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ІДЕЇ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ
Наталя Абдула
студентка ІІІ курсу
педагогічний факультет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Звєкова В.К.
Однією з ознак сьогоднішнього українського суспільства є процес
знецінення національних духовних традицій, деградації духовних ідеалів,
культурної самосвідомості. Нетерпимість, неповага до іншої культури і
віросповідання, дискримінація та міжособистісні протистояння пронизують всі
сфери суспільного життя.
Ідеї Декларації принципів толерантності, проголошені Генеральною
конференцією ЮНЕСКО у 1995 році, ще не стали основою суспільного життя
світової спільноти. Тому глобальні проблеми сучасності висувають вимогу
необхідності збереження цілісності і різноманіття сучасного світу як запоруку
подальшого розвитку людства. Ідея культивування і входження до широкого
вжитку поняття толерантності гаряче підтримується світовою спільнотою,
оскільки саме вона стає реальним засобом подолання сучасного міжнародного
екстремізму і тероризму. Особливого значення набуває проблема виховання
толерантності саме в полікультурному просторі в початкових класах.
У структурі духовних цінностей важливе місце належить толерантності як
умові реалізації принципів загальнолюдської моралі. Виховання толерантності
має посідати головне місце в процесі підготовки молоді до успішної взаємодії в
полікультурному суспільстві для подолання явищ національної або етнічної
зверхності, для попередження ворожості між людьми, а також для формування
високих моральних критеріїв.
Аналіз наукової літератури з філософії, культурології, історії, соціології, а
також психології і педагогіки свідчить, що до толерантності, взаємної поваги і
співробітництва закликали гуманісти Ф. М. Вольтер, А. Дістервег, Дж. Локк,
А. Маслоу, П. Рікер, К. Роджерс, В. Сухомлинський та ін. Проблемою
толерантності займалися О. Асмолов, Р. Бернс, В. Біблер, Б. Гершунський,
В. Золотухін, А. Погодіна, Б. Ріердон, Г. Солдатова, М. Уолцер. У працях
Р. Валітової, О. Газмана, Б. Гершунського, О. Гриви, В. Лекторського,
М. Мчедлова, В. Тішкова, В. Шаліна розкриваються положення про роль та
місце толерантності в суспільному житті.
На сьогодні існує значна кількість наукових праць, присвячених
проблемам полікультурної освіти (Г. Ващенко, О. Джуринський, Г. Дмитрієв),
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ідеї формування етнічної ідентичності і культури міжнаціонального спілкування
(В. Борисов, В. Заслуженюк) та окремим аспектам з виховання толерантності:
(О. Асмолов, Л. Байбородова, Т. Білоус, О. Бурлак, Р. Валітова, О. Волошина,
О. Грива, О. Клепцова, Е. Койкова, Ф. Малхозова, О. Матієнко, А. Погодіна,
М. Рожков, Г. Солдатова, Ю. Тодорцева, К. Фопель, Л. Шайгерова, О. Шарова,
Г. Шеламова, А. Ширванян та ін.). Проте проблема виховання толерантності
молодших школярів в умовах полікультурного освітнього простору, а також
розроблення методичних рекомендацій щодо втілення системи виховання
толерантності не набули спеціального розгляду. Вирішення деяких аспектів
зазначеної проблеми можна знайти в роботах О. Брянцевої, С. Герасимова,
Л. Ільченко, Е. Койкової, О. Крушельницької, О. Матієнко. Всі дослідники
звертають увагу на необхідність спрямованості особистісного розвитку
вихованців в дусі терпимості і поваги до інших культур [3, с. 3-5].
Мета статті – ідеї виховання абсолютної толерантності в умовах
полікультурної освіти в початкових класах.
Сучасний освітній простір початкової ланки характеризується
поліетнічністю, полікультурністю, а також поліконфесійністю. Цей факт має
знайти відображення у принципах виховання та спрямувати концептуальні
підходи до побудови змісту, форм та методів виховної роботи з дітьми. Це
означає, що полікультурна освіта стає фундаментом, на якому будується
формування уявлень дітей про толерантну модель поведінки. Цей факт можна
пояснити насиченістю полікультурної освіти елементами усної народної
творчості, відомостями про побут і звичаї різних народів, об’єктами матеріальної
і духовної культури різних народів, відомостями про загальноприйняті у
суспільстві норми спілкування між людьми як з однаковим способом мислення,
так із різним менталітетом, знаннями моральних правил поведінки та
можливістю отримання досвіду толерантної поведінки.
Щодо виховання толерантності на початковому етапі шкільної освіти, то
воно передбачає створення таких умов, які б надали дитині можливість
позитивно сприймати і приймати особливості проявів полікультурного простору.
Вирішенню зазначеної проблеми в значній мірі сприяє розроблення теоретичної
моделі виховання толерантності молодших школярів в умовах полікультурного
освітнього простору [18, с. 2-6].
У науковому світі вважають за краще говорити про різні типи
толерантності, які, так чи інакше, ставляться до виховання. Крім освітньої
толерантності пропонується виділяти толерантність етнічну, міжетнічну,
міжнаціональну, расову, релігійну тощо
Як вважають деякі дослідники, поняття етнічної толерантності
безпосередньо відображає процес взаємодії і взаємовпливу культур. У
колективній монографії російських вчених «Формування толерантної
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особистості в поліетнічному освітньому середовищі» в якості дефініцій етнічної
толерантності визначені готовність представників тієї чи іншої етногрупи
контактувати з іншими етнокультури, що виражається у взаємній терпимості при
взаємному визнанні та повазі культурних відмінностей і способу життя [4].
Виховання толерантності в багатонаціональному середовищі відіграє
особливу роль, будучи педагогічним імперативом і умовою виживання
багатополярним поліетнічних спільнот, механізмом, за допомогою якого
можливо успішно запустити емоційну, психологічну, духовну консолідацію
багатонаціональних соціумів. Цим пояснюються зусилля, які робляться в
багатокультурних і багатоетнічних суспільствах для формування високої
толерантності.
Виховання толерантності, що розуміється як терпимість щодо інших
культур і етносів, – лише нижня сходинка однією з цілей полікультурної освіти.
Так що помітні гасла типу «закоханим можеш ти не бути, але толерантним бути
зобов'язаний» красиві, але недостатні в педагогічному відношенні. За
вихованням терпимості повинні слідувати розуміння, повага і, нарешті, активна
співпраця. Освітня стратегія виховання толерантності передбачає позитивне
ставлення до етнічної проблематики, відторгнення всіляких проявів расизму,
ксенофобії, бачення навколишнього багатонаціонального соціуму без будь-яких
відтінків, а виключно в чорно-білому кольорі [ 19, с. 138–144].
Для полікультурної освіти неприйнятна ідея абсолютної толерантності. Ця
ідея не тільки неможлива, але і соціально небезпечна, оскільки передбачає
виховання граничного конформізму або готовності поступитися принципами
толерантності. Тим часом в учнів треба виховати активне неприйняття
соціальної несправедливості, ксенофобії та націоналізму [1, с. 2–6].
Початкові методики виховання толерантності порівняно нескладні. Однак
для систематичного виховання толерантності такі епізодичні прийоми
недостатні. Необхідний кропіткий і постійний тренінг толерантності. Так,
чималу роль відіграють методики педагогічної риторики, коли педагог формує у
своїх підопічних толерантність через повідомлення інформації, яка говорить
сама за себе, а також шляхом інтерпретації тих чи інших фактів в ході дискусій.
При цьому мова вчителя повинна сприйматися як еталон, відповідний змістовно
й емоційно тій чи іншій ситуації подібних дискусій [4, с. 11-14].
Вивчення проблеми толерантності дозволяє стверджувати, що
соціокультурний, етичний і філософський аспекти толерантності наразі більш
вивчені у порівняні з педагогічним. В дисертації було визначено, що існує
взаємозв’язок між сучасними вимогами суспільства в гармонійних мирних
стосунках і недостатньою розробленістю проблеми виховання толерантності
молодших школярів в умовах полікультурного простору причиною чому є
відсутність цілісної системної концепції виховання толерантності молодших
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школярів, відсутність діагностичної роботи, критеріїв, показників сформованості
толерантності молодших школярів.
Теоретично обґрунтовано такі педагогічні ідеї підвищення ефективності
процесу виховання толерантності молодших школярів в умовах полікультурного
освітнього простору: впровадження в навчально-виховний процес початкової
школи методики виховання толерантності молодших школярів, спрямованої на
ознайомлення з культурою, звичаями і традиціями різних народів, яка включає
методи і прийоми, що сприяють вихованню толерантної свідомості молодших
школярів; стимулювання появи емоційного задоволення від процесу взаємодії і
спілкування із представниками інших культурних звичок і традицій; організація
спільної діяльності учнів з метою формування досвіду суспільної поведінки і
розвитку таких якостей особистості молодшого школяра як співдружність,
привітне спілкування, підтримка, турботливе ставлення один до одного;
формування вміння критичного осмислення власних поглядів і адекватної
оцінки власної поведінки у відношенні до іншої людини.
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ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЯ
В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Наталя Боднар
канд. пед. наук, доцент
Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна
З урахуванням важливості глибокої перебудови всього змісту навчальновиховного процесу, на сучасному етапі гуманізації освіти провідне місце
належить мовній освіті та мовленнєвій підготовці дітей. При цьому завданням
сучасної освіти постає реалізація якісно нових підходів до організації навчання
та виховання підростаючого покоління на основі творчого використання
новітніх вітчизняних і зарубіжних концепцій та технологій, що задовольняють
запити особистості й суспільства, особливо в галузі інтеграції осіб з обмеженими
можливостями в активне життя.
Загальновідомо, що навчання, виховання й розвиток дітей є безперервним
процесом формування особистості, що відбувається значною мірою завдяки
мові, оскільки вона є важливим знаряддям людини в процесі взаємодії і
спілкування.
Проблема розвитку мовлення завжди привертала увагу вчених-лінгвістів,
логопедів, методистів і вчителів-практиків (О. Бєляєв, А. Богуш, Н. Бояркова,
Ф. Буслаєв, Л. Варзацька, А. Каніщенко, О. Кошелева, Л. Кутенко, М. Пентилюк,
Є. Соботович, В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін.), адже мовленнєвий
розвиток одночасно є показником розвитку особистості, її духовних надбань.
Беззаперечним є той факт, що мовлення визнається основним
комунікативним засобом, адже дозволяє отримувати і передавати великий обсяг
інформації, яка має значне змістовне навантаження або фіксує в собі те, що
неможливо сприйняти за допомогою органів чуттів (абстрактні поняття, окремі
явища, закони, правила). Письмове мовлення надає людині змогу дізнатися, як
жили, що думали і робили люди попередніх поколінь, передати іншим свої
думки і почуття.
Мовлення тісно пов’язане з психічним життям людини: мисленням,
уявою, емоціями, волею та ін. Відомо, що мовлення є одним із головних
показників розвитку дитини та реалізує основні потреби людини:
комунікативну, інформативну, пізнавальну (розвивальну).
Існує багато визначень терміну «мовлення». Так, мовлення – це конкретне
говоріння, що протікає у часі та оформлене у звукову або письмову форму.
Мовлення – це сукупність мовленнєвих дій, кожна з яких має власну мету та
випливає із загальної мети спілкування [3, с. 4-5].
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За своїм значенням, мовлення має багатофункціональний характер та є
засобом спілкування, мислення, носієм інформації (письмові тексти) та засобом
регуляції й управління поведінкою. Крім того, мовлення є поліморфною
діяльністю та може бути представлене в різних формах: зовнішній і внутрішній,
монологічній і діалогічній, письмовій та усній. Всі форми мовлення
взаємопов’язані між собою, проте за своїм призначенням вони не однакові. Так,
зовнішнє (експресивне) мовлення є засобом спілкування, тоді як внутрішнє
(імпресивне) – засобом мислення. Письмове мовлення найчастіше виступає
способом передачі інформації. Монологічне мовлення обслуговує процес
однобічного, а діалогічне – двобічного обміну інформацією.
Усне мовлення – це мовлення, що вимовляється, звучить та функціонує
навколо нас. За визначенням А. Баранника, це «вербальне (словесне)
узагальнення за допомогою мовних засобів, що сприймаються на слух» [1,
с. 305].
Усне мовлення може бути зовнішнім і внутрішнім. Уперше поняття
внутрішнього і зовнішнього мовлення сформулював Л. Виготський. Зовнішнє
мовленням реалізується в діалогічній та монологічній формах, тобто виражене у
звуках та має звукове відтворення.
Внутрішнє мовлення виступає механізмом розумової діяльності людини, є
беззвучним, основні функції якого – опрацювання й усвідомлення інформації,
планування майбутнього мовленнєвого висловлювання. Людина користується
внутрішнім мовленням, коли щось обмірковує, планує свої дії, не контактуючи
при цьому з іншими людьми. За своєю структурою внутрішнє мовлення дуже
скорочене й уривчасте. Воно породжується потребою, адже перш ніж виразити
щось в усній чи письмовій формі, необхідно спланувати своє висловлювання,
окреслити основні контури, побудувати схему міркування. Обидва різновиди
мовлення – зовнішнє та внутрішнє – перебувають у тісному взаємозв’язку та
постійних взаємопереходах [4].
Згідно сучасними психологічними дослідженнями, порушення розвитку
мовлення дітей є однією з форм складного когнітивного дефекту, сутність якого
полягає у вибірковому розладі мовленнєвої функції та зумовлених ним
відхиленнях позамовних функцій і процесів.
Задля визначення порушень мовленнєвого розвитку застосовують різні
терміни: розлади, дефекти, недоліки та патологія мовлення, недорозвиток і
недорозвинення мовлення, відхилення в мовленні та ін., які, однак, не є
тотожними.
Порушення мовлення – це термін для позначення відхилень від
мовленнєвої норми, прийнятої в мовному середовищі, що частково або повністю
перешкоджають
мовленнєвому
спілкуванню,
обмежують
можливості
пізнавального розвитку та соціокультурної адаптації [2, с. 70]. До недоліків
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розвитку мовлення належать відхилення від нормального формування мовних
засобів спілкування. Під поняттям «недоліки мовленнєвого розвитку» розуміють
недоліки усного та порушення писемного мовлення.
В основі подолання проблеми мовленнєвого недорозвитку в дітей лежить
розуміння співвідношення мови і мовлення. Ці терміни часто розглядають як
синонімічні, хоча в сучасних психолого-лінгвістичних дослідженнях
відзначають суттєві відмінності цих понять. Так, мову розглядають як систему
об'єктивно наявних, суспільно зумовлених знаків, що співвідносять зміст понять
і типове звучання, а також систему правил їх використання і поєднання. Будьяка особа оволодіває мовою, її складовими (фонетикою, лексикою, граматикою),
навчається говорити і писати тощо. Цей процес впливає на всі аспекти психіки
людини, є умовою формування її свідомості. Тоді як мовлення – це мова в дії, т.т.
психофізіологічний процес реалізації мови. Отже, мова є засобом спілкування, а
мовлення – процесом спілкування.
Під час формування усного мовлення виокремлюють етапи орієнтування,
одночасного планування (програмування), мовленнєвої реалізації та контролю
[1, с. 305].
У процесі мовленнєвого досвіду в дитини формується здатність до
мовлення, що, на думку О. Леонтьєва, відбувається на основі вроджених
психофізіологічних особливостей людини та під впливом мовленнєвого
спілкування.
Лінгвістична здатність (здібність) – це сукупність мовленнєвих навичок
та умінь, що сформувалися на основі повноцінних передумов їх розвитку.
Розрізняють чотири види мовленнєвих умінь: для усного мовлення – аудіювання
(слухання і розуміння) й говоріння, для писемного мовлення – читання і письмо.
Компонентами лінгвістичної здатності, за С. Коноплястою, є:
– добре розвинута вербальна пам'ять, що виявляється в процесі швидкого
утворення словесних асоціацій;
– швидкість і легкість утворення функціонально-лінгвістичних
узагальнень, що забезпечують формування «відчуття правильності» мовлення [2,
с. 72].
З точки зору лінгвістики, усне мовлення як складний і багатогранний
процес розглядає такі аспекти мовленнєвої діяльності, як-от:
– фонетичний (звуки мовлення, що дозволяють розрізняти слова в
загальному потоці звуків);
– лексико-граматичний (слова, фрази, повідомлення);
– мелодико-інтонаційний (інтонація, голос, тембр);
– темпо-ритмічний (темп і ритм висловлювання).
Залежно від браку того чи іншого компонента розрізняють такі види
мовленнєвих порушень:
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1) фонетичні – неправильне вимовляння одного чи кількох звуків
(сонорних, шиплячих, свистячих; твердих та м'яких, глухих та дзвінких
приголосних звуків тощо);
2) лексико-граматичні, що характеризуються збіднілим активним та
пасивним словником, неправильним узгодженням слів, не договорюванням,
перестановкою, неправильним вживанням прийменників тощо;
3) мелодико-інтонаційні, що спостерігаються в процесі неправильної
постановки наголосів (логічного і граматичного), а також порушення, пов'язані з
силою, висотою, тембром голосу;
4) темпо-ритмічні, що характеризуються прискореним, уповільненим,
переривчастим темпом вимовляння;
5) порушення писемного мовлення:
- порушення читання (заміна і плутання звуків, читання по літерах,
перекручування звукоскладової структури слова, нерозуміння прочитаного,
аграматизми та ін.);
- порушення письма (неправильне перекодування фонем у графеми,
недописування, пропуски та заміни літер у слові тощо).
За визначенням С. Коноплястої та Т. Сак, задля нормального розвитку в
дітей мовлення необхідно дотримуватися певних умов:
1) розвиток фонематичного слуху і формування навичок правильної
вимови фонем рідної мови;
2) оволодіння словниковим запасом і правилами синтаксису, активне
засвоєння яких починається в ранньому дитинстві та закінчується в
передшкільному віці. Під час навчання в школі відбувається вдосконалення
набутих навичок на основі засвоєння писемного мовлення;
3) оволодіння змістовним аспектом мовлення [2, с. 76].
Таким чином, у психічному розвитку дитини мовлення відіграє провідну
роль, реалізуючи комунікативну, узагальнюючу й регулюючу функції. Розвиток
мовлення і словникового запасу дітей, оволодіння багатствами рідної мови
складає один з основних елементів формування особистості, засвоєння
вироблених цінностей національної культури, що тісно пов'язано з
інтелектуальним, морально-етичним й естетичним розвитком та є пріоритетним
напрямом у мовленнєвому вихованні й навчанні дітей. Створення мовленнєвого
середовища, спеціальна організація мовленнєвих ситуацій у навчальновиховному процесі є головними умовами успішної роботи з розвитку та корекції
усного мовлення дітей.
Література:
1. Баранник Д. Х. Усне монологічне мовлення: дис. на здобуття наук.
ступеня д-ра. філолог. наук / Д. Х. Баранник. – К., 1969. – 380 с.
14

Актуальні проблеми професійного розвитку фахівців соціономічної сфери в системі
неперервної освіти

2. Конопляста С. Ю. Логопсихологія: навчальний посібник /
С. Ю. Конопляста, Т. В. Сак. – К. : Знання, 2012. – 293 с.
3. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика / М. І. Пентилюк. – К. : Вежа,
1994. – 240 с.
4. Соботович Е. Ф. Нарушения речевого развития у детей и пути их
коррекции / Е. Ф. Соботович. – К. : ІСДО, 2005. – 204 с.

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА
Тетяна Бріцкан
студентка V курсу
педагогічний факультет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Іванова Д.Г.
Уроки природознавства у молодшій школі готують дітей до вивчення
навчальних курсів даної освітньої галузі в старших класах. Ця підготовка
здійснюється як по лінії змісту, так і по лінії розвитку особистісних якостей і
навичок навчальної праці. Серед останніх особливо відзначаємо такі специфічні
навички, як уміння працювати з науковим текстом, передавати свої наукові
знання у зв’язному оповіданні, самоконтроль, вміння спостерігати природні
об'єкти, виконувати практичні роботи і ставити досліди, користуватися
лабораторним обладнанням, приладами та інструментами. Важливу роль для
успішного вивчення в майбутньому природничих навчальних предметів грають і
в певній мірі розвинені особистісні якості, наприклад мислення і специфічна
мова, комунікативні якості, спостережливість [1, с. 104].
У контексті інноваційних підходів на уроках природознавства щодо
формування та розвитку творчих здібностей молодших школярів часто
використовується проектна діяльність або метод проектів.
Під проектною діяльністю розуміється спільна творча або ігрова
діяльність, що має спільну мету і узгоджені методи діяльності. Її неодмінною
умовою є наявність уявлень про кінцевий продукт діяльності та етапів його
досягнення [5, с. 212].
Мета проектної діяльності в початковій школі – озброєння учня
інструментарієм для вирішення проблем, пошуку і досліджень в життєвих
ситуаціях. В основній школі вона покликана сприяти становленню
індивідуальної освітньої траєкторії учнів.
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У початковій школі проектна діяльність може бути індивідуальною або
колективною і здійснюватися як на уроках з різних предметів, так і в процесі
позаурочної роботи. Провідна роль в організації проектної діяльності належить
керівникові. Це може бути вчитель, батьки або керівник шкільного гуртка.
Залежно від мети та виду діяльності виділяють наступні види проектів:
1. Інформаційні. Мета виконання проектів – збір інформації про об’єкт або
явище, його аналіз, узагальнення фактів, подання аудиторії у формі доповіді,
реферату, газети; проведення ігор-конференцій, виступ перед однолітками,
школою, батьками.
2. Практичні проекти. Орієнтиром таких проектів є соціальні інтереси
дітей, а результатом – соціально значуща справа: проект екологічної стежки,
випуск довідника-визначника місцевих рослин для малюків.
3. Творчі проекти, у яких немає чіткої структури. Вони реалізуються
відповідно до жанру результату та інтересів дітей, тому заздалегідь прогнозують
підсумки і форму їх подання (свято, драматичний спектакль, випуск газети і
т.д.). Найбільш типові проекти свят можуть бути присвячені певній тематиці чи
проблемі, як, наприклад «День лісу».
4. Дослідницькі проекти. Вони включають методи експериментального
наукового дослідження: аргументацію актуальності теми; визначення проблеми,
мети, об'єкта, предмета, завдань дослідження; висування припущення (гіпотези),
що перевіряється дослідним шляхом; обговорення результатів, формулювання
висновків [2, с. 93].
Виділяють наступні етапи створення проекту:
1 етап. Аналіз ситуації, формулювання задуму, мети: аналіз ситуації,
щодо якої виникає потреба створити новий продукт (формулювання ідеї
проектування); конкретизація проблеми (формулювання мети проектування);
висування гіпотез розв’язання проблеми; переклад проблеми в задачу;
2 етап. Реалізація проекту: планування етапів виконання проекту;
обговорення можливих засобів вирішення завдань; підбір методів дослідження;
проведення дослідження; власне реалізація проекту.
3 етап. Підготовка готового продукту: обговорення способів оформлення
кінцевих результатів (презентацій, захисту, творчих звітів, переглядів та ін.);
збір, систематизація та аналіз отриманих результатів; підведення підсумків,
оформлення результатів, їх презентація.
Розглянемо також особливості аудіовізуальних засобів навчання як
інноваційного підходу формування та розвиток творчих здібностей молодших
школярів на уроках природознавства. Ці засоби навчання можуть передавати
інформацію через слуховий аналізатор.
Навчальні фільми допомагають побачити динаміку розвитку природних
процесів. За 10-15 хвилин демонстрації кінофільму учні засвоюють обсяг
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інформації, що розрахована на цілий урок. Це доводить, що навчальні фільми
економлять час і підвищують продуктивність педагогічної праці, при
необхідності вчитель може зменшити швидкість або прискорити перегляд,
зупинити або повернути кадр [4, с. 104].
Звукові засоби навчання – це записи звуків природи: шуму морського
прибою, шелесту листя, голосів птахів, звірів та ін. На уроках можна
використовувати і аудіозаписи винаходів відомих вчених або уривки з оповідань
про природу, подорожі і т. ін.
До цих засобів навчання пред’являються вимоги, подібні до вимог до
словесних методів навчання: тривалість прослуховування не повинна бути
більше 3-5 хвилин; вчитель повинен попередньо ознайомитися із записом,
вибрати матеріал, необхідний при вивченні поточної теми, визначити час і місце
прослуховування на уроці; потрібно скласти питання або завдання до вибраного
для уроку фрагменту для того, щоб діти цілеспрямовано слухали запис; після
прослуховування діти відповідають на запитання вчителя, роблять висновки.
В останні роки розробляються цифрові освітні ресурси для початкової
школи, які покликані збільшити ефективність засвоєння природничо-наукових
знань. Варто зазначити, що учитель також здатний і самостійно підготувати
наочну презентацію до уроку за допомогою комп’ютера.
Щодо вимог до створення презентацій уроку, при використанні на уроці
комп'ютера слід дотримуватись ряду вимог до презентацій уроків в Power Point
або в іншому додатку для презентацій. Комп’ютер і програми є лише
навчальними засобами, тому вони повинні бути використані суворо за
необхідності. Не можна виводити на екран текст або малюнок, які учень може
отримати з іншого джерела (наприклад заходів, підручника, географічної карти і
ін.). Не можна просто дублювати інформацію за допомогою комп'ютера, який в
даному випадку перестає бути ефективним засобом, а стає лише «набридливим»
інструментом.
Основною перевагою уроку з використанням комп’ютера є
інтерактивність. Виходячи з цього, добре, коли необхідні сторінки чи файли
відкриваються у потрібний момент в певному порядку (з використанням
відповідної кнопки або посилання). Те ж саме відноситься і до деяких малюнків
чи звукових фрагментів, які повинні бути використані лише у потрібний момент
[2, с. 118].
Всі сучасні школи повинні мати навчально-дослідні ділянки для
постійного використання з метою виховання в учнів інтересу до творчості, праці
і розвитку у них первинних умінь і навичок з даних сфер діяльності. Наприклад,
на пришкільній ділянці проводиться дослідницька робота, на основі якої у дітей
формуються природничі вміння.
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Навчально-дослідна ділянка для початкової школи виділяється як
самостійний відділ. По можливості він повинен бути розташований на рівній
поверхні, добре освітлений і захищений від панівних вітрів будівлею школи або
живою огорожею. Площа ділянки залежить насамперед від кількості учнів. В
цілому земельна площа, яка обробляється вручну одним учнем, не повинна
перевищувати 2-4 квадратних метрів.
Екскурсія – це інноваційна форма організації навчальної діяльності, яка
дозволяє проводити спостереження і вивчати природні процеси в природних
умовах. Методичні вимоги до проведення екскурсій передбачають наступне:
1. Екскурсія повинна бути попередньо підготовлена.
2. На екскурсії вчитель повинен говорити лише про те, що може показати і
не перетворювати її в лекцію під відкритим небом. Слід уникати багатослів’я,
яке не супроводжується вивченням об’єктів та зайвої інформації.
3. Досліджуваний об’єкт повинен бути, по можливості, не лише в руках у
вчителя, а й у кожного учасника екскурсії.
4. Учитель зобов’язаний забезпечити активність учасників екскурсії. Учні
повинні виконати ряд самостійних завдань, а не пасивно слідувати за керівником
і слухати його пояснення.
5. Матеріал екскурсії повинен бути закріплений в пам’яті учнів
подальшим його опрацюванням. В іншому випадку екскурсія залишається
незавершеною.
Таким чином, методичні рекомендації до проведення проектної
діяльності, екскурсій та інших інноваційних підходів з метою формування і
розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках природознавства
несуть в собі чимало цінного для сучасних вчителів.
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Становлення особистості має ряд важливих, відповідальних етапів,
обумовленими змінами соціального статусу, розширенням видів діяльності та
іншими суспільними та індивідуальними факторами. Одним із таких етапів є
початок шкільного навчання, перехід від залежного дитинства до освоєння та
відстоювання власної позиції, готовності зробити свій життєвий вибір та нести
відповідальність за свої вчинки. Первинні засади пристосування дитини до
соціальної ролі школяра пов’язана із переживанням так званої кризи 6 (7) років,
тобто саме початку самореалізації дитини у якості учня початкової школи.
Адаптаційні процеси, детерміновані засвоєнням нових норм шкільного життя,
посилюють психофізіологічні навантаження, несуть типові кризові ризики у
особистісному зростанні. Цим визначається необхідність сформувати належне
соціальне середовище та забезпечити першокласникам педагогічну підтримку з
метою полегшення звикання до школи та профілактики дезадаптації дітей.
У психолого-педагогічній літературі проблема адаптації вивчалась на
різних рівнях – від розкриття змісту самого поняття (Ю. Александровський,
Ф. Березін, В. Казначеєв) до виявлення особливостей її прояву в різних видах
діяльності (В. Мерлін, В. Рождественський, Я. Стреляу) та чинників, які
детермінують цей процес у тих чи інших умовах (О. Мороз, М. Раттер).
Проблемам соціальної адаптації і дезадаптації особистості присвятили свої праці
К. О. Абульханова-Славська, Г. О. Балл, Ф. Б. Березін, М. Й. Боришевский,
Л. В. Дзюбко та ін. Питання профілактики дезадаптації особистості в умовах
навчального закладу досить широко представлена у працях українських
науковців: О. О. Єжова, Л. В. Кальченко, Л. І. Міщик, В. М. Оржеховська тощо.
Метою статті є визначити сутність поняття педагогічного супроводу на
етапі адаптації першокласників до умов шкільного навчання.
Аналітичне опрацювання науково-практичних досліджень даної теми
дозволяє зробити висновки, що віковий період 6 (7) років пов’язаний із суттєвим
зростанням пізнавальних психічних процесів дітей, розвитком емоційновольової сфери, появою довільності психічних процесів. В. Сухомлинський
писав, що діти приходять до школи з відкритою душею, зі щирим бажанням
добре вчитися, сприймати життя [1, с. 42]. О. Кривчикова і Т. Лясота на основі
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аналізу літературних джерел переконують, що результативність адаптації
дитини до шкільного навчання в значній мірі визначає увесь подальший період
перебування в ЗОШ [4, с. 162-163].
У процесі адаптації першокласників до шкільного навчання дуже велика
роль належить педагогічному супроводу.
У довідковій літературі [1] поняття «супровід» пов’язується з дієсловом
«супроводжувати», яке в першу чергу має такі тлумачення: йти, їхати разом з
ким-небудь у якості супутника, поводиря; слідувати разом з ким-небудь, чимнебудь для охорони, конвоювання, виказання шляху; бути, перебувати завжди
разом з ким-небудь, чим-небудь; бути супутником кому-небудь, чого-небудь.
