні потреби дитини. Тому головне 

завдання Нової української школи – не вкласти в дитину максимум знань, а навчити  її 

оперативно отримувати інформацію, яка потрібна буде їй у кожній конкретній ситуації, 

виховати її з інноваційним типом мислення, культури.  

Дитина хоче, щоб її приймали, розуміли, допомагали, любили, сприяли і раділи 

успіхові, розвивали кращі моральні якості. Це  формула гуманістичної освіти, яку 

зможе впровадити лише вчитель з високою моральною культурою. Учителю необхідно 

любити дітей, дбати про них, захищати їхні інтереси та права, виявляти турботу і 

повагу без розрахунку на похвалу чи винагороду; розуміти дитячу психологію; вміти 

попереджати конфліктні ситуації або конструктивно їх вирішувати; творити добро має 

стати нормою поведінки, перетворитися на просту звичку. Головним для учителя Нової 

української школи є потенціал таких його цінностей, як: спрямованість на людину, 

здатність поважати і любити іншого; тактовність, делікатність, милосердя, чуйність і 

доброта, доброчесність, терпимість, толерантність, чесність, гідність, душевна щирість, 

доброзичливість, почуття гумору, відповідальність, обов’язковість, благородство, 

великодушність, мудрість, вихованість, справедливість, громадянськість, патріотизм та 

ін.  
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САМОСТІЙНА ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ЯК ЗАСІБ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

У сучасних умовах гуманізація освітнього процесу в закладах вищої освіти є 

фундаментальним чинником утвердження високих моральних цінностей у суспільстві. 

Йдеться насамперед про дотримання особистісно орієнтованого підходу під час 

навчання студентів. Адже метою вищої освіти є не лише передача існуючого 

культурного досвіду (знань, умінь, навичок) молодому поколінню, а творення нового. 

У цьому контексті в університетах важливо втілювати цілісну і диференційовану 

дидактичну систему підготовки, яка б враховували індивідуальні, особистісні запити 

студентів як суб’єктів освітнього процесу. Система вищої освіти повинна сприяти 

всебічному розвитку молодої людини, набуттю професійних та особистісних 

компетентностей, ураховувати її запити, інтереси задля реалізації її потенційних 

можливостей в майбутньому житті. Лише навчившись самостійно діяти, здобувати 

необхідні знання та навички, усвідомлено їх застосувати, молода людина зможе 

досягти успіху. 

Слід розуміти, що гуманізація освіти окреслює процес «спрямований на розвиток 

особистості як суб'єкта творчої праці, пізнання й спілкування» [2, с. 181]. Це основний 

принцип нового педагогічного мислення, що означає розвиток індивідуальності 

кожного. Орієнтація на особистість студента передбачає індивідуалізацію навчання, з 

метою мобілізації його волі, можливостей, зусиль у досягненні мети. Набуття 

особистісного досвіду, опанування новими знаннями не можливе без залучення 

власних ресурсів та самостійної роботи над собою.  
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Отож, гуманізація освітнього процесу висуває вимогу вміти самостійно 

здобувати знання і втілювати їх у практику. «Навчитися вчитися» задля самотворення 

власної особистості означає збільшення ролі самосійної творчої роботи під час 

навчання. Тому сьогодні самостійна робота є обов’язковим нормативним складником 

навчання. Особливо це актуально в час надшвидкого накопичення обсягів інформації у 

сучасному світі [1, с. 478-479]. 

Самостійна робота студента важлива для запам’ятовування різних видів 

інформації, поглиблення знань, опанування практичними професійними вміннями і 

навичками, компетентностями. Під час виконання різноманітних завдань студент 

виявляє свої можливості, розвиває здібності, вчиться відповідально і самостійно 

розв’язувати проблему. Тому важливим є супровід викладача при опануванні 

навчальною дисципліною. Педагог, визначаючи можливості і рівень знань студентів, 

пропонує завдання певного рівня складності, підказки. Тоді самостійна робота сприяє 

засвоєнню знань, виробленню особистісної позиції, набуттю соціального і 

професійного досвіду. Викладач залучає кожного до процесу навчання, не 

перешкоджає, співпрацює. Він – відкритий, чуйний, гуманний, справедливий [4]. 

Правильно спланована, організована і реалізована самостійна робота збагачує 

майбутніх фахівців, стимулює активність, самостійність студентів, їхній пізнавальний 

інтерес. У студентів формуються уміння працювати, вчасно виконувати завдання, 

вибудовувати індивідуальну траєкторію самонавчання. Мета викладача – змінити 

позицію студента з пасивного споживача знань на активного дослідника, здатного 

сформулювати проблему, проаналізувати шляхи її розв'язання, спрогнозувати 

результат і аргументувати правильність шляхів його досягнення [3, с. 39]. Спершу 

педагог займає активнішу позицію (пропонує, підказує, контролює дії студента) – 

студент ретельно виконує вказівки, вирішує задачі. Згодом, студент стає 

самостійнішим, усвідомлює власну мету, прагне її реалізувати, його діяльність 

перетворюється на пошукову, творчу, дослідницьку. Розуміння найвищої мети, 

потребує «достатнього рівня самосвідомості, рефлективності, самодисципліни, 

відповідальності, який задовольняє процес самовдосконалення та саморозуміння» [3, 

с. 60]. 
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Розуміємо, що самостійна робота є важливим напрямом гуманізації освіти. Її 

можна вважати засобом досягнення міцних знань, інструментом формування у 

студентів професійно значущих якостей. 

Ефективна організація самостійної роботи студента залежить від гуманних 

взаємин з викладачів та студентів, котрі мають бути прозорими, високоморальними, а 

також передбачати поетапну зміну позицій учасників освітнього процесу. У закладі 

вищої освіти повинні забезпечуватися умови, за яких і педагог, і студент мають 

можливості для самовираження і самоствердження. 
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ГУМАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН УЧАСНИКІВ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  

В УМОВАХ СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТОЖИТКУ 

 

У сучасних реаліях становлення української державності постає питання про 

гуманістично-спрямовану особистість фахівця, який буде володіти як професійними 
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знаннями, так і високими моральними та інтелектуальними якостями, враховувати 

гуманістичні пріоритети та людські цінності в процесі навчально-виховної діяльності, 

постійно розширювати свій кругозір, розуміти високу відповідальність перед 

громадянами України за свої дії. Розв’язанню проблеми самореалізації особистості 

педагога та досягнення ним відповідного високого професіоналізму сприяє процес 

гуманізації системи освіти [2, с. 4]. 

Гуманне педагогічне мислення, як вічний пошук істини і як стрижень усякого 

вищого педагогічного досягнення, містить у собі можливість для постійного 

самовдосконалення, багатогранної творчої діяльності педагога і учнів. Таке мислення 

породжує нові педагогічні системи залежно від конкретних історичних, соціальних, 

економічних умов. Гуманне педагогічне мислення не є новим у сучасній педагогічній 

науці та практиці. Його існування залежить від рівня розвитку суспільства, від якості 

культури педагога, розвитку його як особистості. У цьому зв’язку виникає потреба в 

конкретизації гуманістичного підходу, який сприяє формуванню самоповаги, 

самодисципліни, незалежності, креативності та є основою самореалізації особистості 

педагога. 

Необхідно зазначити, що основні ідеї гуманної педагогіки можна виразити 

наступними тезисами: віра у можливості особистості; допомога у розкритті 

особливостей її природи, повага і ствердження особистості; направлення особистості на 

шлях розуміння добра, істини, краси, справедливості. Дана концепція поєднує у собі 

ідеї єдності протилежностей: матеріальне і духовне, раціональне та ірраціональне, 

наукове та релігійне, земне і космічне, вічного буття духу і направляє особистість на 

такий земний шлях, який неможливий без розвитку і вдосконалення духу. Саме тому 

дефініцію «гуманна педагогіка» педагоги визначають як зміст та організацію 

навчального процесу, що базується на особистісно-орієнтованому підході до студента, 

який виступає не як пасивний слухач, а активний, свідомий, рівноправний учасник 

навчально-виховного процесу, під час якого його особистість вдосконалюється, 

враховуючи індивідуальні здібності. Ключовою фігурою гуманної педагогіки постає 

особистість, яка прагне і здатна до творчості та розвитку творчого потенціалу своїх 

можливостей, орієнтована на об’єктивну самооцінку, має багатий духовний світ і 

сформовані моральні цінності. 
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Провідними напрямками роботи гуманної педагогіки вважають: 

– творчу свободу; 

– перевагу духовної компоненти у розумінні людини та світу; 

– зміщення педагогічного світогляду у напрямку моральних цінностей; 

– перехід від імперативної форми навчання до співпраці [5, с. 126]. 

Серед основних способів реалізації гуманістично-орієнтованого підходу в 

освітній процес можна розглядати впровадження особистісно-діяльнісних технологій, 

які передбачають зміну схеми навчальної взаємодії й ролі викладача по відношенню до 

студента та індивідуалізацію програм навчання. У зазначеному контексті важливо 

виділити дефініцію «гуманістична спрямованість педагога», під якою розуміють 

достатньо усталену сукупність мотивів, які спонукають педагога до такої організації 

навчально-виховного процесу, що спрямований передусім на стимулювання 

прогресивного психічного розвитку та саморозвитку вихованців, якнайповнішого 

розкриття їх здібностей і потенційних можливостей, встановлення гуманістичного типу 

спілкування з дітьми, що сприяє психологічному комфорту учнів, їх упевненості у 

власних силах [3, с. 310]. 

У процесі застосування засад гуманної педагогіки у виховній роботі в 

студентському гуртожитку необхідно виконувати наступні педагогічні умови, а саме: 

– навчально-виховний процес проводити у гуманістичному напрямку; 

– спілкування між педагогом та студентом будувати за принципом 

діалогічного спілкування; 

– орієнтуватися на ціннісно-мотиваційну домінанту студента, як пріоритетну 

в становленні світогляду майбутнього фахівця; 

– реалізувати систему гуманістично-спрямованих виховних заходів. 

Необхідно зазначити, що успішна реалізація запропонованої моделі у 

позаурочний час, а особливо у студентському гуртожитку, залежить від головних 

учасників процесу педагогічної взаємодії: 

– особистості педагога, який створює педагогічні передумови для реалізації 

індивідуальних особливостей кожного студента, використовує особистісно-

орієнтований підхід в організації освітньо-виховного процесу, допомагає студенту 
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оволодіти професійними знаннями, уміннями, навичками та готує його до майбутнього 

життєвого шляху; 

– особистості студента, який володіє певним рівнем психофізіологічного 

розвитку, вихованості, здатний діяти за власним вибором, бажанням, переконанням, 

має сформовані гуманістично-ціннісні орієнтації. 

Під час гуманістичного спілкування педагог оволодіває новими аспектами 

професійної діяльності як суб’єкт рівноправного спілкування, гуманіст, психотерапевт, 

актор [4, с. 86]. Ці якості та професійна позиція належать до професійної компетенції, 

що обумовлює педагогічне спілкування. Зазначені комунікативні вміння та позиція 

розвивають педагогічний такт, педагогічну емпатію, педагогічну товариськість, 

володіння педагогічною етикою – все те що складає компетентність педагога [1, с. 142]. 

Висновок. Отже, гуманізація освіти полягає у поєднання гуманного ставлення до 

студентів, з особистісною орієнтацією освітнього процесу. Саме тому впровадження 

гуманістичного підходу не тільки під час навчального процесу, а і поза межами 

навчального закладу, особливо у студентському гуртожитку, сприяє самореалізації 

особистості педагога, яка залежить від особистих якостей та від того соціального 

оточення, соціальних умов, в яких здійснюється процес реалізації якостей і 

характеристик особистості на шляху її просування до мети і певного результату. 
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Михайло Сергійович Грушевський відомий широкому загалу як Голова 

Центральної Ради, перший керівник Української держави, талановитий історик, автор 

фундаментальної праці «Історія України-Руси». Менш знаний він як педагог, що 

виховав цілу когорту дослідників минулого нашого народу. Про вплив ідей вченого на 

молоде покоління писали дослідники його життя та творчої спадщини, зокрема Іван 

Крип’якевич, [6] Любомир Винар, [1]  Я. Дашкевич [2]та ін. 

Мета нашого дослідження проаналізувати науково-педагогічну діяльність 

вченого та його ідеї гуманної педагогіки, які він виклав в своїх творах. 

Джерелознавчою базою нашого виступу слугують науково-популярні історичні праці 

науковця та його публіцистика. 

М. Грушевський свою педагогічну діяльність розпочав на посаді професора 

кафедри всесвітньої історії зі спеціальним поглядом на історію Східної Європи 

Львівського університету. Таку завуальовану назву носила кафедра історії  України, 

яку так назвали з-за політичних причин. На ній вчений розпочав читати лекції з 

українського минулого і вести семінарські заняття. Їх відвідували  студенти з усіх 

факультетів цього учбового закладу. Вже з перших викладів молодий професор 

зарекомендував себе як людину з гуманістичним світоглядом.  Про його лекції і 
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семінарські заняття згадував його учень, а згодом історик І. Крип’якевич: 

«Грушевський як учитель був дуже ввічливий і доступний. До молодих студентів не 

говорив інакше як «пане-товаришу». І справді був для них прихильним товаришем. Він 

вмів заохочувати молодь до праці, давав поради у важких питаннях, підтримував 

знеохочених» [6, с. 460] . Як бачимо з цього уривку, М. Грушевський вже на початку 

своєї педагогічної діяльності сповідував ідеї гуманізму у вихованні своїх учнів.  

Він цікавився розвитком шкільництва, адже в Галичині, на відміну від 

Наддніпрянщини, діяли  навчальні заклади з українською мовою викладання, що 

давали учням початкову, або середньою освіту рідною мовою. Вони  фінансувалися з 

крайового та імперського бюджету. Однак, поляки, що були фактичними господарями 

краю стримували розвиток  українських навчальних закладів. Зважаючи на це, М. 

Грушевський подав громадськості ідею засновувати українські приватні школи. У 1910 

році він очолив «Крайовий шкільний союз», який безпосередньо займався розвитком 

освіти на західних теренах України. Завдяки зусиллям громадськості освітня справа в 

Галичині значно поліпшилася. Кількість початкових шкіл напередодні Першої світової 

війни перевищила три тисячі, число гімназій  зросло двох десятків тоді як наприкінці 

XIX століття, їх було не більше чотирьох. Це стало можливим завдяки плідній 

діяльності історика на чолі «Крайового шкільного союзу». До речі на кошти М. 

Грушевського постала українська вчительська семінарія в Коломиї. 

Ще одним напрямком педагогічної діяльності вченого стало написання науково-

популярних праць з українського минулого. В 1907 році вийшла робота М. 

Грушевського «Про старі часи на Україні». Вона представляла собою популярний 

нарис з історії України від найдавніших часів до кінця XIX століття. Книга була багата 

на чисельні ілюстрації, витягами з народних дум, які органічно впліталися в її текст і 

творили одне ціле. Рецензенти, зокрема професор К. Лоський схвально  оцінили 

творіння вченого. Сам М. Грушевський в передмові до її другого видання зазначив, що 

ця книжечка має служити для першого ознайомлення з українською історією в школі, 

чи поза школою . [3, с.3]  

Твори М. Грушевського відразу набули популярності в Західній Україні. Уривки 

з них стали поміщати у читанках для початкових класів. Наприклад відомий педагог А. 

Крушельницький вмістив його оповідання про початки християнства на Русі та 
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діяльність князя Ярослава Мудрого у читанці для першого класу в 1911 році, а в 1914 

році подав відомості про козаків та їхню боротьбу із загарбниками. Отже, ідеї 

висловлені М. Грушевським в його адаптованих працях знаходили широкий відгук в 

Галичині, а згодом по всій Україні.  

Найбільш повно висловився вчений на роль історії у вихованні молоді в праці 

«Історія й її соціально виховуюче значення». Його вважають політичним заповітом 

вченого, адже створювався він у січні 1918 року, коли більшовики обстрілювали Київ. 

У своїх історичних студіях вчений дотримувався ідей гуманізму. Він виступав проти 

концепції обраних народів. М. Грушевський вважав, що історія має відображати 

прогрес всієї людської цивілізації, а не тільки європейців. Вчений зазначав, що 

дослідники минулого повинні  «зійти з європейського егоцентризму й відкинути таку 

мірку, що тільки те важне і варте відомості, що діялось в Європі і мало вплив на 

вироблення її життя й культури» [4, с.272]. Українське минуле він органічнов вплітав у 

всесвітню історію. На його думку історія рідного краю має стати осередком 

історичного навчання, де пануватиме культ рідної сторони, культ моральних вартостей, 

які виявили попередні покоління. 

Покинувши Україну в 1919 році, М. Грушевський продовжував займатися 

популяризацією української історії за її межами. В 1921 році він видав узагальнюючу 

працю «Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих 

шкіл середніх». [5] Вона повністю відображала концепцію вченого, в основу якої 

покладено не діяння князів і царів, а суспільно-політичний лад , культуру, етнографію, 

право, тобто все те, що створювало долю українського народу. Твір написаний в науко-

популярній формі, доступній для юного читача. 

Аналіз життя і творчої спадщини Михайла Грушевського засвідчує, що він був 

українським патріотом і все життя працював на благо рідного народу. Серед напрямків 

його діяльності можна виокремити наукові студії з української історії, популяризація 

минулого рідного краю, активна громадсько-політична діяльність. Як переконаний 

народник, він у в своїй творчості і громадській діяльності сповідував ідеї гуманізму.  
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ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ 

ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ 

 

У сучасній освіті педагогікою транслюються в освітню практику ідеї діалогу, 

співпраці, співтворчості, колективної дії, поваги до особистості, розуміння іншої 

позиції; самостановлення, саморозвитку, самореалізації особистості та створення 

необхідних умов для цього. Забезпечити реалізацію цих завдань покликана концепція 

гуманізації освіти. 

Гуманізація освіти – процес створення необхідних умов для самореалізації 

особистості студента або учня в сучасному просторі, що сприяє розкриттю творчого 

потенціалу особистості, формуванню ціннісних орієнтацій і моральних якостей. 
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Проблема звеличення особистості учня далеко не нова в педагогіці, більше того, 

вона притаманна їй одвічно, тому що навчання і виховання людей –  чому служить 

педагогіка, гуманна за своєю природою. 

Гуманізація освіти вимагає від викладача прийняття студента таким, яким він 

є. Викладач повинен пройнятися почуттями і переживаннями, виявити щирість і 

відвертість. Основним мірилом спілкування повинно бути: ні особисті амбіції, ні 

авторитет викладача, ні мета досягнення знань за будь-яку ціну не повинні 

підпорядковувати інтереси молодої людини, пригнічувати її особистість. Тільки віра і 

любов допоможуть впоратися із завданнями виховання [1]. 

Сучасні дослідження свідчать, що проблема гуманізації навчання та виховання є 

однією з головних, адже її вирішення сприяє розкриттю додаткових резервів 

підвищення якості й ефективності розвитку особистості, її самореалізації. 

Сутність поняття досліджувалась у роботах И. Канта, Э. Фромма, В. Франкла, Г. 

Маркузе, Л. Когана, М. Бахтина, И. Фролова, Л. Хьелла, К. Хорни, Э. Эриксона, К. 

Роджерса, А. Маслоу, Г. Олпорта, Б. Ананьева та інших, які самореалізацію визначали 

як один з найважливіших чинників становлення особистості. 

Самореалізація особистості – це здійснення можливостей розвитку Я за 

допомогою власних зусиль, співдіяльності, співтворчості з іншими людьми, соціумом 

та світом в цілому. Самореалізація передбачає збалансований і гармонічний розвиток 

різних аспектів особистості шляхом прикладання адекватних зусиль, що направлені на 

розкриття індивідуальних та особистісних потенціалів. У найзагальнішому вигляді 

процес реалізації себе – це здійснення самого себе у житті та повсякденній діяльності, 

пошук і ствердження свого особливого шляху у світі, своїх цінностей і смислу свого 

існування в кожен момент часу росту [2, с. 69].  

З точки зору інноваційної педагогіки, новою якістю сучасної української освіти 

має бути  належна якість не лише у навчанні, а й виховання, ступінь розвиненості 

особистості людини, яка навчається, її підготовленість до продовження навчання, 

самостійного життя. 

Метою діяльності сучасних педагогів має стати пошук і створення системи 

методів та форм роботи, що формують в учнів і студентів здатність самостійно 
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отримувати знання і головне мати бажання застосовувати отримані знання у своєму 

житті. 

Ставлення до студента, який знаходиться у центрі освітнього  процесу, 

ґрунтується на повазі його як особистості, урахуванні його особистої думки, 

спонуканні до активної пізнавальної діяльності, творчості, ініціативності тощо. 

Запорукою успіху є гуманізація освіти, її „олюднення”, яка передбачає посилення 

уваги до особистості, створення найбільш сприятливих умов для її становлення і 

розвитку. Реалізація ідей гуманізації в освітньому процесі грунтується на педагогічних 

принципах: індивідуалізації навчання (який вказує на необхідність врахування 

інтелектуальних, емоціональних та інших особливостей), диференціації (який вимагає 

згідно з виявленими особливостями створення умов для найбільш успішного навчання 

та виховання), демократизації (що гарантує створення таких умов, які забезпечують 

прояв ініціативи, творчості, самовизначення та самовираження особистості). 

Гуманізація системи освіти насамперед припускає таку її організацію, що спрямована 

на формування творчої особистості й орієнтована на своєрідність індивідуальності 

кожної молодої людини. Гуманізація характеризує процес викладання, орієнтований на 

повагу до людської гідності студента, активізацію його діяльності як суб'єкта навчання. 

Гуманізація містить у собі мобілізацію таких ресурсів студентів, як воля, прагнення, 

знання й уміння у досягненні поставлених цілей [3; с. 5]. 

Вчителя має характеризувати позитивне сприйняття власної особистості. Завдяки 

цьому підвищується упевненість в собі та ефективність роботи в цілому. Така людина 

прагне до самореалізації. Гуманність педагога виявляється у любові до людей, повазі їх 

гідності, потребі та здатності надавати професійну допомогу в їхньому особистісному 

розвитку. 

Провідною ідеєю сучасного розвитку суспільства є утвердження ставлення до 

людини як до найвищої цінності, характерними є розгляд особистості як цілісної 

системи, що постійно розвивається, створення умов для розвитку її духовного та 

особистісного потенціалу.  

Гуманістична, особистісна орієнтація професійної підготовки передбачає 

звернення головної уваги на ціннісно-мотиваційну домінанту особистості, котра 

визначає спрямованість останньої, зокрема професійну. 
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У коледжі створюються умови для формування професійної компетентності та 

самореалізаціії студентів. Зокрема: проводяться наукові-практичні конференції, 

методичні мости з вчителями шкіл, ведеться пошуково-дослідницька робота, 

проводяться тренінги, майстерки, конкурси педагогічної майстерності; працюють 

творчі лабораторії та студентське наукове товариство. 

Кінцевою метою професійної педагогічної освіти є підготовка педагога-

професіонала, здатного до самонавчання, самовдосконалення й саморозвитку упродовж 

життя, який є творчою особистістю, дослідником-пошукувачем, що апробує 

найраціональніші шляхи, умови, методи, форми високоефективного вирішення 

конкретних завдань виховання, освіти і навчання, має повагу до особистості учня, 

розуміє його потреби. 
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ГУМАНІСТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПЕДАГОГА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ 

ЧИННИК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Головна мета української системи освіти – створити умови для розвитку і 

самореалізації кожної особистості як громадянина України, формувати покоління, 

здатне навчатись впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського 

суспільства. 

Освіта – це визначальний шлях розвитку особистості. Він зумовлений процесом 

виховання, тому що саме виховання вводить дитину в національну і світову культуру 

[5]. 

В основі освітнього процесу має бути особистісно-орієнтований гуманістичний 

принцип навчання, виховання та міжособистісних стосунків педагога та учнів. 

Принцип гуманізації системи освіти передбачає врахування індивідуально-

психологічних особливостей, прийняття унікальної неповторності кожного учасника, 

створення умов для максимального вияву його творчого потенціалу, вільного розвитку, 

самореалізації, самотворчості у процесі здійснення навчальної і педагогічної 

діяльності. 

Педагогічна діяльність вчителя спрямована, в першу чергу, на дитину, 

формування та розвиток у стосунках між вчителем та учнями гуманістичних засад: 

любові до людини, глибокої повага до людської гідності, позитивного сприйняття 

індивідуальних особливостей іншої людини, визнання її прав і свобод, бажання 

співчувати та допомагати іншим. 
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Провідне місце у професіограмі педагога посідає спрямованість його особистості. 

Спрямованість особистості педагога – це мотиваційна зумовленість його дій, вчинків, 

усієї поведінки конкретними життєвими цілями, джерелом яких є потреби, суспільні 

вимоги. Педагогічна спрямованість особистості – це стійка мотивація формування 

особистості учня, її всебічного гармонійного розвитку. Саме ця спрямованість 

вважається гуманістичною [2]. 

Питання гуманістичної спрямованості розвитку сучасної педагогічної теорії й 

практики як основи нового педагогічного мислення аналізуються у працях провідних 

вітчизняних учених таких, як Ш.О. Амонашвілі, І.Д. Бех, А.М. Бойко, О.І. Виговська, 

О.І. Вишневський, І.Л. Волков, С.У. Гончаренко, Т.І. Гончарова, Н.М. Дем'яненко, І.А. 

Зязюн, Г.І. Іванюк, Є.М. Ільїн, Б.З. Козак, В.Г. Кремень, С.М. Лисенкова, Л.І. Макарова, 

Л.С. Нечепоренко, В.М. Оржеховська, Н.С. Побірченко, С. Русова, О.Я. Савченко, Г. 

Сковорода, С. Соловейчик, О.В. Сухомлинська, В.О. Сухомлинський, В.Ф. Шаталов, 

І.С. Якиманська та інших. 

Значних успіхів тільки тоді, коли враховує умови та обставини, в яких протікає 

виховний процес, уважно аналізує наслідки своїх виховних дій і робить з них правильні 

висновки [3]. Вже багато сказано про серйозні недоліки нинішнього шкільного 

виховання. У них винні не тільки несприятливі умови, недбайливі учні та батьки, які 

ухиляються від виконання своїх виховних функцій. Вчителі, вихователі повинні 

визнати і свою частину провини у виникненні кризи у вихованості, духовності 

сучасного покоління. Низький рівень професіоналізму, що породив авторитарну 

педагогіку, став головною причиною відчуження вихованців від своїх вихователів [4]. 

Таке важливе справжнє перетворення педагогічних взаємин можливе на основі ідей 

демократизації та гуманізації школи, на відродженні унікальних людських почуттів – 

піклування про дітей, любові і милосердя. У зв'язку з цим завдання нинішнього 

вихователя полягає в тому, що педагогічна позиція повинна бути делікатною і 

непомітною, можливо більш прихованою від вихованця. 

Головними постійними вимогами, що пред’являються до педагога, є любов до 

дітей, любов до педагогічної діяльності, наявність глибоких спеціальних знань по 

предмету, що викладається, широка загальна ерудиція, педагогічна інтуїція, 
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високорозвинений інтелект, високий рівень загальної культури і моральності, 

професійне володіння різноманітними методами навчання і виховання дітей  

Гуманістичний смисл педагогічної діяльності властивий багатьом видатним 

педагогам різних часів і народів. Виховання заради щастя дитини – такий 

гуманістичний смисл педагогічної діяльності В.О. Сухомлинського. Видатний педагог 

К. Д. Ушинський заклав теоретичні основи національної гуманної педагогіки. 

Ідеальний педагог тонко відчуває душевний стан своїх учнів, убачає в них особистості, 

які гідні такої самої поваги та визнання своїх прав, як і дорослі люди [6]. Ствердження 

гуманістичного мислення передбачає розуміння педагогом суспільно-економічних і 

політичних змін, що відбуваються, чутливість до зрушень в особистості вихованців, їх 

позицій, цінностей, потреб, мотивів; невпинне переосмислення своїх освітніх дій.         