Вивчення існуючих у сучасній науковій літературі поглядів на трактування
поняття «педагогічний супровід» показало відсутність його єдиного,
загальновизнаного тлумачення. Так, К. Александрова визначає його як тип
педагогічної діяльності, сутність якого полягає як у превентивному процесі
навчання вихованця самостійно планувати свій життєвий шлях і індивідуальний
освітній маршрут, організовувати життєдіяльність, вирішувати проблемні
ситуації, так і в перманентній готовності адекватно відреагувати на ситуацію
його емоційного дискомфорту [2, с. 11]. Н. Яковлєва це поняття трактує як
«педагогічно доцільну система заходів впливу на процеси освітньої сфери, що
забезпечує зниження відхилень від оптимальної траєкторії їх розгортання» [3,
с. 47]. Л. Новосьолова під педагогічним супроводом розуміє допомогу тому, хто
навчається у формуванні орієнтаційного поля розвитку, в якому відповідальність
за дії лежить на ньому самому. Також дослідниця зазначає, що супровід – це
родове, загальне поняття, «допомога» і «підтримка» – його видові частини [4,
с. 178]. Науковці по-різному трактують це поняття, часто ототожнюючи його з
поняттями педагогічної допомоги, підтримки або керівництва, а часом –
розділяють ці поняття. У зв’язку з цим необхідним для дослідження є
співставлення понять «педагогічна підтримка», «педагогічне керівництво» із
терміном «педагогічний супровід». М. Бившева зазначає, що вихідним для
терміну «педагогічний супровід» стало поняття «педагогічна підтримка» [3,
с. 59].
Концепція педагогічної підтримки отримала наукове обґрунтування у
працях вченого-гуманіста О. Газмана. Педагогічну підтримку він розуміє як
«процес спільного з дитиною визначення її особистих інтересів, цілей,
можливостей і шляхів подолання перепон (проблем), пов’язаних з фізичним,
психічним здоров’ям, які заважають їй зберегти свою людську гідність і
самостійно досягти бажаних результатів в навчанні, самовихованні, спілкуванні,
здоровому способі життя, професійному самовизначенні» [2, с. 28].
На думку певної групи науковців [1], педагогічна підтримка і
педагогічний супровід – це різні форми педагогічної діяльності, об’єднаних тим,
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що вони орієнтовані на розвиток індивідуальності. Вчені розподіляють види
педагогічної діяльності за віковими групами вихованців: турбота – малюкам,
допомога – молодшим, підтримка – підліткам, супровід – старшокласникам.
Вони вважають, що педагогічна підтримка поступово переростає в педагогічний
супровід дитини в освіті, і пропонують наступні визначення: педагогічна
підтримка є процесом створення умов (спільно з дитиною) для свідомого
самостійного вирішення нею ситуації вибору за умови, якщо дитина не
справляється сама; тоді як педагогічний супровід – це процес зацікавленого
спостереження, консультування, особистої участі, заохочення максимальної
самостійності підлітка в проблемній ситуації при мінімальному в порівнянні з
підтримкою участю педагога. Педагогічний супровід передбачає вміння педагога
бути поруч, слідувати за учнем, супроводжуючи в його індивідуальному
просуванні в учінні.
Однією з умов адаптації першокласника в школі виступає ставлення
соціального середовища дитини до його успіхів і невдач, в якій провідна роль
належить вчителеві. За допомогою ігрових методів розвивального і
психокоректувального характеру вчитель може допомогти дитині в успішній
адаптації. Гра – найважливіший засіб включення дітей в учбову діяльність,
спосіб забезпечення емоційного відгуку на виховні дії і нормальних (без
перевантажень) умов життєдіяльності.
Рекомендується застосовувати наступні ігрові методи і вправи:
психофізичні вправи і ігри, що сприяють зняттю м’язових затисків, емоційної
напруги, переключенню уваги, підвищенню працездатності; рухові ігри і ігри,
які розвивають «комплекс довільності», пробуджують активність дитини, його
кмітливість, спритність, швидкість реакції, дисциплінують, згуртовують; ігри –
драматизації, психокорекційні вправи для роботи з дитячими страхами,
негативними емоційними станами і переживаннями, і які розвивають уяву,
фантазію, здатність до емпатії, виразність міміки і рухів. Всі вказані вище ігрові
методи і вправи можна використовувати як під час уроків, на змінах,
прогулянках, так і на спеціально організованих заняттях. Зміни і прогулянки
доцільно заповнювати рухомими іграми.
Тематичне малювання добре поєднується з мімічними і пантомімічними
вправами. Чергування образотворчої діяльності з іграми веде до поліпшення
процесу спілкування з однолітками. Сам процес малювання здатний впливати на
поведінку дітей: вони робляться спокійнішими і впевненішими.
Отже, для того, щоб допомогти дитині відчути себе в школі комфортно,
вивільнити її інтелектуальні, особистісні, фізичні ресурси для успішного
навчання і повноцінного розвитку, педагогам і психологам необхідно: знати
дитину, конструювати навчально-виховний процес з урахуванням її
індивідуальних особливостей, характерологічних рис, можливостей і потреб;
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допомагати дитині сформувати навики і внутрішні психологічні механізми,
необхідні для успішного навчання і спілкування в шкільному середовищі.
Соціально-педагогічна діяльність щодо адаптації першокласників до школи
здійснюється успішно за умови координації зусиль психолога, соціального
педагога, класного керівника, а також сім’ї кожного школяра.
Література:
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ФОРМУВАННЯ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
ЯК СКЛАДОВОЇ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Олена Булгару
студентка ІІІ курсу
педагогічний факультет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Звєкова В.К.
У сучасному середовищі полікультурність стає невід’ємним компонентом
освіченої, успішної особистості. У зв’язку з цим актуальним є питання
формування етнонаціональної свідомості особистості, яка дає можливість
зберегти свою культурно-етнічну ідентичність у сучасному інтеграційному
«відкритому» суспільстві. Це дає підставу розглядати формування
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етнонаціональної ідентичності, складової полікультурної компетентності
особистості, як одну з ключових сучасних освітніх проблем [5].
Перед закладами освіти постає складне завдання, що полягає в узгодженні
впливу етнічного середовища на молоде покоління шляхом засвоєння ним
достовірних наукових знань, спрямованих на формування позитивного
ставлення як до своєї етнічної групи, так і до представників інших народів та
їхніх культур.
Засобами формування такого ставлення можуть бути предмети, які
викладаються у загальноосвітніх навчальних закладах, зокрема предмети
гуманітарного циклу, зміст яких узгоджено з засадами полікультурності в освіті
[3, c. 42-44].
У науковій літературі питання полікультурності не нові, оскільки мають
витоки з філософських гуманістичних ідей античної доби. Це знайшло
відображення у творчості педагогів-класиків: Я. Коменського, І. Песталоцці, Ж.Ж. Руссо. А. Макаренко, В. Сухомлинський, К. Ушинський, С. Русова та інші
науковці наголошували на тому, що основу гуманістичної педагогіки складають
стосунки, при яких виявляється сприйняття, розуміння, допомога, любов [2,
c. 138-143].
Сьогодні поняття полікультурної компетентності є дискусійним в
педагогічній науці (Р. Агадуллін, О. Гуренко, Н. Лебедєва, Т. Поштарьова,
Л. Волик, Л. Перетяга та інші). Зупинимося на визначенні полікультурної
компетентності як складного, багатокомпонентного особистісного утворення,
результату полікультурної освіти, що ґрунтується на засадах теоретичних знань
та об’єктивних уявлень про етнокультурне різноманіття світу, реалізується через
уміння, навички та моделі поведінки, які забезпечують взаємодію з
представниками різних народів і культур на основі позитивного (толерантного)
ставлення до них, а також у процесі набуття досвіду міжкультурної взаємодії в
сучасному полікультурному середовищі [3, c. 40-42].
У свою чергу проблему збереження етнонаціональної ідентичності
досліджували такі психологи, педагоги, соціологи, культурологи: Д. Бенкс, Л.
Бондаренко, Д. Голлнік, К. Ірвін, І. Кон, М. Кузьмін, В. Макаєва, В. Міттер, Т.
Рюлькер, С. Наушабаєва [1, с. 22-24]
Мета статті: висвітлення ролі етнонаціональної ідентичності як
складової полікультурної компетентності у вихованні дітей молодшого
шкільного віку.
Поняття етнічної і національної ідентичності часто ототожнюються, як це
робить, приміром, О. Олійник на сторінках «Малої енциклопедії
етнодержавознавства». М. Обушний увів в науковий обіг гібридне поняття
«етнонаціональна ідентичність» [1, c. 26-28]. Ідентифікація з етносом є в своїй
основі культурною, в ідентифікації з нацією значно виразнішим є
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територіальний компонент. Підґрунтя етносу – біологічне, культурно-релігійне.
Підґрунтя нації – інституційне, політичне, територіальне. Етнонаціональна
ідентичність – це феномен, який поєднує явища етнічного та національного в
єдине ціле.
Тому важливим педагогічним завданням освітніх закладів є пошук шляхів
цілеспрямованого формування позитивної етнонаціональної ідентичності
особистості як складової полікультурної компетентності.
Закладання основ етнонаціональної ідентичності доцільно розпочинати у
молодшому шкільному віці, коли відбувається інтенсивне накопичення знань
про навколишній світ і взаємостосунки в поліетнічному суспільстві, а також
формування емоційно-позитивного ставлення до представників інших етнічних
груп, що закладають морально-культурні основи формування особистості та її
громадянської спрямованості.
Особливості становлення етнічної ідентичності в молодшому шкільному
віці розкриваються у працях Ж. Піаже та М. Барета. Учені доводять, що дитина
ідентифікує себе з тією чи іншою етнічною спільнотою на основі багатьох
параметрів, які вона не просто переймає від дорослих, але й певним чином
систематизує. Для дітей на перше місце виступають параметри, які є очевидними
і найпростішими для розрізнення: мова, колір шкіри, очей та волосся, зріст,
стиль одягу тощо [1, c. 22-25]. Дослідження міжрасових упереджень дітей і
підлітків проводили американські вчені М. Спенсер, Н. Халліман та Р. Тіхейра
[6]. Вони стверджують, що дитина дізнається про колір своєї шкіри так само
рано, як і про те, хлопчик вона чи дівчинка; і так само швидко, як статеворольові стереотипи, засвоює етнічні упередження. Діти вирішують, що люди, які
відрізняються за однією ознакою (кольором шкіри, наприклад) мають
відрізнятися й за іншими ознаками.
Тому формування етнонаціональної ідентичності як складової
полікультурного виховання має ґрунтуватись на виділенні спільності
гуманістичної
спрямованості
менталітету
всіх
народів,
виявленні
загальнолюдських гуманістичних цінностей.
Завдання формування етнонаціональної ідентичності як складової
полікультурної компетентності молодших школярів ефективно реалізовується у
процесі вивчення іноземної мови. Як відомо, основною метою навчання
іноземної мови є розвиток комунікативної компетентності, а саме вміння
використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій
сучасного світу [4, c. 36-37].
Мовна політика в нашій державі на сучасному етапі характеризується
оновленням і суттєвими зрушенями у таких напрямках: збільшується кількість
мов, що вивчаються; зростає кількість осіб, які володіють принаймні однією
іноземною мовою.
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У загальноосвітніх навчальних закладах нині вивчається понад
п’ятнадцять іноземних мов. Разом з тим, кількість навчальних годин на тиждень
на цей предмет у загальноосвітніх школах залишається низькою: 2-3 год. – у
початковій школі, 5-6 год. – у спеціалізованих, 2-3 год. – у загальноосвітніх
середніх школах. Провідною в Україні, як і раніше, залишається англійська мова
– 77, 5 % учнів вивчають цей предмет. Німецька (17,2 %) та французька мови
(8,1 %) дещо здали свої позиції: кількість учнів, що вивчають ці дисципліни,
впродовж останніх п’яти років скоротилась у середньому на 1,5-2 %. Проте дещо
збільшилась кількість тих, хто вивчає східні і близькосхідні мови. Особливо
важливим зрушенням в іншомовній освіті було, згідно з Державним стандартом
початкової загальної освіти, прийнятим Постановою Кабінету Міністрів від 20
квітня 2011 року № 462, запровадження вивчення іноземної мови з першого
класу учнями всіх загальноосвітніх шкіл України з 1 вересня 2012 року (з
розрахунку 1 година на тиждень). А починаючи з 2013 року, Міністерством
освіти і науки України було введено в школах обов’язкове вивчення двох
іноземних мов: однієї з них – з 1-го класу, а другої – з 5-го класу.
В умовах полікультурного освітнього простору людина опиняється на
рубежі культур і перед нею виникають дві найважливіші особистісно значимі
проблеми: збереження своєї культурної ідентичності й адаптація в
полікультурному середовищі. Такі навички формують полікультурну свідомість,
яка має прививатися людям змалечку. Тож, якщо ще у початковій школі почати
формувати у дітей полікультурну свідомість, можна буде говорити про все
більший розвиток багатонаціонального суспільства.
В даному випадку важливо поставити питання саме до особистості
вчителя, який має займатися адаптацією дітей у полікультурному просторі.
Вчитель іноземної мови – це не тільки той, хто формує іншомовну
комунікативну компетентність, це провідник у «новий світ»: традиції, культуру,
особливості країни, мова якої вивчається.
Особливий вплив вчитель має на дітей саме молодшого шкільного віку.
Такі дітки переймають від свого вчителя все: манеру поведінки, стиль
спілкування, а головне – моральні погляди. Учень сприймає вчителя іноземної
мови як філологічно освічену людину, знайому з іншомовною культурою,
цікавого співрозмовника.
Від вчителя залежать й інші чинники, що впливають на формування
полікультурної свідомості. Серед його функцій комунікативна, організаційна,
координаційна та освітня. Він є відповідальним за вибір методів та засобів
навчання, за організацію навчального процесу, позаурочної та позакласної
роботи.
Слід також не забувати про позакласну та позашкільну діяльність.
Організація різноманітних тематичних свят, концертів, інсценувань,
25

Актуальні проблеми професійного розвитку фахівців соціономічної сфери в системі
неперервної освіти

відвідування музеїв, виставок активно готують дітей до життя у
полікультурному просторі за допомогою безпосередньої участі школярів [2,
c. 138-140].
Отже, в змісті освіти початкових класів повинні бути представлені
національна культура, традиції, духовні цінності, соціальні норми поведінки. В
той час освіта повинна забезпечити можливість жити в полікультурному
суспільстві, тобто озброїти вміннями і навичками діалогу в полікультурному
середовищі. Молоде покоління повинне мати можливість оволодіти засобами
входження в світовий освітній, інформаційний, професійний, культурний
простір; формувати етнонаціональну ідентичність як складове полікультурного
виховання за допомогою вчителя іноземних мов, що сформує іншомовну
комунікативну компетентність.
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ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У ПРАКТИЦІ ВЧИТЕЛЯ-ПОЧАТКІВЦЯ
Єлизавета Вівчаренко
студентка V курсу
педагогічний факультет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Іванова Д.Г.
Школа не повинна вносити різкого
перелому в життя дитини.
Нехай, ставши учнем, дитина продовжує
Робити сьогодні те, що робила вчора.
Нехай нове з'являється в її житті поступово
і не збентежує лавиною переживань.
В.О. Сухомлинський

Дошкільна освіта є самостійною системою, обов’язковою складовою
освіти в Україні, яка гармонійно поєднує сімейне та суспільне виховання.
Найпершим суспільним середовищем для дитини стає дошкільний навчальний
заклад, метою якого є забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини,
її фізичного і психічного здоров’я, виховання ціннісного ставлення до
природного й соціального довкілля, до самої себе, формування механізмів
соціальної адаптації та творчого втілення в умовах життя в товаристві
незнайомих дітей і дорослих. У Базовому компоненті дошкільної освіти зведено
норми і положення, що визначають державні вимоги до рівня освіченості,
розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років; сумарний кінцевий показник
набутих компетенцій випускником дошкільного навчального закладу перед
вступом його до школи.
Для неперервності освіти дитини з дитячого садочка до початкової школи
слід дотримуватися принципу наступності.
Під наступністю між дошкільною й початковою ланками освіти, як
суттєвою й необхідною ознакою передшкільної освіти, мається на увазі зв’язок
між явищами у процесі розвитку пізнання дітьми довкілля, закріплюючи,
розширюючи й ускладнюючи знання, опираючись на змістове забезпечення
кожної ланки та вікові й індивідуально-психологічні особливості дітей у процесі
навчання.
Всі вчені (А. Богуш, Л. Іщенко, В. Кузь, В. Давидов, Д. Ельконін)
одностайні в тому, що для забезпечення наступності двох освітніх ланок
потрібно створити відповідні педагогічні умови, а саме:
- гармонійності переходу та взаємозв’язку в завданнях і змісті програмнонавчального матеріалу (поступове розширення, ускладнення і поглиблення тих
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знань, умінь і навичок, які були засвоєні на попередньому етапі, перспективна
спрямованість на вимоги систематичного навчання у школі);
- забезпечення взаємозв’язку ігрової і навчальної діяльності;
- узгодження форм, методів і засобів організації навчально-виховної
роботи дошкільних закладів і початкової школи;
- єдності методичного забезпечення щодо різних видів діяльності дітей
старших груп і першого класу школи;
- створення єдиного освітнього розвивального середовища для дітей;
- розробка єдиної цільової спрямованості співпраці ДНЗ, початкової
школи, сім’ї і громадськості;
- підвищення рівня професійно-педагогічної компетентності педагогів
обох ланок навчання.
У практиці багатьох дошкільних установ і шкіл склалися продуктивні
форми співпраці:
- по реалізації програм і планів з підготовки дошкільнят до
систематичного навчання в школі;
- відвідуванню вихователем уроків у школі, а вчителем – занять у
дитячому садку з метою знайомства з обстановкою і організацією життя і
навчання дитини;
- обміну досвідом, пошуку оптимальних методів, прийомів і форм роботи;
- аналізу результатів спільної діяльності.
Досить ефективними стали такі форми взаємодії між вихователем
дитячого садка і вчителем, як взаємне ознайомлення з програмами (Програми
першого класу і програми навчання і виховання в дитячому садку), відвідування
відкритих уроків та занять, ознайомлення з методами і формами роботи,
тематичні бесіди про вікові особливості розвитку дитини. Важливими є зв’язки
дитячого садка і школи з іншими установами; співпраця з методичним
кабінетом; спільна участь у педагогічних радах і семінарах; співпраця з сім’єю
через взаємодію з батьківським комітетом; співпраця з психолого-педагогічної
консультації і медичними працівниками.
У своїй школі я кожної суботи проводжу заняття для майбутніх
першокласників. Ми називаємо цю групу дітей «нульовий клас». Кожного тижня
я проводжу 3-4 інтерактивні заняття. Тривалість кожного 20-30 хвилин. На
математиці ми вчимося основам рахунку, пишемо найпростіші елементи цифр та
знаків. На письмі готуємо руку до письма (прописуємо в зошитах та в повітрі).
На читанні плавно вчимо букви. На праці розвиваємо моторику рук. На заняттях
мають місце дидактичні ігри, розминки, скоромовки, заклички. Дуже важливим є
те, що ці заняття не повинні бути копією уроків у першому класі (маю на увазі
вимоги); не залежно від результатів роботи хвалю кожного. Таким чином діти
натхнені йдуть додому і з нетерпінням чекають наступної суботи.
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ПСИХОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ:
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ
Антоніна Гавліцька
канд. психол. наук, доцент
Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна
Здатність фахівця до інноваційної діяльності сучасними науковцями
розглядається, з одного боку, як передумова становлення творчого спеціаліста, а
з іншого – гарант незворотності процесу оновлення освіти (О. Киричук,
О. Моляко, В. Рибалка, В. Семиченко та ін.). Водночвс принципово важливо
розуміти, що окреслена особистісно-професійна якість має бути сформована вже
на основному етапі професійного становлення фахівця – через навчальновиховний процес вищого навчального закладу(Н. Кузьміна); здатність фахівця
до інновацій не може розглядатися як самоціль – усвідомленість ваги цієї якості
має бути сформоване у студентства на рівні переконань (О. Балл). Як і будь-яка
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інша індивідуально-психологічна особливість особистості означена здатність
виявляється виключно у діяльності, є передумовою успішності педагогічних
інновацій.
Самоаналіз професійної діяльності зі студентами у вище окресленому
контексті засвідчує про таке: майбутній спеціаліст має бути обізнаний у
ключових питаннях щодо психологічного обґрунтування певної інновації. А це
вимагає цілеспрямованої роботи у виші. Так, у процесі викладання усіх галузей
психологічної науки («Історія психології», «Загальна психологія», «Психологія
особистості», «Педагогічна та вікова психологія» тощо), проведення практики,
зокрема, майбутніх фахівців-психологів (ознайомлювальної, профілактичної,
діагностико-корекційної, реабілітаційної, консультаційної, переддипломної) має
бути сформоване якісне психологічне знання (за параметрами – повнота,
правильність, прочність, усвідомленість, гнучкість) принаймні в розрізі таких
змістових модулів:
• Перший – принципи та закономірності інноваційних процесів в освіті, де
засновничою є роль гуманістичної психології (йдеться про доцільність вивчати
особистість цілісно; про врахування унікальності кожної людини; про
«відкритість людини світові і переживання себе в світі» як головну психічну
реальність; про можливість неперервного розвитку вихованця та його
самореалізації). Особливий акцент має бути зроблений на феноменології
смисложиттєвих орієнтацій особистості. Так, особистісний смисл («значення для
мене») сучасні психологи визначають як одиницю свідомості, що є
визначальним в оптимальному співвідношенні в житті індивіда об’єктивного із
суб’єктивним в системі індивідуальних і соціальних позицій (Л. С. Виготський,
О. М. Леонтьєв). Базовими щодо окресленого поняття розглядають конструкт
«смисл» (О. Г. Асмолов, С. Л. Рубінштейн), а цінності, цілі, життєві цілі
виступають як спільні ознаки ще й понять «смисл життя» та «смисложиттєві
орієнтації» (З. С. Карпенко, Т. М. Титаренко). Встановлено, що смисложиттєві
орієнтації – вищій рівень організації системи особистісних смислів, виступає
базовою складовою суб’єктивної регулятивної системи життєдіяльності
особистості; «в міру того, як рухалась наукова думка змістове поле поняття
«смисл» доповнювалось» – особистісний смисл, смислові утворення, смислові
орієнтації, смислова установка, смислова сфера особистості, образ світу,
смислова модель світу та ін. [1]. Отже, майбутній фахівець має бути обізнаний у
такому напрямку сучасної психології, як гуманістична психологія (К. Роджерс,
Г. Олпорт, А. Маслоу та ін.), оскільки у центрі інноваційного процесу в освіті, як
послідовності цілеспрямованих дій на її оновлення, перебуває особистість, яка
прагне до вищих цінностей. До того ж майбутній фахівець має бачити
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контекстом зазначеного дію закона «фінальної реалізації інноваційного процесу
в освіті» (за Н. Г. Юсуфбековим).
• Другий змістовий модуль пов’язаний із наступним: структурованою
сукупністю психологічних знань, що віддзеркалює суто психологічний
фундамент нововведень. Йдеться про найбільш конструктивні теорії і концепції
розвитку особистості (наприклад, психоаналітичні теорії розвитку особистості,
концепцію розвитку розумових здібностей тощо). Викладачі-науковці, які
викладають у вищій школі, зокрема, навчальні дисципліни гуманітарного циклу,
мають добре орієнтуватися у своєрідності студентського вікового періоду [2].
Означене обумовлене дією такого закону, який (за Н. Г. Юсуфбековим)
характеризує інноваційні процеси в освітній сфері – «стереотипізації
педагогічних інновацій». А цей закон вимагає врахування тенденції (що
характеризують педагогічні інновації), яка полягає у спроможності
«перетворюватися» на стереотип мислення і практико-педагогічної дії. Отож,
принципової ваги набуває так звана «цільова спрямованість» особистості
студента [4]. Феномен «цільова спрямованість» досліджується в різних
контекстах: мотиваційної сфери особистості (О. П. Гащук, С. Д. Максименко та
ін.), самоактуалізації духовності (О. Моляко, Т. М.Т итаренко та ін.),
пізнавальної діяльності (П. Я. Гальперін), своєрідності, зокрема, підліткового
віку (І. Д. Бех, Н. І. Шилова та ін.). В цілому цільова спрямованість здебільшого
розглядається психологами як якісна ознака спрямованості при визначенні
життєво важливих цілей особистості; це новоутворення і виступає як показник
соціального розвитку особистості.
• Третій змістовий модуль, на наш погляд, пов'язаний із реалізацією такого
принципу оновлення освітньої практики, як інноваційність у поєднанні з
традиційністю. Оскільки педагогічна інновація як зазначають науковці
(А. Брушлинський, О.Моргун, А.Фурман та ін.), є процесом засвоєння,
впровадження і розповсюдження нового в освіті, то майбутній фахівець має бути
вичерпно обізнаний у психології фахової діяльності. Так, якщо йдеться про
психологію педагогічної діяльності, то, як стверджують деякі дослідники
(зокрема, Р. Грановська, Ю. Крижанська), із віком педагога, притаманна йому
«модель світу» стає дедалі не лише складною, а й ще консервативною; відтак
майбутній фахівець має бути підготовлений до того, що з дорослішанням, він
дедалі повинен докладати більших зусиль задля вияву інноваційності в умовах
сталого «діапазону проблемності» [3, с. 117]. Як стверджують науковці,
концепція педагогічних інновацій має вибудовуватися самим фахівцем, але
базуючись при цьому на психології саме педагогічної діяльності. Йдеться про
врахування об’єктивних та суб’єктивних передумов успішної педагогічної
діяльності, проблемного характеру такої сфери праці фахівця; про конфлікти
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діяльності вчителя, про елементи системного підходу в діяльності вчителя; про
теоретичну модель структури педагогічної діяльності [3].
Отже, врахування
досягнень психологічної науки
сприятиме
конструктивності педагогічних інновацій фахівця.
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ
MICROSOFT POWERPOINT НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЙ
Анастасія Гавриляк
магістрантка
факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – проф. Куліненко Л.Б.
Людство вже давно увійшло в період сучасних технологій. Інформатизація
торкнулася всіх сфер нашого життя, і освіти в тому числі.
Інформатизація освіти – сукупність взаємопов’язаних організаційноправових, соціально-економічних, навчально-методичних, науково-технічних,
виробничих та управлінських процесів, спрямованих на задоволення
інформаційних, обчислювальних і телекомунікаційних потреб учасників
навчально-виховного процесу, а також тих, хто цим процесом керує та його
забезпечує [7].
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Інформаційні технології (ІТ) – поняття, що описує методи, способи,
алгоритми збирання, зберігання, оброблення, представлення і передавання
інформації [2, с. 41].
Актуальність статті полягає в тому, що поширення ІКТ на освітній процес,
за правильних умов, створених вчителями, може значно покращити якість
навчання та посилити пізнавальну активність учнів. Тож нині, головна задача
вчителя – поліпшення педагогічної майстерності шляхом засвоєння сучасних
освітніх та інформаційних технологій навчання і виховання.
Ще зовсім нещодавно в школах використовували комп’ютер тільки на
уроках інформатики. Але зараз його наявність на будь-якому предметі є не
тільки доречною, а й необхідною. Мінус в тому, що не кожна школа може собі
дозволити добре облаштовані комп’ютерні класи, але це окрема проблема
українських шкіл, якої я не буду торкатися в своїй статті.
Використання комп’ютера на уроці дозволяє:
1. Допомогти вчителям та учням вирішити технологічні, конструкторські,
економічні питання, а також представити матеріал в наочному, доступному для
сприйняття вигляді.
2. Підняти інтелектуальний рівень викладання та спростити вирішення
завдань на практиці.
3. Знайти інформацію для розробки творчих проектів, та контролювати
ступінь засвоєння учнями знань, забезпечуючи при цьому диференційований
підхід до навчання.
Науковці дослідили, що ефективність навчання значно підвищується,
якщо при цьому були використані ІТ. Серед вчителів найбільшою популярністю
користуються мультимедійні технології.
Мультимедія – це технологія, яка забезпечує за допомогою технічних
засобів роботу з анімацією, текстом, звуком, зображенням, відео. Мультимедія –
це сума технологій [4, с. 15].
Мультимедійні педагогічні продукти можуть бути застосовні при
проведенні уроку, факультативу та самостійної роботи вдома.
При правильному використанні вчителем мультимедійних технологій, в
учнів розвиваються такі позитивні наслідки:
1. Підвищується активність на уроці.
2. Покращується мотивація навчання.
3. Стимулюється прагнення до самовдосконалення та готовності до
самостійного навчання.
4. Формується підготовленість до життя в сучасному інформаційному
суспільстві.
Що стосується використання мультимедія на уроках «технологій», то вони
роблять цей самий урок більш наочним, цікавим, сучасним, інформативним. За
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короткий проміжок часу можна пояснити доступно та точно великий обсяг
матеріалу.
Серед великої кількості мультимедійних програм, є така, яка з легкістю
дозволяє організувати навчальний процес, при цьому не є важкою в
використанні. Назва цієї програми Microsoft PowerPoint.
На уроках технологій PowerPoint виконує такі функції:
1. Підвищує рівень наочності процесів.
2. Підвищує продуктивність уроку, бо містить матеріал в компактній
формі і дозволяє учням швидко його сприйняти.
3. Індивідуалізує процес навчання, розширює можливості самостійного
розвитку учнів.
4. Встановлює міжпредметні зв’язки уроку технологій з іншими
предметами (інформатика, креслення тощо).
5. Дозволяє організувати проектну діяльність учнів з використанням ІТ.
6. Змінює ставлення учнів до комп’ютера – з просто іграшки він стає
універсальним засобом для роботи.
Вчитель сам обирає на якому етапі уроку йому зручніше використати
мультимедійні презентації, бо це залежить від конкретних мети та змісту які
ставить учитель. Але можна виділити загальні етапи коли можна застосувати
PowerPoint незалежно від мети уроку:
- при вивченні нової теми презентація допоможе наочно проілюструвати
матеріал;
- при перевірці результатів роботи учнів;
- як супровід пояснення матеріалу викладачем;
- при рішенні навчальних задач де необхідно виконати творчу роботу
(малюнок, ескіз, розрахунки, схеми);
- для урізноманітнення уроку, бо завдяки презентації учні отримають
емоційне розвантаження, але при цьому з уроку не зникає навчальний елемент.
Застосування Microsoft PowerPoint оновлює звичайний урок в очах учнів, а
для вчителя дає змогу з максимальною ефективністю використати свій творчий
потенціал.
Для того, щоб матеріал, викладений в презентації, краще засвоювався,
необхідно враховувати психологічні особливості учнів та цілі й завдання
конкретного уроку. А ще обов’язково підбирати кольорову гамму презентації,
яка буде не відволікати, а допомагати учням якнайкраще сприймати інформацію.
До таких кольорів можна віднести жовтий, але не яскравий, синій, зелений.
При створенні слайдів їх не можна перевантажувати зоровою
інформацією, краще викладати матеріал в стислій зрозумілій формі. На перегляд
одного слайду відводиться приблизно 2-3 хвилини, щоб учень встиг
сконцентрувати свою увагу на ньому.
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Як висновок, мультимедійна інформація відрізняється стислістю та
доступністю. Учні з її допомогою мають змогу навчитися самостійно
аналізувати інформацію, правильно висловлювати свою думку та покращують
навички роботи з комп’ютером.