 Гуманістична спрямованість особистості вчителя означає ставлення до дитини як 

до найвищої цінності, визнання її права на свободу і щастя, вільний розвиток і прояв 

своїх здібностей. Вільно реалізувати свої творчі можливості задля себе й оточення 

людина може лише за наявності віри в саму себе. Остання зміцнюється тоді, коли 

сприймаються й оцінюються не тільки її позитивні якості, а й уся особистість загалом, 

тобто коли її люблять, поважають її гідність, виявляють гуманність [1]. 
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ПРОФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК КРИТЕРІЙ ПРОФЕСІЙНОГО  

РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

 

Нині, коли сучасна система освіти висуває нові вимоги до педагога як 

професіонала, актуальним є питання самоосвіти, самопізнання, саморозвитку, 

самовдосконалення, самореалізації. Здійснення професійної діяльності педагогічними 

працівниками тісно пов’язано із усвідомленням власної професійної ідентичності, 

становленням образу професіонала в даній сфері. 

Термін ідентичність в перекладі з латинського identicus означає однаковий, 

тотожний [7, с. 150]. Досліджуючи дефініцію поняття «професійна ідентичність» у 

поглядах науковців знаходимо різні тлумачення:  

- «продукт тривалого особистісного й фахового розвитку, який складається 

лише з високих рівнів оволодіння професією і є стійким узгодженням реальних та 

ідеальних професійних образів «Я»» (О. Єрмолаєва) [1, с. 55].  

- один із провідних критеріїв становлення професіонала, що є інтегральною 

характеристикою особистості, яка не може зводитися до соціальної ідентичності, 

оскільки не вичерпується прийняттям відповідних професійних ролей та функцій, а з 

іншого боку вона зводиться до самоідентичності, так як ставлення до себе як до 

професіонала є лише одним із показників сформованості професійної ідентичності 

(Ю. Поваренков) [6, с. 15]. 

- «категоризація особистісної тотожності з прийнятим особою образом 

професіонала та усвідомлення своєї приналежності до певної професії та відповідної 
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професійної спільноти» (Л. Музичко) [4, с. 234]. В даному тлумаченні прослідковується 

взаємозв’язок з соціальною ідентичністю, під час якої особистість ототожнює себе як 

представник певної соціальної групи за професійної ознакою, але не варто 

ототожнювати ці два поняття. 

Під час навчання у закладі вищої освіти, безпосереднього здійснення професійної 

діяльності у освітніх закладах педагог керується певними мотивами, виробляє свою 

професійну спрямованість, у нього формуються свої цінності, переконання, установки, 

відбувається становлення Я-концепції як професіонала. Учитель усвідомлює свою 

приналежність до педагогічної спільноти. В свою чергу професія накладає свій 

«відбиток» на особливості конкретної особистості.  

Ототожнення себе з педагогічною діяльністю визначається ставленням до себе як 

професіонала, який досягнув певного рівня педагогічної майстерності та прагне 

постійно удосконалювати свою компетентність, здатністю адекватно оцінити свої 

професійні якості та визначати шляхи розвитку тих якостей, які не розвинені на 

достатньому рівні, проявом самоповаги та саморозуміння. Професійна ідентичність 

передбачає постійну свідому внутрішню роботу над собою, осмислення особистістю 

свого місця в професії, прийняття себе в даній сфері, прагнення здійснювати 

педагогічну діяльність на засадах особистісно зорієнтованого навчання і виховання (за 

І. Бехом), спираючись на основні положення гуманної педагогіки (за Ш. Амонашвілі). 

Професійна ідентичність педагога передбачає здійснення педагогічної діяльності 

за покликанням, а не формальну реалізацію функцій педагогічної діяльності. Педагог, у 

якого сформована професійна ідентичність, дотримується норм і цінностей професійної 

спільноти, розуміє власні цілі, усвідомлює свої професійні можливості. 

Професійна ідентичність не є стабільним процесом. За роки здійснення 

педагогічної діяльності вона змінюється залежно від особливостей входження в 

професію, кар’єрного зростання, рівня самореалізації. Професійна ідентичність 

виступає критерієм професійного розвитку особистості. Розвиток є процесом, в 

результаті якого відбуваються кількісні та якісні зміни. Розвиток особистості педагога є 

своєрідним сходженням на шляху до особистісного зростання педагога як 

професіонала, який прагне до нового, здатний вийти із зони комфорту, не зупиняється 

на досягнутому.  
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Е. Зеєр вважає, що суб’єктом професійного розвитку є особистість, яка, 

оволодіваючи професійною діяльністю, здійснюючи її, здатна змінювати цю діяльність 

або видозмінювати мотиваційно-потребнісні компоненти діяльності та удосконалювати 

її операційно-технічну складову [2, с. 49]. А. Глетсорн вказує, що професійний 

розвиток є розвитком особистості вчителя у професійному контексті за допомогою 

накопичення досвіду й систематичного аналізу власної педагогічної діяльності [5, 

с. 20]. Л. Мартинець розглядає професійний розвиток педагога як «напрямок 

професійного вибору, лінію побудови кар’єри, наявність професійних досягнень, 

задоволеність від процесу і результатів праці, зміну або стабільність робочого місця, 

професії» [3, с. 107]. На думку Н. Мукан професійний розвиток учителів є неперервним 

процесом, який охоплює три складові: початкову підготовку, введення в професію та 

постійне удосконалення особистісних, соціальних і професійних компетентностей 

педагога й відповідає кар’єрному розвитку вчителів [5, с. 20]. 

В умовах сьогодення велика увага приділяється професійному розвитку 

особистості педагога через навчання впродовж життя, що є пріоритетною 

характеристикою діяльності учителя (участь у конференціях, семінарах, проходження 

вебінарів, відвідування майстер-класів, підвищення кваліфікації, яке ґрунтується на 

свободі учителя у виборі місця, форм, видів). Учитель, перебуваючи у педагогічному 

середовищі, повинен мати гнучку професійну ідентичність, прагнути до змін власної 

особистості, впровадження інновацій в організацію освітнього процесу, використання 

співпраці, співтворчості. Педагогічна діяльність має здійснюватися з урахуванням 

особистісних цінностей, серед яких найвищою цінністю є Людина. 

Професійна ідентичність як критерій професійного розвитку передбачає розвиток 

потребо-мотиваційно-ціннісної складової в структурі особистості, формування 

адекватної самооцінки власних потенційних можливостей, усвідомлення себе, свого 

місця у професійній сфері, отримання педагогом задоволення від процесу та результату 

професійної діяльності, вироблення власного стилю роботи, подолання інертності у 

ставленні до професії, розкриття професійного Я-образу, управління своїм розвитком у 

професії, формулювання шляхів для досягнення вершини в процесі професійного 

сходження. 
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Отже, професійна ідентичність учителя базується на врахуванні особистісних 

характеристик та якостей, якими повинен володіти педагог як професіонал; постійному 

підвищенні рівня педагогічної майстерності, прагненні до змін, актуалізації 

потенційних можливостей, які сприяють професійному розвитку, самореалізації. 
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ГУМАНІСТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО 

ПРАЦІВНИКА 

 

В умовах становлення сучасної освіти шлях до демократичної, цивілізованої 

держави обумовлений не стільки економічними та політичними пріоритетами, скільки 

формуванням соціально-комунікативної активності, загальним рівнем розвитку кожної 

особистості, її свідомості й самосвідомості та їх реалізаціями творчого потенціалу. І 

завдання кожного педагога допомогти кожному вихованцю навчитися жити в цьому 

великому і неосяжному світі. 

Сучасні вимоги до особистості педагога полягають у тому, що «педагогічним 

працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну 

педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну 

діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний і психічний 

стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах» 

[1, с.412]. Базовим компонентом  такого педагога є гуманістична спрямованість його 

особистості, яка виявляється у стійкому домінуванні тих чи інших мотивів людини, 

зокрема її думок, інтересів, усієї діяльності.  

Гуманістична спрямованість – це спрямованість на особистість іншої людини, 

утвердження словом і працею найвищих духовних цінностей, моральних норм 

поведінки і стосунків. Як зазначають учені (І. Зязюн, Л. Крамущенко, І. Кривонос), це 

вияв професійної ідеології педагога, його ціннісного ставлення до педагогічної 

дійсності, її мети, змісту, засобів, суб’єктів [5, с. 422]. 

Ефективність гуманізації освіти визначається сформованістю викладача як 

особистості, як майстра своєї справи.  

Ш. О. Амонашвілі називає основні риси педагогічної майстерності: «Бути 

майстром педагогічної справи – це означає мати вихідну позицію, яка є особистісно-
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гуманною; це – яскрава особистість, мудра, чуйна, доброзичлива і принципова людина; 

це – першодослідник теоре-тичних рекомендацій, який може їх переконливо довести 

або спростувати. Його творчість може збагатити педагогічну науку і практику новими 

висновками, дати початок новим ідеям і підходам» [1, с. 380]. 

В. Сухомлинський відстоював головну філософську ідею свого життя: «Гуманне 

суспільство можуть створити лише мудрі, гуманні люди, а таких людей може виховати 

лише гуманізм. На багатовіковому фундаменті гуманістичних цінностей українського 

народу був розроблений видатним педагогом кодекс людської порядності, який 

забезпечував становлення ціннісних орієнтацій». [5, c. 154]  

В. Сухомлинський зазначив: «Найвищою цінністю, що визначає весь смисл і 

спрямованість виховання, багатогранність виховного впливу педагога і його єдність з 

самовиховання, є людина» [5, с. 150]. На думку педагога-гуманіста, та людина, яка з 

повагою ставиться до себе, з повагою ставиться й до інших людей, до колективу, до 

суспільства. Без цієї здатності неможливі свобода особистості, усвідомлення нею 

гармонії прав та обов'язку, особистого щастя й праці в ім'я блага інших людей. 

Гуманізм – це світогляд, у центрі якого найвищою цінністю і мірилом всього є 

людина.  Для гуманізму пріоритетними є: почуття любові до людей і окремої особи, 

глибока повага до людської гідності, позитивне сприйняття індивідуальних 

особливостей іншої людини, визнання її прав і свобод, бажання співчувати та 

допомагати іншому. 

Слово «гуманізм» походить від лат. «humanus», що означає «людяний», 

«людський». Цей термін найчастіше використовується для визначення прогресивного 

напряму культури суспільства, яке визнає «ставлення до людини як найвищої цінності, 

захист права особистості на свободу, щастя, всебічний розвиток і прояв своїх 

здібностей» [6, с.190]. 

Л. Хоружа у своїй праці зазначила, що «під гуманізмом розуміють відображення 

людяності в усіх багатовимірних проявах особистості, ствердження поваги до неї та її 

цінностей» [6; с. 193]. 

Метою гуманістичної освіти, є не навчання, виховання та формування 

особистості як такі, а допомога, підтримка, захист особистості, розвиток людини в 
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людині, становлення самобутньої особистості, здатної до самореалізації, 

самовиховання, саморозвитку. 

Основним шляхом до внесення у виховний процес гуманізму, є самодисципліна 

педагога та його робота над собою. 

Педагог не повинен, ні в якому разі, ставити себе, свої думки та знання вище 

своїх вихованців. Адже одним із головних завдань, який повинен педагог включити у 

свою роботу з дітьми— це рівність між вихованцем та вихователем. Як казав 

Сухомлинський: «Дитину потрібно ставити на рівні з дорослим, щоб вона 

усвідомлювала свою значущість і з малку вчилась до відповідальності» [5, с.146]. 

Виховання гуманізму і людяності повинно стати одним із завдань діяльності  

педагогічного працівника. 

У працях І. П. Підласого, до особистісних якостей педагога належать «людяність, 

терпеливість, порядність, об’єктивність, щедрість, доброта, висока моральність, 

оптимізм, емоційна врівноваженість, потреба в спілкуванні, інтерес до життя 

вихованців, доброзичливість, самокритичність, дружелюбність, скромність, 

достойність, патріотизм, принциповість, чуйність, емоційна культура і багато інших» 

[4, с. 12]. 

С. У. Гончаренко визначає педагогічну майстерність таким чином: «Це 

характеристика високого рівня педагогічної діяльності. Критеріями педагогічної 

майстерності педагога є гуманність, науковість, педагогічна доцільність, оптимальний 

характер, результативність, демократичність, творчість (оригінальність)» [2, с. 145]. 

Гуманістична спрямованість роботи педагога – одна з головних характеристик 

майстерності педагога, що ґрунтується на основі ціннісних орієнтацій: на себе; на 

засоби педагогічного впливу; на вихованця; на мету педагогічної діяльності  

Сучасна освіта має стати середовищем, де відбувається становлення духовно 

зрілої, вільної особистості, спроможної захищати загальнолюдські цінності, творити 

цілісний гуманний світ. 
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ВПЛИВ ІДЕЙ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ НА РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ 

ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

 

«Учитель – це скрипаль дитячих сердець:  

як поведе смичком, таку мелодію й почує…» 

В. О. Сухомлинський 

У школі все починається з учителя… З такого вчителя, який прагне зрозуміти 

кожну дитину, розібратися в особливостях її характеру, визначити здібності до 

навчання. Учитель не тільки вчить, а й сам вчиться все життя, бо світ швидко 

змінюється, з’являються нові вимоги суспільства до людей, тож і вчитель має йти в 

ногу з часом. Але як би не змінювалися умови і засоби навчання, незмінним 

залишається головне призначення вчителя – навчити своїх учнів бути Людьми… 

Сьогодення вимагає глобальних змін у всьому: в суспільстві, в економіці, у 

політиці, медицині. Та найбільших змін вимагає система освіти. Мова йде не про якісь 

окремі вдосконалення напрямків освіти, а про перехід всієї системи освіти на якісно 

новий рівень розвитку. Національна доктрина розвитку освіти України ставить 
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головним питанням «формування особистості, яка здатна до самоосвіти, саморозвитку, 

самореалізації, вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання 

проблем, критично мислити, прагне змінити на краще своє життя та життя своєї 

країни» [4]. У центрі уваги за доктриною, законами про освіту виступає компетентна, 

конкурентноспроможна, духовна особистість. А розвинути і виховати таку особистість 

можна тільки за допомогою гуманізації освіти. 

Гуманізм – це світогляд, у центрі якого найвищою цінністю є людина. Метою 

гуманістичної освіти буде не навчання , виховання та розвиток особистості, а допомога, 

захист і підтримка людини, розвиток  всього кращого в ній. 

Мета гуманної педагогіки на перший погляд зрозуміла і проста, однак, якщо 

слідувати її законам, складна – одухотворювати, облагороджувати освітній простір, 

вводити в педагогічну свідомість вимір духовності та пов’язані з ним критерії, без яких 

педагогічні процеси втрачають свій моральний стержень, від чого страждають 

насамперед учні, а також їхні батьки та вчителі . Дитина, яка не відчуває до себе любові 

у школі, ніколи школу не полюбить, а отже перебування в ній перетвориться на 

каторгу, що руйнує дитячу душу, деформує майбутнє життя і долю людини. 

Гуманний підхід до дитини полягає в тому, щоб бачити в ній людину, яка росте, 

розвивається, дорослішає; підтримувати в ній прагнення ставати такою. Щоб 

забезпечити розвиток дитини у дорослий світ, слід: поважати її гідність, визнавати її 

права на вибір поведінки, виявляти інтерес до неї, співчувати, співпереживати успіху 

чи невдачі; сприймати як індивідуальність, проголошувати її досягнення та 

достоїнства. Потрібно враховувати активний процес саморозвитку, з повагою ставитися 

до фактів виявлення дитиною своєї власної позиції, її свідоме намагання реалізувати 

свої можливості тощо. 

Звертаючись до історії розвитку гуманної освіти, можна побачити, що гуманізм 

ще з епохи Відродження утверджував повагу до гідності і розуму людини, її права на 

земне щастя, почуття та здібності. Освіта Нового часу ставить вище за все інтереси 

дитини , довіру до неї, її особистих цілей, запитів . Тоді як традиційна освіта керує 

освітнім процесом, гуманістична – ставить у центр виховання особистість дитини як 

найвищу цінність життя. Таке виховання розвиває внутрішній світ дитини, 

міжособистісне спілкування, діалог, допомагає в особистісному зростанні.  
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Ідеал гуманістичного виховання реалізував у 60 – х роках ХХ століття 

український педагог – В. О. Сухомлинський. «Школа, - писав В. О. Сухомлинський, – 

це насамперед учитель. Особистість учителя – наріжний камінь виховання» [ 6 ]. 

У 80 – роках ХХ століття гуманно – особистісний підхід обгрунтував і практично 

реалізував у «Школі життя» відомий грузинський педагог Ш.О.Амонашвілі. «Учитель, 

будь сонцем, що випромінює людське тепло; будь благодатним ґрунтом для розвитку 

людських почуттів; сій знання не лише в пам’яті й свідомості твоїх учнів, але, у першу 

чергу, в їхніх душах і серцях» (Ш. Амонашвілі) [ 1]. 

Поряд з цими іменами стоять імена багатьох видатних педагогів-гуманістів – 

Я.Коменський, К.Ушинський, Й.Песталоцці, М.Монтесорі, К. Дістервег, 

А.С.Макаренко. 

У сучасному значенні Школи втрачена суть духовності й радості, «школа» стала 

назвою навчального закладу, який озброює підростаюче покоління знаннями та 

вміннями.  «Дитина може все», - учитель має сам вірити в цю формулу і навіювати її 

дитині [2, c.29]. 

Дітей потрібно вчити не граючись, а серйозно, з почуттям відповідальності. Це 

вчитель повинен грати так добірно й мистецьки свою роль в освітньому процесі, щоб 

діти вміли здобувати знання з задоволенням і використали  ці знання у подальшому 

житті. 

Ми повинні запропонувати молодому поколінню таку  освіту, котра, з одного 

боку, не буде суперечити внутрішньому образу кожної дитини, а скоріше, навпаки, – 

сприятиме успішному його прояву і становленню; з іншого ж – не суперечитиме й 

сучасним суспільним цінностям, а стане ствердженням у суспільстві вищих людських 

якостей.  

На межі двох епох – минаючої епохи технократизму та наступаючої епохи Серця 

і Духовності – відроджуються найвищі духовні та моральні цінності, відбувається їх 

переоцінка, йде відновлення освітньої сфери у бік духовності, гуманізації, пошуку 

систем розвитку особистості. Цей період межі епох, – коли та епоха, що минає, не хоче 

йти і почуває в собі сили, а та, що настає, – не встигла ще набрати сил, – складний і 

суперечливий. Все це впливає на оновлюючий рух в освітній сфері. 
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В такий складний для освіти час ми забуваємо про педагогічну спадщину 

попередніх поколінь , а, звернувшись до неї, дивуємося, яка вона актуальна і сучасна. 

Ця педагогічна спадщина має велике значення. В сучасній школі вона повинна стати 

тим середовищем, де відбувається становлення духовно зрілої, вільної особистості, 

здатної захищати загальнолюдські цінності, створювати дійсно гуманний світ. І 

головне, у визначенні напрямку до гуманної освіти і виховання залишається  учитель, 

його світогляд, духовна культура, гуманістичне кредо, високі людські якості. 
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СЕКЦІЯ 5-6. НОВІ ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ: ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА. 

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСАД ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ ПРИ ВИКЛАДАННІ 

ОСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН В СЕРЕДНІЙ, СТАРШІЙ ШКОЛІ  ТА В ЗАКЛАДАХ 

ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ – ВИКЛИК СЬОГОДЕННЯ 

 

Дистанційне навчання, яке також називають дистанційною освітою, електронним 

навчанням та онлайн-навчанням, - це форма навчання, в якій викладачі та студенти 

взаємодіють не особисто у межах навчальної аудиторії, а віддалено за допомогою 

сучасних технологій. Ці технології полегшують спілкування у парадигмі студент-

учитель та студент-студент. Таке навчання традиційно було орієнтоване на тих, хто не 

може відвідувати лекції в класі: штатні працівники, військовослужбовці тощо. Однак 

на сьогодні дистанційне навчання стало складовою частиною освітнього світу. 

Доктор філософії Гері А. Берг зазначає, що існує чотири ключові риси, які 

характеризують дистанційне навчання. По-перше, дистанційне навчання здійснюється 

через установи, тобто це академічне навчальне середовище, а не самонавчання чи не 

[2]. 

По-друге, якщо йдеться про міжнародне навчання, то між студентами та 

викладачами може бути різниця в часі, і це певною мірою може їх розділити. Слід 

враховувати даний фактор, щоб навчання залишалося доступним та зручним. 

По-третє, людей у навчальній групі пов’язують інтерактивні телекомунікації. 

Саме інтернет, мобільні телефони та електронна пошта сприяють швидкому 

поширенню дистанційного навчання. 

І останнє, дистанційна освіта, як і будь-яка освіта, створює навчальну групу 

(навчальну спільноту) яка складається зі студентів, викладача та навчальних ресурсів 
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(тобто книг, аудіо, відео та інших матеріалів, які надають студентам доступ до змісту 

навчального матеріалу). 

У соціальних мережах та месенджерах викладачі можуть створити групи. У них 

можна не тільки ділитися навчальними матеріалами, а й вести мотиваційну. роботу. В 

умовах онлайн-навчання це допомагає скоротити дистанцію між студентами та 

викладачами, забезпечує зв’язок студентів між собою та зменшує їхнє почуття ізоляції. 

Але ми також повинні згадати, що переміщення класу в інтернет створює 

додаткове навантаження для вчителів, оскільки їм доводиться включати нові технології 

у процес навчання. На жаль, такими навичками володіють не всі. 

Іншими проблемами дистанційного навчання є відсутність доступу до інтернету, 

низька готовність учнів/студентів та батьків [1]. 

Не всі студенти готові до дистанційного навчання, яке вимагає великої 

самостійності, оскільки вони надовго відокремлені від навчання в класі. Тож, коли 

навчання в класі відновлюється, їх потрібно «перезавантажити», змотивувати до 

навчання. Це може стати викликом для вчителя. 

Дослідження показують, що дистанційне та змішане навчання є ефективним, але 

лише за умови, що і учні/студенти, і викладачі мають можливості та досвід 

використання цих технологій. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗБЕЧЕННЯ ВСІХ УЧАСНИКІВ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЩЕРБАНІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ В УМОВАХ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Пандемія COVID -19 і пов’язані з нею карантинні обмеження поставили нові 

виклики перед усіма учасниками освітнього процесу. Це передбачає, що система освіти 

повинна водночас залишатися гнучкою та ефективною й після того, як епідемія 

коронавірусу піде на спад. Дистанційне навчання є однією з нових реальностей 

сучасного освіти. І відразу виникає гостра потреба у вивченні ступеню психологічного 

комфорту всіх учасників даного навчання. Метою даної статті є опис шляхів і форм 

психологічного забезпечення дистанційної форми навчання в Щербанівському ліцеї. 

Про актуальність обраної проблеми дослідження психологічного забезпечення в 

умовах дистанційного навчання переконливо свідчить потреба як здобувачів освіти, так 

і вчителів адаптуватися до нових умов надання освітніх послуг і вчитися протидіяти 

проявам емоційного вигорання в умовах навчання через Інтернет. Співвідношення 

обсягів роботи в класі віртуальному і реальному та самостійної роботи учнів може  

становити встановлене Болонською системою - 1:2, де перша цифра вказує на час в 

аудиторії, а друга на самостійне виконання завдань і пошук необхідної інформації.[2, 

c.72-74] Безумовно, що таке співвідношення може викликати емоційне перевантаження 

учнів, викликати почуття роздратування, шкодити психічному здоров’ю. Це зумовлено 

віковими особливостями учнів. Посилення ролі дистанційного навчання під час 

самостійної роботи учнів означає сутнісно нову організацію освітнього процесу у 

Щербанівському ліцеї. Передусім воно повинно вибудовуватися таким чином, щоб 

формувати і розвивати творчі здібності, уможливити здатність до інноваційної 
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діяльності учнів через дистанційну форму навчання. Дистанційне навчання докорінно 

відрізняється від традиційних форм навчання.[1, c.128-130] При розгляді дистанційного 

навчання як діяльності, опосередкованої комп'ютерними технологіями, треба 

відзначити, що вона характеризується низкою психологічних особливостей в 

порівнянні з традиційними формами навчання. Використання комп'ютерних технологій 

в дистанційній освіті дозволяє удосконалювати пізнавальні процеси. Ситуація  

дистанційної освіти принципово змінює рольові позиції вчитель-учень. При 

традиційній формі навчання вчитель виступає як інтерпретатор знань. З розширенням 

освітнього простору функцію інтерпретації знань може приймати на себе учень, а 

вчитель виступає координатором цих знань. Він консультує учнів, спрямовує роботу 

пізнавальних процесів. 

Практично в усіх розвинених країнах уряди оголошують розвиток дистанційної 

освіти пріоритетним напрямком і щороку виділяють під ці програми великі гроші. 

Природно, що Сполучені Штати попереду планети всієї. Напевно тому, що в цій країні 

поєдналося все найкраще саме для розвитку такого виду освіти.[ 4, c.165] 

Існують різні психологічні бар'єри спілкування: 

 семантичний бар'єр пов'язаний із вживанням різних значень того самого 

поняття учасниками процесу спілкування; 

 стилістичний бар'єр виникає при невідповідності стилів мовлення 

комунікатора і реципієнта; 

 логічний бар'єр з'являється тоді, коли логіка міркування, запропонована 

комунікатором, дуже складна. 

 Комунікативний бар'єр може перерости і в бар'єр відносин. Це суто 

психологічний феномен, який виникає в процесі спілкування комунікатора і 

реципієнта, коли почуття недовіри та ворожості до комунікатора поширюється і на 

пропоновану ним інформацію.[3, c.111-113] Важливо враховувати те, що будь-яка 

інформація, яка надходить до реципієнта, справляє певний вплив на його поведінку, 

мислення, настановлення. І в окремих випадках комунікативний бар'єр виступає 

психологічним захистом від впливу іншої людини, що виникає в процесі обміну 

інформацією між учасниками спілкування. Таким чином, особистісні характеристики 
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вчителів у системі дистанційної освіти мають важливе значення для забезпечення 

відповідного, психологічного комфорту тим, хто навчається.[5, c. 22] 

Можна виділити такі рівні готовності ліцеїста до самостійної роботи: 

 високий, коли переважає пізнавальна діяльність, дослідницький мотив; 

 проміжний, коли є різні мотиви, актуалізовані різними проблемами; 

 низький, коли переважає зовнішній мотив: необхідність виконати вимогу 

вчителя, щоб не отримати низький балл. 

Отже, за результатами дослідження можна зробити висновки про те, що 

особистість, яка навчається на дистанційній формі навчання, відчуває труднощі у 

встановленні контакту в контексті освітньої системи; вочевидь гірше оцінює вчителів 

за особистісними і професійними якостями; мало піклується про вдосконалення 

навичок самостійної роботи. Образ Я особистості під час дистанційного навчання 

характеризується менш позитивним ставленням до себе, ніж у ситуації традиційного 

навчання. Під час проведення уроків за дистанційної формою навчання учні достовірно 

рідше вважають себе відповідальними, ніж у ситуації традиційного навчання в ліцеї. В 

системі дистанційного навчання достовірно частіше учні приписують відповідальність 

за якість отриманої освіті собі, ніж вчителям. Отже в цілому, основними відмінностями 

та превагами дистанційного навчання від традиційних форм навчання є можливість 

займатися в зручний для себе час, у зручному місці і темпі, нерегламентований відрізок 

часу для освоєння дисципліни, можливість звернення до багатьох джерел навчальної 

інформації (електронним бібліотекам, банкам даних, базам знань і т.п.), спілкування 

через мережу Інтернет та за допомогою електронної пошти, один з одним і з 

вчителями. Використання в освітньому процесі новітніх досягнень інформаційних і 

телекомунікаційних технологій, що навчає і роботі з ними.[] Дистанційне навчання 

розширює і оновлює роль практичного психолога, який повинен координувати 

пізнавальний процес, постійно реагувати на нові виклики і потреби учасників 

освітнього процесу, підвищувати творчу активність і професійну компетентність 

відповідно до вимог часу.  

Отже, результати дослідження дали змогу зробити важливий висновок, а саме 

про необхідність психолого-педагогічного супроводу дистанційного навчання в ліцеї. 

Таким чином, основною психологічною проблемою дистанційного навчання на 
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сьогоднішній день виступає спілкування або емоційна взаємодія між учителями і 

учнями. Формальний підхід до організації та впровадження освітнього процесу в 

системі дистанційного навчання відбувається в «зоні актуального розвитку»; воно 

може стати для учнів невиправдано легким і втратити свій розвиваючий ефект. 