При правильному застосуванні мультимедійних технологій на уроці
заняття буде наочним та цікавим, з’явиться можливість використання
додаткового матеріалу. В наслідок цього в учнів підвиситься інтерес до
предмета, зросте мотивація, розвинуться творчі здібності.
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МЕТОДИЧНИЙ ІНСТУМЕНТАРІЙ ІНФОРМАЦІЙНОПРОФІЛАКТИЧНИХ КАМПАНІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ
СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ
Лариса Данильчук
канд. пед. наук, доцент
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія
імені Тараса Шевченка, Україна
Соціальні проблеми, які обумовлені трансформаційними процесами в
Україні, потребує від фахівців соціономічної сфери креативних підходів до їх
вирішення. Одним із таких підходів є інформування та навчання населення через
інформаційно-профілактичні кампанії.
Інформаційно-профілактичну кампанію ми визначаємо як комплексну
систему (сукупність) заходів впливу на певні групи населення (так звані цільові
групи) за допомогою різних засобів і каналів масового й індивідуального
інформування та навчання з метою мотивації до нових, корисних для них самих і
для суспільства, моделей поведінки у визначеній сфері життєдіяльності. Вплив
здійснюється шляхом поліпшення знань у певній галузі, зміни ставлення до
певного предмета чи явища, а також шляхом формування навичок бажаної
поведінки.
Для реалізації інформаційно-профілактичних кампаній працівникам
соціономічної сфери необхідно детально вибирати методичний інструментарій їх
наповнення та реалізації відповідно до окресленої соціальної проблеми, оскільки
переважно вони виступають модераторами заходів. Наведемо деякі приклади
методичного інструментарію.
Ситуаційна методика/кейс-метод (з англ. «case» випадок) – це метод
навчання, що використовує опис реальних ситуацій та вигаданих ситуацій, які є
типовими для реального життя [1]. Учасники повинні проаналізувати ситуацію,
розібратися в суті проблеми, запропонувати можливі рішення та вибрати
найкращі з них. Виділяють польові ситуації, основані на реальному фактичному
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матеріалі та вигадані кейси, що не мають реального підґрунтя, однак, теоретично
є ймовірними.
При використанні методу кейсів учасникам надається можливість
знайомства з ситуаціями, в основу яких покладено реальні чи уявні події. Аналіз
цих ситуацій дає можливість учасникам ідентифікувати свою поведінку в
описаних обставинах, шукати оптимальні шляхи вирішення проблем, які
запропоновано в ситуаціях. Підбір ситуацій повинен бути спрямований на
відпрацювання в учасників таких установок та елементів поведінки, які
необхідні в реальному житті.
Учасники об’єднуються в групи по 3-4 людини, кожна група отримує
реальну життєву історію. Модератор дає завдання, яке групи повинні виконати.
Потім учасники презентують напрацьовані результати та відбувається групове
обговорення під керівництвом модератора.
Доречним є також перегляд та обговорення готових кейсів, які
презентують ЗМІ у формі соціальних проектів: «Говорить Україна», «Один за
всіх», «Стосується кожного», а також сюжетів новин, що розкривають гостроту
та нагальність соціальних проблем, представляючи історії реальних людей. Такі
перегляди створюють проблемне поле для активних дискусій у різних формах
(див. вище), а також сприяють формуванню навичок безпечної поведінки та
критичного мислення.
Переваги методу:
• учасникам допомагають краще засвоїти теоретичний матеріал,
зіставляючи його з реальною практичною ситуацією;
• у процес роботи вноситься елемент зацікавленості;
• аналізована гіпотетична ситуація не пов’язана з особистісним ризиком
для жодного з учасників.
Недоліки методу:
• вимагає значних затрат часу;
• потребує від ведучого певного досвіду, глибоких знань у проведенні
дискусії та аналізу ситуації;
• ведучий повинен вміти відмовитися від власних суджень та упереджень
щодо тих осіб, про які йдеться в описі.
На межі групових й інтерактивних форм та методів знаходиться робота з
масовою аудиторією, як то: форум-театр, акції, флешмоби, конкурси (публікацій,
ессе, фоторобіт, наукових робіт тощо), квести та ін., що можуть бути досить
ефективно реалізовані у процесі інформаційно-профілактичної кампанії.
Інформація про такі заходи може бути попередньо оголошена у ЗМІ та за
допомогою мережі інтернет; також можуть бути оприлюднені результати такої
роботи. Загалом, діти/студенти досить активно і з задоволенням беруть участь у
такій роботі, оскільки є можливість не тільки дізнатися щось нове, а й за
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допомогою творчості – самовиразитися щодо соціальних проблем. Особливо
важливою є відзнака усіх учасників таких заходів та залучення батьків, педагогів
до спільної роботи. Однак, можемо констатувати, що не завжди педагоги,
організовуючи такі заходи, розуміють їх сутність, змістове та методичне
наповнення, зводячи до формалізованого проведення. У таких випадках
учасникам стає не цікаво; вони можуть залишити захід.
Електронна пошта/розсилка новин. Йдеться як про електронні розсилки,
так і відвідування веб-сайту організації (коаліції), Програми, проекту тощо.
Можна використовувати: сайт ключової організації; сайт проекту; сайт ключової
події чи структури в реалізації проекту (профорієнтаційного центру,
консультативного центру, громадської приймальні тощо); сайт коаліції;
тематичний сайт з ключової проблеми вашого проекту. Електронні розсилки
визнаються експертами, ледве не найефективнішим способом реклами в
Інтернет на сьогоднішній день. Некомерційні організації можуть здійснювати
розсилку новин про тематичні заходи (форуми, конференції, акції та інші),
інформацію про нові грантові конкурси, анотовані огляди літератури,
інформаційні листки, перелік нових тим, що обговорюються на форумі сайту,
організовувати аркуші розсилання або аркуші дискусій. Кожне подібне
повідомлення містить, як правило, назву організації й адресу сайту і працює в
якості нагадування.
При електронному розсиланні зверніть увагу на наступні параметри:
1. Тема повідомлення: лаконічно, але чітко.
2. Назва файлу: латиницею, коротко, зрозуміло.
Аналіз матеріалів Інтернет-мережі та ЗМІ, разом з іншими матеріалами
(текстами публічних виступів, офіційними документами), дає змогу ефективно
використати можливості технологій сучасних медіа та віртуальних технологій у
процесі інформаційно-профілактичної кампанії. У ЗМІ та Інтернеті представлено
тексти законів, протоколи судових засідань, тексти публічних виступів; вони є
джерелом інформації про поточні події (останнє дає можливість відслідковувати
розвиток суспільних процесів щодо соціальних проблем упродовж певного
терміну), потужним впливовим регулятором на свідомість людей. ЗМІ
пропонують матеріали для дискусії; відеоролики та тексти є зразками для
розвитку в суб’єктів критичного сприйняття та осмислення інформації.
У процесі реалізації інформаційно-профілактичної кампанії доречно, щоб
її учасники отримували буклети, брошури, знайомилися зі змістом
інформаційних стендів, плакатів (соціальна реклама). Це допомагає закріпленню
отриманих знань, подальшій передачі інформації про проблему своєму
соціальному оточенню.
Формування установки на довіру (недовіру) з боку аудиторії – активізація
позитивних і негативних стереотипів. У процесі реалізації інформаційно38
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профілактичної кампанії тренер може зіткнутися з проблемою стереотипів, які
вже існують у свідомості учасників цільової аудиторії. Заміна негативних
стереотипів (упереджень) на позитивні – одне із завдань модератора.
Використання психологічних особливостей окремих соціальних груп –
орієнтація на сприйняття повідомлення по резервному каналу (аудиальному,
візуальному і кінесетичному), ефект звикання. Модератор використовує
стандартні асоціації між кольором та емоційним станом, змістові поля, які
наближені чи віддалені до цього емоційного стану визначеної групи суб’єктів.
Особливо доречним, щодо застосування зазначеного методу у інформаційнопрофілактичній кампанії є використання технологій сучасних медіа, а саме
соціальної реклами.
Метод когнітивного дисонансу. Основою цього методу є стимулювання
суб’єктів інформаційно-профілактичної кампанії, до виконання розумових
маніпуляцій з почутим чи побаченим. Якщо інформація викликає
непогодженість (дисонанс), то реципієнт знімає його, змінюючи своє ставлення
до джерела інформації, чи змінює свою думку (поведінку) в залежності від
внутрішніх факторів. Важливим методичним підсиленням реалізації цього
методу можуть бути сучасні засоби зв’язку (телефонне консультування через
«гарячі лінії», засоби миттєвого обміну інформацією), віртуальні технології
(соціальні медіа, групи новин, електронна пошта та списки розсилки, системи
обміну повідомленнями), технології сучасних медіа (ЗМІ).
Визначений методичний інструментарій наповнення інформаційнопрофілактичних кампаній не вичерпує його повного кола. Ми лише зробили
спробу окреслити деякі його фрагменти для покращення роботи фахівців
соціономічної сфери.
Література:
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ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Валентина Драганова
магістрантка
педагогічний факультет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Звєкова В.К.
Соціально-економічні зміни на сучасному етапі розвитку України
спрямовані на перехід нашої держави в новий якісний стан. Це закономірно
вимагає вдосконалення усіх галузей господарства України, зокрема освіти.
Сучасна освіта вимагає бачення в кожному учневі особистості, якій необхідно
дати можливість висловити свою точку зору, аргументувати власну позицію.
Багато вчених розглядає соціалізацію як процес, через який маля
поступово перетворюється на особу, що розуміє і саму себе, і навколишній світ,
адаптується до нього, набуваючи знань і звичок, притаманних культурі певного
суспільства, в якій вона народилася. Проблема адаптації до умов оточуючого
середовища, зокрема навчання, є однією з актуальних у сучасній педагогіці та
психології. Її досліджували такі вчені: В. В. Давидов, Д. Б. Ельконін,
Е. М. Бохорський, Л. А. Венгер, Л. І. Цеханська, В. С. Мухіна та ін.
Аналіз сучасної педагогічної практики свідчить про те, що з проблемою
соціальної адаптації стикаються вчителі початкової школи. Проте більшість
наукових праць присвячені вивченню особливостей адаптації підлітків, тоді як
діти молодшого шкільного віку найчастіше вважаються стійкими, корекції
поведінки, здебільшого, залишаються без уваги дослідників.
Мета статті: висвітлення ролі основних компонентів як фактору
підготовки до соціальної адаптації молодших школярів.
Вивчаючи процес пристосування, ми повинні розглянути не тільки
сукупність необхідних і достатніх умов, а й систему складових. Тому для
подальшого дослідження проблеми соціальної адаптації з дітьми молодшого
шкільного віку ми можемо приступити до визначення двигуна адаптаційного
процесу і ролі механізмів у ньому.
Переглядаючи філософську й психолого – педагогічну літературу у
визначенні поняття соціальної адаптації, бачимо, що це питання вивчається
всебічно.
Під соціальною адаптацією сучасні соціологи розуміють процес активного
творчого пристосування людини до умов виробництва, побуту, дозвілля, що дає
йому можливість успішно функціонувати в певному соціальному середовищі
(А. М. Осипов, А. П. Растігєєва й ін.). Деякі науковці розглядають адаптацію як
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процес, інші – як спосіб (І. Н. Нікітіна), або в поєднанні спосіб, процес, умова
(Л. С. Булатова); процес, ступінь, наслідок (С. І. Болтівець).
Механізм соціальної адаптації молодшого школяра виступає як єдиний
процес діяльності, спілкування, самосвідомості в соціальній діяльності дитини,
коли відбувається перетворення його внутрішнього світу, реалізація прихованих
можливостей, які допомагають повноцінно включатися у процеси соціальної
адаптації як активної особистості.
Розглядаючи різні психологічні механізми адаптації дитини, можна
виділити когнітивний механізм соціальної адаптації, що включає всі психічні
процеси, пов’язані з пізнанням: відчуття й емоційні стани; поведінковий, що
пропонує певну спрямовану діяльність дитини в соціальній практиці. У цілому,
всі ці соціально-психологічні та психологічні механізми адаптації особистості
становлять певну єдність.
Отже, на думку більшості вітчизняних авторів, індивідуальні особливості
й рівень розвитку пізнавальних процесів школяра й активність особистості як у
внутрішньому, так зовнішньому проявах, значною мірою визначають їхню
адаптивність до навчання і спілкування.
При вивчені теоретичних досліджень, на нашу думку, компонентами
процесу адаптації молодших школярів потрібно вважати:
- середовище – (макро-, мікросередовище) соціально-економічну систему,
друзів, сім’ю, подвір’я, школу, клас, навчально-виховний простір як соціальнопедагогічну систему;
- досвід – як самого індивідуума, так і соціального середовища на початку
і в кінці процесу пристосування:
- умови адаптації;
- причини адаптації;
- види адаптації;
- способи адаптації;
- ступінь адаптації;
- результат адаптації – адаптованість, дезадаптованість;
- елемент, що адаптується – індивід, школяр.
Розглядаючи компоненти у структурі соціальної адаптації, ми з’ясували,
що вони взаємозалежні й взаємообумовлені між собою і несуть в собі механізми
процесу пристосування індивідуума до соціуму.
Таким чином, з усього вище викладеного можна зробити висновок, щодо
концепції соціальної адаптації.
1. Соціальна адаптація, яка у виховному процесі орієнтується на цілісність
особистості дитини опирається на взаємодію біологічних, психологічних і
соціальних механізмів пристосування.
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2. Соціальна адаптація, яка сприяє у формуванні творчого потенціалу
дитини, орієнтованого на свідому й активну діяльність у нових соціальних
умовах опирається на механізм освоєння нових соціальних ситуацій.
3. Соціальна адаптація, яка дозволяє реалізувати комплексне виховання
дитини, охоплює усі сфери ії життєдіяльності.
4. Соціальна адаптація розглядає пристосування особистості як процес
безперервного виховання й розвитку протягом усього життєвого шляху.
Таким чином, з усього вищевикладеного можна зробити висновок, що
дослідження адаптаційного процесу дитини молодшого шкільного віку дає
можливість для педагогів, соціальних педагогів, соціологів, психологів
створювати нові винаходи, методи, вивчати основні компоненти й структуру
механізму системи роботи соціалізації, як чинника розвитку та виховання
підростаючого покоління.
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ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ
ЗАСОБАМИ СВІТОВОГО ФОЛЬКЛОРУ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Вікторія Звєкова
канд. пед. наук., доцент
Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна
В Державній національній програмі «Освіта (Україна ХХІ століття)»
головна мета національного виховання молоді на сучасному етапі визначається
як формування особистісних рис громадянина України, що включають у себе
національну самосвідомість, розвинену духовність, правову, трудову, фізичну,
моральну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту.
Особливості розвитку українського національного етносу мають специфічні
характеристики, які й визначають сьогодні парадигму національного виховання
в Україні, яка потребує активної науково-дослідницької роботи в галузі
національного виховання як важливого джерела розвитку сучасної педагогічної
теорії і практики. Сучасна освіта потребує узагальнення виховного досвіду
минулого, його творче втілення у практичну діяльність навчально-виховних
інституцій, створення методики виховання дитини, яка б мала високий
інтелектуальний, духовний розвиток, була спроможна діяти на благо Української
держави. Виховання поваги і любові до рідної мови, пробудження почуття
захоплення ії красою, милозвучністю, ліричністю, виразністю, а головне,
отримання знань за ії допомогою – міцний і найбільш надійний гарант
національного виховання.
Проблема полікультурного виховання молоді, формування людської та
національної самосвідомості, громадянської позиції, активного і відповідального
ставлення до життя є одними із пріоритетних у процесі гуманізації людського
суспільства. Разом з тим життя людини серед інших людей проходить як
суперечливий і динамічний процес, який вимагає від кожної особистості
засвоєння реалій соціального та індивідуального існування, які досить швидко
змінюються, норм і правил духовного та матеріального співжиття відповідно до
власних можливостей, власних переконань і власного рівня культури.
Необхідність формування висококультурної особистості зумовлюється на
вимагає іншого устрою життя, інших відносин між окремими людьми і їх
групами, між різними національностями і віросповіданнями.
Метою статті євисвітлення та аналіз на основі наявних досліджень
процесу полікультурного виховання, яке спрямовується на формуванні культури
в дитячому віці.
Полікультурність людини формується на підґрунті картини світу, засобом
формування якої виступає навчально-виховний процес у школі та дитячих
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садках. Заняття згідно навчального плану визначають можливості формування у
дитини певної картини світу, на основі якої і визначаються домагання
особистістю свободи, уміння відстоювати свою позицію й ідеали, формування
духовної творчості. У педагогічній науці існуєзначний науковий доробок
пов'язаний з вихованням полікультурності у дітей дошкільного віку, формування
світоглядних позицій.
Так, питанням формування культури особистості в різні часи займались
видатні вчені: Я .А. Коменський, А. С. Макаренко, Ж.-Ж. Руссо,
В. О. Сухомлинський, К. Д. Ушинський, А. Дістервег. Серед українських
науковців окремі аспекти полікультурної освіти знайшли відображення в працях
І. Зязюна, О. Сухомлинської, Н. Г. Нічкало, О. В. Плахотніка, М. Д. Ярмаченка,
А. М. Богуш та ін.
Полікультурна освіта має глибокі корені. Ії засновник Я. А. Коменській
вважав необхідним підготувати дитину до життя в багатонаціональному
суспільстві. Ж.-Ж.Руссо писав, що потрібно виховувати у дітей повагу до різних
людей, а І. Г. Песталоцці висловлював думку про те, що необхідно виховувати
всіх дітей, як одну сім’ю не звертаючи уваги на їх національність.
Світовий процес державотворень продемонстрував, що важливою
передумовою повноцінного розвитку будь-якої суверенної держави є
використання її духовно-енергетичних потужностей та культурно-творчого
потенціалу, адже в ідеалі держава – це культурна система, що є органічною
ланкою в історичному успадкуванні. Вона має здатність до самореалізації та
самовідновлення, до розвитку і занепаду, але завжди залишає духовноматеріальні надбання та цінності, які сприяють подальшому розвитку
загальнолюдської культури. Численні дослідження українських вчених ХІХ, ХХ
та й попередніх століть довели, що українська нація нагромадила величезний
культурно-творчий потенціал, що стало однією з передумов проголошення
незалежності суверенної держави Україна. Безперечно, до таких духовноенергетичних потужностей української нації належить її національна система
виховання, сутність якої розкривається через з’ясування таких наукових понять
як: національне виховання, національна система освіти, етнопедагогіка,
національна наукова педагогіка, національна свідомість і самосвідомість,
національний світогляд, національна ідея, національні педагогічні кадри та інші.
Кожне з перерахованих понять має своє змістове наповнення, характерні
особливості, точки перетину з іншими поняттями, а також певні відмінності.
Важливим системотворчим компонентом національної системи освіти й
виховання виступає сучасна педагогічна наука, яка має бути адекватною
культурно-історичним традиціям народу, його духовності, самобутньому шляху
розвитку і разом з тим постійно збагачуватися кращими досягненнями світової
педагогічної думки. Іншими словами, педагогічна наука має стати національною,
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а не обслуговувати інтереси певної політичної сили та її ідеології. На сучасну
психолого-педагогічну науку покладено завдання з’ясувати сутність такої
важливої ланки національного виховання як національна свідомість і
самосвідомість. Проведений аналіз теоретичних праць учених з розуміння
сутності дефініції «національна свідомість дозволив дати узагальнююче
визначення цього поняття: національна свідомість – це складне психічне
утворення особистості, в основі якого лежить самоусвідомлення індивідом
приналежності себе до нації, що спонукає особистість до самореалізації в ім’я
розвитку своєї держави. Психолого-педагогічною наукою доведено, що
відсутність національної свідомості нерідко спричиняє оманливе, ілюзорне
відчуття другосортності рідної мови, культури, врешті самого себе, народжує
комплекс національної і громадянської неповноцінності. Молоді люди
позбавлені почуття власної гідності і гордості, часто звертають із правильного
шляху, стають егоїстами, обивателями, пристосуванцями.
Як зазначено, ознайомлення дітей із народними святами позитивно
позначається на розвитку інтелектуально-пізнавальної, соціально-моральної,
емоційно-ціннісної, художньо-естетичної, фізичної сфер дитячої особистості та
її креативності. У чинних комплексних і окремих парціальних освітніх
програмах для використання в дошкільних навчальних закладах передбачене
відзначення народних традицій, свят та обрядів. До того ж педагогічні
колективи, з огляду на зміст освітніх програм, можуть самостійно визначати
тематику святкувань. При цьому їх варто узгоджувати з батьківською
громадськістю. Такі святкування організовують, дотримуючись як усталених
світських традицій, так і народних звичаїв та обрядів, зміст і форма яких мають
бути доступними розумінню дітей.
Виховуючи дітей на основі національної обрядовості, педагогічні
колективи виконують одразу кілька педагогічних завдань, зокрема: виховання
любові до рідного краю естетичне та моральне виховання формування
громадянської свідомості. Окрім того, у навчальних закладах можливо
відзначати традиційні свята інших – не лише українського – народів. Особливо,
якщо представники таких народів є в дитячих колективах.
Отже, духовно-обрядові свята мають велике виховне значення для дітей
різного віку, оскільки поєднують у собі історичне надбання українського народу,
досвід взаємин між дорослими та дітьми, вказують на певні обрядові
особливості життя прадавніх українців. Використання батьками та вчителями
свят у виховному процесі дітей забезпечують радісний піднесений настрій у
дітей, вчать їх плануванню своєї діяльності, дозволяють прилучитися до
скарбниці народної творчості. На основі багатовікового досвіду українців
склалися народна філософія, мораль, система знань і вірувань, які й утворили
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основу української народної педагогіки. Людина сильна своєю громадянськістю,
своїми почуттями любові до рідної землі, до духовних надбань свого народу.
Дитина набирається вражень та знань про навколишнє: про близьких
людей, про свою милу Батьківщину, які залишають у душі її незабутні спогади
на все життя. З ранніх років закладати в малюка готовність захищати й
примножувати здобутки народу, рідного краю. Як відомо, у житті є різні
цінності. Але є й такі святині, які ні з чим не можна зіставити і порівняти.
Вітчизна, ввіданість рідній землі й народові. Виховання любові до своєї країни
ми поєднуємо з поданням дитини елементарних знань про державу і право, про
національну символіку – Державний герб, Прапор, Гімн, з вихованням поваги до
символів української держави.
Любов до Вітчизни починається з любові до своєї Малої Батьківщини –
місця, де людина народилася. У цьому зв’язку, як нам здається, величезного
значення набуває визначення мети, завдань, змісту та засобів патріотичного
виховання дітей дошкільного віку. Розповіді рідно мовою про життя
українського народу, про творчі його здібності та обдаровання, його минуле й
сучасне, повчання дідуся, батька, матері, увага до порад старших, досвідчених
людей роблять свою цінну й важливу справу у вихованні дітей, підлітків і
юнаків.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ІНКЛЮЗІЇ В РОБОТУ
ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Анастасія Каплієнко
аспірантка
кафедра загальної педагогіки, дошкільної та початкової освіти
Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна
Сьогодні допоміжна освіта, представлена мережею позашкільних
навчальних закладів, має значні потенційні можливості для освіти дітей. Вона
вже не обмежується функцією заповнити дозвілля юнацтва, а виконує низку
важливих функцій, серед яких найголовніша – соціалізація.
Позашкільна освіта, на відміну від основної, найбільш пристосована для
створення доступного освітнього середовища. Вона більш гнучка та відкрита до
педагогічних новацій, зокрема інклюзії.
В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку
дискримінацію дітей; забезпечує рівноцінне ставлення до всіх людей, але
створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами [1, с. 245].
Наразі в Україні приділяється значна увага проблемам втілення засад
інклюзивної освіти в життя. Сучасний стан освіти дітей з особливими потребами
в Україні, теоретичні і технологічні основи реалізації інклюзивної моделі освіти
представлено в українських та зарубіжних наукових працях зі спеціальної
педагогіки. Інклюзивний потенціал позашкільної освіти дослідили Н. Бизова,
В. Голованов, О. Литовченко, Н. Кравчук, Г. Попова. Теоретико-методичні
основи позашкільної освіти ґрунтовно вивчено О. Биковською. Методичні
основи включення дітей з особливими освітніми потребами до програм
позашкілля стали предметом вивчення О. Шеманова, М. Груздєва.
В Україні позашкільні заклади відвідують майже 1 млн. 539 тис.
вихованців, що становить 41,5 % дітей шкільного віку. Із загальної кількості
вихованців позашкільних закладів 13,2 тис. – діти-сироти і діти, позбавлені
батьківського піклування; 40 тис. – діти з малозабезпечених та багатодітних
сімей, 6,8 тис. – діти з особливими освітніми потребами [2].
Сьогодні актуальним для української освіти є питання розробки моделей
та методик інклюзивного навчання. О. Литовченко [3] визначає умовні моделі
залучення дітей та молоді з особливими потребами до позашкільної освіти.
Перша модель передбачає інтеграцію учнівської молоді з особливими потребами
в звичайні гуртки позашкільного закладу. Друга модель означає співробітництво
позашкільного навчального закладу з установами для дітей з особливими
потребами: спеціальними навчальними закладами, оздоровчими центрами,
молодіжними центрами реабілітації інвалідів тощо. Третя модель – це
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організація позашкільного навчального закладу (реабілітаційний центр, клуб),
діяльність якого має на меті соціальну реабілітацію дітей з особливими
потребами.
Для проведення педагогічного експерименту з метою тестування
методики роботи з дітьми з особливими освітніми потребами нами було обрано
першу модель. Базою став гурток мистецького блоку «Нитяна графіка».
Особливістю даного гуртка є робота з дітьми-аутистами.
Для досягнення якісних результатів включення дітей з особливими
освітніми потребами до колективу гуртківців була вдосконалена методика
інклюзії в гуртку декоративно-ужиткового напрямку. Методика застосовувалася
впродовж 2016-2017 н. р. (вересень 2016-березень 2017). Методика базується на
культурологічному підході, який допускає широкі межі варіювання повноти
відтворення зразка, існуючого у вигляді його окремих «виконань».
Мета та завдання методики наступні:
- створення психологічно безпечної атмосфери.
- розвиток здатності контролювати свою поведінку і емоційний стан
- навчання адекватним і ефективним способам взаємодії з оточуючими.
- розвиток комунікативних навичок.
- сприяння усвідомленню реального Я дитиною.
- підвищення самооцінки дитини.
- розвиток художнього та естетичного смаку.
- розвиток уяви та креативності.
Керівником гуртка впродовж роботи застосовувалася технологія
поетапного включення. Така технологія дозволяє педагогу на основі отриманих
результатів моніторингу сформувати індивідуальні програми, освітні маршрути
для дітей, які потребують в спеціальному супроводі.
Робота з дітьми з особливими освітніми потребами у гуртку починалася з
індивідуальних зустрічей у ланці педагог-дитина-мама. Метою цих зустрічей
було встановлення контакту між педагогом та дитиною. На наступному етапі
при організації спільного навчання дітей з особливими освітніми потребами з
дітьми «звичайними», важливо налаштувати вже сформований колектив до
прийняття нових членів. Достатньо короткої бесіди з цього приводу. Важливо
дати колективу час на адаптацію.
Педагог у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами спирався на
такі принципи:
- не порівнював з іншими дітьми;
- не прагнув зробити його більш «зручним» і зовні адекватним;
- не нав’язував себе дитині;
- бувемоційно привітним не тільки зовні, але і внутрішньо;
- не фіксував увагу на невдачах;
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- використовував різні форми несловесної підтримки дитини – посмішку,
підбадьорюючі потиск руки, погладжування по голові, підморгування,
обіймання за плечі;
- уникав довгих пояснень або бесід, тому що найчастіше вони просто
недоступні дітям.
- вчив дитину доводити почату справу до кінця;
- був терпимим до «незвичайного поводження» дитини;
- до кожної дитини з ОВЗ підходив не з позиції, чого він не може в силу
свого дефекту, а з позиції, що він може, незважаючи на наявне порушення.
Одним з методів виховання у гуртку «Нитяна графіка» стала організація
виставок. Так, виставка декоративно-ужиткового мистецтва з залученням
персональних виставок дітей з особливими освітніми потребами була
організована у березні на базі Палацу дітей та юнацтва м. Ізмаїл. У квітні така
виставка пройшла у краєзнавчому музеї Придунав’я.
Результати роботи з дітьми-аутистами в гуртку «Нитяна графіка»:
1) діти мають можливість розвиватися в колективі,
2) діти сприйняті в мікросоціумі, долається психологічний бар’єр «ясуспільство»,
3) діти включені до заходів масового характеру (виставки),
4) переживають «ситуацію успіху», яка заохочує до подальших перемог,
5) прагнуть саморозвитку та вдосконалення майстерності задля
повторення позитивного соціального досвіду,
6) відкриті до сприйняття прекрасного, естетичного, прагнуть створити
щось красиве,
7) підвищено мотивацію до самостійної творчої діяльності.
Особливо слід підкреслити важливість занять у гуртку для соціалізації
особистості. Серед переваг впровадження інклюзивної освіти в позашкілля
наступні:
- позашкільна освіта дає реальну можливість вибору дитині з особливими
освітніми потребами свого індивідуального освітнього шляху, збільшує простір,
в якому може розвиватися особистість дитини, забезпечує їй «ситуацію успіху».
- отримані знання та вміння в системі додаткової освіти можуть в
подальшому житті таких дітей бути не тільки дозвіллям, а й профілюванням їх
життєвого статусу.
- діти навчаються навичкам спілкування, способам саморегуляції, вмінню
аналізувати ситуацію і робити правильний вибір.
Однак, на етапі реформування вітчизняної освітньої системи вбік
відкритості до різноманіття, постає низка проблем: вибірковість програм,
відсутність цілісної інтегративної системи програм гуртків, які б забезпечували
створення інклюзивного простору; професійна незацікавленість педагогічних
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працівників у впровадженні інклюзії; відсутність якісної кадрової підготовки
вчителя, орієнтованого на роботу в позашкільному навчальному закладі;
незацікавленість у розвитку творчих здібностей дитини з особливими потребами
її батьків; відсутність психологічного супроводу для родин та сімейного
консультування.
Література:
1. Семак С. М. Інклюзивна освіта: сутність, поняття, термінологія /
С. М. Семак // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. – 2012. – Вип.
19(1). – С. 242-251.
2. Красняков Є. В. Позашкільна освіта та її місце в структурі освіти України
/ Є. Красняков // Віче. – № 13. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.viche.info/journal/4802/
3. Литовченко О. В. Сучасні моделі залучення дітей та молоді з особливими
потребами до позашкільної освіти / О. В. Литовченко // Актуальні проблеми
навчання та виховання людей з особливими потребами. – 2013. – № 10. – С. 130139.
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/apnvlop_2013_10_14
4. Колупаєва А. А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх
навчання / А.А. Колупаєва, Л. О. Савчук. – К. : АТОПОЛ, 2011. – 274 с.

НОВА ВІТЧИЗНЯНА ШКОЛА:
АКТУАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ
У ПІДГОТОВЦІ КОНКУРЕНТОЗДАТНОГО ФАХІВЦЯ
Надія Кічук
докт. пед. наук, професор
Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна
Освіта є сферою, яка найбільш відчутно реагує на зміни, що відбуваються
в соціумі. Класичною є теза про триєдину функцію освіти у суспільстві –
людино творчу; технологічну, забезпечуючи «базу життя» особистості;
гуманістичну (С. Гончаренко, В. Кремень, М. Ярмаченко). Новопосталі завдання
перед сучасною вітчизняною освітою актуалізують значення освіченої людини,
яка здатна не тільки «діяти всередині наявної спеціальної структури, а й
змінювати її» [1, с. 616].
Зауважимо, що проблемні питання, пов’язані із школою майбутнього,
порушуються не лише вітчизняними, а й зарубіжними дослідниками (Лу
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Ароніка, Кен Рубінсон та ін.). Щодо вітчизняних практиків, зокрема початкової
школи, то ракурс осмислення вищезазначеного є такий: «нова українська школа:
відчуваємо, думаємо, діємо» [2].
Цілковито логічним є той факт, що вектори реформи вітчизняної системи
освіти та концепції «Нова школа: простір освітніх можливостей» відбуваються
одночасно із обговоренням проекту Закону України «Про освіту». В результаті
їх публічного обговорення в суспільстві вже вимальовуються деякі абриси нової
української школи: 12-річний термін навчання; створення «опорних шкіл» задля
надання якісної освіти в тих регіонах, де територіальним громадам важко
утримувати малочисельні середні загальноосвітні школи; внесення коректив у
чинні навчальні програми; удосконалення мережі дошкільних навчальних
закладів; втілення ідей дерегуляції, дебюкратизації та доброчесності в освіті та
ін.
Отож, вітчизняна школа нині, як важлива соціальна інституція, що
покликана задовольняти освітні потреби і особистості, і суспільства, і держави,
акумулює увесь спектр завдань, які мають адресантом, насамперед, учителя, бо,
за І. Я. Франком, «вчителем школа стоїть».
Саморефлексія набутого педагогічного досвіду засвідчує, що лише
педагог, здатний до інновацій, найбільш конструктивно реалізує своє
особистісно-професійне призначення в соціумі. Як зауважують науковці, які
досліджують проблеми педагогічної інноватики (К. Ангеловски, І. Богданова,
А. Брушлинський, М. Кларин, П. Щедровицький, Н. Юсуфбекова та ін.),
педагог-новатор на всіх етапах інноваційного процесу – упровадження,
поширення, розгортання – є не лише носієм конкретних інновацій, їх творцем, а
ще й «модифікатором» з огляду на конкретику педагогічної ситуації, що
склалась.
Натомість, деякі аспекти, які безпосередньо або опосередковано
стосуються технологій нововведень у освітній простір (як специфічного напряму
педагогічної інноватики, що віддзеркалює порівняльну ефективність різних
технологічних нововведень), залишаються предметом чисельних наукових
дискусій. Йдеться (зокрема, за І. Богдановою) про певну сукупність послідовних
дій, спрямованих на конкретний педагогічний результат. Дійсно, сучасні
науковці все ще не дійшли згоди відносно оптимальних шляхів і засобів
проектування, створення та застосування технологічних процесів у освіті.
Техноматика, як напрям педагогічної інноватики, реалізує, як відомо, певні
функції – модернізацію, модифікацію та раціоналізацію. А це й створює
поглиблене наукове уявлення про ті технологічні процеси, що відбуваються в
освіті, і які врешті-решт забезпечують спрямованість змін у відповідності з
новопосталими вимогами, а також про видозміни у вже існуючому освітньому
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явищі без глибокого втручання в його сутнісні особливості, про втілення
раціональних дій, що вмотивовуються розумною логікою.
До того ж поза увагою дослідників залишається низка питань, пов’язаних
із пізнанням принципів збагачення інноваційного потенціалу студентської
молоді в умовах сучасної вітчизняної вищої школи, із класифікацією джерел, що
містять ідеї оновлення, із типологією нововведень. Так, до найбільш суттєвих і
загальновизнаних у педагогічній науці постулатів є підстави відносити такі: 1)
макро-мезо-мікрорівні оновлення освітнього простору (від нововведень у цілісну
систему освіти до оновлення окремих компонентів педагогічного процесу); 2)
чітка окресленість змістового навантаження поняття «інновація», зокрема, його
розуміння як комплексний процес створення, розповсюдження та використання
нових засобів задовольняння тих потреб, які пов’язані з вимогами середовища, в
якому певні нововведення здійснюються); 3) визнання педагогічної інноватики
міждисциплінарним науковим напрямом, що має на меті осмислення унікальних
особливостей саме освітнього простору, в цілому, і педагогічного середовища,
зокрема, у зв’язку з нововведеннями.
З огляду на вищевикладене, актуалізується проблематика підготовки
педагога, здатного до інноваційної діяльності. Незважаючи на творчі надбання
найбільш визнаних у цьому плані вітчизняних вищих педагогічних шкіл
(Тернопільский національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка,
Черкаський національний
університет ім.
Б. Хмельницького, ДЗ
«Південноукраїнський педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського» та ін.),
питання становлення у вищій школі педагога як суб’єкта професійної
інноваційної діяльності не знайшло належного науково-теоретичного
обґрунтування і відповідного методичного забезпечення. Інноваційний
потенціал майбутнього педагога як особливий стан його індивідуальної
свідомості, як відкритість до сприйняття нового і незалежність від стереотипів,
здебільшого у вищій школі формується стихійно. А тому загостюється
проблематика насамперед теоретико-методологічних стратегій, з одного боку,
цілеспрямованого розвитку інноваційного потенціалу вищої школи, поза якого
досить проблематичними стають стійкі позитивні результати соціальнопедагогічних зусиль, а з іншого – розробка і втілення моделі професійного
становлення майбутнього педагога, здатного генерувати новації та втілювати у
практичній діяльності інновації. Причому йдеться про модель, якій притаманні
не лише відповідні прогностичні функції, а й втілення якої дозволяє вже в
умовах вищої школи здійснювати поетапний моніторинг якісних особистіснопрофесійних новоутворень у студентів. Стратегія реалізацій такої моделі
передбачає:
– озброєння студентів, з одного боку, системними методологічними
знаннями, загальнопізнавальними мета-вміннями,а з іншого – методами суто
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науково-педагогічного
дослідження,
що
врешті-решт
уможливлює
високопродуктивну дію особистості у науково-педагогічному просторі;
– сприяння вільному оперуванню діями дослідника, що позитивно
позначається на здатності студента до самоорганізації у пошуковій роботі,
спроможності оптимізувати навчально-професійну діяльність;
– усвідомлення студентом динаміки власного саморуху як майбутнього
професіонала, якому іманентно властивий науково-педагогічний стиль
мислення;
– спрямування процесів само ідентифікації, само проектування,
самореалізації, самокорекції;
– активізацію інтересу до педагогічних інновацій – проблемного поля
дослідницької діяльності майбутнього фахівця, ресурсу збагачення його
творчого потенціалу;
– формування необхідного і достатнього «набору» компетентностей
педагога нової генерації, стимулювання процесу досягнення студентом
аксіологічного рівня особистісно-професійного функціонування.
Вивчення і узагальнення творчого досвіду засвідчує перевагим занурення
студентів у дослідницькі проекти з-поміж інших типів (творчі, рольові, ігрові,
інформаційні, прикладні, телекомунікаційні (інтернет-проекти), практикоорієнтовні та ін.). У цьому сенсі й варто тлумачити проектно-досліницьку
діяльність як ресурс процесу активізації інтересу майбутнього фахівця до
інноваційної діяльності.
Досвід переконує, що дослідницькі проекти сприяють опануванню
студента логікою дослідження, оскільки їх структура, по суті, є подібною до
наукового дослідження. Принагідно зауважимо, що відтепер досить поширеним
є педагогічний квест-проект (з англ. – «подорож») – навчально-дослідницьке
завдання електронного типу, для виконання котрого студент має застосувати як
власні науково-педагогічні знання й досвід, так і спілкуючись з іншими
учасниками проекту. Отож практика переконує, що такий проект актуалізує
суто дослідницький потенціал майбутнього фахівця, розвиває підприємницьку
передбачуваність, творчість, вдосконалює вміння суб’єкта проектної діяльності
роботи вибір інноваційного підходу. До того ж така робота може тривати
протягом навчального семестру, року тощо.
Література:
1. Енциклопедія освіти / Гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер,
2008. – 1040 с.
2. Полєвікова О. Нова українська школа: відчуваємо, думаємо, діємо /
О. Полєвікова // Початкова школа. – 2017. – № 4. – С. 20-24.
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ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-СОЦІОНОМІСТІВ:
ВЕКТОР ПРАВОЗАХИСТУ ДИТИНСТВА
Ярослав Кічук
докт. пед. наук, професор
Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна
За сучасних умов життєдіяльності українського соціуму особливого
значення набуває становлення спеціалістів-соціономістів як суб’єктів
правозахисної діяльності. Така площина розуміння усієї сукупності викликів
сьогодення обумовлена поглибленням процесів гуманізації, духовності,
гуманітаризації, що відбуваються в суспільстві. Сформованість у майбутніх
фахівців соціально-професійної позиції сприяє розвитку їх професійної
мобільності вже на етапі професіоналізації, тобто в умовах вищої школи.
Cучасні філософи (зокрема, І. Василенко) розглядають професійну
мобільність особистості як «суб’єктивну змінність», що сприяє відкритості
фахівця до вимог і суспільства, і професії та полегшує перебіг творчих процесів,
які «виводять» його у площину самовдосконалення, конструювання нової
об’єктивної реальності. Тому стає зрозумілим, що особливо важливою
передумовою професійної мобільності є сформованість у студентів соціальнопрофесійної позиції.
Аналіз наукових джерел, де відображені змістові, структурнофункціональні, процесуальні та поведінкові аспекти проблеми соціальнопрофесійної позиції (К. Бондаревська, С. Вершловський, Н. Гузій, О. Киричук,
І. Торбенко, Н. Шуркова та ін.), створює наукове уявлення про змістове
наповнення ключових понять «життєва позиція» (Т. Мальковська), «світоглядна
позиція» (Л. Красовська), «педагогічна позиція» (В. Сластьонін), «громадянська
позиція» (О. Алексєєва) та ін.). Як засвідчують довідкові джерела, позиція (з лат.
– положення), це те, що стосується оцінки, зокрема, особистістю певного явища,
події, факту, поведінкової дії та обумовлене оцінними судженнями або її
ставленням. Психологи (зокрема, К. Абульханова-Славська) розводить такі
близькі поняття як «сенс», «концепція життя» та поняття «життєва позиція»; в
останньому віддзеркалюється вже віднайдений особистістю характер реалізації її
ідеалів. Інші дослідники (зокрема, Г. Андрєєва) розглядають як рядоположні
поняття «статус» і «позиція» особистості, де контекстом виступає структура
діяльнісних відносин групи. Якщо внести уточнення у змістове наповнення
поняття «соціально-професійна позиція», то, враховуючи результати
фундаментальних досліджень науковців (зокрема, Н. Кузьміна, А. Маркова, Л.
Мітіна, Л. Сочень), в ньому виокремлюють три аспекти: особистісний
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(узагальнено – «цінності»), діяльнісний (узагальнено – «компетентність») та
комунікативний, де розрізняють і суб’єкт-суб’єктні типи відношень –
«актуалізація», і суб’єкт-об’єктні типи відношень – «управління» [2, с. 27].
Майбутні фахівці соціономічних професій (де домінує, за Е. Клімовим,
підсистема
«людина-людина»)
мають особливе
соціально-професійне
призначення. Наприклад, соціальний педагог репрезентує «професію захисту»,
тобто соціально-професійна позиція цього фахівця передбачає і на рівні
«особистості», і на рівні «діяльності», і на рівні «спілкування» реалізацію ним
правоохоронних, правозахисних функцій. З метою формування у майбутніх
соціальних педагогів відповідної соціально-професійної позиції підвищена увага
приділена, по-перше, засвоєнню студентами концепцій, конструктивних підходів
щодо реалізації прав людини у контексті ідей демократичної освіти; по-друге,
інтерактивним технологіям опанування навчального курсу «Права людини» в
ракурсі вимог програми «Європейська ініціатива в галузі демократії і прав
людини» та національної освітньої програми «Розуміємо права людини»; потретє, практично-орієнтовним заходам безпосередньо в молодіжній аудиторії.
Щодо останнього, то вже вироблено фахівцями соціально-педагогічну стратегію
за такою логікою: права людини – це стандарти; це цінності; це механізм
захисту; права людини існують без «обов’язків людини»; «такі права маю не
лише я, а й усі інші»; це – обов’язок держави; права людини – недискримінація;
йдеться про те, що немає правильних вирішень у всіх життєвих ситуаціях, бо
виникають нові сфери життя [1, с. 14-19].
Дбаючи про більш системне забезпечення процесу формування означеної
здатності у студентів, які набувають у вищій школі соціономічні професії,
зауважимо принаймні на двох обставинах. Насамперед про спільне і розбіжне
понять «правозахисна» і «правореалізаційна» діяльність.
По-перше, ці види діяльності є специфічними формами активного
ставлення студента до соціально-педагогічної дійсності, мають усвідомлений
характер, оскільки в них простежується і мета, і засіб, і результат та сам процес
діяльності. Отже, йдеться про свідому зміну й перетворення, про спрямовану
активність суб’єкта означених видів діяльності. По-друге, виходячи із намагання
в умовах університетської підготовки студента забезпечити його здатність
організувати правозахисну і правореалізаційну діяльність, слід враховувати
існуючі у цьому відношенні методологіч¬ні орієнтири. Зокрема, розуміння
процесу організації діяльності як впорядкування цієї діяльності у цілісну
систему з чітко визначеними характеристиками, логічною структурою (суб’єкт,
об’єкт, предмет, форми, засоби, методи, результат діяльності) та самим
процесом її здійснення через етапність. По-третє, врахування провідних
особли¬востей кожного із означених видів діяльності. Так, у правозахисній
діяльності базовою характеристикою виступає здатність студента приймати
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обґрунтовані законодавчими нормами професійні рішення, підґрунтям яких є
його готовність орієнтуватися у правових яви¬щах – основі вчинення дій,
спрямованих на встановлення і захист пра¬вових відносин. Якщо ж йдеться про
правореалізаційну діяльність, то в ній домінантною є здатність майбутнього
фахівця встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, накопичуючи при цьому
досвід розв’язання правових проблем, що містять соціально-педагогічні ситуації.
Правозахисна і правореалізаційна види діяльності майбутнього
соціального педагога обумовлені такими його функціональними сферами, як
охоронно-захисна і попереджу¬вально-профілактична. Реалізація цих функцій
вимагає від фахівця компетентного втручання.
Досвід викладання у вищій школі циклу правових навчальних дисциплін
переконує у доречності розширення спектру елективних курсів. Зокрема, в
умовах бакалавріату доцільно запровадити елективний курс «Основи прав дітей
та молоді», де одними з ключових є два змістові модулі: «Сучасна дитина як
суб’єкт права» та «Продуктивні моделі правоохоронної і правозахисної
діяльності фахівця соціономічної сфери». Для студентів, які набувають освітній
ступінь магістра, має соціально-педагогічний сенс запровадити елективний
навчальний курс «Сучасні інноваційні технології забезпечення прав дітей та
молоді», де базового значення, як засвідчує практика, варто надати таким
змістовим модулям, як-от: «Технології соціального партнерства у правовій
підтримці дітей «групи ризику» та «Соціально-правова робота із дітьми, які
мають особливі освітні потреби: інноваційні вітчизняні та зарубіжні технології».
Отже, дбаючи про розвиток професійної мобільності як особистіснопрофесійної якості, що має в основі сформовану у студентів соціальнопрофесійну позицію, доцільно належну увагу приділяти усвідомленню ними
самоцінності дитинства та здатності до його правового захисту.
Література:
1. Мурашкевич О., Черних О. Коротко про права людини // Соціальний
педагог. – 2016. – № 4. – С. 14-19.
2. Торбенко І. Соціально-професійна позиція майбутніх фахівців
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ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ
ПРИЙОМНИХ СІМЕЙ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ
Надія Колєва
магістрантка
педагогічний факультет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Іванова Д.Г.
Проблема соціального сирітства, будучи результатом кризи сім’ї, за
останні п’ятнадцять років стала актуальною для нашого суспільства і багатьох
країн СНД. Термін «соціальне супроводження» як вид соціальної роботи з
прийомною сім’єю було введено у 2006 році. Оскільки поняття «соціальний
супровід» і «соціальне супроводження» – це один і той самий вид
(технологічний алгоритм) соціальної роботи, хоча у нормативних документах
має різне звучання, при описі технології роботи з прийомною сім’єю більш
доцільним є термін «соціальний супровід».
В основі соціального супроводу лежить оцінка та планування послуг.
Складовою цього процесу є індивідуальна оцінка потреб прийомної дитини та
прийомної сім’ї для визначення потрібного типу та рівня соціальної допомоги.
Метою соціального супроводу є захист та забезпечення дотримання прав
та інтересів дитини, створення належних умов її життя та розвитку з
урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини шляхом надання соціальних
послуг прийомній сім’ї/дитячому будинку сімейного типу [1].
Основними завданнями соціального супроводу є: ефективне використання
наявних ресурсів для оптимальної та швидкої адаптації прийомної сім’ї і
прийомної дитини з метою вирішення проблем останньої; надання допомоги
прийомній сім’ї для того, щоб у майбутньому вона могла вирішувати проблеми,
які постають, в основному шляхом мобілізації власних ресурсів; забезпечення
партнерських відносин між прийомною сім’єю, соціальною службою, іншими
державними і громадськими установами для комплексного забезпечення прав
прийомної дитини.
Соціальний супровід – це комплекс заходів, спрямованих на підтримку
процесів активної життєдіяльності та розвитку природних здібностей клієнта, а
також створення умов для попередження розвитку негативних наслідків і різних
соціальних проблем, мобілізація людини на активізацію прихованих резервів,
навчання новим професіям, здатності самостійно справлятися з виниклими
проблемами [2, с. 109].
Соціальний супровід включає в себе елементи навчання та розвитку
здібностей клієнта до подальшого підвищення свого соціального статусу,
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вмінню самостійно володіти підходами, соціальними технологіями і практиками,
пропонованими фахівцями соціальної сфери. Соціальний супровід здійснюється
фахівцями соціальної сфери, психологами, педагогами та медичними
працівниками на основі новітніх технологій з використанням методів
індивідуальної та групової роботи [3, с. 120].
При соціальному супроводі вирішуються наступні завдання:
- Адаптація клієнта до реальних умов його життєдіяльності.
- Реабілітація і виведення клієнта з кризових ситуацій.
- Підвищення соціального статусу клієнта.
- Нормалізація відносин і утвердження себе в соціумі.
- Відновлення здоров’я, позбавлення від шкідливих звичок.
- Створення умов для самореалізації клієнта в сім’ї та суспільстві.
Служба соціального супроводу - це система, яка ставить за мету створення
рівних можливостей як для людей, що мають інвалідність, так і для інших
категорій населення (літні люди, багатодітні батьки, одинокі матері, сім’ї, які
виховують дитину-інваліда і ін.).
При патронажі або надомному обслуговуванні осіб, які мають право на
участь соціального працівника, допомога здійснюється все ж у замкнутому колі
життєдіяльності – клієнт в певній мірі залежить від допомоги.
Людина, що має інвалідність, не повинна залежати від соціального
супроводжуючого – навпаки, фахівець готовий сприяти інваліду (або особі, що
потребує допомоги) стати вільним у своєму виборі і від життєвих обставин,
взяти в свої руки управління своїми життєвими ситуаціями. У процесі
зовнішнього соціального супроводу осіб з обмеженнями набуває можливість
самому вирішувати, що, коли і як робити. Він отримує можливість планувати і
послідовно здійснювати свої життєві і творчі плани. Здійснюватимуть
соціальний супровід може людина будь-якої професії, що має високий рівень
свідомості і достатній рівень соціальних знань.
Соціальний супроводжуючий сприяє інваліду у задоволенні основних
потреб як в його будинку (таких як виконання процедур особистої гігієни,
одягання і роздягання, прийняття їжі, спілкування), так і поза домом, у тому
числі допомагаючи робити покупки, супроводжуючи в соціальні та медичні
установи, на роботу, на важливі зустрічі та заходи. Вирішення поставлених
перед соціальним працівником, що здійснює соціальний супровід, завдань
відбувається завдяки наданню прийомній сім’ї комплексу соціальних послуг, які
можна умовно розділити на такі напрями: соціально-економічні, юридичні,
соціально-педагогічні, психологічні, соціально-медичні, інформаційні. Кожен із
цих напрямів сприяє вирішенню конкретних проблем. Активний супровід не
обов'язково передбачає регулярне і часте залучення батьків до громадські
заходи, обстеження дитини або сімейної ситуації з відвідуванням фахівцями
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сім'ї. Він не передбачає втручання в справи сім'ї, особливо в ситуації, в якій
батьки самостійно можуть її вирішити [4].
Велика частина супроводу складається з регулярного спілкування
супроводжуючого фахівця і сім’ї, в тому числі по телефону. Завдання такого
спілкування – підтримання сприятливого середовища в сім’ї, необхідної для
виховання дитини, можливість вчасно запропонувати допомогу і отримати згоду
на більш серйозні заходи підтримки. Практика свідчить про те, що навіть, якщо в
родині все чудово і ніяка допомога їм не потрібна, переважна більшість батьків
оцінює турботу фахівця і не реагують негативно на його дзвінки.
Проте іноді виникають певні проблеми при наданні психологічної і
педагогічної допомоги. Наприклад, надмірне втручання і контроль
інвалідизуючих батьків прищеплюють їм думку, що без фахівця вони не можуть
справлятися з труднощами, виникає залежність від допомоги. Бажання щільно
опікати родину призводить до підміни ролі фахівця. Замість функції супроводу і
підтримки фахівець стає власне вихователем, причому не тільки для дитини, але
часто і для батьків. Останні поступово усуваються від виховання дитини і
розглядають фахівця не як опору в окремих випадках, а як елемент сім'ї, родича,
перекладаючи на його плечі і супроводжуючу організацію відповідальність за
виховання дитини.
Таким чином, соціальний супровід є найважливішим компонентом
соціальної діяльності, суть якого в посиленні позитивних і в нейтралізації
негативних тенденцій у житті і діяльності клієнта. Соціальний супровід
прийомної сім’ї інтерпретується як технологія соціальної роботи, що забезпечує
надання фахівцями різного профілю кваліфікованої попереджуючої,
профілактичної й своєчасної допомоги прийомній сім’ї в питаннях виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й передбачає
створення умов для успішного навчання прийомних батьків самостійно й
ефективно вирішувати проблеми (професійні й особистісні), які виникають у них
в процесі виховання дітей-сиріт, приймати адекватні рішення в різних ситуаціях,
з врахуванням особистісного потенціалу, культурного досвіду і педагогічної
компетентності членів прийомної сім’ї.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
Антоніна Конончук
канд. пед. наук, доцент
Ніжинський державний університет, Україна
Запорукою успішної реалізації завдань соціальної політики країни є
усвідомлення необхідності професійного підходу до вирішення соціальних
проблем вразливих верств населення та належної професійної підготовки
відповідних кадрів до роботи з означеними категоріями громадян. До цього
спонукають нові виклики світової практики і тенденції розвитку вищої освіти, де
професійна підготовка розглядається як процес професійного розвитку,
оволодіння досвідом майбутньої професійної діяльності. Інтегративним
показником якості такої підготовки майбутніх фахівців виступає їх професійна
компетентність, яка визначає здатність вирішувати професійні завдання, а також
проблеми, що виникають у реальних ситуаціях діяльності, з використанням
знань і професійного досвіду. Тому досягти особистісного і професійного
зростання майбутніх фахівців шляхом використання лише традиційних методів
навчання на сьогодні недостатньо. Традиційні методи і технології навчання
передбачають передачу знань, але не завжди формують професійні
компетентності у майбутніх фахівців. Застосування інноваційних активних
технологій і методів навчання веде до активізації пізнавальної діяльності
студентів, розвитку самостійності, підвищення мотивації й емоційності
навчання. Цей інструментарій динамічно розвивається і використовується у
світовій практиці підготовки фахівців соціальної сфери шляхом впровадження в
освітньо-виховний процес ВНЗ інноваційних технологій і методів. Інновації (лат.
іnnovation – оновлення, зміна) – нові форми організації діяльності і управління,
нові види технологій, які охоплюють різні сфери життєдіяльності особистості.
Однією з таких інноваційних технологій, яка досить широко починає
використовуватись у професійній підготовці майбутніх фвхівців є технологія
проектування.
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Активні науково-методичні пошуки у системі професійної підготовки
соціальних педагогів і соціальних працівників знаходимо у дослідженнях таких
науковців як О. Безпалько, І. Богданова, Р. Вайнола, І. Звєрєва, І. Іванова,
А. Капська, Л. Міщик, І. Мигович, В. Поліщук, А. Рижанова, Т. Семигіна,
С. Харченко, Н. Чернуха та ін. Так, теоретичні аспекти і специфіку практичної
підготовки обґрунтовано у дослідженнях Л. Ваховського, Т. Веретенко,
О. Карпенко, І. Ковчиної, Г. Лактіонової, Ж. Петрочко, В. Сидорова,
І. Трубавіної, З. Фалинської, Р. Чубука та ін.; особливості підготовки до
виконання певних професійних функцій висвітлені у роботах Г. Локарєвої,
С. Пащенко, А. Первушиної, О. Пожидаєвої, В. Сидорова та ін.; досвід
професійної підготовки соціальних працівників у європейських країнах вивчали
О. Бартош-Пічкар, Н. Гайдук, Н. Горішна, С. Когут, Г. Лещук, Т. Логвиненко,
В. Поліщук, Ю. Поліщук, О. Пришляк та ін.; проблему технологічної підготовки
соціальних педагогів досліджували Р. Вайнола, О. Гура, І. Зимня, Н. Зимівець,
І. Козич, О. Протас та ін. Водночас суттєвим для нас було значення активних
технологій і методів у процесі підготовки соціальних педагогів/працівників,
зокрема, технології проектування, що і визначило напрям наших наукових
пошуків.
У контексті професійної підготовки сутність проектної технології полягає
у стимулюванні інтересу майбутніх фахівців до професійних проблем, що
передбачають володіння визначеною системою знань, та через проектну
діяльність, яка передбачає розв'язання однієї або цілої низки проблем, отримати
практичні навички і досвід застосування цих знань. Саме формування ключових
базових і професійних компетентностей спеціалістів, як свідчить зарубіжний і
вітчизняний досвід, і є головною метою проектної технології [5].
Під час використання технології проектування вирішується ціла низка
різнорівневих завдань: активізується пізнавальна діяльність студентів;
формуються вміння самостійно конструювати свої знання, вміння орієнтуватися
в інформаційному просторі, активно розвивається критичне мислення,
підвищується мотивація до обраної сфери професійної діяльності тощо. Роботи
дослідників, які займалися вивченням проблематики проектування у соціальній
сфері (В. Курбатов, В. Луков, І. Звєрєва, О. Безпалько, А. Капська, Т. Басюк,
О. Холостова, В. Сафронова та ін.), свідчать про ефективність використання
соціального проектування у соціально-педагогічній діяльності, а також про
необхідність оволодіння майбутніми фахівцями соціальної сфери його
технологією. До цього спонукає і Державний стандарт вищої та професійної
освіти підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників, де зазначено,
що професіоналізм фахівця визначається його здатністю до діагностики,
прогнозування і моделювання соціально-педагогічної діяльності, тобто рівнем
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володіння проектувальними уміннями [5]. Тому технологія проектування
сьогодні стає не тільки засобом, а й метою освітнього процесу у вищій школі.
Технологія проектування у центр освітнього процесу ставить формування
практичних навичок професійної діяльності, стимулює інтерес до відповідної
теорії і тим самим формує у студентів знання і вміння використання сучасного
проектного підходу до розв’язання соціальних проблем, орієнтації на досягнення
кінцевих результатів з мінімальними витратами часу та коштів. Проектування у
соціально-педагогічній діяльності – це технологія впорядкування, ресурсного
обґрунтування і здійснення соціально-педагогічних проектів, сутністю яких є
реалізація нових ідей, які спонукають до руху і соціального розвитку[3, с. 506].
Проте кожна ідея, ініціатива потребують підтримки певних організацій,
впливових осіб, коштів на реалізацію тощо. Це пов’язано зі звертаннями в різні
соціальні інституції, участю в конкурсах, що в свою чергу вимагає
аргументованих пояснень, формулювання конкретних цілей та завдань, логічно
викладеного та відповідно оформленого опису виду діяльності. Усе це є
складниками проектної діяльності. Тому соціальні педагоги/працівники мають
володіти навичками проектування, прогнозування та моделювання як базовим
інструментарієм проектної діяльності на всіх рівнях, що і обумовлює
використання проектного підходу до професійної підготовки майбутніх
фахівців, який ми використовуємо як при викладанні соціально-педагогічних
дисциплін майбутнім фахівцям соціальної сфери на факультеті психології та
соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
(«Соціальне проектування», «Технології соціальної роботи», «Рекламноінформаційні технології» та ін.), так і у процесі вивчення інших навчальних
дисциплін, а також під час семінарів, практичних і лабораторних занять,
виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань. Зокрема, для навчання
студентів проектуванню ми передбачаємо організацію навчального процесу у
кілька етапів: підготовчого, етапу безпосередньої роботи над проектом,
презентаційного і оціночного. На підготовчому етапі студенти обирають
актуальну соціальну проблему на вирішення якої буде спрямовано проект,
визначають цільову групу, розробляють концепцію проекту. Для активізації
творчого підходу у студентів використовуються інтерактивні методи і прийоми:
мозковий штурм, дискусія, дерево цілей, дерево проблем тощо. На другому етапі
студенти обґрунтовують тему проекту, мету, завдання, терміни та інституції
реалізації, визначають цільові групи проекту, ресурсне забезпечення і кошторис
витрат, роблять опис видів діяльності, які будуть виконані у межах проекту. Така
аналітична робота має бути відображена у тексті проекту в кількісних
показниках і структурних характеристиках. Для цього необхідно звернутися до
літератури, підібрати статистичні дані або самостійно провести мінідослідження. Презентація соціального проекту проходить на практичному
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занятті, курсовому екзамені або під час державної атестації. Так, при державній
атестації передбачається виявлення студентами умінь проектувати професійну
діяльність, а саме: обирати технологію вирішення проблемної ситуації
особистості, ґрунтуючись на технологічному підході, розробляти власну
програму дій; презентувати соціальний проект за однією з актуальних проблем
соціально-педагогічної діяльності. Теми проектів студенти обирають самостійно,
відповідно до спеціалізації, яку вони набувають [2]. Для напрацювання навичок
експертної роботи щодо соціальних проектів студентам пропонується
підготувати експертний висновок на соціальний проект однокурсників.