Задоволеність процесом і ефективністю (результатом) навчання достовірно вище в 

учнів, що навчаються в системі традиційного навчання. Ситуація дистанційного 

навчання в набагато більшому ступені фруструє освітні потреби особистості, ніж 

система традиційного навчанняОсновною причиною незадоволеності дитини системою 

дистанційного навчання є брак спілкування з учителем, незадоволення потреби в 

тактильному контакті, особливо в учнів молодших класів. 
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Доценко Г.Г.,  
викладач циклової комісії трудового навчання, 

 образотворчого мистецтва і музики, 
Кременчуцький педагогічний 

коледж імені А.С.Макаренка, 
м. Кременчук 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРАЄЗНАВСТВА ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Актуальність проблеми формування краєзнавчої компетенції молоді на 

сучасному етапі суспільного розвитку визначається перебудовою змісту освіти.  Метою 

освітнього процесу сьогодні є придбання школярами досвіду дослідницької діяльності, 

який набувається в процесі знайомства з краєзнавством. 

Про необхідність використання краєзнавчого матеріалу в навчанні і вихованні 

писали Я.А. Коменський, Ж-Ж. Руссо, А. Дистервег. Цю ідею розвивали 

К.Д. Ушинський, JI.М. Толстой, С.Т. Шацький, В.М. Сорока-Росинський, а також A.C. 

Барков, В.М. Буданов, В.К. Кондаков, М.І. Новиков, Д.Д.  Семенов та ін. 

В останнє десятиліття інтерес до краєзнавчого матеріалу зростає, про що свідчить 

ряд дисертаційних досліджень. 

Полтавщина має величезний потенціал для здійснення виховання особистості 

підростаючого покоління на місцевому матеріалі. 

Проаналізуємо змістовий компонент використання краєзнавчого матеріалу 

Полтавщиини. 

Значний внесок у розвиток вітчизняної науки і культури внесли уродженці 

Полтавщини: 

• український філософ і поет Г. С. Сковорода; 

• публіцист, історик, літературознавець, і громадський діяч 

М. П. Драгоманов; 

• математики М. В. Остроградський, М. А. Дяченко та А. А. Дяченко; 

• вчений у галузі ракетної справи, генерал-лейтенант О. Д. Засядько; 

• військовий діяч, генерал-майор артилерії О. Г. Пащенко; 

• український вчений-винахідник, один з піонерів ракетної техніки й теорії 
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космічних польотів Ю. В. Кондратюк (О. Г. Шаргей), космонавт, двічі Герой 

Радянського Союзу Г. Т. Береговий, в Кременчуці у льотній школі навчався льотчик-

космонавт О. А. Леонов, який першим в світі вийшов у відкритий космос; 

• учений у галузі механіки, конструктор важких танків, тричі Герой 

Соціалістичної Праці М. Л. Духов; 

• фізик-теоретик Д. Д. Іваненко; 

• український орнітолог М. О. Зарудний; 

• агроном А. Є. Зайкевич; 

• письменники: Я. П. Козельський, Л. І. Боровиковський, В. В. Капніст,  І. П. 

Котляревський, М. В. Гоголь, М. Л. Гнєдич, П. Є. Гребінка, Л. І. Глібов, Панас Мирний, 

М. П. Старицький, Олена Пчілка, А.Ю.Тесленко, А. В. Головко, О. Т. Гончар, Ю. П. 

Дольд-Михайлик, П. А. Загребельний, О. Д. Іваненко, О. І. Ковінька, Григорій та Григір 

Тютюнники й ін.; 

• художники: В. Л. Боровиковський, Г. Д. Левицький,  А. М. Мокрицький, 

М. О. Ярошенко, І. В. Зарицький, В. Г. Литвиненко; 

• скульптор і художник Л. В. Позен; 

• архітектор Д. М. Дяченко; 

• український філолог П. Г. Житецький; 

• академіки АН СРСР Б. Д. Греков і В. І. Пічета; 

• академік АН УРСР О. І. Левицький; 

• археолог і нумізмат І. А. Зарецький. 

З Полтавщиною пов'язані різні періоди життя і творчості Т. Г. Шевченка. Повінь 

1830 року у місті Кременчук він описав у творах «Наймичка» і «Капітанша». 

Кременчук вважається колискою українського симфонізму (М. Калачевський – 

автор Першої «Української симфонії». 

Полтавська земля надихала на творчість О. Пушкіна і Т. Шевченка, А. П. Чехова і 

Максима Горького, Мате Залку і Р. М. Рільке, Марка Вовчка і Лесю Українку, 

В. Короленка і В. Маяковського, П. Тичину і В. Сосюру. Тривалий час тут жили і 

творили Давід Гурамішвілі, І. О. Бунін, Шолом-Алейхем. 

В своїй поезії О. Пушкін оспівав саме чарівних полтавок: Наталію та Мотрю 

Кочубей, Анну Керн.  
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Хвилюючий слід у житті та творчості Тараса Шевченка залишили: полтавки - 

Ганна Закревська, Варвара Рєпніна, Марія Максимович. 

З Полтавщииною пов’язано багато імен видатних художників.  

Марія Башкирцева залишила понад 150 картин, 200 рисунків, декілька скульптур. 

Більшість картин після двох виставок, влаштованих у Парижі французьким 

об`єднанням жінок-художниц, було придбано для музеїв Франції та Америки. В музеї 

Ніцци є окремий зал Башкирцевої. Її картини зберігаються в Російському музеї, 

Третяковськії галереї, Дніпропетровському, Саратовському, Харківському музеях. У 

Деканській художній галереї її творчості присвячено окремий зал. А народилась Марія 

Костянтинівна Башкирцева у селі Гайворонці Полтавської губернії. 

Катери́на Васи́лівна Білоку́р (1900-1961) народилася в с. Богданівка, 

Пирятинського повіту Полтавської губернії (тепер Яготинський район Київської 

області) – майстер українського народного декоративного живопису, представниця 

«наївного мистецтва». Три картини Білокур – «Цар-Колос», «Берізка» і «Колгоспне 

поле» – були включені до експозиції радянського мистецтва на Міжнародній виставці в 

Парижі 1954 року. Тут їх побачив Пабло Пікасо. Весь світ облетіли його слова: «Якби 

ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий 

світ!» Він порівнював Катерину з іншою великою художницею-самоучкою – Серафін 

Луїз із Сандлі. 

 Боровиковські: 

Лука Іванович – родоначальник художньої династії. Писав ікони для церков. 

Володимир Лукич (нар. 24 липня 1757 року в м. Миргороді).     Він уславився як 

майстер камерного і парадного портретів. Володимир Боровиковський вирізнявся 

чарівною витонченою манерою написання картин, вишуканою гаммою фарб. 

Найвідоміші його твори — портрети земляків, які займали високі посади у 

Петербурзі. Всього за своє життя майстер зробив близько 160 портретів. Його пензлю 

належать також виконані на рідній землі розписи церков у Миргороді, Кибинцях 

і Романівці. 

Василь Григорович Кричевський – український маляр, архітектор, графік. Був 
патріархом великої родини Кричевських, яка дала українському мистецтву ряд 
видатних особистостей. Батько художників Василя та Миколи, митців, які здобули собі 
розголос особливо за свої праці аквареллю. Дід мисткині Катрі Василівної 
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Кричевської-Росандич. Брат Федіра Кричевського, видатного образотворчого митця і 
педагога. 

Побіч малярства, у якому Василь Кричевський є типовим представником 
ліричного «українського імпресіонізму», графіки, де він зв'язує сучасність із 
здобутками книжкових прикрас 17-18 століть, виконуючи у цьому дусі, між іншими 
цінними працями, проект прийнятого Центральною Радою українського державного 
герба, його вважають творцем нового українського стилю в архітектурі. Він одержав у 
1903 році першу нагороду на конкурсі будинку Полтавського Земства, яке побудоване 
за його планами і стало зразком нового архітектурного стилю (Український 
архітектурний модерн). В Будиноку губернського земства використані елементи 
української народної і церковної архітектури. Особливої виразності споруді надають 
лінії даху з двома вежами, ритми струнких фігурних вікон і колон. Не менш самобутнім 
є інтер’єр будинку: урочисті сходи, скляна стеля, стіни, арки й колони, декоровані 
рослинними орнаментами. Розписи виконані за ескізами Миколи Самокиша, а картини 
написані Сергієм Васильківським. 

У 1912-1913 роках Василь Кричевський керував керамічною школою в 
Миргороді.  

Григорій Григорович М`ясоєдов – російський живописець. Написав у Полтаві 
«Портрет селянської дівчини», «Старий з книгою», «На шляху до знання», «Скелі над 
морем», «Водоспад», та ін. Похований в Полтаві, де прожив останні 20 років. 

Сластіон (Сластьон) Опанас Георгійович (1855-1933) – маляр і графік 
романтично-народницького напряму, етнограф і педагог, видатний ілюстратор творів 
Т. Шевченка. 20 років жив і працював у Миргороді.  

Ярошенко Микола Олександрович (1846-1898). Народився у Полтаві. Значне 
місце у його творчості займають портрети. Він написав їх близько ста. Художника 
цікавили люди інтелектуальної праці: прогресивні письменники, вчені, художники, 
актори, кращі представники сучасності, писати яких Ярошенко вважав своїм 
громадським обов'язком. Учень Крамського, він бачив завдання портретиста 
насамперед у тому, щоб пізнати психологію людини. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Тронько П. Історичне краєзнавство: крок у нове тисячоліття (досвід, 

проблеми, перспективи) / П. Тронько. – К., 2000.  

2.  Халецька Л., Роль краєзнавства у формуванні громадянської та 
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СЕРВІСИ GOOGLE ДЛЯ НАВЧАННЯ 

 

ЧОМУ GOOGLE СЕРВІСИ? 

• Технічна простота створення (Google Classroom, Google Sites) і 

синхронізація всіх інструментів Google  

• Можливість зберігання матеріалів на Google Disk 

• Оперативний зворотний зв'язок і ефективне адміністрування (Blogger, 

GoogleCalendar) 

• Збереження результатів виконання завдань і тестів (learning analytics) 

• Навчальна інформація в мультимедійної інформації (Google підтримує 

будь-який формат: відео, текст, графіка, фото і тд) 

• Створення тестових завдань (Google Classroom + Google Forms) 

• Створення групових завдань, проблемно орієнтованих ( Google Docs, 

Google Presentation) 

• Можливість постійного оновлення навчальних матеріалів 

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОСТОРУ НА 

GOOGLE CLASSROOM ТА ІНШИХ ІНСТРУМЕНТІВ GOOGLEСЕРВІСИ       G SUITE 

FOR EDUCATION 

G Suite for Education - це пакет хмарних сервісів Google, розрахований на 

використання учнями і викладачами. Базовий набір, який серед іншого включає Gmail, 

Календар, Hangouts, Клас можна доповнити іншими сервісами. Сервіси пакету G Suite 

for Education розроблені спеціально для некомерційних освітніх установ. Для них 

установки адміністрації навчального закладу необхідно подати заявку на безкоштовне 

придбання даного пакета сервісів, і після схвалення системою школа, вуз чи інший 

освітній заклад отримує повноцінну хмарну електронну середу. Дане середовище має 
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свої переваги як в адміністративному плані організації навчання, так і в методичному 

аспекті, коли мова йде про використання сервісів Google на уроках. 

Однак, переслідуючи методичні цілі, всіми даними сервісами можна 

скористатися для створення і підтримування персональних курсів в форматі змішаного 

навчання. 

Короткий огляд сервісів, що входять в пакет G Suite for Education 

Для організації навчання: 

Google Сайти - це шаблон для створення сайтів без навичок програмування. є 

кросплатформним сервісом і адаптований під різні гаджети. Можна 

використовувати для створення і публікації динамічної програми курсу, веб-завдань, а 

також дати можливість студентам представити результати своєї спільної / проектної 

роботи. Сайти інтегровані з вмістом у всіх сервісах G Suite: від папок на Диску і файлів 

в Документах до загальних Календарів. 

Google Classroom - альтернатива LMS системам, який дозволяє створювати 

навчальні класи, оцінювати завдання, надавати учням зворотний зв'язок, публікувати 

оголошення, і поширювати навчальні матеріали. Викладач може бачити, хто виконав 

завдання, а хто ще продовжує над ним працювати, а також читати питання і коментарі 

учнів. 

Дидактичні функції Google Classroom: 

1. Організація дистанційного або змішаного навчання; 

2. Розробка індивідуальних веб-завдань; 

3. Забезпечення можливості позааудиторної комунікації викладача з учнями і 

учнів між собою; 

4. Реалізація зворотного зв'язку викладачем. 

5. Можливість поетапної роботи над письмовими завданнями (внесення 

багаторазових правок); 

6. Моніторинг та аналітика прогресу учнів (обмежена в особистому акаунті і 

повна в навчальних закладах) 

Для спільної роботи: 

Google Диск - це хмарний сервіс для зберігання інформації, де можна розмістити 
файли різних типів: текст, зображення, фото, аудіо, відео, презентацію, і так далі. У 
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пакеті G Suite for Education немає обмежень на обсяг збережених файлів, якщо 
використовувати Диск Google як приватна особа, то безкоштовно пропонується 15Гб 
простору, з можливістю купити додатковий простір. 

Google Документи. Дозволяє створювати і редагувати текстові документи. цей 
текстовий редактор дуже схожий на добре всім знайомий Word, але при цьому має ряд 
переваг, таких як спільний доступ, коментування, можливість вставляти різні елементи 
і т.д. 

Google Таблиці. Таблиці, що дозволяють аналізувати і візуалізувати дані. у 
багатьох схожі з Excel, але мають деякі плюси, подібні до плюсами Документів Google, 
а також підтримують безліч звичних нам формул.  

Google Презентації. Ця програма можна розглядати як альтернативу PowerPoint, 
хоча можливостей для редагування тут менше. Зате можливий спільний доступ і 
хмарне зберігання презентацій. 

Для комунікації: 
Пошта Gmail - зручний інтерфейс, управління контактами і завданнями. Для того 

щоб користуватися всіма сервісами Google перш за все необхідно мати саме аккаунт на 
пошті gmail. 