Проективна (або проектна) діяльність відноситься до інноваційної, творчої
діяльності, бо вона передбачає перетворення соціальної реальності, будується на
базі відповідної технології, яку можна уніфікувати, освоїти і вдосконалити.
Таким чином, використання у практиці професійної підготовки фахівців
соціальної сфери проектного підходу дає можливість майбутнім спеціалістам
поступово освоїти всі етапи соціального проектування, щоб краще адаптуватися
до практичних запитів майбутньої професійної діяльності, бути готовими
працювати в нових умовах, реагувати на нові суспільні виклики, професійно
надавати соціальні послуги. Означена проблема потребує подальших
досліджень, зокрема, щодо впровадження зарубіжного досвіду у підготовку
соціальних педагогів/соціальних працівників.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ
МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
Ольга Корогодова
магістрантка
педагогічний факультет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – проф. Рашидов С.Ф.
В останні роки у всіх розвинених країнах світу стало актуальним питання
про виховання толерантності. Особливо гостро ця проблема постала у сфері
виховання підростаючого покоління. Адже безліч соціальних, економічних,
політичних, психологічних та ін. чинників на сьогодні формує у дітей досвід
нетерпимості, інтолерантності. З цим негативним «багажем» переважна частина
їх приходить у доросле життя, де відсутність толерантності призводить іноді до
катастрофічних наслідків. Звичайно, виховання толерантності є необхідним в
будь-якому віці, однак саме для молодшого школяра, коли закладаються основи
подальшої соціальної поведінки особистості і толерантність може виступати вже
як громадянська позиція, процес виховання толерантності є найбільш
актуальним.
У статті 1 «Декларації принципів толерантності» ЮНЕСКО зазначається,
що толерантністьозначає повагу, прийняття і правильне розуміння багатого
різноманіття культур нашого світу, форм самовираження і прояву людської
індивідуальності [1].
Серед усього розмаїття відносин особливе місце займає терпиме
ставлення. Не випадково терпіння, терпимість в народній педагогіці зводять в
ранг одних з провідних якостей особистості: «Терпіння і труд все перетруть»,
«Терплячий в люди виходить» та ін. Тому, найважливішим завданням є
формування у школярів уміння будувати взаємини.
Педагогічні джерела [2; 3] стверджують, що в даний час пріоритет в
роботі педагога і вихователя повинен віддаватися прийомам опосередкованого
педагогічного впливу: замість лобових методів, гасел і закликів, зайвого
дидактизму, повчальності на перший план слід висувати діалогічні методи
спілкування, спільний пошук істини, розвиток через створення виховуючих
ситуацій, різноманітну творчу діяльність. Основні методичні інновації в наш час
пов’язанііз застосуванням інтерактивних технологій навчання і виховання.
Інтерактивними
називаються
ті
технології,
які
забезпечують
безперервнувзаємодію суб’єктів освітнього процесу. На жаль, використання цих
технологій в практиці початкової освіти України на сучасному етапі є
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епізодичним, несистемним внаслідок неопрацьованості відповідних форм і
методів і неготовність більшості вчителів користуватися ними. Однак саме за
допомогою інтерактивних технологій є можливим створення і підтримання
такого мікроклімату, у якому панує атмосфера взаємодії, взаєморозуміння і
довіри.
Затаких умов легше і швидше відбувається процес звільнення від
стереотипів і упередженості в стосунках, формуються вміння співпраці і навички
толерантного спілкування, в учнів краще розвиваються відповідні якості
толерантної особистості, а саме: терпимість – шанобливе ставлення до прояву
несхожості; впевненість в собі – адекватна оцінка власних сил і можливостей,
віра в подолання перешкод; сила волі; емпатія - здатність до співпереживання;
доброзичливість – ставлення до іншої людини, засноване на загальнолюдських
цінностях; чуйність – здатність помічати і брати до уваги інтереси і потреби
інших, готовність віддати свою увагу співрозмовникам (вміння слухати);
альтруїзм – безкорисливі дії, спрямовані на благо інших людей.
Досвід свідчить, що задля успішного формування толерантності у
молодших школярів слід працювати у таких напрямках: робота з особистістю;
робота з найближчим оточенням; робота з колективом (групою). Важливе
значення мають методи та прийоми, організаційні форми занять. Це – етичні
бесіди, диспути, обговорення книг, телепередач, анкетування, тестування, аналіз
ситуацій, рішення етичних завдань, практичні заняття, зустрічі, різноманітні
форми вивчення інших культур. Зокрема, з дітьми молодшого шкільного віку
доцільним є використання дидактичних ігор, розваг.
На нашу думку, слід зауважити, що виховання толерантності тісно
пов’язане з розвитком у молодшого школяра емоційного ставлення до
навколишньої дійсності. Ці почуття формуються в процесі взаємовідносин їх з
дорослими і однолітками, а також під час гри, тренувальних вправ. наприклад:
«Дружба починається з посмішки»
Сидячі в колі, учні беруться за руки, дивляться сусідові в очі і дарують
йому, мовчки, найдобрішу, яка є, посмішку по черзі.
«Тренуємо емоції»
Учні повинні спробувати:
- Насупитися як осіння хмара; розсерджена людина;
- Посміхнутися, як хитра лисиця; як радісна дитина;
- Позлитися, як людина, яку вдарили;
- Злякатися, як дитина, яка загубилася в лісі.
Навчившись розуміти почуття інших, дитина навчиться безкорисливості,
взаємності та буде благополучною в спілкуванні. Формуванню толерантності у
молодших школярів допомагають театральні технології. Вибір театральної
технології обумовлений її ефективністю в активізації творчого потенціалу
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дитини, розвитку його загальної культури і особистості в цілому. Вчені
відзначають, що засобами театрального мистецтва для учнів відкриваються
можливості співпраці зі своїми однолітками, вони можуть реалізувати природне
прагнення людини до спілкування [4]. Технологія гри створює максимальні
умови для вільного емоційного контакту, розкутості, взаємної довіри і творчої
атмосфери. Театр надає можливостей охопити інформацією широку аудиторію,
актуалізувати гостру соціальну проблему за допомогою яскравих театральних
образів, в інтерактивній формі відповісти на питання, що виникають у глядачів,
а також висловити власну позицію з наболілої проблеми.
Учні усвідомлюють, що неможливо подобатися всім, неможливо любити
всіх, неможливо, щоб усі діти в класах були найкращими друзями, тому що у нас
різне виховання, інтелект, бажання вчитися, потреби, характер, смаки,
темперамент і т.д. Ми можемо жити в згоді один з одним, цінувати один одного,
приймати його таким, яким він є, тобто бути толерантним.
Отже, застосування інтерактивних технологій сприяє формуванню
толерантності у молодших школярів, вони допомагають учням усвідомити
необхідність толерантності як важливої якості особистості, щоє незамінною у
спілкуванні з іншими людьми, бо вона є передумовою адаптації у соціальному
середовищі. Інтерактивні технології виховання допомагають учням
самоствердитися в партнерській поведінці і забезпечують успішну
самореалізацію у процесі толерантної взаємодії.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ
РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
Віоріка Крачун
магістрантка
педагогічний факультет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна
Науковий керівник – доц. Пенькова С.Д.
Сьогодні в Україні необхідність включення дітей та молоді з особливими
потребами у загальну систему освіти шляхом запровадження інклюзивної освіти
та інтегрованого навчання визначається в офіційних документах на рівні
постанов Кабінету Міністрів України та державних програм.
Актуальність обраної теми зумовлена глибокими якісними змінами у
ставленні суспільства до осіб з обмеженими можливостями, що відбулися за
останні десятиліття й призвели до зростання ролі саме соціально-педагогічної
діяльності стосовно підтримки осіб з обмеженими можливостями
Мета – теоретично обгрунтуватиінноваційнітехнологіїроботи з дітьми з
особливими потребами.
Діти з особливими освітніми потребами – поняття, яке широко охоплює
всіх учнів, чиї освітні потреби виходять за межі загальноприйнятої норми. Воно
стосується дітей з порушеннями психофізичного розвитку, в тому числі дітейінвалідів, обдарованих дітей, дітей із соціально вразливих груп (наприклад,
вихованців дитячих будинків та ін.) [3].
Нині змінюються реалії сучасного суспільства і тепер для успішної
інтеграції дітей з особливими потребами виявляються недостатніми програмні
знання та вміннядіяти по заданому алгоритму – необхідний надійний соціальний
досвід, який можна отримати лише у випадку включення в соціальні та освітні
інноваційні процеси. Високий професіоналізм, педагогічний досвід у поєднанні з
інноваційними технологіями дають змогу створити реальніситуації, коли
інформація сприймається активно.
«Інклюзивна освіта» позначає процес навчання дітей з порушеннями
здоров’я та розвитку і, як наслідок, з особливими потребами в загальноосвітніх
(масових) школах, що розглядається дослідниками (М. Андрєєва, Ю. Богінська,
А. Колупаєва, Ю. Найда, Т. Сак, М. Сварнік, Н. Софій, А. Шевцов та ін.) [5].
Також, інклюзивну освіту слід розуміти, як процес реалізації соціальної
моделі ставлення до інвалідів, результат трансформації інтегрованої форми
навчання у більш досконалу форму навчання; вона передбачає процес
постійного пошуку найбільш ефективних шляхів вирішення індивідуальних
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потреб у навчанні дітей та молоді особливими потребами та молоді з
нормальним рівнем здоров’я, визначення перешкод та їх подолання шляхом
розробки індивідуального плану розвитку та його реалізації на практиці.
Ідеї інклюзивної освіти знайшли найбільш повне відображення і
подальший розвиток у Конвенції про права інвалідів (ООН, 2006 р.) і
Факультативному протоколі до неї. У цьому документі передбачено рівний
доступ до інклюзивної освіти у місцях проживання осіб з особливими
потребами, пристосування навчальних приміщень з урахуванням індивідуальних
потреб, підтримку для полегшення їх ефективного навчання, створення
середовища, яке максимально сприяє засвоєнню знань і соціальному розвитку
[4]. Для забезпечення ефективного навчання сліпих, нечуючих та сліпоглухих
дітей рекомендовано сприяти вивченню азбуки Брайля, альтернативних
шрифтів, підсилюючих методів, способів і форматів спілкування. Наголошено
також на забезпеченні права інвалідів на вільний доступ до загальної вищої
освіти та професійного навчання зі створенням відповідних умов у закладах
освіти. З цією метою держави-учасники здійснюють необхідні заходи із
залучення до роботи викладачів, зокрема викладачів-інвалідів, які володіють
мовою жестів та азбукою Брайля.
Мета і завдання в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами:
1.Сприяти залученню дітей до колективу та поліпшенню їх знань і вмінь.
Навчити дітей взаємодіяти з іншими й досягати успіху у школі.
2.Створювати умови для всебічного розвитку дітей. Це стосується
інтелектуального розвитку, розвитку моторики, комунікативних, ігрових,
соціальних навичок, самообслуговування, а також самоповаги і контролю.
3. Розвивати соціальні вміння та навички. Соціальна компетентність
особливо важлива дітям зі специфічними потребами. Якщо вони не набувають
умінь у ранньому дитинстві, цей дефіцит проявиться протягом усього року
життя.
4.Сприяти широкому використанню набутих умінь. Діти повинні мати
змогу використовувати свої знання та вміння в різних обставинах (ігрові форми
роботи, проблемні ситуації, ситуації вибору).
5.Готувати дітей до звичних, стандартних ситуацій. Діти з вадами повинні
навчатися ефективно діяти у стандартних ситуаціях у школі та поза нею.
6.Надавати родинам підтримку в досягненні їхніх власних цілей. А це
можливо лише при добрих стосунках між учителем, школою і батьками.
7.Попереджати майбутні проблеми і вади. У багатьох дітей з особливими
освітніми потребами із часом можуть виникати інші проблеми, спочатку
малопомітні (наприклад, у дитини із затримкою розвитку комунікативних
навичок згодом спостерігатися специфічні труднощі з навчанням) [1].
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Виділяють такі основні напрямки роботи із дітьми, що потребують
особливої уваги:
• розвиток практичного інтелекту;
• формування почуття самостійності.
Американський вчений, психотерапевт Г. Лендрєт, пропрацював у ігровій
терапії понад 25 років і є автором книги «Ігрова терапія: мистецтво
відносин»Ігротерапія з дітьми, що мають проблеми в розвитку. Ігри з сірниками,
розвивають у дитини:
• зір;
• увагу;
• дрібну моторику руки;
• короткочасну пам’ять;
• творчість!
Гра «Історія одного сірника» спрямована на розвиток уяви та мовлення.
Основна її ідея: подумати над тим: Звідки з’явився у нашому житті сірник? Ким
він був раніш? Де він жив? Як його зробили? тощо.
Ускладнення гри: скласти історії про інші речі з нашого побуту (стіл,
стілець, зошит, ложку, воду тощо).
Гра «Шукаємо скарб». Мета: розвивати зв’язне мовлення, вміння складати
описи; уявляти предмет за описами інших; спонукати викладати колективну
композицію; розвивати бінокулярний зір, дрібну моторику та тактильні відчуття;
заохочувати працювати колективно і дружно.
Хід: Педагог готує широку ємкість, наполовину наповнену ґудзиками.
Ховає в ній різноманітні дрібні предмети (іграшки, камінці, фігурки тварин,
муляжі овочів, фруктів, геометричні фігури) за кількістю дітей. Пропонує дітям
по черзі занурити руку в ґудзики, знайти предмет і описатийого (твердий,
м’який,круглий…), не витягуючи руку з ґудзиків. Інші діти мають відгадати
предмет за описом. Після цього дитина дістає свою знахідку, показує її всім
дітям і кладе в пусту ємкість. Із цих предметів педагог пропонує дітям скласти
колективну композицію.
Ефективність інклюзивного навчання забезпечується широким діапазоном
знань і умінь педагогічних працівників, володінням адекватними технологіями і
методами навчання, наявністю відповідних матеріалів і часу, внутрішньою і
позашкільною підтримкою з боку керівництва школи, місцевих органів освіти і
громадських організацій; чіткою позицією влади у ставленні до інклюзивної
освіти і можливістю гнучкого використання наявних ресурсів; інтенсивною і
безперервною підготовкою і перепідготовкою вчителів, особливо з питань
розробки і адаптації навчальних програм; реформуванням школи як єдиного
цілого [2, с. 45].
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До переваг інклюзивних процесів у освіті дітей з особливими потребами
вітчизняна дослідниця А. Колупаєва відносить:
- стимулюючий вплив більш здібних однолітків;
- можливість повного ознайомлення із життям;
- розвиток навичок спілкування та нестандартного мислення;
- можливість прояву гуманності, співчуття, милосердя, терпимості у
реальних життєвих ситуаціях
Таким чином, впровадження інклюзивної освіти передбачає створення
інноваційних освітніх технологій у контексті форм індивідуального підходу та
моделей надання спеціальних освітніх послуг для дітей з особливими освітніми
потребами.
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НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї ЯК СУЧАСНАСОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА
Інна Кузьменко
студентка ІІ курсу
педагогічний факультет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Замашкіна О.Д.
Тема насильства в сім’ї вже багато років знаходиться у центрі
міжнародного обговорення. У країнах Західної Європи і Північної Америки ця
проблема більше двох десятирічь міститься в полі зору громадськості й тому
досліджена набагато краще, ніж в Україні. До останнього часу в нашій державі
було накладено своєрідне табу на обговорення як проблем насильства над дітьми
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та жінками, так і проблем насильства проти особистості в цілому. Окремі
випадки, що ставали надбанням громадськості, трактувалися як дії маніяків або
карних злочинців. Лише останніми роками суспільство починає усвідомлювати
катастрофічні масштаби проблеми.
Проблема насильства дітей в сім’ї досліджується багатьма вченими,
зокрема: теоретичні засади проблеми насильства над дітьми розглянуті
І. Звєрєвою, Н. Максимовою, К. Мілютіною; природу та наслідки сімейного
насильства розкривають Т. Сафонова, Е. Цимбал та ін.; пошук соціальнопедагогічних умов, причин і факторів виникнення, виявлення та подолання
сімейного насильства над дітьми досліджують такі вчені, як Т. Гончарова,
О. Коломієць, О. Кочемировська та ін.
На нашу думку, проблема сімейного насильства є гострою та актуальною
в сучасному суспільстві, але при аналізі літератури та наукових праць можна
визначити, що вона є не достатньо розробленою та дослідженою у соціальнопедагогічній літературі. Саме тому, метою даної статті є розкриття стану
проблеми насильства в сім’ї як соціальної проблеми сучасного суспільства.
За визначенням Закону України «Про попередження насильства в сім’'ї»,
який Верховна Рада України ухвалила 2001 року, насильство в сім’ї – це «будьякі умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного
спрямування одного члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці
дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та
громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи
психічному здоров’ю». Отже, жертвою домашнього насильства може стати будьхто: жінка, яку постійно лає і б’є її чоловік, дівчинка-підліток, що страждає від
сексуальних переслідувань свого вітчима, хлопчик, якого лупцює матиалкоголічка, старенька бабуся, що її ненавидять власні діти [2].
Часто насилля – не окремий акт, а тривалий процес, при якому
встановлюється специфічна система взаємин між насильником і жертвою
насилля. Як правило, так трапляється, коли насильник і жертва члени однієї
сім’ї, одного колективу (формального чи неформального). Метою домашнього
насильства завжди є встановлення контролю над жертвою, коли кривдник
намагається бути єдиним «розпорядником» їїжиття.
Зауважимо, що згідно чинного законодавства, насильство розділяється на
чотири види домашнього насилля: фізичне, психологічне, економічне,
сексуальне. Розкриємо їх зміст.
Фізичне насильство в сім’ї – це навмисне нанесення побоїв, тілесних
ушкоджень одного члена сім’ї іншому, яке може призвести чи призвело до
порушення нормального стану фізичного чи психічного здоров’я або навіть до
смерті постраждалого, а також до приниження його честі та гідності.
Психологічне насильство в сім’ї проявляється в образах із використанням
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лайливих слів та криків, які принижують честь і гідність члена сім’ї, образливих
жестах із метою приниження члена сім’ї або тримання його в атмосфері страху;
у брутальному ставленні до родичів чи друзів члена сім’ї; шкоди, що її
спричинено домашнім тваринам; у знищенні, пошкодженні, псуванні або
приховуванні особистих речей, предметів, прикрас тощо [4].
Економічне насильство в сім’ї визначається навмисними діями одного
члена сім’ї щодо іншого, спрямовані на те, щоб позбавити постраждалого житла,
їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які він має законне право. Такі дії
можуть заподіяти шкоду фізичному чи психічному здоров’ю або навіть
призвести до смерті постраждалого. За даними соціологічних досліджень, серед
розлучених жінок кожні три з чотирьох опитаних потерпали від домашнього
насильства. Офіційна статистика свідчить, що більше ніж 81 тисяча осіб
перебувають на обліку за вчинення насильства в сім’ї [4].
Сексуальне насильство в сім’ї характеризується примушуванням до
небажаних статевих стосунків у родині, а також сексуальні дії щодо
неповнолітнього члена сім’ї.
Прояви домашнього насильства мають циклічний характер: випадок
насильства – примирення – заспокоєння – посилення напруги – і знову
насильство. Кожного наступного разу цей цикл може скорочуватися в часі, а
насильство – ставати більше інтенсивним та жорстоким.
Статистика доводить,що насильство над дітьми в сім’ї дуже поширене
явище в Україні: близько 30-40 % всіх знущань, що відбуваються, мають місце в
родині, там, де людина на перший погляд і не повинна захищатися [3, с. 24].
Приблизно 20% жінок і 5-10% чоловіків повідомляють про те, що
удитинстві піддавалися сексуальному насиллю, в тойчас як 25-50% всіх дітей фізичному насиллю [1].
Таким чином, можна виділити наступні обов’язкові ознаки насильства в
сім’ї:
- особами, що страждають від сімейного насильства, можуть бути тільки
члени сім’ї (за п. 2 ст. 3 Сімейного Кодексу України сім’ю складають особи, які
спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та
обов’язки, тобто цей Закон не поширюється на сусідів, осіб, що зустрічаються,
але не перебувають у шлюбі тощо);
- діяння насильника повинне бути протиправним (тобто суперечити
нормам чинного законодавства);
- діяння призвело або могло призвести до порушення прав члена сім’ї як
людини та громадянина;
- вина насильника повинна виявлятися у формі умислу, а не
необережності.
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Найбільш гостро проблема насильства в сім’ї постає серед неповнолітніх
громадян. Це пов’язано здебільшого з вразливістю та необізнаністю дітей.
Вразливість дітей до насильства пояснюється їх фізичною, психічною та
соціальною незрілістю, а також залежним (підлеглим) становищем по
відношенню до дорослих, незалежно від того, чи є це батьки, опікуни,
вихователі, вчителі. Нерідко буває важко виявити, чи мало місце в ситуації
насильства в сім’ї психологічне насильство, чи справа обмежувалася лише
фізичним або економічним насильством. Тому створення індикаторів
психологічного насильства в сім’ї щодо дітей і використання їх у практиці
роботи співробітників правоохоронних органів та соціальних працівників є дуже
важливим.
Ознаками такого насильства над дітьми можуть слугувати:
- замкнутість; демонстрація повної відсутності страху; неврівноважена
поведінка; агресивність, схильність до нищення й насильства; уповільнене
мовлення, нездатність вчитися; надто висока зрілість та відповідальність у
порівнянні зі звичайними для цього віку; уникання однолітків, бажання гратися
лише з маленькими дітьми;
- занизька самооцінка; тривожність; намагання справити враження людини,
що живе в злиднях; демонстрація страху перед появою батьків; страх фізичного
контакту, острах іти додому; депресія, спроби самогубства; уживання алкоголю
або наркотиків;
- психосоматичні хвороби, на кшталт болю в животі (неврастенії);
нав’язливі страхи (фобії);
- насильство по відношенню до свійських тварин, та взагалі до більш
слабших істот; почуття провини за отримання фізичних ушкоджень [5, с. 15].
Істотним у попередженні насилля над дітьми в сім’ї є усунення причин,
що до нього призводять. На сучасному етапі домінують соціокультурні причини
(бездуховність) і загострюючись економічними і психологічними факторами,
зумовлюють до домашнього насилля.Чим вища культура сім’ї, тим гуманніші в
ній стосунки, тому й важливо формувати у батьків педагогічні знання, знання
тих цінностей, які треба передавати підростаючому поколінню. Велике значення
у профілактиці жорстокості має робота не лише з батьками, але й з дітьми:
формувати в них повагу до оточуючих, потребу в гуманному ставленні до інших
людей. Діти повинні засвоювати такі норми і правила взаємодій в суспільстві,
що дозволяють за будь-яких обставин знаходити конструктивні форми
поводження. Контактування батьків з дітьми – це спосіб зближення рідних
сердець, який дозволяє краще зрозуміти взаємні потреби.
Перед працівниками соціономічної сферипостає нелегке завдання –
розробити програму профілактики насилля в сім’ї взагалі та дітьми, зокрема, з
урахуванням
історичних,
соціокультурних,
економічних,
політичних
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умов,законодавчої бази України, що забезпечить комплексний підхід до
вирішення проблеми, орієнтує на усунення головних причин жорстокості.
У останні кілька десятиріч насильство у нашій державі усвідомлюється як
серйозна і масштабна проблема, яка породжує багато інших соціальних і
індивідуальних проблем. Домашнє насильство порушує багато прав тих, кого
захищають міжнародні закони про права людини. Отже, уряд відповідальний за
прийняття заходів по ліквідації домашнього насильства і рівному захисту
законом його жертв.
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ЖАЛІСТЬ ЧИ ВИМОГЛИВІСТЬ
АБО ЯК СТАВИТИСЯ ДО ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
Валентина Курпек
студентка ІІ курсу
педагогічний факультет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна
Науковий керівник – доц. Боднар Н.М.
Кожна мати з нетерпінням чекає народження свого щастячка... У мріях
уявляє собі його... Та ніяка сім’я не застрахована від народження «особливої»
дитини, поява якої є несподіванкою, шоком для батьків, адже вони постають
перед вибором: віддати її до спеціального закладу або виховувати в родині.
Рішенням жінок, які вели неправильний спосіб життя та зовсім не переймалися
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тим, що мають стати матерями, скоріш за все буде чи аборт, чи відмова від
дитини. Проте в сучасному світі все частіше батьки приймають свою дитину з
вадами розвитку просто як «особливу» та готові зробити все для її подальшого
щастя. Звичайно, такі батьки заслуговують повагу, але безумовно їм потрібна
допомога: моральна підтримка та допомога у вихованні «особливої» дитини,
адже це насправді непросто. Виховання звичайної дитини – річ непроста, а що
вже казати про «особливу» дитину.
Метою доповіді було проаналізувати питання правильного ставлення до
дітей з особливими потребами, з’ясувати проблеми батьків, які мають дитину з
обмеженими можливостями, розкрити особливості сімейного виховання дитини
з вадами психофізичного розвитку та виявити порушення в ставленні до таких
дітей.
Роздумуючи над цим, пригадується повість В. Г. Короленка «Сліпий
музикант» [3], яка ще в дитинстві вразила та глибоко запала в душу. Та
оволодіння спеціальністю «Спеціальна освіта (Логопедія)», змусило по-новому
переосмислила цей твір і зробити для себе певні висновки. Яка ідея цієї книги?
Яка її головна думка?
Насамперед, варто зазначити, що в цій повісті розповідається про
поміщицьку родину, в якій народився хлопчик Петро. Згодом з’ясувалося, що ця
дитинка сліпа та нічого не бачить. Мати була у відчаї, їй було неймовірно жаль
синочка. Крім батька і матері з хлопцем жив ще дядько Максим, брат матері,
який після участі в бойових діях став інвалідом: без ноги і одна рука не діяла.
Він жив нікому не заважаючи та ні на що не зважаючи, i вважав, «що життя –
боротьба i в ньому нема мiсця для iнвалiдiв» [3, с. 68]. Спочатку він не звертав
уваги на Петра, але потім «дивна схожість долі хлопця з його власною
зацікавила дядька Максима»: «Гм…так, – задумливо сказав він одного разу,
скоса поглядаючи на хлопчину, – цей малий теж інвалід. Якщо скласти нас двох
разом, мабуть, вийшла б одна непогана людинка» [там само, с. 69].
Мати Петра, як і більшість жінок у її випадку, «страждала …
відображенням недуги сина і невеселим передчуттям важкого майбутнього,
яке чекало на її дитину; але, крім цих почуттів, в глибині серця молодої жінки
щеміло також усвідомлення, що причина нещастя була у виді тої грізної
можливості в тих, хто дав йому життя … Цього було достатньо, щоб
маленьке створіння з прекрасними, але незрячими очима стало центром сім’ї,
несвідомим деспотом, з найменшим бажанням якого зосередилось все в домі.
Невідомо, що вийшло б з часом з хлопця, схильного до безпідставної
озлобленості своїм нещастям і в якому всі оточуючі намагались розвинути
егоїзм, якщо б дивна доля й австрійські щаблі не змусили дядька Максима
поселитися в селі, в сім’ї сестри» [там само].
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Він довго роздумував над цим всім, і «одного разу наважився
втрутитися». Заявивши матері Петра, що хлопець буде нещасним, дядько
Максим пояснив: «… у нього поки що є всі шанси розвинути решту здібностей у
такій мірі, щоб якось відшкодувати його сліпоту (як бачимо, у своїх
міркуваннях він дійшов до того, що в науці називається компенсацією
вторинних дефектів). Але для цього потрібні вправи, а вправа спричиняється
тільки необхідністю. Нерозумна турботливість, яка звільняє його від
необхідності докладання зусиль, вбиває в ньому всі шанси на більш повноцінне
життя. Мати була розумна і тому змогла перемогти в собі безпосереднє
бажання, яке спонукало її кидатися на кожний жалібний крик немовля. Через
декілька місяців після цієї розмови, хлопчик вільно й швидко повзав по кімнаті…»
[3, с. 70].
Дядько Максим на цьому не зупинився. Згодом Петруся почали навчати
музиці, бо хлопець мав до цього здібності. «Завдяки режиму, який був заведений
за планом Максима, сліпий у всьому, де це було можливо, був залишений на
власні зусилля, і це призвело до найкращих результатів. У домі він не здавався
зовсім безпомічним, ходив всюди дуже впевнено, сам прибирав у кімнаті,
утримував свої іграшки та речі в порядку. Крім того, наскільки це було
доступно, Максим звертав увагу на фізичні вправи: у хлопця була своя
гімнастика, а на шостому році життя Максим подарував племіннику невелику і
сумирну конячку. Мати спочатку не могла собі уявити, щоб її сліпа дитина
могла їздити верхи, та називала витівку брата чистим безумством. Та інвалід
настояв на своєму, і через два-три місяці хлопець весело скакав у сідлі з
Йохимом (конюхом), який командував тільки на поворотах» [там само, с. 95-96].
Таким чином, сліпота не завадила правильному фізичному розвитку
хлопця, а її вплив на характер дитини був по можливості ослаблений, адже під
керівництвом дядька Максима Петро виріс, оженився і став музикантом.
Повертаючись до реальності, варто зазначити, що для повноцінного
розвитку і життя дитини з особливими потребами необхідний спеціальний
підхід. Простого співчуття і жалості недостатньо, оскільки це породжує
неправильне ставлення до виховання, а точніше такі риси, як-от: контроль,
надмірну батьківську турботу та гіперопіку.
Зауважимо, що гіперопіка є найпоширенішим стилем взаємодії батьків з
дітьми та беззаперечно вважається одним із видів неправильного виховання [4,
с. 16], адже такі батьки мають неадекватні уявлення про потенційні можливості
своєї дитини, у матері відзначається почуття тривожності та нервово-психічної
напруженості. Стиль поведінки дорослих членів сім’ї характеризується
надмірною турботою, залежністю способу життя сім’ї від самопочуття дитини,
обмеженням від соціальних контактів. Цей стиль сімейного виховання
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характерний для більшості сімей матерів-одиначок. Такий підхід називають ще
«сліпою» любов’ю, яка насправді не є любов’ю, бо приносить неабияку шкоду.
Друга група характеризується стилем холодного спілкування –
гіпопротекції, зниженням емоційних контактів батьків з дитиною, проекцією на
дитину з боку обох батьків або одного з них власних небажаних якостей.
Дорослі фіксують зайву увагу на лікуванні дитини, пред'являючи завищені
вимоги до медичного персоналу, намагаються компенсувати власний психічний
дискомфорт за рахунок емоційного відкидання дитини.
Третя група характеризується стилем співпраці – конструктивна і гнучка
форма взаємовідповідальних відносин батьків і дитини у спільній діяльності. Як
спосіб життя, такий стиль виникає за умов віри батьків в успіх своєї дитини та
сильні сторони її характеру, при послідовному осмисленні необхідного обсягу
допомоги, розвитку самостійності дитини в процесі становлення особливих
способів її взаємодії з навколишнім світом.
До четвертої групи відноситься репресивний стиль сімейного спілкування,
що характеризується батьківською установкою на авторитарну позицію.
Проявляється в песимістичному погляді на майбутнє дитини, постійному
обмеженні її прав. У таких родинах від дитини вимагають неухильного
виконання всіх завдань, вправ, не враховуючи при цьому її рухових, психічних
та інтелектуальних можливостей. За відмову від виконання цих вимог нерідко
вдаються до фізичних покарань [4, с. 9-17].
Варто зазначити, що гіперопіка пов'язана з переоцінкою дефекту, що
проявляється в надмірному піклуванні про дитину, яку надмірно балують,
жаліють, оберігають від усіх, навіть посильних для неї, справ. Дорослі все
роблять за дитину і, по суті, роблять її безпорадною, невмілою, бездіяльною.
Дитина не опановує найпростіших навичок самообслуговування, не виконує
вимоги старших, не вміє поводитися в суспільстві, не прагне до спілкування з
іншими дітьми. Таким чином, це створює умови для штучної ізоляції дитиниінваліда від суспільства і призводить до розвитку егоїстичної особистості.
Ігнорування дефекту, виховання, що спирається на невиправданий оптимізм
(«всі шляхи для тебе відкриті»), можуть призвести до глибокої психічної травми
в майбутньому.
Часто вимогливість вважають рисою чоловічої любові, адже вони
розумніші та далекоглядніші. Та вимогливість до когось вимагає й пильного
контролю за своїми власними словами і вчинками. Вона має ґрунтуватися на
справедливості й довірі, а не на диктатурі та силі. Вимагати можна тільки те, з
чим дитина впорається та що відповідає її можливостям, те, чому вона навчена і
добре уявляє, як це робиться.
Вимогливість краще сприймається в поєднанні з безумовним прийняттям,
терпимістю та підтримкою. При цьому вимоги повинні бути постійними,
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обґрунтованими і послідовними, тоді зовнішній контроль перейде в
самоконтроль.
Підводячи підсумок вищезазначеному, варто наголосити, що неправильне
ставлення до дитини з відхиленням у розвитку створює передумови для
виникнення вторинних порушень. Саме тому, головне завдання у вихованні
дитини з обмеженими можливостями полягає в створенні таких умов, аби
допомогти їй максимально пристосуватися до самостійного життя в суспільстві,
виховати здатність до самообслуговування. Задля цього «особливій» дитині
потрібно набагато більше зусиль, ніж звичайній, а значить більше терпіння та
старань з боку її вихователів.
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СОЦІАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ НА ЕТАПІ
ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ
Тетяня Лесіна
канд. пед. наук, доцент
Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна
У нормативних освітніх документах, що визначають стратегію розвитку
сучасної вітчизняної дошкільної освіти, міститься завдання суттєвого
підвищення якості професійної діяльності вихователів дошкільних навчальних
закладів щодо набуття дитиною тих життєвих компетентностей, які
забезпечують її здатність діяти в повсякчас змінювальному соціальному
довкіллі.
Аналіз напрацювань науковців, які досліджували певні аспекти
професійної підготовки майбутніх вихователів (Г. Біленька, А. Богуш,
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С. Гаврилюк, Т. Жаровцева, І. Луценко, Л. Плетеницька та ін.), засвідчує, що
проблема здатності майбутніх педагогів-дошкільників до компетентного
розвитку у дошкільнят соціального здоров’я не була предметом спеціального
дослідження. Певні аспекти окресленої проблеми розглядались у контексті,
зокрема, формування фахівця, здатного як до педагогічної творчості
(С. Гаврилюк, О. Листопад та ін.), формування ціннісних орієнтацій у старших
дошкільників (Т. Величко, С. Якименко та ін.), так і до розвитку соціальної
компетентності дітей дошкільного віку (К. Куртій, І. Рогальська-Яблонська та
ін.). Накопичено і певний науковий фонд, який дозволяє констатувати,
наприклад, про наявність дослідницької позиції (зокрема, І. І. Соколової) щодо
доречності вихователя дошкільного навчального закладу вважати «фахівцем у
галузі педагогіки відносин у соціумі».
Аналіз спеціальної літератури з проблематики педагогіки дошкілля
створює можливість зауважити на тому, що нині «соціальність» дитини
дошкільного віку здебільшого трактується через ступінь її розвитку як
суспільної особи, що виявляється у рівнях знань, умінь та інших складових
накопиченого в суспільстві соціального досвіду, а може бути відстежена через
здатність реалізувати наявний духовно-культурний потенціал у спільній з
іншими видами діяльності. Отож фахівці дошкільної педагогіки послуговуються
адаптованими поняттями «соціальний статус», «соціальна зрілість», «соціальний
інтелект» тощо.
Слід зазначити, що в ракурсі формування готовності майбутнього
вихователя до ознайомлення дошкільників із соціальними нормами як взірець
їхньої поведінки, чи не найактивніше застосовується фахівцями конструкт
«соціальні навички» поряд із такими особистісними новоутвореннями дитини,
як «емоційне благополуччя», «позитивне ставлення до оточуючих людей»,
«комунікативна компетентність»»; до того ж йдеться при цьому про елементи
позитивної соціалізації дошкільника. Натомість, попри накопиченого
вихователями-практиками досвіду розвитку соціальних навичок у дошкільнят
через їх привчання до моделювання соціальних переживань [4], попри
розтлумачення на рівні довідкових джерел законів формування загальних
навичок особистості [2, c. 171] та визначення й зарубіжними науковцями
(зокрема, англійським ученим Дж. Біннером) того, що головне у дошкіллі –
соціальний та особистісний розвиток дитини як «сенс духовних аспектів життя»,
все ж феноменологія соціальної навички ще й досі залишається поза увагою
дослідників. Йдеться, зокрема, з одного боку, про розробку терміносистеми
(соціальна навичка – система, соціальна навичка – процесс) про конкретизацію
показників соціально-рольового критерію поведінки дитини як суб’єкта
соціальної дії, а з іншого – про спрямування дослідно-експериментальної
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роботи, яка (за влучним зауваженням С. У. Гончаренка) є «завжди теоретично
навантаженою», а теорія ж «потребує емпіричної інтерпретації».
До зазначеного додамо: намагаючись розширити наукове уявлення про
здатність вихователя дошкільного навчального закладу до розвитку
«соціальності» як особистісної якості дитини, має сенс звернутися до
феноменології її соціального здоров’я. Аналіз наукових праць у цьому плані
дозволяє припустити, що йдеться про особливу педагогічну категорію, зміст якої
психологи здебільшого пов’язують із багатомірною і динамічною особистісною
характеристикою, що репрезентує «квітку потенціалів», з-поміж яких чільне
місце посідає соціальний потенціал. На думку Л. Г. Терлецької, такий ракурс
віддзеркалює «здатність людини оптимально адаптуватися до соціальних умов,
прагнення постійно підвищувати рівень комунікативної компетентності,
виробляти почуття приналежності до всього людства» [3, c. 8].
Деякі дослідники трактують соціальне здоров’я як стан гармонійного
функціонування людини в соціумі, «її безконфліктну взаємодію з навколишнім
світом, доброзичливі взаємини в колективі, сім’ї, суспільстві, що сприяють
самоактуалізації особистості, створюють комфортні відносини з реальністю та
зумовлюють духовний розвиток людини у життєдіяльності» [1, c. 22].
Слід зауважити на тому, що перша спроба осмислити здатність вихователя
дошкільного навчального закладу до розвитку «соціальності» старшого
дошкільника» була зроблена на рівні докторського дослідження В. І. Логвіною
ще у 80-х роках минулого століття. Так, науковець розробила і впровадила
програму про явища соціальної діяльності як орієнтир розкриття дошкільникам
сутності цих явищ. В основу програми покладено ієрархічний принцип, що
вимагає репрезентації понять за ієрархією, а саме: центральне поняття складає
основу системи, а похідними стають відповідні поняття про соціальну
діяльність. У такий спосіб експериментальним шляхом доведено спроможність
досягти оптимальний і повний соціальний розвиток дитини дошкільного віку,
яка здатна до активного і творчого вияву. Цікавим є й те, що вихідним
розглядалось знання про дійсність, яке доступне наочно-дієвому та наочнообразному пізнанню саме дошкільником. Значний практичний інтерес у
вищеокресленій площині становить досвід реалізації програми «Перші кроки»
на базі дошкільного навчального закладу № 26 м. Полтави. Означена програма,
як відомо, діє в Україні з 1993 року за ініціативи фонду «Відкрите суспільство в
Україні» і вже творчо впроваджена нині у 17 країнах світу. Домінантною ідеєю
означеної програми виступає реалізація принципу дитиноцентризму у підсистемі
«дошкільний навчальний заклад – початкова сходинка шкільного навчання» в
освоєнні вихованцями соціального досвіду. Отже, удосконалення професійної
підготовки педагогічних кадрів дошкільного профілю перебуває у площині
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формування здатності фахівців до розбудови дитиноцентрованої взаємодії,
спрямованої на розвиток соціального здоров’я дітей.
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СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ПІДЛІТКІВ ІЗ СІМЕЙ ТРУДОВИХ
МІГРАНТІВ У КОНТЕКСТІ СЕРЕДОВИЩНОГО ПІДХОДУ
Ірина Лизун
асистент
кафедри педагогіки та психології
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія
ім. Тараса Шевченка, Україна
У вихованні особистості важливе місце відводиться оточенню дитини, яке
є одним із факторів їх успішної соціальної адаптації. Підтвердження цьому ми
знаходимо у середовищному підході до виховання особистості, що трактується
як теорія і технологія безпосереднього управління (через середовище) процесами
виховання і розвитку особистості; як система дій суб’єкта управління,
спрямованих на перетворення середовища у засіб проектування й діагностики
результату навчання і виховання.
Вчені О. Безпалько [1], Ю. Казаков [2], Р. Чуличева [3] розуміють
середовище як систему, що включає різноманітні взаємозв’язки наочного та
особистісного характеру. Через середовище здійснюється адаптація особистості
до життєвих обставин. Забезпечуючи правильну взаємодію особистості та
середовища, можна отримати знання про сам об’єкт, характер його взаємодії із
середовищем, оптимально створити умови для соціальної адаптації.
Вищезазначене дає підстави розглядати процес соціальної адаптації
підлітків із сімей трудових мігрантів в умовах ЗНЗ у контексті соціального
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середовища. Розглянемо сегменти соціального середовища перебування
підлітків із сімей трудових мігрантів:
середовище-підліток;
середовище-сім’я;
середовище-ЗНЗ.
1. Середовище-підліток – прагнення досягти гармонії, збалансованості
внутрішньої позиції та її оцінки з позиції інших індивідів. Невміння адаптувати
себе у новому колективі може призвести до конфліктних ситуацій, зруйнувати
ціннісні орієнтації. Для успішної соціальної адаптації та вирішення проблем
підлітків із сімей трудових мігрантів потрібно враховувати особливості
підліткового віку, поведінку та взаємини з оточуючими.
У підлітковому віці основним соціальним середовищем дитини
залишається школа. У товаристві ровесників починає вироблятися нова система
критеріїв оцінювання поведінки та особистості людини, відбувається переоцінка
цінностей, формуються нові морально-етичні вимоги. В результаті його
самосвідомість набуває нового рівня розвитку. Під час аналізу поведінки та
особистісних якостей друзів у підлітка складається система вимог не лише до
них, а й до себе.
2. Середовище-сім’я – вивчення цього процесу дозволяє виявити причини
конфлікту підлітків із соціальною групою, враховуючи умови проживання та
виховання у сім’ї, а також поставити правильний соціальний діагноз і вирішити
проблему. Саме у сім’ї формуються не тільки соціально значущі якості
особистості, але і властиві їй оціночні поведінкові критерії.
Проте, процес формування і розвитку сучасної української сім’ї проходить
у складних та суперечливих умовах й характеризуються різкою зміною
суспільних відносин, економічної функції сім’ї. Різке погіршення матеріального
становища є однією із причин, яка призводить до зростання кількості
неблагополучних родин, що породжує дефіцит спілкування батьків та дітей в
родинному середовищі. Як і зовнішня (здійснюється за межі державних або
регіональних кордонів), так і внутрішня (здійснюється в межах однієї країни або
одного регіону) трудова міграція порушує модель сім’ї. Після від’їзду одного із
батьків перед дитиною постає проблема емоційного дефіциту. Конфронтація між
дітьми мігрантів та самими мігрантами іноді набувають таких важких
соціальних та психологічних форм, як погане навчання, затримки в розвитку,
вступ до злочинних угруповань. Підлітки, які ростуть без батьків, в майбутньому
не зможуть створити нормальні сім’ї та забезпечити реалізацію родинних
функцій.
У випадку сімей трудових мігрантів в силу певних причин (зовнішня та
внутрішня трудова міграція) батьки та діти роз’єднані просторово. Відтак,
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неможливість одного з партнерів (чи обох) належним чином виконувати
практично усі свої сімейні функції, порушує функціонування сімейної системи.
3. Середовище-ЗНЗ – цей компонент дозволяє процес соціальної адаптації
підлітків із сімей трудових мігрантів розглядати в умовах, в яких найбільше часу
проводять діти, ЗНЗ. Останнє обумовлює діяльність психологічної служби в
особі соціального педагога по вирішенню проблем вищезгаданої категорії дітей.
Зазначимо, що на відміну від соціальних служб, служб у справах дітей,
ЗНЗ є найоптимальнішим осередком відслідковування кількості дітей із сімей
трудових мігрантів, а отже, їх сімей. Враховуючи емпіричні дослідження,
зауважимо, що існує потреба координації діяльності психологічної служби
навчальних закладів та соціальних служб. Нерідко районні, обласні центри
соціальної служби не володіють інформацією стосовно кількості дітей із сімей
трудових мігрантів. Тому, велика праця покладається на психологічну службу
закладів освіти, в особі соціального педагога, результативність роботи якого
визначається багато в чому правильним вибором технологій, методів, засобів, які
використовуються у діяльності фахівця.
Таким чином, здійснений науковий пошук дозволяє нам резюмувати
наступне: загальноосвітній навчальний заклад є тим соціальним середовищем,
яке спроможне корегувати модель поведінки підлітків із сімей трудових
мігрантів та забезпечити оптимізацію процесу їх соціальної адаптації, адже
підлітки найбільше свого часу проводять у ЗНЗ. Тому колектив школи, зокрема,
соціальний педагог/психолог повинні належним чином опікуватися підлітками із
сімей трудових мігрантів, сприяти їх успішній взаємодії із оточуючим
середовищем.
Література:
1. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі /
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З АНАТОМІЇ
І ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
У ПРОЦЕСІ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Оксана Мондич
викладач
Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна
Сьогодні в Україні відбувається докорінне реформування шкільної освіти.
В життя впроваджуються ідеї концепції Нової української школи. Згідно з
експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в найближчій
перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично
мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в
багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними вміннями [1, с. 8].
Концепцією окреслено 10 основних компетентностей Нової української
школи, серед яких дві, на нашу думку, у першу чергу стосуються дисципліни
«Анатомія і фізіологія з основами генетики», яка є нормативною у навчальних
планах підготовки учителів початкових класів. По-перше, це основні
компетентності у природничих науках і технологіях. Сюди відносять наукове
розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його
в практичній діяльності; уміння застосовувати науковий метод, спостерігати,
аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти,
аналізувати результати. По-друге, це екологічна грамотність і здорове життя:
уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами,
усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини,
здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя [1, с. 15-16].
На формування і розвиток відповідального ставлення школярів до
природи, власного здоров’я, розуміння закономірностей, що існують у природі,
місця людини
в
оточуючому світі, спрямована
освітня
галузь
«Природознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти. Як
зазначено у цьому державному документі, метою освітньої галузі
«Природознавство» є «формування природознавчої компетентності учня шляхом
засвоєння системи інтегрованих знань про природу, людину, способів
навчально-пізнавальної діяльності, розвитку ціннісних орієнтацій у різних
сферах життєдіяльності та природоохоронної практики» [2]. Реалізація цієї мети
покладається на вчителя. Це детермінує необхідність формування у майбутніх
учителів
початкових
класів
природничо-наукової
компетентності,
відповідального ставлення до природи і життя, опанування сучасною науковою
інформацією
з
природничих
дисциплін,
практичними
навичками
здоров’язбережувальної діяльності у початковій школі.
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Вчитель початкових класів безпосередньо впливає на розвиток і
соціалізацію дитини, формування стилю життя, сприятливого для збереження і
зміцнення здоров’я. Все це актуалізує проведення дослідження з теорії та
методики навчання біології щодо формування відповідних предметних
компетентностей майбутніх учителів початкових класів, привертає увагу
дослідників до різних аспектів розвитку предметних і ключових компетенцій
студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
Предметна компетентність з анатомії і фізіології людини як чинник
розвитку здоров’язбережувальної складової професійної діяльності майбутніх
учителів початкових класів на сьогодні є актуальною педагогічною проблемою.
Формування предметної компетентності майбутніх учителів початкових класів з
анатомії і фізіології людини має значущість у практичному і теоретичному
сенсі.
Професійна підготовка вчителів початкової школи до навчання
природознавства, основ здоров’я, екологічної освіти і виховання учнів
перебувала в полі зору багатьох українських дослідників (Т. Байбари, О. Біди,
Н. Борисенко, З. Запорожан, А. Крамаренко, Т. Пушкарьової, А. Степанюк,
В. Сухомлинського) та російських (Г. Байгулової, В. Горощенко, З. Клєпініна,
Л. Моісеєва, М. Шептуховського) учених.
Проблемі вдосконалення професійної підготовки вчителів початкової
школи на основі компетентнісного підходу присвячені роботи психологів І. Беха,
М. Іванчук, В. Моргуна, О. Мякушко, Т. Піроженко, М. Холодної; педагогів
К. Гуза, Л. Зоріної, В. Ільченко, А. Степанюк, Н. Яришевої та інших.
До ключових компетенцій, які пропонуються для початкової ланки освіти,
віднесено: уміння вчитися, громадянську, загальнокультурну, інформаційнокомунікативну, здоров’язбережувальну, соціальну [3].
Природно, що формування та розвиток компетентної особистості учня
можливий за наявності компетентного вчителя, який має відповідну фахову
підготовку. Як наслідок, останні роки швидко йде модернізація професійної
підготовки майбутніх учителів початкових класів, формування її оновленого
змісту, розробка відповідних форм і методів компетентнісного навчання.
Проведений аналіз літературних джерел дав можливість узагальнити
визначення поняття «предметна компетентність майбутнього вчителя
початкових класів із анатомії і фізіології людини» як властивість особистості,
що поєднує систему знань з анатомії і фізіології людини, вмінь та навичок
використати їх, цінностей і мотивів, досвіду здоров’язбережувальної діяльності,
пов’язаних із набуттям нового знання, його перетворенням і застосуванням і
засвоєних студентами у процесі навчання анатомії і фізіології людини.
Основною сферою застосування предметної компетентності майбутнього
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вчителя початкових класів із анатомії і фізіології людини є професійна
діяльність щодо збереження, зміцнення та формування здоров’я школярів.
Сформована предметна компетентність полягає в засвоєнні особистістю
студента професійних ролей учителя та вихователя початкових класів (на основі
поглиблення знань щодо морфо-функціональних особливостей організму), умінь
організації та забезпечення навчально-виховного процесу із урахуванням
індивідуальних, вікових, психофізіологічних особливостей школярів, розвитку
відповідального ставлення до здоров’я тих, хто навчається, і власного здоров’я,
професійної мотивації для забезпечення творчої самореалізації у професійної
діяльності.
В структурі предметної компетентності з анатомії і фізіології людини ми
визначили когнітивний, технологічний і мотиваційний компоненти предметної
компетентності з анатомії і фізіології людини. Когнітивний компонент
відображає володіння знаннями з анатомії і фізіології людини, технологічний –
сформованість способів діяльності, технологічні вміння, що набуті у процесі
навчання з анатомії і фізіології людини; мотиваційний – готовність до прояву
компетентності у професійній діяльності.
Аналіз програм для початкової школи показав, що практично весь зміст
дисципліни «Анатомія і фізіологія з основами генетики» реалізується як в
предметі «Природознавство» (в загальних рисах), так і в «Основах здоров’я».
Проте, пам’ятаємо, що здоров’язберігаюча компетентність учителя початкових
класів реалізується в усіх сферах навчально-виховного процесу, як в уроках так і
в позаурочний час, оскільки учитель несе відповідальність за безпеку
життєдіяльності учнів та щоденно продовжує формувати уміння і навички
безпечного поводження учнів та правил здорового способу життя.
Пропонована нами програма дисципліни «Анатомія і фізіологія з
основами генетики» принципово відрізняється від інших за наступними
ознаками: зменшення кількості суттєво медичних понять; додаткова увага до
прикладних питань використання знань із анатомії і фізіології людини в
освітньому процесі; спрямованість наукової інформації на особистісні інтереси
студентів; спрямованість на майбутню професійну діяльність на основі
міждисциплінарних зв’язків.
Згідно з такими підходами основними формами і методами формування
предметної компетентності із анатомії та фізіології людини у запропонованій
авторській методиці стали: лекції – традиційні та сучасні: проблемні, бінарні,
лекції-конференції; практичні заняття – у лікарняних і освітніх закладах;
самостійна робота – проектна діяльність, самообстеження, критичний аналіз
інформації з мережі Інтернет, розробка презентацій; педагогічна практика –
завдання здоров’язбережувальної спрямованості; волонтерські заходи – акції в
Міжнародний день боротьби з ВІЛ/СНІД, Міжнародний день здоров’я; боротьби
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із туберкульозом тощо; екскурсії до лікарень з метою практичного закріплення
теоретичних знань [4].
Всі ці аспекти ми поєднали у моделі формування в учителя початкових
класів предметної компетентності з анатомії і фізіології людини. Модель
складається з трьох взаємопов’язаних структурних блоків. Перший – Змістовоцільовий включає перелік вимог та кроків для виконання цих вимог у наступній
послідовності: Сучасні вимови до освіти → Соціальний запит на
компетентнісного учителя початкових класів → Підготовка сучасного учителя
початкових класів → Формування системи компетентностей учителя початкових
класів → Формування предметної компетентності з анатомії та фізіології
людини → Формування змісту програми «Анатомія і фізіологія з основами
генетики», яка поєднує державні вимоги з особисто значимою інформацією та
активним залученням міжпредметних зв’язків.
Другим блоком є діяльнісний компонент, що ґрунтується на
синергетичному, системному та компетентнісному підходах і включає форми,
методи та засоби навчання.
Третім блоком є контрольно-оцінювальний компонент, представлений
критеріями сформованості предметної компетентності з анатомії і фізіології
людини.
Проведений нами педагогічний експеримент підтвердив ефективність
роботи цієї моделі.
Таким чином, вважаємо, що пропонована нами модель формування
предметної компетентності учителя початкових класів з анатомії і фізіології
людини відображає логіку побудови навчального процесу підготовки
майбутнього учителя і сприяє формуванню готовності до здійснення
компетентнісного підходу до навчання молодших школярів.
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
З МОЛОДОЮ СІМ’ЄЮ
Настя Моток
студентка ІІ курсу
педагогічний факультет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Фурдуй С.Б.
Роль сім’ї у суспільстві не можна порівняти за своєю силою ні з яким
іншими соціальними інститутами, оскільки саме в сім'ї формується та
розвивається особистість. Сім’я є першим виховним інститутом і впливає на
людину протягом всього її життя. Але особливо велика роль її на початку
життєвого шляху. Саме в сім’ї закладаються основи моральності людини,
формуються норми поведінки, розвивається внутрішній світ та індивідуальні
якості особистості. Сім’я є опорою не тільки в формуванні особистості, але й її
самоствердженні, стимулює соціальну, творчу активність, розкриває
індивідуальність. За цих умов важлива роль у вихованні людини належить
молодим сім’ям та рівню їх готовності до виховання дітей.
Сім’я, подружні відносини розглядалися такими авторами, як Л. Бергкросс, А. Вітек, Е. С. Калмикова, С. В. Ковальов, С. Кратохвіл, А. Н. Обозова,
В. І. Штільбанс, С. Пейдж і так далі Але багато проблем сім’ї до цих пір
залишаються невирішеними.
А. Губенко вважає, що складність визначення поняття «молода» сім’я
пов’язана з тим, що вік тих, що беруть шлюб, має широкий діапазон і
однозначно не відповідає визначеному віку. Він пропонує у цій класифікації за
основу брати тривалість подружнього життя і відносить до неї подружжя,
сімейний стаж яких налічує 10 років. Проте інші дослідники мають інші думки:
за Т. Гурко – це 3 роки; В. Лисенко – до 4-х років; І. Каткова, Б. Урланіс – до 5
років. Л. Гордон, Є. Груздева відносять до «молодої» сім’ї те подружжя, яке за
віком молодше 40 років і не має дітей. А. Антонов «молодою» вважає сім’єю, у
якій вік дружини і чоловіка не перевищує 30 років, а тривалість їх сумісного
життя 5 років. В. Зацепін визначає молоду сім’єю за терміном, який не
перевищує 3 роки сумісного життя і поділяє його на три етапи: 1) сім’яєю
молодят (етап минає із закінченням «медового місяця»); 2) молоду сім’ю (від
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«медового місяця» до початку вагітності дружини); 3) сім’ю, що чекає дитину [1,
с. 24].
За думкою В. Постового [3] «молода сім’я» – це період у житті людини,
який характеризується відчутною зміною умов духовного спілкування
щонайменше двох людей незалежно від їх віку, поєднанням їх економічної
взаємодії, що позначається на створенні матеріальної бази сім’ї, активному
дітонародженні та освоєнні виховної функції.
Сучасний науковець, А. Капська [2, с. 11], визначає молоду сім’ю як
соціальну групу, у якій вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років;
формується на визначенні юридичної форми шлюбу або співжиття на підставі
взаємодовіри; здійснює життєдіяльність на основі спільного побуту,
матеріально-економічної взаємодії, народженні і вихованні дітей.
Соціальні та демографічні дослідження демонструють проблеми молодої
сім’ї, їх причини, закономірності розвитку, ціннісні орієнтації (В. Береговий,
В. Бойко).
Сьогодні вивченням проблеми молодої сім’ї, розробкою форм, методів,
технологій роботи з ними займаються науковці та фахівці Державного інституту
проблеми сім’ї та молоді (Ю. Якубова, Л. Волинець та ін.), лабораторії
сімейного виховання Інституту проблеми виховання НАПН України
(В. Постовий, О. Докуніна, Т. Алексеєнко), Інституту психології ім.
Г. С. Костюка НАПН України (З. Кісарчук, Г. Оніщенко та ін.), Державної
соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді (З. Зайцева, І. Іванова), що
представляють педагогічний аспект дослідження означеної проблеми.
Дослідження та вивчення соціальних проблем молодої сім’ї є актуальними
в умовах кризи інституту сім’ї в цілому. Необхідність дослідження проблем
обумовлена, насамперед, пошуком умов раціонального їх вирішення та
збереження молодої сім’ї, а саме застосовуючи соціальні технології у вирішені
проблем сучасної молодої сім’ї.
Розглянемо класифікацію соціальних технологій (А. Й. Капська), які
сприяють інституалізації молодої сім’ї, що доцільно здійснювати за наступними
ознаками: за рівнем управління (федерального, регіонального, муніципального,
місцевого); за видами організації управління (адміністративно-управлінські,
адаптаційні, впроваджувальні, навчальні, інформаційні, інноваційні); з
соціальної організації (соціального розвитку, соціального захисту та підтримки,
демографічні);
дослідницькі
(технології
соціологічного
дослідження,
моніторингу); за характером розв’язуваних завдань (технології у сфері
підприємництва, саморозвитку сім’ї, організації дозвілля).
Всі вищезазначені види соціальних технологій можуть реалізуватися у
різних сферах суспільного життя – економічної, соціальної, духовної.
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На економічному рівні технологічного вирішення потребують наступні
проблеми:
- встановлення гарантії зайнятості на ринку праці для працівників, які
є членами молодої сім’ї, шляхом стимулювання процесу створення для них
робочих місць;
- надання державної підтримки розвитку індивідуальної трудової
діяльності, сімейного підприємництва, фермерства та іншими видами
підприємництва.
Особливо значущою для держави стає демографічна політика з метою
стимулювання дітонародження. З цією метою можуть бути використані наступні
технології:
- податкові пільги та соціальні виплати, достатні для задоволення
основних життєвих потреб молодої сім’ї, включаючи догляд за дітьми, оплату
послуг освіти, охорони здоров’я, фізичного і культурного розвитку,
комунального господарства;
- індексування «материнського капіталу», на яке мають право матері,
які народили другу дитину;
- система виплати посібників для молодих сімей, які мають
неповнолітніх дітей, збільшення частки витрат на сімейні допомоги, включаючи
допомогу по вагітності та пологах та по догляду за першим, другим, третім і
кожним наступним дитиною;
У сфері соціальної політики для молодої сім’ї актуальні наступні
технології:
- охорона здоров’я сім’ї шляхом забезпечення доступності для всіх
сімей медичної допомоги на основі поєднання безплатної медичної допомоги і
платного медичного обслуговування;
- розширення мережі установ соціального обслуговування молодих
сімей з метою надання їм послуг по догляду за дітьми, консультативної
підтримки в кризових ситуаціях та інших видів соціальної допомоги;
- надання допомоги молодій сім’ї у вихованні дітей шляхом видання
та розповсюдження літератури по вихованню дітей і з проблем сімейних
відносин, державної підтримки морально-етичного та екологічного
просвітництва [4, с. 132].
В духовній сфері застосовуються технології, що сприяють задоволенню
молодими подружжям культурних запитів, потреби в освіті, спілкуванні,
відпочинку, реалізації творчих нахилів.
Важливим аспектом досягнення ефективності застосування соціальних
технологій є врахування при розробці методів і методик специфіки соціальноекономічного становища, морального стану молодої сім’ї, соціокультурних
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особливостей середовища життєдіяльності, стану нормативно-правової бази, що
зачіпає інтереси молодої сім’ї.
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ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ
В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКИХ ТРАДИЦІЙ І ФОЛЬКЛОРУ
Тетяна Подрана
студентка ІІІ курсу
педагогічний факультет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Звєкова В.К.
Сучасні умови розвитку суспільства, демократичні перетворення, зміни в
гуманітарних напрямах зумовлюють необхідність посилення ролі освіти як
динамічної системи, яка здійснює безпосередній вплив на розвиток
високоосвіченої, творчої, національно свідомої особистості. Проблеми й
виклики сучасності стимулюють модернізацію мистецької освіти, адже саме
високоосвічена, духовно багата особистість будуватиме майбутнє нашої країни.
Тому підвищення значущості мистецької освіти в загальній системі освіти,
розширення знань про культуру, традиції різних народів світу сприятимуть
зміцненню взаєморозуміння між країнами, культурному розмаїттю. В умовах
глобалізації вирішення завдань мистецької освіти, націленої на діалог культур,
стає пріоритетним для створення полікультурного середовища, толерантних
взаємин між націями й народами як усередині держав, так і в міжнародному
масштабі [4, с. 7].