Google Hangouts - хороший аналог для Skype. Додаток для проведення 
відеоконференцій і миттєвого обміну повідомленнями. З питання стабільності, 
розробники стверджують наступне: «Гарантуємо достовірність інформації про Gmail, 
Hangouts, Google Календаря, Диска та Сайтів в 99,9%. Наші фахівці докладають 
максимум зусиль для того, щоб сервіси G Suite працювали стабільно» 

Youtube - крім сервісу, для публікації і пошуку навчальних відео в зв'язці з 
сервісом Google Hangouts - це відмінний варіант для проведення вебінарів. Перевага 
полягає в безкоштовному доступі, понятійному інтерфейсі, можливості робити 
трансляції відкритими для всіх, а також приватними. 

Для планування: 
Google Календар - сервіс для планування зустрічей, подій, занять, здачі завдань, 

контрольних, іспитів. 
Google Keep - безкоштовний сервіс, призначений для створення і зберігання 

заміток. Google Keep доступний у вигляді інтернет-додатки з доступом через будь-який 
сумісний браузер, модуля для браузера Google Chrome і додатків для пристроїв на iOS і 
Android. 
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Додаткові: 
Google Форми. Дозволяють швидко створювати опитування і збирати дані, 

отримувати необхідну зворотний зв'язок від будь-яких учасників процесу навчання. 
Google Малюнки. Дозволяють створювати схеми, діаграми та інші типи 

зображень. 
Google My Maps - зручний сервіс для створення власних інтерактивних карт, 

посилання на карту легко можна вмонтувати  на свій персональний сайт. 

Формати інтерактивних завдань, які можуть бути реалізовані інструментами 

Google 
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https://www.digitalacademy.in.ua/ 

 

 

 
 

ДИСКУСІЇ

КЕЙСИ

МОЗКОВІ 
ШТУРМИ

КВЕСТИІГРИ 
АСОЦІАЦІЇ

ПРОЕКТИ

РОЛЬОВІ 
ІГРИ

https://edu.google.com/products/classroom/apps/?modal_active=none&story-card_activeEl=use-interactive-learning-material
https://edu.google.com/products/classroom/apps/?modal_active=none&story-card_activeEl=use-interactive-learning-material
https://edu.google.com/teaching-resources/?modal_active=none&topic=creativity-tools
https://www.digitalacademy.in.ua/


267 
 

Кіндякова Н.Г., 
викладач інформатики, 

Кременчуцький педагогічний коледж  
імені А.С. Макаренка, 

м. Кременчук 
Кеслер Я.О. 

здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня 
 «молодший спеціаліст», 

Кременчуцький педагогічний коледж  
імені А.С.Макаренка, 

м. Кременчук 
 

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У ФОРМУВАННІ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ  

УЧНІВ НА УРОЦІ МУЗИКИ 

 

На формування успішної особистості впливає багато чинників, один з яких є 

формування творчих здібностей, розвиток мислення, уяви та вміння розуміти інших. 

Поряд із поняттям «творчість» стоїть поняття «креативність». Креативність – це 

здатність створювати і знаходити нові оригінальні ідеї, що не вкладаються у  прийняті 

схеми мислення, уміння успішно вирішувати поставлені завдання нестандартними 

методами, а також здатність вирішувати проблеми, що виникають всередині статичних 

систем.[1] 

Ми живемо у сучасному світі, світі комп’ютерних технологій. І комп’ютер є один 

із чинників, що зараз впливає на формування творчих здібностей учнів. Завдяки ньому 

діти дізнаються про творчість значно більше і також можуть використовувати 

комп’ютерну техніку для створення музики розвиваючи творче мислення та 

креативність.  

Використання ІКТ на заняттях з музики дає ряд переваг 

 розкриває творче мислення; 

 підвищує мотивацію; 

 надає можливість вибору власного темпу роботи; 

 забезпечує індивідуальний підхід при виборі завдань; 

 дозволяє власноруч моделювати процеси; 

 відкриває доступ до різних інформаційних джерел. 
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ІКТ одна із основних видів креативних технологій, важливою властивістю якої є 

інтерактивність, що надає користувачеві можливість зворотного зв'язку, та підвищує 

зацікавленість до предмету. Використання засобів ІКТ при проведенні уроків надає 

вчителю можливість використання більш широкого спектру  прийомів та методів при 

проведенні уроків, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу. Особливо актуальним є 

використання комп’ютерних засобів в умовах карантину при переведенні навчального 

процесу на  дистанційну та змішані форми.  

Позитивні сторони використання ІКТ у музиці на період карантину: 

 забезпечує кращий рівень взаємодії між учнем і матеріалом; 

 дозволяє використання ресурсів мереж для організації взаємодії «вчитель-

учень» та «учень-учень»; 

 сприяє мотивації та зацікавленості учнів; 

 інформацію легко передавати, оновлювати та конвертувати в інші формати. 

Але разом з перевагами існують і недоліки: 

 доступ до частини матеріалів є платним; 

 потрібне додаткове обладнання (колонки, мікрофон, навушники); 

 для деяких учнів інформація з екрана сприймається важче; 

 незначна кількість мультимедійних програм українською мовою. 

Вчитель також при підготовці  до уроку, підборі матеріалу має опановувати  нові 

для програмні засоби. 

Наприклад, комп’ютери у музиці можуть бути використані як МІДІ-секвенсери, 

для друку і редагування нот, для запису і редагування цифрового аудіосигналу та для 

створення акомпонементу. Секвенсери - це найбільш широка сфера застосування 

комп'ютерів в музичній освіті.[2] 

Під час запису пісні на комп’ютері можна змінювати аранжування, змінювати 

тональність самої пісні та голосу. Ці можливості дозволяють спробувати власні сили 

навіть тим, у кого немає музичної освіти. 

Ефективність використання комп’ютерної техніки у формуванні творчих 

здібностей учнів буде значно вищою, якщо навчальний процес забезпечити спеціально 

підготовленими педагогічними програмними засобами. Поки що немає достатньої 

кількості програмних засобів, котрі відповідали б повній мірі вимогам навчальної 



269 
 

програми. Але в мережі є програмні засоби, які можуть бути  використані. Наведемо 

приклади засобів для організації учнівської діяльності: 

Drum Pad Machin (Рисунок 1.) – мікшерний пульт, з яким 

створення музики стане улюбленою справою. Підійде навіть 

новачкам Пульт допоможе створити бітбокс, музику з різних 

звуків, а також створювати біти для репа. Вперше відкривши 

додаток, ви зможете подивитися відео уроки, які допоможуть 

зорієнтуватися новачкам. [3] 

Walk Band (Рисунок 2.) - кишеньковий 

оркестр, який є серією симуляторів музичних 

інструментів для смарт-пристроїв. 

Розширений вибір інструментів дозволить 

отримати досвід гри в групі. Доступні 

клавішні інструменти, а також гітари, 

барабани і драм-машина. Всі інструменти використовують реалістичні звуки. 

Для створювання музики вчителем стануть у нагоді такі програми: 

FruityLoops—популярних програм, яку можна встановити як на ПК, так і на 

смартфоні. Програма має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, велику колекцію плагінів та 

ефектів, тому використовується для створення міксів. 

Cakewalk SONAR– цікавий програмий продукт його використовують як новачки, 

так і професійні музиканти. Що важливо, програма має простий та зрозумілий 

інтерфейс, тому з неї легко починати. 

Ableton Suite – не зважаючи на складний інтерфейсом, гідна уваги. Вона 

дозволить створювати як мікси, так і аналоги інструментальної музики. Тут можна 

обробити запис голосу, створити треки у різних стилях. 

Програми для запису голосу: 

Audacity - цей безкоштовний музичний софт. За його допомогою можна не лише 

записати голос, але й вирізати потрібні частин файлу, здійснити його просте 

редагування. 

GoldWave - професійний редактор, допоможе записати вокал. До додатку можна 

Рисунок 1 

Рисунок 2 
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завантажити трек із будь-якого носія, додати ефекти, відновити пошкоджені записи, а 

також — конвертувати файли звукових формати. 

Для того, щоб програмні засоби в навчальному процесі були доцільними й 

ефективними важливо, щоб вони містили необхідну інформацію подану в цікавій 

формі, були послідовними, відповідали віковим особливостям учнів. 

Висновки. Комп’ютерні засоби дозволяють також знівелювати досить обмежений 

набір шкільних музичних інстркментів. Таким чином, використання ІКТ у діяльності 

музичного педагога дозволить активізувати навчальний процес, створить передумови 

для розкриття творчого потенціалу як учнів так і вчителя.  
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ОНЛАЙН-ТЕСТИ ЯК ОСНОВНА ФОРМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ В УМОВАХ 

ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 

 

Найважливішим аспектом будь-якої освітньої діяльності є система контролю 

знань – одна з найбільш трудомістких і відповідальних операцій у навчанні. Серед 

різних видів контролю тестування відіграє провідну роль.  

https://uk.wikipedia.org/
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Тестування – це спосіб визначення рівня знань і вмінь студентів за допомогою 

спеціальних тестових завдань, як правило, у вигляді запитань або задач [1, с. 7]. 

Тестовий контроль слугує засобом діагностики труднощів матеріалу, мірилом 

визначення навченості студента, способом прогнозування успішності чи неуспішності 

навчання в цілому. У цьому контексті слушним є зауваження Л. Дрібної, яка твердить, 

що тестування серед інших сучасних форм контролю забезпечує оптимальну 

ефективність і надійність оцінки навчальних досягнень студентів [2].  

З розвитком сучасних технологій, поширенням і доступністю Інтернет-зв’язку 

відкриваються унікальні можливості для освіти. Інтернет стає не лише невичерпною 

скарбницею освітньої інформації, а й джерелом активної інтелектуальної діяльності 

викладача та студента.  

В умовах упровадження дистанційного та змішаного навчання перед педагогами 

постала гостра потреба – організувати процес безперервного навчання зручно, не 

обмежуючись часом і простором, постійно перевіряти якість та рівень засвоєння 

матеріалу. 

Дієвим інструментом, який допоможе викладачам вирішити ці завдання, є 

проведення онлайн-тестування, яке здійснюється у формі самостійного діалогу 

студента з онлайн-сервісом за комп’ютером з можливістю запам'ятовування 

результатів тестування. 

Онлайн-тести, порівняно з іншими методиками оцінювання, мають безліч 

переваг, що і робить їх надзвичайно популярними в сьогоденні: 

- можливість залучити всіх студентів до співпраці; 

- швидкість перевірки та отримання результатів навчальних досягнень;  

- перевірка може охоплювати одразу декілька тем і розділів; 

- об’єктивна оцінка рівня засвоєння навчального матеріалу; 

- чітке виявлення прогалин у знаннях; 

- однакові умови для всіх здобувачів освіти; 

- економія часу на перевірку [1, с. 56]. 

Для створення тестів можна використовувати багато доступних і безкоштовних 

онлайн-сервісів та платформ, які полегшать підготовку і проведення тестування. 

Найпопулярніші з них такі: 
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Майстер-Тест (http://master-test.net/uk) – безкоштовний освітній Інтернет-сервіс 

для створення тестів та проведення онлайн-тестування На сторінках сайту немає зайвої 

інформації, яка буде відволікати користувача від проходження тесту. Цей сервіс має 

незначний недолік: при включенні в тест такого типу запитання як співвідношення, 

правильні відповіді на нього іноді можуть відображатися некоректно в браузері Internet 

Explorer, тому краще використовувати браузер Opera чи Google Chrome.  

«На Урок» (https://naurok.com.ua/test) – освітній проєкт, який дозволяє 

створювати інтерактивні завдання для контролю знань і залучення учнів до активної 

роботи у класі та вдома. Ви створюєте тест потрібного вам формату в повністю 

українськомовному середовищі, поширюєте його серед дітей за допомогою посилання 

та коду. Діти виконують завдання у заданий період, після чого система проведе 

фактично миттєві підрахунки, які допоможуть визначити реальний рівень знань 

дитини. І все це безкоштовно. 

Всеосвіта (https://vseosvita.ua/test) – спільнота активних освітян. Конструктор 

онлайн-тестів на платформі відрізняється зрозумілим функціоналом створення та 

проходження тестів. Завдяки зручному інтерфейсу навіть людина без спеціальних 

навичок може легко опанувати сервіс і почати використовувати у власній професійній 

практиці. 

Кahoot! (https://kahoot.com/) – мобільний сервіс, ігрова платформа, що дозволяє не 

тільки формувати різноманітні тести, проводити онлайн-вікторини, а й створювати 

навчальні ігри, використовуючи смартфони учнів, що зробить навчання ще цікавішим і 

захопливішим. Ресурс безкоштовний, проте потребує реєстрації. 

Easy TestMaker (https://www.easytestmaker.com/) – це онлайн-генератор, який 

дозволяє створювати тести різних типів – як з варіантами відповідей, так і такі, що 

потребують стилої розгорнутої відповіді, передбачають заповнення пропусків, 

визначення правильної чи хибної відповіді. Сформовані тести можуть бути завантажені 

у вигляді документа Micrsoft Word або PDF. Опубліковані онлайн-тести оцінюються 

автоматично, тому можна швидко отримати оцінку та дізнатися, як відповіли 

респонденти. Передбачений безкоштовний ознайомлювальний період. 

ClassMarker (https://www.classmarker.com/) – сервіс, що дозволяє створювати 

різноманітні тести, використовуючи необмежену кількість запитань і відповідей, 

http://master-test.net/uk
https://naurok.com.ua/test
https://vseosvita.ua/test
https://kahoot.com/
https://www.easytestmaker.com/
https://www.classmarker.com/
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передивлятися результати оцінювання, аналізувати статистику. Можна реєструвати 

користувачів у групах. Ресурс дає можливість миттєво отримувати результат 

оцінювання і за потреби показувати його користувачеві або приховувати. 

Передбачений безкоштовний професійний план для онлайн-тестування – до 100 тестів, 

проведених на місяць 

Google Forms– досить простий та зручний інструментарій від корпорації Google 

для створення тестів і опитувань. Ресурс безкоштовний. Потребує встановлення 

плагіну Flubaroo і наявності аккаунту Google. Дозволяє створювати завдання різних 

форматів (наприклад, з одним або кількома варіантами відповіді або з вибором 

відповіді зі списку), додавати зображення та відео YouTube, формувати і зберігати 

документи, в яких фіксуватимуться результати оцінювання. Посилання для заповнення 

форми можна надіслати електронною поштою або вбудувати форму у власний сайт чи 

блог. 