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Полікультурність як внутрішнього, так і зовнішнього суспільного
середовища вимагає від кожного громадянина нашої країни, а особливо
молодого покоління, здатності до міжетнічної і міжкультурної комунікації та
толерантного ставлення до культурних цінностей інших народів.
Проблеми полікультурної освіти у другій половині ХХ ст. аналізували у
своїх дослідженнях такі зарубіжні та українські науковці: Г. Дмитрієв, Л. Голік,
Г. Левченко, М. Хінт, В. Міллер, Т. Клинченко, М. Красовицький. ХХІ ст.
посилило інтерес до цієї проблеми, зокрема і в Україні. На сторінках
вітчизняних педагогічних видань останніми роками з’явилисяпраці
Е. Антипової, В. Бойченко, В. Болгарінової, Л. Горбунової, І. Лощенової,
Н. Сейко, О. Сухомлинської та ін., у яких досліджуються процеси становлення
ідей полікультурності, їх зв’язок із національною освітою тощо.
Ученими розглядалися різні аспекти формування полікультурного
виховання, зокрема питання полікультурної освіти і виховання досліджені в
працях В. Бойченко, В. Болгаріної, В. Борисенкова, Л. Волик, Л. Голік,
О. Гукаленко, Г. Дмітрієва, О. Джуринського, І. Лощенової, Т. Левченко,
Т. Клинченко, М. Красовицького та ін. Ефективність виховання на українських
народних традиціях довели Г. Виноградов, О. Духнович, М. Корф, Ю. Руденко,
С. Русова, М. Смотрицький, М. Стельмахович, В. Сухомлинський, та ін.
Необхідність використання українського фольклору з виховною метою у
довкіллі, початковій ланці школи, у навчанні та вихованні молоді справедливо
обґрунтовували багато науковців, педагогів та музикантів.
Метою статті є розкриття важливості збереження та використання
українського фольклору та традиційв полікультурному вихованні школярів.
Полікультурне виховання концентрується на декількох педагогічних
принципах. Так, полікультурна освіта передбачає виховання людської гідності й
високих моральних якостей; виховання для співіснування із соціальними
групами різних рас, релігій, етносів; виховання толерантності, готовності до
взаємного співробітництва. При цьому головною функцією полікультурної
освіти є усунення протиріччя між системами й нормами виховання та навчання
домінуючих націй й етнічних меншин.
До інших функцій полікультурної педагогіки можна віднести: формування
уявлень про різноманіття культур та їх взаємозв’язки; усвідомлення важливості
культурного різномаїття для самореалізації особистості; виховання позитивного
відношення до культурних відмінностей; розвиток умінь і навичок взаємодії
носіїв різних культур на основі толерантності й взаєморозуміння.
У науковій літературі термін «полікультурна освіта» інтерпретується
широко, тобто при розкритті його значення педагоги неодмінною складовою
вважають виховання. В окремих працях використовують термін «полікультурне
виховання» як самостійний. Як справедливо зауважує В. Макаєв у праці
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«Полікультурна освіта − актуальні проблеми сучасної школи», термін
«полікультурне виховання» включає не тільки освіту людини, але й ціль,
завдання й основні напрямки формування особистості, готової й здатної жити в
сучасному для нас суспільстві. Під полікультурною освітою розуміється освіта,
що передбачає залучення підростаючого покоління до етнічної, національної й
світової культури, розвиток на цій основі планетарної свідомості, формування
готовності й уміння жити в багатонаціональнім середовищі [5, с. 3-10].
У результаті аналізу наукових джерел виявлені основні концепції
полікультурної освіти. Вони знаходять своє визнання у педагогічних теоріях,
міжнародних документах, пов’язаних із проблемами культури й освіти.
З’ясовано, що у зарубіжних джерелах термін «education» розглядається як
результат навчання і виховання, тобто це – єдиний процес. Отже, полікультурна
освіта і полікультурне виховання вживаються як синонімічні.
Науковці окреслюють головні завдання шкільної полікультурної освіти в
Україні:
1) глибоке й всебічне опанування учнями культури рідного народу як
обов’язкової умови залучення до інших культур;
2) формування в учнів уявлень про розмаїття культур у світі й у нашій
країні, розуміння й внутрішнього прийняття рівноправності народів і
рівноцінності їхніх культур, виховання позитивного ставлення до культурних
відмінностей як чинника поступального розвитку світової цивілізації й
самореалізації особистості;
3) створення умов із метою залучення та інтеграції учнів до культури
інших народів, переважно тих, які проживають в Україні;
4) побудова громадянського виховання на основі поліцентричної
моделі національної культури, що забезпечує єдність громадянських та
етнокультурних інтересів особистості;
5) виховання представників усіх національностей у дусі
взаєморозуміння, довіри й толерантності, готовності до позитивного
міжетнічного й міжкультурного діалогу;
6) формування й розвиток умінь і навичок взаємодії з носіями інших
культур [1, с. 24 ].
І. Васютенкова вказує, що під поняттям «полікультурна освіта» розуміють
освіту, яка залучає молоде покоління до розуміння етнічної, національної,
світової культури, до розвитку на цій основі планетарної свідомості, формування
готовності й уміння жити в багатонаціональному середовищі.
Отже, важливою складовою змісту загальної освіти стає культурний
компонент у системі виховання, адже культура, зокрема національна,
розглядається як одна з основ залучення індивідів до духовних цінностей, що
сприяє формуванню особистості [2].
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Поняття
«полікультурне
виховання»
у
педагогіці
розкриває
Н. Миропольська, розглядаючи його як процес цілеспрямованої соціалізації
учнів, що передбачає оволодіння системою національних і загальнокультурних
цінностей, комунікативних та загальнокультурних емпатичних умінь, що
дозволяють школяреві здійснювати міжкультурну взаємодію і виявляти
розуміння інших культур, а також толерантність стосовно її носіїв [4, с. 82].
Метою української школи є формування національної картини світу
школярів і на її основі виховання в них як національного духу, любові до
національної культури, національного характеру, так і отримання
полікультурних знань. Починаючи з раннього дитинства і впродовж усього
життя, з народних традицій людина отримує значну кількість необхідної для її
виживання та продовження власного роду інформації.
Народні традиції представляють усе розмаїття засобів кодування
інформації: звукової, рухової, комунікативної та ін., що не тільки полегшує
процес засвоєння її дитиною, а й сприяє природовідповідному розвитку всіх
життєвоважливих людських сфер, природним шляхом формує доцільну
поведінку в даному природному та людському оточенні [5, с. 11].
У процесі полікультурного виховання здійснюється залучення молодого
покоління до рідної та світової культури. І якщо культура нерозривно пов’язана
зі змінами, які відбуваються (політичними, кліматичними, географічними,
мовними) то поняття полікультурності стає значно ширшим. Це вже не тільки
вивчення культури однієї нації іншою, виховання толерантності однієї
народності щодо всіх інших, вміння поважати різні віросповідавання, а, значною
мірою – високий рівень розвитку суспільства − науковий, технічний, соціальнопсихологічний тощо.
Український фольклор пройшов багатовікову практичну апробацію і є
генетично притаманним певній етнічній спільності. Він відтворює не окремі
частини світогляду народу, а картину світу в повному обсязі, а завдяки своїй
синкретичності сприяє формуванню у людини цілісної системи художньоестетичних поглядів, смаків і переконань.
Будучи живою культурною традицією, що природно і максимально
наближена до реального повсякдення, фольклор розвиває творче ставлення до
життя, результатом чого стає життєтворчість людини. У ньому відобразилися
історично-культурний розвиток, філософські ідеї і погляди, психологічні
особливості народу як етносу, виховні традиції, творчі здобутки – всі ті
надбання й цінності, які народ створював, якими жив і які прагнув передати
наступним поколінням.
Використання цінностей української традиційної культури у вихованні
полікультурної свідомості школярів буде ефективним за умов здійснення
навчально-виховного процесу з упровадженням народознавчих засад, розробки
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ефективних методик вивчення рідної мови та мов інших народів, залучення
школярів до діяльності в галузі українського фольклору та культур інших
народностей, які проживають у даній місцевості, співпраці школи і сім’ї.
Одним із важливих аспектів полікультурного виховання є ґрунтовне
вивчення у загальноосвітніх школах українознавчих дисциплін. Підкреслюючи
теми з компонентами полікультурності, кожен викладач зуміє викликати певну
увагу, зацікавленість до тієї чи іншої частини культурного надбання. Значення
вивчення українського фольклору та безпосереднього виконання будь-якого
фольклорного матеріалу для полікультурного виховання та формування творчої
особистості й розвитку її духовності важко переоцінити.
У процесі сприймання та виконання українських та фольклорних зразків
різних меншин задіяні різні психічні сфери особистості, формується здатність до
оцінювання, цілісності світорозуміння, образного мислення, естетичного
судження. У таку діяльність потрібно залучати школярів у різноманітних
позаурочних та позашкільних заходах.
Процес відтворення фольклорних творів має відбуватися на тлі
емоційного комфорту учнів, в атмосфері доброзичливості, толерантності,
позитивного ставлення з боку педагога та однокласників. Готуючись до
проведення таких заходів, занять, кожен учень має право вибору тієї діяльності,
яка повністю розкриває його особистісні, музичні, комунікативні, творчі
здібності та задатки.
Таким чином, підвищення значущості національних українських традицій,
ознайомлення та вивчення культури різних народностей у загальній системі
освіти розширить загальні знання про культуру, мистецтво, традиції різних
народів світу й сприятиме зміцненню взаєморозуміння між країнами та
культурами.
Отже, окреслене нами коло питань суттєво актуалізує проблему
полікультурного виховання школярів через упровадження полікультурних
освітніх заходів, інтегрування інформації етнічного змісту в навчальні предмети,
виховні заходи, формування навичок толерантного міжнаціонального
спілкування та взаємодії в дитячому і дорослому оточенні.
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
Сейфулла Рашидов
докт. пед. наук, професор
Ізмаїльский державний гуманітарний університет, Україна
О значимости законодательства для воспитания писали еще древние
философы. В частности, древнегреческий философ Аристотель в своей
знаменитой работе «Политика» замечает: «Едва ли кто-нибудь будет
сомневаться в том, что законодатель должен отнестись с исключительным
вниманием к воспитанию молодежи, так как в тех государствах, где этого нет, и
самый государственный строй терпит ущерб» [1, с. 628].
Значительную роль в процессе поликультурного воспитания и
образования играет правотворческая деятельность международных организаций.
К примеру, в статье 26 Всеобщей декларации прав человека говорится о праве
каждого человека на образование, которое «должно содействовать
взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и
религиозными группами и должно содействовать деятельности Организации
Объединенных Наций по поддержанию мира» [2, с. 35].
Во
многих
документах
отмечается,
чтообразование
и
воспитаниедолжныспособствовать культурному развитиюнародов мира и
толерантному отношению людей друг другу.
Исходя из убеждения, что молодое поколение должно знать, уважать и
развивать культурное наследие своей собственной страны и всего
человечества,что мир, свобода и справедливость являются одними из основных
гарантий осуществления ее стремлений к счастливой жизни, Генеральная
Ассамблея ООН 7 декабря 1965 года приняла «Декларацию о распространении
среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания между
народами».
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В документе изложены принципы, которые должны лежать в основе
государственной политики в области поликультурного воспитания и
образования:
- воспитание молодежи в духе мира, справедливости, свободы, взаимного
уважения и взаимопонимания, чтобы способствовать установлению равноправия
для всех людей и всех народов, улучшению международных отношений и
укреплению мира и безопасности;
- молодежь должна воспитываться на основе уважения достоинства и
равенства всех людей, без какого бы то ни было различия по признаку расы,
цвета кожи, этнического происхождения или убеждений, а также в духе
уважения к основным правам человека и к праву народов на самоопределение
[3].
В
«Декларации
принципов
международного
культурного
сотрудничества», принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО 4 ноября 1966
года содержится призыв уделять особое внимание при осуществлении
культурного сотрудничества нравственному и интеллектуальному воспитанию
молодежи в духе дружбы, международного взаимопонимания и мира. Такое
сотрудничество между государствами, сказано в резолюции, должно облегчить
профессиональную подготовку новых поколений [4].
Основными руководящими принципами политики государств в области
образования и воспитания в соответствии с «Рекомендацией о воспитании в духе
международного взаимопонимания, сотрудничества и мира и воспитании в духе
уважения прав человека и основных свобод» (ЮНЕСКО, 19 ноября 1974 г.)
являются:
- международный аспект и осознание растущей глобальной
взаимозависимости между народами и нациями;
- понимание и уважение всех народов, их культур, цивилизаций,
ценностей и образа жизни, включая местные этнические культуры и культуры
других наций, а также способность к общению с ними;
- осознание не только прав, но также и обязанностей, возложенных на
отдельных лиц, социальные группы и народы, по отношению друг к другу;
- понимание необходимости международной солидарности и готовность
участвовать в решении проблем своего общества, своей страны и мира в целом
[5].
Культура мира и культурное разнообразие являются фактором не только
социально-экономического развития той или иной страны. Культурное
разнообразие расширяет возможности индивидуального выбора, являясь
источником и средством, обеспечивающим «полноценную интеллектуальную,
эмоциональную, нравственную и духовную жизнь» – сказано вДекларации
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ЮНЕСКО о культурном разнообразии [6]. При этом гарантией культурного
разнообразия являются права человека.
Уважение и развитие культурного многообразия – ключеваятема «Белой
книги» Совета Европы 2008 года. «Если европейской идентичности суждено
быть, – говорится в документе, – она должна быть основана на разделяемых
всеми основополагающих ценностях, уважении к общему наследию и
культурному многообразию, а также на уважении к равному достоинству
каждого человека» [7]. Развитие культурного разнообразия в духе солидарности
предполагает межкультурный диалог, понимаемый в «Белой книге» как
открытый и уважительный обмен мнениями на основе взаимопонимания и
уважения между отдельными людьми, а также группами людей различной
этнической, культурной, религиозной и языковой принадлежности, имеющими
разные исторические корни.
Задача
поликультурного
воспитанияи
образования
молодежи
международными организациями возложена на высшие учебные заведения.
В этом отношении весьма ценным является «Бухарестская декларация
этических ценностей и принципов высшего образования в Европе» 2005 г.
Этические ценности и нормы академической добросовестности составляют
основу не только для развития знаний, обеспечения качества образования, но и
подготовки студентов как ответственных граждан демократического
государства. В декларации выделены следующие ключевые ценности
добросовестного академического сообщества: честность, доверие, прямота,
уважение, ответственность и подотчетность.
Каждый участник образовательного процесса должен сам соблюдать их и
стремиться распространять на остальных членов академического сообщества,
последовательно воздерживаясь нечестного поведения, подрывающего
моральные устои высших учебных заведений. «Честность в преподавании,
оценке успехов студентов, исследованиях, карьерном продвижении и иных
начинаниях, связанных с присвоением степеней, должна основываться на
законных, прозрачных, справедливых, предсказуемых, последовательных и
объективных критериях» [8].
Такие взаимоотношения внутри академического сообщества способствуют
взаимному доверию, свободе самовыражения, что, в свою очередь создает
благоприятную атмосферу для поликультурного воспитания и образования
учащейся молодежи.
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ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНІХ ПОТРЕБ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
ЯК УМОВА ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ
Світлана Рашидова
канд. пед. наук, доцент
Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, Україна
Сучасна педагогіка відстоює позицію виховання людини культури [2; 4].
Науковці й практики не полишають зусиль віднайти універсальні й нові засоби
щодо виховання взагалі, й виховання людини культури зокрема. Альтернативи
науці та мистецтву не знайдено.
Людина культури – це особистість, що живе, розвивається і формується в
культурі, виступаючи при цьому об’єктом впливу культури і її носієм, яка
водночас транслює і створює культуру. Потужної сили у справі виховання дітей
і молоді як носіїв і трансляторів культури набуває мистецтво і художня
література як вид мистецтва.
Студенти педагогічних спеціальностей як майбутні педагоги – це
представники інтелігенції, носії культурних цінностей, культури, яку вони
будуть транслювати, передавати новим поколінням, що виховуються і що будуть
творити майбутнє. Тож, від них, як і від сім’ї, певною мірою, залежить
99

Актуальні проблеми професійного розвитку фахівців соціономічної сфери в системі
неперервної освіти

сформованість художніх потреб в структурі культурних потреб у дітей і молоді.
А щоб сформувати їх у вихованців, вчитель сам має володіти сталими
художніми потребами.
Питання методології – це перш за все питання підходів до виховання.
Наша дослідницько-концептуальна позиція заключається в тому, що виховання
взагалі та художньо-естетичне зокрема слід починати із формування
потребнісно-мотиваціної сфери, яка в свою чергу формує ціннісну. Формування
художніх потреб – основа художньо-естетичного виховання, виховання і
становлення в культурі (художній літературі) і через культуру (художню
літературу), тобто художня потреба стоїть у витоків художнього виховання і є
запорукою успіху в справі виховання взагалі. Нажаль, під час виховання дітей і
молоді не враховується цей чинник. Доречним було би виокремити
потребнісний підхід як такий, без якого неможливим є ефективний результат
виховання. Адже потреба породжує інтерес і мотив, що, в свою чергу, спонукає
до дії, і головне – до дії осмисленої, бажаної, творчої. Водночас сформована,
стійка художня потреба культуралізує людину і навіть робить її життя менш
небезпечним.
Коли мова заходить про мистецтво, то, перш за все, йдеться про естетикохудожні категорії – естетичний смак, естетичний образ, естетичне відношення,
прекрасне і потворне, ідеал, уяву, фантазію тощо. І відповідно все це формується
у людини, що виховується, через зустріч з художнім твором, і, безумовно,
робить свій позитивний вплив. Водночас, література краще, ніж інші види
мистецтва, розкриває смисли, які часто не дають і науки. За М.М. Бахтіним,
смисли – це відповіді на важливі життєві питання [1, с. 26]. Завдання на смисл –
це ще й завдання на совість (В. Франкл, Д. Леонтьєв). Художник тут виступає
вже не як відокремлений індивід, а як суб’єкт художньої культури, що її творить.
Наповнюючи смислами, чи відповідаючи на життєво важливі питання, художня
література робить і свій облагороджуючий, очищуючий, катарсичний виховний
вплив. Читач замислюється, рефлексує, відчуває, плаче, сміється, сумує,
захоплюється, переживає, співпереживає – живе повноцінним свідомим і
емоційно-чуттєвим життям.
Отже, художня потреба – найважливіша духовна потреба, яка сприяє
формуванню цілісного світу цілісної особистості. Сутність художньої потреби
виражається в стійкому, стабільному прояві художньо-творчої діяльності,
прагненні до неї.
Тож, щоб сформувати художні потреби у дітей, слід віднайти механізм їх
формування у майбутніх вчителів, що сприятиме їх професійному становленню.
Особливу роль у професійній підготовці студентів педагогічних спеціальностей
виконують педагогічні дисципліни. «Педагогіка як навчальний предмет
кваліфікується як адаптована і ціннісно (світоглядно) орієнтована система знань
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педагогічної науки (В. Краєвський). Однак у змісті педагогічної підготовки, в
навчальних матеріалах, пропонованих сьогодні студенту, немає достатньої
інформації про дитину; як правило, мова йде про якогось «абстрактного» учня,
тоді як сучасні діти дуже різні. В результаті, в педагогічній професійній освіті
спостерігається таке явище, яке називають «гуманітарним голодуванням»,
«дефіцитом культури», «бездітною педагогікою» ... Для того щоб педагог міг
успішно взаємодіяти з дітьми, необхідно знайти такі засоби фахової підготовки
вчителя, які сприяли б розумінню дитинства» [3].
Дослідники (М. А. Верб, О. О. Галицьких, В. П. Зінченко, І. А. Зязюн)
відзначають, що вивчення педагогічних дисциплін необхідно будувати,
враховуючи зв'язки освіти, науки і мистецтва; пдкреслюють значущість
комплексу мистецтв у духовному вихованні і становленні підростаючого
покоління (Г. П. Шевченко), естетичного виховання учнів художнім словом
(Н. Є. Миропольська). Науковцями розкрито пізнавальні можливості художньої
літератури щодо педагогічних явищ (Р. Р. Москвіна, Г. В. Мокроносов,
В. П. Зінченко, A. C. Роботова), виділено функції художніх творів при вивченні
педагогічної реальності (A. C. Роботова). Водоночас художня література як засіб
формування художніх потреб у студентів педагогічних спеціальностей і
становлення їх професійної компетентності до тепер не розглядалася в
педагогічній науці.
Отже, одним із джерел, що допоможе майбутньому вчителеві осягнути
дитинство в його неповторності, себе як особистості, себе в професії і житті, у
взаємодії із дітьми, із світом; вплинути на корекцію особистісних якостей
студентів, систему їх цінностей; створить умови для розвитку їх творчих
здібностей, творчого мислення (логічного, критичного, образного), емоційноемпатійної сфери; сприятиме розвитку і становленню професійно-педагогічної
компетентності у вирішенні педагогічних завдань тощо, є художня література.
Адже саме книга, художнє слово сприяє просвітництву, саморозвитку,
самовихованню.
З урахуванням всього сказаного, виокремимо деякі базові педагогічні
умови у справі формування художніх потреб у студентів педагогічних
спеціальностей засобами художньої літератури, що сприятимуть розвитку
професійної мотивації, готовності до професійно-творчої діяльності. По-перше,
художню потребу слід розглядати як внутрішню і необхідну психологопедагогічну умову звернення особи майбутнього вчителя до художньої
літератури. По-друге, відбір художніх текстів повинен бути обгрунтованим з
позиції педагогічної мотивації. По-третє, розглядати вплив художньої літератури
на особистість як силу, що сприяє розвитку її духовного світу, перетворює її,
розвиває моральну і емоційно-почуттєву сферу, інтелектуальні і творчі здібності,
систему цінностей. По-четверте, необхідна цілеспрямована системна робота
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щодо організації навчання педагогічним дисциплінам і позааудиторного
спілкування через використання художньої літератури.
А у зв’язку з цим постає завдання виявлення художніх творів, що
розкривають різні аспекти дитинства, взаємовідносин дітей і вчителів, дітей і
батьків, визначення умов їх використання, визначення впливу художньої
літератури на формування художніх потреб у майбутніх педагогів, розвиток їх
професійної компетентності.
Так, у курсах «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності»,
«Педагогічне спілкування» («Комунікативні процеси у педагогічній діяльності»,
«Культура взаємодії викладачів і студентів»), «Педагогічна майстерність і імідж
викладача вищої школи» ми пропонуємо як вже підібрані для студентів художні
твори для педагогічного аналізу, так і у якості творчих робіт, а також у якості
діагностування на предмет художньо-педагогічного досвіду пропонуємо
студентам самостійно підібрати художні твори для педагогічного аналізу, що
містять питання педагогічного характеру (питання виховання, розвитку,
становлення дитини, людини; взаємовідносин вчителів і учнів, батьків і дітей,
дорослих і молодших; взаємовідносин між дітьми, підлітками, юнацтвом;
взаємовідносин між колегами-педагогами; педагогічні ситуації і завдання тощо.
Тож, відбувається процес співтворчості викладача і студента, співтворчості
студента і автора художнього твору, його героїв. Відбувається процес творчого
читання, під час якого розглядаються і вирішуються педагогічні ситуації і
педагогічні задачі, виконуються творчі, художньо-творчі завдання (перерахувати
проблеми педагогічного характеру до запропонованого художнього твору,
написати твір-роздум, есе, вірш тощо за проблемами даного тексту).
Варіативний курс «Художня література в педагогічній діяльності»,
головний принцип якого теж співтворчість, будується як дослідницька, творча
робота студентів. Разом із вище названими завданнями для студентів
пропонується тематика дослідницьких робіт за вибором, за якими вони готують
реферати, доклади на конференцію, презентації.
Публічна презентація робіт, з одного боку, відбувається як конкурс
педагогічної майстерності, з іншого, – як захист дослідницько-творчої
самостійної роботи і є результатом, заліком з курсу «Художня література в
педагогічній діяльності».
Таким чином, робота з художніми текстами сприяє розвитку особистості
майбутнього педагога, його духовного світу, формуванню сталих художніх
потреб, особистісної і професійної мотивації для звертання до художньої
літератури, формуванню чи корекції ціннісної, емотивно-почуттєвої сфери,
розвитку творчих здібностей, що, в свою чергу, сприяє професійному
становленню студента як майбутнього педагога.
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ЕТАПИ ТА ВИДИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ
З НЕБЛАГОПОЛУЧНИМИ СІМ’ЯМИ
Галина Сапунжі
магістрантка
педагогічний факультет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Іванова Д.Г.
На сьогоднішній день в Україні проблема неблагополучних сімей
являється дуже актуальною. Це пояснюється тим, що сім’я є першоосновою у
розвитку та соціальному становленні особистості. Протягом усього життєвого
шляху особистості сім’я є тим найближчим мікросоціальним оточенням, яке
опосередковує і визначає своєрідність її життєдіяльності, тому сім’я виступає
провідним мікрофактором соціалізації особистості. До актуальних проблем сім’ї
в сучасному соціумі можна віднести: зниження кількості зареєстрованих
шлюбів, збільшення кількості розлучень, масова бездітність та однодітність
молодих сімей, погіршення матеріального становища родин, вплив таких
негативних явищ, як алкоголізм, наркоманія, проституція, злочинність та інших
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явищ на стійкість сімейних стосунків тощо. Зазначені проблеми призводять до
зменшення кількості благополучних сімей, тобто сімей, які повноцінно
виконують свої функції.
Поява великої кількості родин, які неспроможні повноцінно виконувати
свої функції, призвела до урізноманітнення типології таких сімей: сім’ї
соціального ризику – це соціально незахищені сім’ї, що самостійно не можуть
подолати проблеми, які виникають у процесі їх життєдіяльності та потребують
соціальної підтримки й супроводу.
Метою статті є обґрунтування видів та етапів соціально-педагогічної
роботи з неблагополучними сім’ями.
В. Шахрай неблагополучні сім’ї поділяє на три групи:
– превентивні – сім’ї, в яких проблеми мають незначний прояв і
знаходяться на початковій стадії неблагополуччя;
– сім’ї, в яких соціальні та інші протиріччя загострюють взаємостосунки
членів сім’ї один з одним і оточенням до критичного рівня;
– сім’ї, які втратили будь-яку життєву перспективу, інертно уставлені до
своєї долі і долі своїх власних дітей [4, c. 281].
У науковій літературі існують такі види соціально-педагогічної роботи
стосовно неблагополучних сімей: соціальне обслуговування, соціальна
профілактика, соціальна реабілітація та соціальний супровід.
Соціальне обслуговування – вид соціальної роботи, який спрямований на
задоволення потреб і розв’язання поточних проблем, протиріч сім’ї, що
виникають у процесі її життєдіяльності через надання різноманітної допомоги
неблагополучним сім’ям та її членам. Соціальне обслуговування
неблагополучної сім’ї реалізується шляхом надання сім’ї різноманітних виплат,
гарант званих державою в законодавчому порядку; надання малозабезпеченим
сім’ям різних видів матеріальної підтримки (одяг, медикаменти, харчування,
санаторні путівки, оздоровлення членів сім’ї тощо); психологічна підтримка
сім’ї в складних життєвих ситуаціях; надання різноманітних консультативних
послу» сім’ї; створення мережі організацій для надання культурно-освітніх і
фізично-оздоровчих послуг членам сім’ї, забезпечення їй змістовного дозвілля
(центри дозвілля, навчальні курси, клуби та гуртки за інтересами, школи молодої
сім’ї тощо) [2, с. 105].
Соціальна профілактика негативних явищ в сім’ї – це система заходів,
спрямованих на створення умов для попередження утиску прав сім’ї та її членів,
негативних явищ і впливів, виявлення і подолання цих явищ, утиску прав, їх
наслідків. Соціально-профілактична робота з неблагополучною сім’єю
спрямована на запобігання неконструктивній взаємодії між членами сім'ї, різним
формам насильства, помилкам у сімейному вихованні, формуванню різних видів
хімічної залежності в членів сім’ї, на виявлення потенційно неблагополучних
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сімей [3, с. 105]. У переважній більшості групові та масові форми роботи є
провідними в таких напрямках: зміцнення інституту сім’ї шляхом формування в
населення розуміння сім’ї як базової цінності в житті людини; підготовка молоді
до сімейного життя, відповідального батьківства; пропагування здорового
способу життя серед членів сім’ї; психолого-педагогічне просвітництво
подружжя з питань побудови конструктивних взаємостосунків і сімейного
виховання; попередження типових причин розлучень.
Соціальна реабілітація – це комплекс заходів, спрямованих на
відновлення порушених чи втрачених індивідом і сім’єю суспільних зв’язків та
відносин унаслідок погіршення стану здоров’я, стійких розладів функцій
організму (інвалідність); зміни статусу (особи похилого віку, безробітні,
біженці); умов життя (смерть члена сім’ї, втрата житла тощо).Соціальнореабілітаційна робота з неблагополучною сім’єю спрямована, насамперед, на
відновлення виховного потенціалу сім’ї, захист прав членів родини у кризових
ситуаціях, зміну соціального та сімейного статусу окремих членів сім’ї.
Об'єктами соціальної реабілітації в сім’ї є члени родини, які зазнають у ній
різних форм психічного, фізичного та сексуального насильства; сім’ї, які за
певних умов послабили або неправильно реалізують свою виховну функцію;
сім’ї, у яких окремі члени потребують медичної або професійної реабілітації [3,
с. 64]. Реабілітація здійснюється як фахівцями, так і самою особистістю у
спільній діяльності, яка передбачає комплекс заходів, їх неперервність,
інтенсивність, підпорядкованість меті, індивідуальність відбору, наступність,
комплексність заходів, співпраця з клієнтом та його оточенням, здійснення
заходів на початку виникнення проблеми, профілактика рецидивів. Реабілітація
передбачає надання допомоги особистості чи сім’ї, поки вони не відновили свої
функції, життєдіяльність [3, с. 66].
Соціальний супровід сім’ї – це вид соціальної роботи, який передбачає
здійснення соціальними службами системи комплексних заходів щодо тривалої
допомоги сім’ям та їх членам з метою збереження сім’ї, відновлення родинних
стосунків, захисту і реалізації прав членів сім’ї у родині і прав сім’ї у суспільстві
[1, с. 105]. Соціальний супровід здійснюється шляхом надання сім’ї різних видів
матеріальної та психологічної допомоги, соціальних послуг, консультування,
захисту інтересів сім’ї в органах державної влади. Тривалість соціального
супроводу окремої сім’ї залежить від гостроти проблем, які існують у сім’ї,
рівня розвитку адаптаційного потенціалу членів сім’ї, ступеня функціональної
спроможності сім’ї самостійно подолати труднощі, рівня розвитку зв’язків сім'ї з
мікро- та макросередовищем.