Усі перелічені сервіси є автоматизованими системами онлайн-тестування, метою 

яких є забезпечити викладача доступним інструментом для організації та проведення 

контролю знань й обробки результатів тестування. Такі системи (кожна відповідно до 

своїх потужностей) дозволяють створювати довільну кількість тестів з потрібною 

кількістю питань, задавати свій алгоритм аналізу результатів тестування, переглядати 

результати кожного користувача, повторно призначати вже виконані студентами тести 

й порівнювати результати. 

Таким чином, сучасні технології дозволяють виводити тестування на новий 

рівень – в онлайн-середовище. Використання онлайн-тестів під час дистанційного та 

змішаного навчання – це вимога інформаційного суспільства, ефективний шлях 

оптимізації системи діагностики та контролю знань, умінь та навичок з фахових 

дисциплін, що пропонує додаткові можливості як студенту, так і викладачу [3, с. 75]. 

Кожному педагогу, який працює в напрямку опанування й використання освітніх 

інновацій, онлайн-сервіси для створення тестів як перспективна педагогічна технологія 

обов’язково стануть у нагоді.  

Зрозуміло, що проектування тестів потребує значних витрат часу. Але розроблена 

викладачем система тестових завдань з певної навчальної теми у подальшому 
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призводить до суттєвого скорочення часу на контроль за навчальною діяльністю 

студентів.  
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ 

ПРИ ВИКЛАДАННІ БІОЛОГІЇ 

 

На сучасному етапі школа має виховувати творчу особистість, упевнену у своїх 

силах, здатну до саморозвитку, самовиховання та самоосвіти. Для здійснення цього 

завдання вчитель повинен бути не тільки носієм інформації, але й педагогом, 

психологом, здатним здійснювати адекватну психологічну підтримку і корекцію 

особистості, яка формується в такий непростий період розвитку суспільства. 

Учитель повинен формувати в учнів надію, що вони самі здатні керувати своїм 

життям, допомогти навчитися приймати рішення, розвинути в собі сильні боки 

характеру, справлятися зі стресами – усе це є підґрунтям розвитку творчої людини, яка 

спроможна орієнтуватися в сучасному світі [4]. 

Тому, метою діяльності сучасних вчителів має стати пошук і створення системи 

методів та прийомів роботи, що формують в учнів здатність самостійно отримувати 

http://intkonf.org/dribna-lv-testuvannya-yak-zasib-kontrolyu-yakosti-navchannya-inozemniy-movi/
http://intkonf.org/dribna-lv-testuvannya-yak-zasib-kontrolyu-yakosti-navchannya-inozemniy-movi/
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знання і головне мати бажання застосовувати отриманні знання у своєму житті. 

Сьогодні перед педагогічною наукою стоїть проблема, як збільшити зацікавленість 

учнів? Що потрібно зробити, щоб кожен урок став цікавим? Від чого відштовхуватись 

у системі роботи з вдосконалення уроку?  

Відповідаючи на запитання про зміст поняття ‘ ‘гуманна педагогіка’’, сам Ш. 

Амонашвілі каже: ”Ця педагогіка сприймає дитину такою, як вона є, погоджується з її 

природою. Вона бачить у дитині її безмежність, усвідомлює її комічність і веде, готує її 

до служіння людству протягом усього життя. Вона затверджує особистість в дитині 

шляхом виявлення її свобідної волі й будує педагогічні системи, процесуальність яких 

визначає любов учителя, оптимізм, високодуховна моральність. Вона заохочує 

педагогічну творчість і закликає до педагогічного мистецтва. Головною метою 

гуманної педагогіки стає виховання Благородної Людини, Благородної Особистості, 

Благородного Громадянина. Школа Життя наголошена в концепції гуманної 

педагогіки, веде дитину через осягнення цінностей свого народу, своєї нації, своєї 

країни, Батьківщини до осягнення загальнолюдських цінностей; через розвиток почуття 

громадянськості до відчуття планетарної співпричетності.” [1] 

Гуманістичний підхід полягає в тому, що учитель оптимістично мислить про 

школярів, ставиться до них як до самостійних суб’єктів, здатних діяти за власним 

вибором, бажанням, переконаннями. Інакше кажучи, вчитель виходить із того, що у 

кожного учня і його вчинках є особистісний зміст і особистісна значущість, на які 

необхідно спиратись у виховному процесі. А якщо такий особистісний смисл відсутній, 

слід допомогти учневі його знайти. На думку Ш. Амонашвілі, виховувати дитину 

гуманно, це, по-перше, створювати найкращі умови для її цілеспрямованості 

особистісного, соціального і педагогічного значущого розвитку, виховання, збагачення 

знаннями і досвідом, по-друге, керувати цим процесом у злагоді з потребами 

міцнющих внутрішніх сил, враховуючи позиції самої дитини, її інтересів. У навчанні 

широко використовуються методичні прийоми, за допомогою яких збільшуються 

можливості варіативного застосування методів, підвищується їхня ефективність  

У методиці біології методичний прийом розглядається як окрема дія вчителя або 

учня, що входить до складу методу. Прийом виступає і як допоміжний елемент методу 

навчання, обумовлений видом навчальної операції і засобами навчання [1, c.497]. 



276 
 

Методичні прийоми – це елементи того чи іншого, методу, що відбивають окремі 

дії вчителя і учнів у процесі викладання. Серед них розрізняють логічні, організаційні 

та технічні. Постановка проблемного питання, яке треба розглядати, встановлення рис 

подібності та відмінності, висновки, узагальнення – все це приклади логічних 

прийомів. 

Розповідь, лекція, бесіда супроводжуються малюнком на дошці, кресленням 

схеми, записом нових термінів, визначень. Це графічні прийоми, що збагачують слово 

вчителя графічним образом, допомагають виділити потрібне питання, привернути 

увагу до основного змісту. Використовуються також логічні прийоми, що вимагають 

проведення аналізу явищ, узагальнення і систематизації фактів, формулювання 

висновків [2]. 

Оволодіння учнів логічними прийомами веде до підвищення якості їхніх знань. 
В основі логічних прийомів лежать розумові операції, тому оволодіння ними 
свідчить про сформованість інтелектуальних умінь, про розвиток школярів. 
Застосування всієї різноманітності методичних прийомів сприяє збагаченню 

методів навчання біології, більш ефективному їхньому використанню з метою міцного 
засвоєння учнями системи біологічних знань, в оволодінні уміннями, а також у 
вирішенні завдань виховання учнів.  

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні 
подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, 
інтерактивні уроки (уроки - «суди», урок - дискусійна група, уроки з навчанням одних 
учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео - уроки, прес-конференції, 
ділові ігри тощо.  

Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, екскурсії і 
т. д. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються теми доповідей 
учнів, основні напрями самостійної роботи. На навчальній екскурсії учні отримують 
знання, знайомлячись із експонатами в музеї, з роботою механізмів на підприємстві, 
спостерігаючи за різноманітними процесами, що відбуваються у природі.  

На уроках біології використання прийомів гуманної педагогіки означає  діяти 
взаємно з учнями. 

Спрямовуючи зусилля на формування позитивного, стійкого, усвідомленого 
ставлення учнів до навчального процесу, створюючи емоційно - позитивну атмосферу в 
класі, педагогу уміло допомагати дітям не розчаровуватися, не розгубити впевненості.  
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Виховувати в школярів відповідальність перед колективом за свої успіхи, успіхи 
класу, вчити їх радіти досягненням інших, переживати радість за успіхи товаришів. 

Гуманно - особистісний підхід до учнів полягає у створенні відповідних умов і 
застосуванні специфічних прийомів перевірки й оцінювання. Створити атмосферу 
максимальної доброзичливості [5]. 

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео -уроку) 
за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують 
самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу. 

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у 
змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту 
та окремих предметів протягом навчального року. 

Вибір прийомів і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 
конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних 
результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.    Використання 
прийомів гуманної педагогіки при викладанні біології, спонукають до активної 
самостійної пізнавальної діяльності, вивчення додаткової літератури, розвитку 
відповідальності в дитини.  

Уроки-подорожування, уроки-дослідження зацікавлюють дітей, чиї інтереси 
мають романтичну, фантастичну спрямованість. Пов’язані з виконанням ролей, 
відповідним оформленням, умовами проведення, витівками. [4]. 

Використання різноманітних засобів і прийомів  навчання : робота в парах, малих 
групах, „обмін думками”,  „мікрофон”, „незакінчені речення”, „виправ  помилку”, 
„наведи приклади”, дозволяє, щоб на уроках панувала атмосфера доброзичливості, 
взаємопідтримки, обміну знаннями, ідеями, способами діяльності між усіма 
учасниками навчального процесу. 

Використання прийомів гуманної педагогіки дає змогу вивести сучасний урок 
біології на якісно новий рівень, оскільки активізує процес навчання шляхом 
використання нових привабливих форм подання навчальної інформації, залучає 
школярів до активної пізнавальної діяльності завдяки новизні та нетрадиційності 
викладання нового матеріалу  [3]. 

Отже, в сучасному сьогоденні необхідною умовою  використання прийомів 
гуманної педагогіки, якісного навчання учнів на уроках є насамперед врахування 
психологічних та вікових особливостей учнів та пошук новітніх, нетрадиційних, 
цікавих методів викладання матеріалу, заохочення учнів до співпраці, до самостійного 
пошуку відповідей на проблемні питання, стимулювання до співпраці в колективі та 
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наголошення на необхідності розширення свого кругозору, розвитку себе,як 
особистості [4].  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Амонашвили Ш. А. Размышления о гуманной педагогике. Москва: 

Издательский дом Шалвы Амонашвили, 1995. 497с. 

2. Барна М.М., Похила Л.С., Яцук Г.Ф. Біологія для допитливих. – Тернопіль: 

Богдан, 2000. 

3. Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання; М-во 

освіти і науки, молоді та спорту України, Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – К. : 

Центр учбової літератури, 2012. – 239 с. 

4. Іванова О. Навчаємо критично мислити // http://osvita.ua 

5. Шабанова Ю.О., Осипов А.О., Сутність і принципи гуманної педагогіки 

вищої школи. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Сер. 

«Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2014. №2(8). 

 

Левченко С.В., 
викладач психолого-педагогічних дисциплін, 

Коростишівський педагогічний фаховий  
коледж імені І.Я. Франка,  

м. Коростишів 
Нідзелик В.А., 

здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»,  
Коростишівський педагогічний фаховий 

коледж імені І.Я.Франка  
Житомирської обласної ради, 

м.Коростишів 
 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ – СУКУПНІСТЬ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

«Добрий розум робить легким будь-який спосіб життя.  

Як черевик і ступня не обернені врізнобіч,  

так і нахил душі створює відповідне до себе життя». 

(Г.Сковорода) 

Дистанційне навчання – це один із викликів карантину, який потребує віддачі та 

опанування нових знань. Воно викликало певні складнощі для всіх учасників 

http://osvita.ua/
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освітнього процесу: вчителів, студентів, учнів та батьків. Організувати якісне навчання 

з використанням цифрових технологій, надихати й мотивувати учнів, давати раду 

технічним проблемам виявилось зовсім не просто. Але Україна не виняток - жодна 

держава, жодна освітня система у світі не була готова до цього. 

Дистанційне навчання - це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, 

навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за 

опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у 

спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних 

та інформаційно-комунікаційних технологій. 

Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у 

навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми або 

освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти. 

Завданням дистанційного навчання є забезпечення громадянам можливості 

реалізації конституційного права на здобуття освіти. [1, с. 2] 

Дистанційна форма навчання передбачає доступ до інтернету, технічне 

забезпечення (комп’ютер, планшет, смартфон тощо) в усіх учасників освітнього 

процесу, а також те, що вчителі володіють технологіями дистанційного навчання. [2, с. 

4] 

Сьогодні весь світ перебуває в умовах необхідності працювати по-іншому. 

Важливі підтримка й допомога. Занадто високі вимоги до «віртуального ідеального» 

учня, а також відсутність чіткої нормативно-правової бази в умовах існування багатьох 

інших освітніх проблем щодо впровадження дистанційного навчання не сприяють 

ефективному вирішенню проблеми. [2, с. 228] 

Дистанційне навчання дасть результати, лише якщо буде посильним для всіх 

учасників освітнього процесу. 

Вчитель зобов’язаний виконувати освітню програму для досягнення учнями 

передбачених результатів навчання, тобто надавати інформацію щодо обсягу та змісту 

навчального матеріалу, завдань на його закріплення, перевіряти й оцінювати їх та 

надавати відгуки на виконані завдання. Саме вчитель співпрацює з усіма учасниками 

освітнього процесу. Він має розуміти мету, план виконуваних завдань, інструментарій 

для праці, її обсяг та методику оцінювання виконаної роботи. 
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Учні мають опрацьовувати навчальні матеріали для оволодіння відповідними 

компетентностями та досягнення передбачених освітньою програмою результатів 

навчання, дотримуючись принципу академічної доброчесності. Зі свого боку, батьки 

зобов’язані забезпечити належні умови для навчання, сприяти виконанню дитиною 

завдань та досягненню передбачених результатів. 

Для будь-якого навчання комунікація є невід’ємним складником педагогічного 

процесу. Від рівня комунікації залежить її ефективність, і дистанційне навчання тут не 

виняток.  

Складністю дистанційного навчання є не тільки стимулювання учнів до 

внутрішньої роботи, а й можливість розгортання діалогу, який дозволяє учням 

висловлювати найрізноманітніші пропозиції. Основна мета комунікації полягає в 

залученні та мотивації учасників до навчання. 

У дистанційному режимі багато видів традиційної мотивації працюють не так 

ефективно, як в очній школі. 

Діалог між учителями й учнями є важливим у ході як письмового, так і усного 

онлайн-спілкування. При цьому необхідно, щоб учень чи учениця отримували якісний 

зворотний зв’язок, це додатковий стимул та мотивація. При роботі в групі або спільноті 

вчителю/вчительці необхідно створювати для окремого учня або учениці ситуації 

успіху поруч з однолітками. [3, с. 5] 

Найстійкішою мотивацією є внутрішня (когнітивна), тобто мотивація 

усвідомленої дії. У дистанційному навчанні вона відіграє головну роль. 

Якщо використовувати складну інформацію без урахування вікових і 

психологічних особливостей дитини, давати великий обсяг завдань одразу на тривалий 

період, це не сприяє внутрішній мотивації дитини. Завдання вчителя - зробити матеріал 

максимально доступним, цікавим, наочним і таким, що стимулюватиме до розширення 

знань. Завжди більш виграшними є ілюстровані онлайн-уроки, що спонукають дитину 

до співтворчості, пошуку, перетворюють її на дослідника. Зворотний зв’язок з 

учителем — важливий фактор засвоєння знань. Дитина повинна бачити свої успіхи і 

вчитися працювати над помилками. 
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Дистанційне навчання базується на принципі гнучкості місця, часу, темпу та 

траєкторії навчання, і використати ці переваги. Можливість впливати на деякі аспекти 

свого навчання підвищує внутрішню мотивацію учнів. 

Кожен учитель, стикаючись із викликом організації дистанційного навчання, має 

скоригувати власні календарно-тематичні плани, оптимізувати матеріал та очікувані 

результати, заплановані на період дистанційного навчання. 

У ході планування навантаження кожного заняття слід мати на увазі, що 

самостійне опрацювання матеріалу учнями триває довше, аніж виклад цього матеріалу 

вчителем/ вчителькою. Варто скоротити, наскільки це можливо, обсяг матеріалу. Якщо 

клас успішно і швидко засвоює скорочений матеріал, можна поступово додати вилучені 

теми. 

Дистанційне навчання створює нові виклики для дотримання норм і правил 

академічної доброчесності. Для учнівства виникає можливість списування, для 

вчительства постає проблема справедливого оцінювання. Певні педагогічні прийоми 

можуть спонукати дітей чесно й самостійно виконувати завдання, якщо вчитель: 

заохочуватиме і хвалитиме дітей, коли бачитиме, що робота виконана самостійно, хоч і 

не ідеально; даватиме робочі завдання, де рівень складності наростає від елементарного 

до дуже складного; даватиме індивідуальні завдання кожному хоча б раз на кілька 

тижнів, можна вибірково; даватиме завдання з готовими відповідями з проханням 

спробувати спочатку виконати завдання самостійно, не підглядаючи, а якщо щось 

незрозуміло — звернутися за роз’ясненнями до вчителя/вчительки. 

Але найголовніша профілактика списування — розумна помірність 

навантаження. Часто діти списують через надмірну кількість завдань, особливо якщо 

вправи затеоретизовані й одноманітні. Учителям, особливо під час дистанційного 

навчання, коли учні значну кількість матеріалу мають опанувати самостійно, варто 

чітко вимірювати і прогнозувати час. 

Отже, дистанційне навчання новий виклик для системи освіти. Воно вимагає 

нових знань та умінь, швидкого реагування, обрання дієвих онлайн-інструментів для 

проведення уроків, при чому як від вчителів, так і від учнів. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС  

ЯК ШЛЯХ ДО РОЗВИТКУ ОСВІТИ 

 

Протягом останніх двох десятків років, відбувається процес переходу від 

традиційного навчання до навчання на базі комп’ютерних технологій. Це стало 

можливим здебільшого з розвитком мережі Інтернет та on-line технологій, що дало 

можливість надсилати необхідну кількість даних з одного кінця світу в інший, вільно 

вести дискусії з іншими користувачами мережі в online режимі і розміщувати 

інформацію на Інтернет-сайтах, роблячи її доступною для всіх бажаючих. 

Під «дистанційним навчанням» В. Ю. Биков та В. М. Кухаренко [6, с. 9] розуміють 

форму організації навчального процесу, за якої її активні учасники (об’єкт і суб’єкт 

навчання) досягають цілей навчання, здійснюючи навчальну взаємодію принципово й 

переважно екстериторіально (тобто на відстані, яка не дозволяє і не передбачає 

безпосередньо навчальну взаємодію учасників віч-на-віч інакше, ніж коли учасники 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#n18
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територіально перебувають поза межами можливої безпосередньої навчальної взаємодії та 

коли в процесі навчання їхня особиста присутність у певних навчальних приміщеннях 

закладу освіти не є обов’язковою). 

Дистанційне навчання включає в себе сучасні форми і методи конструювання та 
відображення змісту навчання, елементи модульного і комп’ютерного навчання, теорії 
та практики, самостійної роботи учнів, застосування у навчанні сучасних 
інформаційних технологій, комп’ютерів, телекомунікацій і являє собою 
цілеспрямований інтерактивний процес взаємодії учнів і викладачів-модераторів.  

Одним із найбільш динамічно розвинутих напрямів відкритої освіти є 
дистанційна освіта (ДО), яка дозволяє реалізувати такі принципи:  

– доступність навчання, а саме подолання фізичних обмежень людини, 
розширення аудиторії учнів;  

– індивідуальна спрямованість навчання, створення комфортних умов для 
школярів і вчителів, урахування індивідуальних психологічних особливостей 
(сприйняття, пам’яті, мислення), індивідуальний темп навчання;  

– розвиток інформаційної культури, навичок роботи із сучасними засобами 
інформатизації і телекомунікації;  

– соціалізація навчання, врахування особистісно-комунікативних особливостей 
учнів [4; 1]. 

Зручність навчання за допомогою online технологій важко переоцінити. 
Найяскравішим прикладом цього може бути одночасний доступ студентів до 
практично необмеженої кількості інформації. Доступ до інтернет дозволяє 
інтерактивно оволодівати знаннями і дослідженнями. 

Нині все частіше online навчання інтегрується в традиційне. Воно доповнює його, 
даючи можливість усім студентам у повній мірі оволодіти предметом у залежності від 
їхнього рівня та здібностей. Також, у деяких випадках, такий спосіб дозволяє 
«відставшим» студентам наздогнати освітній процес. Даний підхід спрямований на 
досягнення найвищої ефективності, що було б неможливим за класичного підходу до 
навчання. Online засоби можуть застосовуватися як під час заняття, наприклад для 
пояснення певної теми, так і в позанавчальний час для виконання домашнього завдання 
студентами або поглиблення їхніх знань [7, c. 319]. Тому online засоби є невід’ємною 
частиною дистанційного навчання. 

Перші кроки до розвитку ДО в освітніх закладах Україні були зроблені ще 
наприкінці 90-х років. У лютому 1998 р. Верховна Рада прийняла Закон України «Про 
національну програму інформатизації» [2], в якому формулюються задачі з 
інформатизації освіти та визначаються напрямки їх реалізації. 
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Проте розвиток дистанційної освіти в Україні розпочався значно пізніше ніж у 

країнах Західної Європи, і здійснювався в умовах низького рівня інформатизації 

українського суспільства, незначної кількості оснащення комп’ютерною технікою шкіл 

України та відсутності спеціалізованих методик дистанційного навчання. Теоретичні, 

практичні та соціальні аспекти дистанційної освіти розроблені в нашій країні 

недостатньо. Кількість наукових організацій та вищих закладів освіти України, які 

активно розробляють або використовують відповідні курси дистанційного навчання, 

досить незначна. 

Дистанційне навчання – це прогресивна педагогічна технологія, яка ґрунтується 

на сучасних досягненнях у галузі інформаційних та телекомунікаційних технологій. На 

думку В. Г. Кременя [3, с. 48], дистанційна форма освіти – реакція на зовнішні зміни, 

які відбуваються через об’єктивні тенденції глобалізації, підвищення динаміки 

соціально-економічного розвитку, бурхливий розвиток інформаційних і 

телекомунікаційних технологій. Упровадження дистанційного навчання надзвичайно 

актуальне в зв’язку з підготовкою і перепідготовкою фахівців по всій території України 

з використанням мінімальних коштів. 

Дистанційне навчання у різних формах та модифікаціях надає можливість 

отримувати освіту за місцем проживання, у процесі виробничої діяльності, можливість 

організації процесу самоосвіти, планування та здійснення індивідуальної освітньої 

траєкторії залежно від власних можливостей і потреб, поширює коло людей, яким 

доступні всі види освітніх ресурсів поза віковими, соціальними обмеженнями, станом 

здоров’я, підвищує соціальну та професійну мобільність населення. Воно надає учням 

доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищує ефективність самостійної 

роботи, дає абсолютно нові можливості для творчого самовираження, знаходження та 

закріплення різних навичок, а викладачам у свою чергу дозволяє реалізовувати 

абсолютно нові форми і методи навчання із застосування концептуального і 

математичного моделювання явищ і процесів. 

Багато науковців називають дистанційну форму навчання «освітньою системою 

ХХІ сторіччя» [5, с. 29]. 

Особливо актуальною тема дистанційного навчання стала у 2020 році, в зв’язку з 

масовим закриттям закладів освіти на карантин. Саме дистанційне навчання, в якому задіяні 
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онлайн-системи, дає можливість здобувати навчання вдома.  

Однак, чимало викладачів, які володіють власною, відпрацьованою роками 

сталою системою навчання, вважають дистанційну освіту неповноцінною через 

неможливість відстежувати дії учнів під час дистанційного виконання певного 

завдання, через що складно об’єктивно дати оцінку знань. Виникають труднощі 

реалізації комунікаційного зв’язку під час перенесення навчального приміщення у 

віртуальний простір. 

Головним завданням дистанційного навчання є розвиток творчих та 

інтелектуальних здібностей людини за допомогою відкритого і вільного використання 

всіх освітніх ресурсів і програм, у тому числі, доступних в Інтернеті. А оскільки Інтернет 

– це світова інформаційна мережа, то вона може бути однією із засобів дистанційного 

навчання, тому що її дані допоможуть учням (і викладачам) створити повну інформаційну 

картину з питань, що їх цікавлять. 

Зважаючи на викладене вище, можна зробити висновок, що розвиток 

дистанційного навчання буде продовжуватися і вдосконалюватися із розвитком 

інтернет-технологій і вдосконаленням методів дистанційного навчання. 
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імені І. Я. Франка (м. Коростишів). 

Матвіїшин У. І., здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

(м. Дрогобич). 

Матяшук В. П., кандидат історичних наук, завідувач кафедри освітньої політики 

Львівського обласного інституту ППО, Голова ГО «Львівський обласний центр 

гуманної педагогіки», Лицар гуманної педагогіки (м. Львів). 

Мельник Н. М., здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені І. Франка (м. Дрогобич). 

Мороз Л. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (м. Суми). 

Москаленко Л. М., завідувач Комунальної установи Сумського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітньї школи І ступеня – дошкільного навчального закладу 

№9 «Веснянка» (м.Суми). 

Московець Л. П., асистент кафедри педагогіки та психології початкової освіти 

Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка, секретар Полтавського 
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обласного осередку ВГО асоціації гуманної педагогіки та психології, "Учитель 

гуманної педагогіки" (м. Кременчук). 

Мудра М. В. здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені І. Франка (м. Дрогобич). 

Мудра І. І., директор Хмельницької спеціалізованої школи І ст. №30 

(м. Хмельницький). 

Нагорний Я. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (м. Хмельницький). 

Непорада  І. М., асистент кафедри педагогіки та психології початкової освіти 

Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка, член Полтавського 

обласного осередку ВГО асоціації гуманної педагогіки та психології (м. Кременчук). 

Нідзелик В. А., здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І. Я. Франка 

(м. Коростишів). 

Носкіна Л. М., викладач Кременчуцького педагогічного коледжу 

імені А. С. Макаренка (м. Кременчук). 

Носкіна Н. О., викладач Кременчуцького педагогічного коледжу 

імені А. С. Макаренка (м. Кременчук). 

Олійник І. О., старший викладач кафедри педагогіки та психології початкової освіти 

Кременчуцького педагогічного коледжу імеені А.С.Макаренка, голова Полтавського 

обласного осередку ВГО асоціації гуманної педагогіки та психології (м. Кременчук). 

Орел Г. В., вихователь гуртожитку Коростишівського педагогічного фахового 

коледжу імені І. Я. Франка (м. Коростишів). 

Осадча Т. В., викладач-методист, викладач методик початкової освіти КЗ 

«Нікопольського фахового педагогічного коледжу»ДОР (м. Нікополь). 

Павлушко Г. А., студентка Коростишівського педагогічного фахового коледжу 

імені І. Я. Франка (м. Коростишів). 

Пирога Г. В., здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич). 

Попик О. Т., здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені І. Франка (м. Дрогобич). 
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Пшенишна О. О., здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка (м. Кременчук). 

Райпаші Т. Р., здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич). 

Реуцька Л. В., здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Кременчуцького 

педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка (м. Кременчук). 

Самодрин А. П., доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології 

ПУ "Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» (м. Дніпро). 

Самойленко О. А., доктор педагогічних наук, викладач соціально-економічних 

дисциплін Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І. Я. Франка 

(м. Коростишів). 

Сеник Т. О., здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич). 

Сердюк Л. М., викладач соціально-економічних дисциплін Коростишівського 

педагогічного фахового коледжу імені І. Я. Франка (м. Коростишів). 

Сиплива О. А., здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич). 

Сироїд Р. Б., здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич). 

Скоропльот Н. А, викладач української філології Кременчуцького педагогічного 

коледжу імені А. С. Макаренка (м. Кременчук). 

Сливка І. В., здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, (м. Дрогобич). 

Смерчинська Т. М., старший вчитель, заступник директора з НВР, учитель 

зарубіжної літератури Солоницької ЗОШ І-ІІІ ступенів (с. Солониця). 

Станіславчук Ю. О., здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

(м. Дрогобич). 

Стець О. В., здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич). 
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Стручинська М. М., здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

(м. Дрогобич). 

Тристан А. О., директор Пирятинського закладу дошкільної освіти «Сонечко» 

(м. Пирятин). 

Федорович А. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та 

дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка (м. Дрогобич). 

Федота М. В., учитель української мови та літератури Гориславського НВК 

Піщанської сільської ради (с. Гориславці). 

Харко О. М., здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич) 

Хріник Є. О., аспірант кафедри дошкільної освіти Криворізького державного 

педагогічного університету (м. Нікополь). 

Шайкова А. Л., викладач психології Коростишівського педагогічного фахового 

коледжу імені І. Я. Франка (м. Коростишів). 

Шахіна І. Ю., канд. пед. наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних 

технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського (м. Вінниця). 

Ярема Л. М., здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич). 

Ярова Т. П., старший викладач образотворчого мистецтва Кременчуцького 

педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка (м. Кременчук). 
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