І. М. Трубавіна розрізняє конкретні етапи здійснення соціальнопедагогічної роботи з неблагополучною сім’єю:
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1. Виявлення неблагополучних сімей до соціального педагога для
подолання кризової ситуації.
2. Знайомство з сім’єю, збір інформації про неї, визначення її проблем,
формування позитивної мотивації до участі в роботі з соціальним педагогом.
3. Подолання опору окремих членів сім’ї роботі через опосередкований
вплив інших членів сім’ї, роз’яснення необхідності роботи, звернення до
позитивного в сімейних стосунках, інформування про наслідки без діяльності,
показ перспектив роботи.
4. Досягнення згоди сім’ї на соціально-педагогічну роботу, утворення
контракту про обов’язки сторін у роботі.
5. Подолання наслідків неблагополуччя, стабілізація і корекція стосунків,
укріплення зв’язків із мікросередовищем, усунення причин неблагополуччя.
Розв’язання проблем сім’ї.
6. Профілактика рецидивів неблагополуччя, спрямування сім’ї на
самовизначення і самостійне розв’язання проблем. Перевірка результатів роботи
через опосередкований чи безпосередній нагляд.
7. Вихід із сім’ї соціального педагога/працівника. Закінчення контракту.
Аналіз результатів. Розробка рекомендацій щодо подальшого самостійного
життя сім’ї [2, с. 93-94].
Сім’я, що є найменшим осередком суспільства, постійно відчуває на собі
безпосередньо або опосередковано ті зміни, що відбуваються у країні і
відповідно сама накладає відбиток на розвиток суспільства. Удосконалення
практики соціально-педагогічної роботи з неблагополучною сім’єю неможливо
без пошуку, обґрунтування та реалізації форм, методів, видів соціальнопедагогічної діяльності в цьому напрямку. Адже розуміння неблагополучної
сім’ї як соціального явища створює умови для формування більш широких
зв’язків між сім’єю та іншими соціальними інститутами виховання, державою і
суспільством в цілому. Тобто створює той внутрішній ресурс сім’ї, що сприяє
вирішенню проблеми сімейного неблагополуччя із середини самої родини.
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Сфера вищої освіти є одним з головних соціальних інститутів суспільства,
надають цілеспрямований вплив на процес соціалізації особистості, її
професійної адаптації і становлення. Сучасна освітня ситуація вимагає не тільки
принципово нових моделей культуро-ориентованого освіти, але і впровадження
в практику навчальних закладів інноваційних парадигм. Сучасні педагогічні
реалії вимагають, з одного боку, враховувати в освіті етнокультурний фактор, з
іншого – створювати умови для пізнання культури інших народів, виховання
толерантних відносин між людьми, що належать до різних етносів, конфесій, рас
[1]. У цьому зв’язку проблема полікультурної освіти сьогодні стає актуальною.
Сьогодні питання полікультурного виховання у сфері вищої освіти
актуальні. Це пов’язано зі становленням незалежної держави, етнокультурними
особливостями населення і півстолітнім пануванням уніфікованої системи
освіти, що призвело до відчуження людей від історії, мови і культури свого
народу. У цій ситуації суспільство потребує нової парадигми освіти,
найважливішим завданням якої має стати виховання патріотичності та
полікультурності учнів [3].
В якості цілей педагогіки толерантності виступають передача знань про
толерантність через навчання; формування умінь і навичок толерантної взаємодії
з іншими; формування толерантності як однієї з найважливіших цінностей у
системі цінностей самого учня і на цій основі, мотивів толерантної поведінки та
установки на толерантність. Остання являє собою налаштованість індивіда на
певний тип поведінки і полягає в його емоційно-вольової готовності до
рівноправного діалогу з іншою людиною і критичного сприйняття явищ
навколишньої дійсності, до цілісного сприйняття іншого з усвідомленням і
прийняттям його відмітних характеристик як прояву його індивідуальності і
неповторності, готовність до компромісу і готовність частково поступитися
власними інтересами для подолання та запобігання конфлікту в ситуаціях
зіткнення двох індивідів, що відрізняються один від одного за своїм статусом,
статевою, віковою, професійною та іншими ознаками [5].
Педагогічна толерантність виступає інтегруючою формою, несе в собі
риси всіх видів і рівнів толерантності, що визначається цілями, завданнями і
107

Актуальні проблеми професійного розвитку фахівців соціономічної сфери в системі
неперервної освіти

особливостями педагогічної діяльності [6; 10]. Толерантність, в силу своєї
багатосторонності, будучи об'єктом вивчення багатьох наук, не має
однозначного визначення і розуміється в різних наукових дисциплінах порізному: як активна форма ставлення до світу; пристосувальна функція
організму; еквівалентність і міра відмінності; моральна стриманість;
толерантність, емоційна стійкість і т. д. Багатовимірний підхід до розгляду
явища толерантності ініційований складністю даного явища як інтегративної,
багатокомпонентною і багатопланової проблеми.
Полікультурна освіта на основі толерантності дає можливість глибше
вивчити і усвідомити різноманіття народів, що населяють світ, орієнтувати
студентів – майбутніх педагогів на цінності культури, діалогу, світорозуміння.
Полікультурна освіта також спрямоване на вивчення формальної і неформальної
систем освіти та передачі національних цінностей, традицій, ритуалів, що
виражають погляди та вірування різних народів.
Очевидно, що в умовах багатокультурного світу і поліетнічного
суспільства полікультурна освіта стає невід'ємною частиною педагогічної
культури викладача. Воно включає в себе культурологічні, етноісторичні знання,
розуміння важливості культурного плюралізму, вміння виділяти і вносити у
зміст загальної освіти ідеї, що відображають культурне різноманіття світу, а
також уміння організувати педагогічний процес як діалог носіїв різних культур у
часі і просторі.
В роботі з формування толерантності у студентів педагогічних вузів у
викладачів виникають значні труднощі, пов’язані з недостатньою розробленістю
методології і методики полікультурного навчання, відсутністю навчальних
посібників і методичних матеріалів, що відбивають місцеві регіональні
особливості, а також ідеї різноманіття навколишнього світу [8].
Такий напрям у реалізації полікультурної освіти дозволяє педагогам
орієнтуватися на всебічне оволодіння студентами культурою власного народу,
як неодмінна умова інтеграції в інші культури; навчання студентів прав людини
і миролюбства; формування уявлень про різноманіття культур у країні та світі;
виховання позитивного ставлення до культурних відмінностей, що сприяє
прогресу людства; створення умов для інтеграції в культури інших народів;
формування вмінь і навичок ефективної взаємодії з представниками різних
культур; виховання в дусі миру, терпимості, гуманного міжнаціонального
спілкування [4; 9].
Компонентами полікультурного освітнього простору виступають
ціннісно-змістовний;
особистісно-орієнтований;
операційно-діяльнісний;
регіонально-інтеграційний. Вони відображають комплекс відносин студентів –
майбутніх педагогів до особистості як вищої цінності в педагогічній взаємодії,
як суб’єкта життя, здатного до культурного самовизначення і самозміни; до
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професії педагога як посередника між людиною і культурою, здатному ввести
особистість у світ культури і надати допомогу і підтримку кожному
індивідуальному самовизначенні у світі відносин, цінностей і діяльності; до
освіти, його змісту як культурного процесу, в основі якого стоять особистість,
особистісний сенс, загальнолюдські та національні цінності, діалог і
співробітництво; до навчального закладу як до цілісного, полікультурного
освітнього простору, де живуть і відтворюються культурні цінності,
здійснюється міжкультурна комунікація, міжнаціональне виховання культури
людини [9].
При роботі зі студентами педагогічних вузів необхідно керуватися тим,
що вони – майбутні вчителі, які повинні будуть передати отримані знання і
сформовані установки наступним поколінням. По суті, випускник педагогічного
вузу – сполучна ланка між поколіннями, носій суспільно-історичного досвіду.
Педагогічна професія вимагає подвійної підготовки – спеціальної та
людинознавчої [10]. Педагог повинен бути занурений в контекст
загальнолюдської культури, різних мов, видів мистецтва, способів діяльності у
всій своєрідності. Толерантність – професійно необхідна особиста якість
педагога, що диктуються завданнями, змістом і характером його діяльності.
Безсумнівно, що ціннісною домінантою професійної культури випускника
педагогічного вузу повинні бути такі духовні цінності, як любов, свобода,
совість, віра, відповідальність і толерантність, не як терпимість, а як здатність
жити разом, сприяти розвитку іншого [7].
Педагог повинен проявляти себе як представник певного етносу,
сприймаючої людини іншої національності через повагу, інтерес і визнання його
достоїнств, тим самим ставлячи вихованцям конкретний наочний образ
практичного втілення ідей полікультурної толерантності. Полікультурна
толерантність повинна стати тим самим стрижнем майбутнього вчителя, яка
сприятиме здійсненню ефективної взаємодії з вихованцями в умовах
багатонаціонального та поліконфесійного суспільства.
Формування толерантності у позанавчальному, факультативної діяльності
описано в роботі П. Ф. Комогорова [6]. Воно спирається на різні тренінгові
форми, ідеали гуманізму і принципи діалогової культури. З позиції діалогу
збудовано формування толерантності у студентів у роботі Е. В. Стрельцової.
Формуванню толерантності студентів у полікультурному середовищі
вищого навчального закладу сприяє реалізація низки методик і методичних
прийомів, що передбачає вивчення проблем виховання толерантності у процесі
опанування психолого-педагогічних дисциплін, педагогічної практики, у
позааудиторній діяльності. Застосовні лекції проблемного типу, лекційконференцій, семінарів – ділових ігор і ін.
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Формуванню толерантності студентів допомагає педагогічна практика, яка
посилює дослідницький характер діяльності студентів і сприяє отриманню
практичного досвіду у вирішенні означеної проблеми: організація освітнього
процесу в умовах полікультурного середовища; виховання толерантності – одна
з найважливіших завдань класного керівника.
Реалізація методик саморозвитку студентів педагогічних вузів у
полікультурному середовищі у позанавчальній діяльності припускала їх участь у
проектній діяльності; ярмарки народних ремесел, народних святах, народних
іграх, турніри інтелектуальних ігор і ін.
Полікультурна освіта студентів педагогічних вузів активізує процеси
самопізнання, саморозвитку, сприяють розвитку механізмів рефлексії;
спрямовує діяльність викладачів вищої школи на виявлення суб'єктами освіти
їхніх найважливіших потреб і проблем з організації процесу педагогічної
взаємодії, в якому кожен має можливість виявити особистісно-значущі цілі
життєдіяльності; актуалізує пошук засобів і форм адаптації, захисту і підтримки
особистості консультативного, інформаційного та практичного характеру;
направленого на розвиток толерантних якостей особистості студентів.
Формування толерантної позиції студентів педагогічних внз виступає
одним з найважливіших напрямків у реалізації адекватної взаємодії в
полікультурному середовищі; педагогіка толерантності є концептуальною
основою розвитку студента і запорукою успішності здійснюваного процесу.
Література:
1 Кожахметова К. Ж. Науково-методичні основи полікультурної освіти та
організації діяльності недільних шкіл Республіки / К. Ж. Кожахметова,
М. С. Юнусова. – 2006. – С. 3.
2 Кабылбекова З. Б. Виховання полікультурної особистості студента як
педагогічна реальність: Дис. ... канд. пед. наук / З. Б. Кабылбекова. – Тараз, 2000.
– 76 с.
3 Філонов Р. Н. Теорія полікультурного освітнього простору /
Р. Н. Філонов // Педагогіка. – 2006. – № 3. – С. 102-105.
4 Комогоров П. Ф. Формування толерантності у міжособистісних
взаєминах студентів вищого навчального закладу: Автореф. дис. . канд. психол.
наук / П. Ф. Комогоров. – Курган, 2000. – 23 с.
5 Набієва Д. Н. Толерантність як фактор стабілізації міжетнічних відносин
у полікультурному освітньому просторі / Д. Н. Набієва, Ш. М. Алієва //
Етнопедагогіка; і порівняльна педагогіка. Полікультурна освіта. – 2004. – № 13.
– С. 1.
6 Супрунова Л. Л. Основні напрями полікультурної освіти в
гуманітарному вузі / Л. Л. Супрунова // Вісник ПГУ. – 2003. – № 1. – С. 21.
110

Актуальні проблеми професійного розвитку фахівців соціономічної сфери в системі
неперервної освіти

7 Шеламова Р. М. Педагогічні умови формування толерантності учнів
професійного ліцею: Авто реф. дис. ... канд. пед. наук / Р. М. Шеламова. – М. :
Альфа-М, 2003. – 21 с.
8 Садохіна А. П. Міжкультурна комунікація / А. П. Садохіна. – М: АльфаМ. : Інфра-М, 2006. – 286 с.
9 Рибака В. Формування толерантності у студентів вищих навчальних
закладів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук / В. Рибака. – М. : Інфа-М, 2004. – 24 с.
10 Кряклина Т. Ф. Полікультурна освіта: зміст, сенс, значення /
Т. Ф. Кряклина, Н. Ф. Почуєва // Освіта. – 1997. – № 1 (5). – С. 25-29.

МОДЕЛЮВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Лариса Соляр
асистент
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка,
Україна
Сучасна наука, характеризується різноманітними процесами, у нашому
випадку – це етнокультурні процеси, які еволюціонують в часі, в них
відбуваються структурні зміни, тому застосування компонентів (площин)
моделювання практично завжди є побудова адекватної моделі та її аналіз.
Моделювання є одним із способів пізнання та слугує для розв’язування
тих завдань, які не можуть бути розв’язані безпосередньо на об’єкті, наприклад
коли він не існує. Метод моделювання полягає в заміні деякого об’єкта іншим
об’єктом, який володіє подібними властивостями, але дослідження якого
економічно вигідніше. Тобто методи моделювання є одним із способів
опосередкованого пізнання. Моделювання це завжди є співставлення відомого з
невідомим по аналогії.
При моделюванні можливі різні рівні аналогій. Найвищий рівень аналогії
– коли модель тотожна самому об’єкту. Однак в цьому випадку втрачається
зміст моделювання. З іншого боку надмірне спрощення моделі призводить до
невідповідності із досліджуваним об’єктом. Модель є провідною ланкою між
дослідником та об’єктом, виконує функції замінника об’єкта та дозволяє
отримати нові знання про цей об’єкт [4].
Досліджуючи проблему формування етнокультурної компетентності,
вчені виділяють різні складові частини, компоненти, блоки, елементи. Ми
вивчали сучасний стан розробленості проблеми формування етнокультурної
компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва та аналізували роботи
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багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених: О. Гуренко [1], Л. Маєвської [2],
О. Міланової [3], С. Федорової, Н. Ширяєвої [5] та ін.
Проаналізувавши ряд дисертаційних досліджень та наукових робіт, ми не
зустрічали достатньої зацікавленості вчених до проблеми етнокультурної
компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва. У зв’язку з цим
виникає потреба у створенні моделі, що включає площини етнокультурної
компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва.
У процесі подальшого дослідження розглянемо, більш детально,
особливості
прояву
кожної
площини
формування
етнокультурної
компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва.
Перша площина етнокультурної компетентності майбутніх учителів
музичного мистецтва – професійно-когнітивна, що передбачає систему
компетентностей засвоєння яких забезпечує формування у свідомості майбутніх
учителів музичного мистецтва наукової картини світу, озброює діалектичним
підходом до пізнавальної і практичної діяльності. Професійно-когнітивна
площина включає наступні елементи: загально-світоглядні орієнтири;
професійно-світоглядні орієнтири; професійна самоосвіта; етнокультурна
діяльність.
Професійно-когнітивна
площина
етнокультурної
компетентності
майбутніх учителів музичного мистецтва відповідає за вивчення історії
культури; розвиток її у різних етнорегіональних групах; за формування творчого
мислення; впровадження у професійну діяльність компетентностей, які
спрямовані на формування етнокультурної компетентності.
Друга площина – етнокультурна, яка передбачає сукупність сформованих
етнопедагогічних
компетентностей,
які
проектують
етнокультурну
компетентність та особистісні якості майбутніх учителів музичного мистецтва.
Етнокультурна площина включає такі елементи: звичаї; традиції; обряди;
вірування.
Етнокультурна площина обумовлює вивчення багатої культури,
величезний скарб якої складається з пріоритетів, надбаних багатьма
поколіннями. Із давніх-давен до нас іде життєва мудрість, яка закладена в
українських звичаях, обрядах, традиціях, віруваннях, фольклорі, де
відображається світовідчуття та світосприймання нашого народу. Саме
етнокультурна площина пояснює та обґрунтовує майбутнім учителям музичного
мистецтва взаємини між людьми; єдність духовної культури окремої людини і
народу взагалі.
Третьою площиною етнокультурної компетентності майбутніх учителів
музичного мистецтва є особистісно-мотиваційна, яка відповідає за професійну
діяльність, пов’язану із визначеними компетентностями майбутніх учителів
музичного мистецтва та супроводжуються сукупністю зовнішніх та внутрішніх
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умов, які викликають у них відповідну активність. Елементи особистісномотиваційної площини: мотиви; цінності; особистісна культура; особливі
етнокультурні риси.
Особистісно-мотиваційна площина етнокультурної компетентності
майбутніх учителів музичного мистецтва відображає орієнтацію педагогічної
діяльності та за допомогою опори на систему взаємопов’язаних понять; дозволяє
забезпечувати й підтримувати процеси самопізнання, самореалізації особистості;
розвиток етнокультури її народу. В особистісно-мотиваційній площині розвиток
й саморозвиток майбутніх учителів музичного мистецтва здійснюється на основі
виявлення їх індивідуальних особливостей як суб’єкта пізнання й
етнокультурної діяльності; процес оволодіння компетентностями має
відбуватися в атмосфері професійних, творчих й естетичних відчуттів, що
визначають духовний світ особистості.
Четвертою площиною етнокультурної компетентності майбутніх учителів
музичного мистецтва є операційно-рефлексивна, що забезпечує формування
цілого ряду умінь (елементів) майбутнього учителя музичного мистецтва.
Представлена площина включає такі елементи: гностичні уміння; соціальноперцептивні уміння; конструктивні уміння; організаційні уміння.
Операційно-рефлексивна площина етнокультурної компетентності
майбутніх
учителів
музичного
мистецтва
відповідає
за
систему
компетентностей, що відносяться до навчально-виховної діяльності; формування
завдань етнокультурної діяльності та вивчення її змісту; сформованість
практичних навичок та умінь в етнокультурній діяльності.
Отже, в основі досліджуваної проблеми здійснено моделювання
етнокультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва, що
складається із чотирьох площин: професійно-когнітивна – передбачає вивчення
історії культури; розвиток її у різних етнорегіональних групах. Етнокультурна –
(вивчення багатої культури, величезний скарб якої складається з пріоритетів,
надбаних багатьма поколіннями, яка закладена в українських звичаях, обрядах,
традиціях, віруваннях, фольклорі, де відображається світовідчуття та
світосприймання нашого народу; особистісно-мотиваційна – відображає
орієнтацію педагогічної діяльності та за допомогою опори на систему
взаємопов’язаних понять, дозволяє забезпечувати й підтримувати процеси
самопізнання, самореалізації особистості, розвиток етнокультури її народу;
операційно-рефлексивна – система компетентностей, що відносяться до
навчально-виховної діяльності, формування завдань етнокультурної діяльності
та вивчення її змісту; визначеність плану дій впровадження етнокультурної
діяльності.
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Перспективи подальших пошуків у побудові процесу професійної
підготовки та формуванні етнокультурної компетентності майбутніх учителів
музичного мистецтва.
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НAЦІОНАЛЬНО-ПAТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
Альбіна Стоянова
студентка ІІІ курсу
педагогічний факультет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Звєкова В.К.
Виховання в сучасній освіті займає особливе місце, адже сьогодні
Українська держава та її громадяни стають безпосередніми учасниками
процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого визначення, в
першу чергу, своєї долі, подальшого світового порядку на Землі. Найбільшу
увагу серед виховних напрямків приділяють патріотичному і громадянському
вихованні.
Патріотизм – це громадянське почуття, змістом якого є любов до
батьківщини, відданість своєму народові, гордість за досягнення національної
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культури, готовність діяти в інтересах вітчизни і постати на її захист у разі
потреби [4, c. 178].
У молодшому шкільному віці у дитини формується здатність пізнавати
себе як члена сім’ї, родини, дитячого об’єднання, учня, виховується любов до
рідного дому, школи, своєї країни, їїприроди, до рідного слова і державної мови,
побуту.
У підлітковому віці виховується духовно осмислений, рефлексивний
патріотизм, любов до свого народу, нації, Батьківщини, почуття поваги до інших
народів, своїх і чужих прав та свобод. У старшому шкільному віці виховується
прагнення жити в Україні, пов’язати з нею свою долю, служити Вітчизні на
шляху її національного демократичного відродження; працювати на її благо,
захищати її, поважати Конституцію України і дотримуватися законів; володіти
рідною та державною мовою, визнавати пріоритети прав людини, поважати
свободу, демократію, справедливість [2, c. 29].
На думку В. Сухомлинського «Патріотичне виховання – це сфера
духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що
любить і ненавидить людина, яка формується». Патріотизм як діяльна
спрямованість свідомості, волі, почуттів, як єдність думки і справи дуже складно
пов’язаний з освіченістю, етичною, естетичною, емоційної культурою,
світоглядною стійкістю, творчою працею» (Сухомлинський В. А. Вибрані твори:
в 5 т.).
Національно-патріотичне виховання реалізується через:
- навчальні предмети суспільно-гуманітарного циклу (українська мова,
література, історія), що формують переконливе почуття патріотизму й
національної свідомості, збагачують молодь знаннями про права і свободи
громадян, сутність громадянського суспільства;
- виховний процес, наповнений громадянсько-патріотичним змістом, що
стверджує ідею спільності інтересів та взаємоповаги усіх громадян України;
- позакласну діяльність, що формує в учнів громадянські якості патріотів
єдиної Української держави.
Школа має невичерпні можливості для здійснення цивільного,
патріотичного виховання учнів, формування у них відповідних знань, цінностей,
моделей поведінки. Вступаючи в численні відносини в шкільному колективі,
дитина вчиться вирішувати конфлікти ненасильницькими способами, доходити
порозуміння з оточуючими за допомогою діалогу, вчиться захищати права
людини, зокрема свої права.
Найбільш дієвим методом має стати залучення учнів до різноманітної
військово-патріотичної діяльності, що дозволить перетворити знання, отримані
на уроці, в норму поведінки, на особисті переконання кожного учня і
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співробітництво педколективів з військовими комісаріатами у позакласній та
позашкільній військово-патріотичної діяльності.
Виховання учнів на бойових традиціях старшого покоління є важливою
складовою виховної роботи. Під бойовими традиціями розуміються історично
сформовані моральні правила і звичаї, норми поведінки людей, які спонукають
їх зразково виконувати свій військовий обов'язок, чесно і сумлінно служити
Батьківщині.
Щоб наша учнівська молодь мала стійкі сформовані патріотичні цінності,
методична служба повинна виконати важливу місію. А саме: знаючи, що дитина
виховується прикладом тих, хто його оточує, важливо сформувати у педагогів
патріотичні цінності та вміння передавати і демонструвати їх. Для цього
необхідно, плануючи методичну діяльність з педагогами різних категорій,
використовувати різноманітні активні та інтерактивні форми роботи, так як
виховання патріотизму молоді не може бути реалізовано в однакових формах.
Важливим напрямом патріотичного виховання є прилучення до
народознавства – вивчення культури, побуту, звичаїв рідного народу. Школярів
ознайомлюють з культурними і матеріальними цінностями родини і народу,
пояснюють зв'язок людини з минулими і майбутніми поколіннями, виховують
розуміння сенсу життя, інтерес до родинних і народних традицій.[3, c. 25]
Величезний вплив на виховання патріотичних цінностей особистості
мають батьки. Адже виховання громадянськості, патріотизму дитини
відбувається в двох одночасно діючих і впливають на неї площинах – в площині
сім’ї і в площині школи. Тотожність змістовного наповнення кожної з них
забезпечує цілісність громадянського становлення особистості. Зате, розбіжність
установок батьків і вчителів (як представників офіційної точки зору на сутність
громадянськості і патріотизму) може не тільки загальмувати належний розвиток
в зростаючої особистості цивільних і патріотичних якостей і цінностей, а й
вплинути на формування байдужого людини, навіть такої, яка має спотворені
погляди про сутність громадянськості.
З огляду на це, як батьки так і вчителі повинні розуміти, що від їх
співпраці залежить правильне формування у дітей поняття патріотизму.
Взаємодія сім’ї і школи розглядаємо як координатора спільної діяльності батьків
і педагогів з проблем виховання дітей шкільного віку, завдяки якому
відбувається взаємне стимулювання здійснюється взаємний контроль і
взаємодопомога, спрямовані на рішення загальної задачі, що забезпечує більшу
ефективність у порівнянні з простою сумою індивідуальних дій кожного з цих
соціальних інститутів. Впровадження зазначеної взаємодії як координатора
виховання школярів вимагає відповідного змістовного та методичного
забезпечення.
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Слід визнати, що серед інших джерел впливу на становлення і розвиток
дитини (сім’я, однолітки, позашкільні освітні установи та ін.) Школа займає
домінуючі позиції, тому і відповідальності на неї покладається більше, і
можливостей перед нею відкривається більше. Завдяки результатам
педагогічних досліджень встановлено, що 40 відсотків від загального обсягу
виховних впливів на особистість дитини здійснює освітню середу, в якій вона
знаходиться.
У методичних рекомендаціях МОН України по національнопатріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах йдеться, що
важливо, щоб кожен навчальний заклад став для дитини центром становлення
громадянина патріота України, готового брати на себе відповідальність,
самовіддано будувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову,
соціальна держава, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності
української політичної нації та встановлення громадянського миру та злагоди в
суспільстві [1, c. 312].
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ
Тетяна Стоянова
магістрантка
педагогічний факультет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Боднар Н.М.
Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на
принципі забезпечення основного права дітей на освіту і навчання за місцем
проживання та передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами,
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зокрема з особливостями психофізичного розвитку. В інклюзивних класах діти з
особливими потребами включені в освітній процес, де вони осягають основи
незалежного життя, засвоюють нові форми поведінки, спілкування, взаємодії,
вчаться виявляти активність, ініціативу, свідомо робити вибір, досягати згоди в
розв’язанні проблем, приймати самостійне рішення [2, с. 40].
Протягом останнього десятиліття чимало вітчизняних науковців, зокрема
В. Бондар, А. Колупаєва, В. Ляшенко, О. Савченко, О. Столяренко, А. Шевчук та
ін., присвячують свої праці дослідженням проблеми залучення дітей з
особливими потребами до навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, їх
реабілітації та соціалізації до суспільних норм.
У статті 24 Конвенції ООН про права інвалідів йдеться про обов’язок
держави реалізувати інклюзивну модель освіти, тобто забезпечити кожній
дитині право навчатися. Задля реалізації прав осіб з обмеженими можливостями
в сучасній Україні функціонує розгалужена мережа загальноосвітніх навчальних
закладів для дітей з порушеннями розвитку: спеціальні школи, спеціальні
школи-інтернати,
навчально-реабілітаційні
центри,
навчально-виховні
комплекси, спеціальні та інклюзивні класи в загальноосвітніх школах,
індивідуальна та дистанційна форми навчання.
Інклюзивна освіта набуває глобальної популярності та потужної
підтримки в усьому світі, і Україна не може бути осторонь. Саме тому ця тема
потребує обговорення та забезпечення шляхів якісної освіти учням з особливими
потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу.
Істиною метою навчання сьогодні має стати засвоєння знань, формування
конструктивних умінь, навичок, і як результат – розвиток педагога з високим
рівнем творчого потенціалу, який може працювати в умовах інклюзії. На думку
І. Ярмошука, перехід від традиційної (суб’єкт-об’єктної) до інноваційної
(особистісно-орієнтованої) парадигми навчання висуває принципово нові вимоги
до вчителя [9].
Інклюзивний підхід дозволяє вирішити проблеми освіти, виховання і
соціалізації дітей, адже інклюзивна освіта припускає індивідуалізацію навчання і
комплексний психолого-педагогічний супровід дитини. Ще В. Сухомлинський
підкреслював, що «вірний шлях до серця дитини лежить через казку, фантазію,
гру, через неповторну дитячу творчість» [7, с. 29].
Дитина з особливими освітніми потребами не повинна займати
особливого становища в класі, вона має почуватися природно, досягати
самостійності, наскільки це можливо. У своїй школі В. Сухомлинський
домагався від педагогічного колективу, аби вони взяли під пильну увагу дітей,
які потребували особливого ставлення до себе. Наблизити максимально
педагогічну теорію до психічних, духовних потреб такої дитини, розвинути ії
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можливості, не оминути увагою кожну дитину, оскільки виховання таких дітей є
особливим екзаменом на гуманність.
Тому вкрай важливо в інклюзивному класі створити таку атмосферу
порозуміння та взаємодопомоги між учнями, щоб забезпечити кожній дитині з
особливостями психофізичного розвитку можливість самоствердитися, подолати
неадекватні установи і стереотипи, набути певних навичок соціальної поведінки.
На думку В. Сухомлинського, «у наших школах не повинно бути нещасних
дітей, душу яких гнітить думка, що вони ні на що не здатні» [8, с. 83].
Варто зазначити, що інклюзивна освіта – це закономірний етап розвитку
освітньої системи, що пов'язаний з переосмисленням суспільством і державою
ставлення до осіб з обмеженими можливостями, з визначеннями їхнього права
на одержання рівних з іншими можливостями. Педагоги повинні прагнути
покращити свою роботу аби задовольнити потреби учнів з різними рівнями
здібностей, проводити спеціальне оцінювання в інклюзивному класі.
Одним з ефективних засобів розвитку інтересу особливих дітей до
навчального предмету є дидактична гра. Дитина чудово почуває себе в грі,
вдаючись до неї тоді, коли виникає необхідність уникнути важкої для неї
навчальної діяльності. Гра – це тоненький місток між дитинством і школою, між
необхідністю та інтересом. Дитина, захоплена задумом гри, не помічає навчання,
хоча при цьому й стикається з труднощами, що вимагають перебудови її уявлень
у пізнавальній діяльності, інтелектуальних і творчих здібностей. Значна частина
ігор дає можливість зробити узагальнення, усвідомити правило, яке тільки-но
вивчили, закріпити, повторити отримані знання в системі нових зв’язків, що
сприяє більш глибокому засвоєнню.
Використання ігрових технологій у створенні розвиваючого середовища
для дітей з обмеженими можливостями здоров’я в умовах інклюзивної освіти є
тим оптимальним інструментом, що комплексно забезпечує:
- успішність адаптації дитини до нової ситуації розвитку;
- розвиток молодшого школяра як суб’єкта власної діяльності і поведінки,
його ефективну соціалізацію;
- забезпечення і зміцнення морального, психічного та фізичного здоров’я
дитини [6].
Загальновідомо, що гра є найбільш доступним для дітей видом діяльності,
способом сприйняття та відтворення отриманих уражень. У грі яскраво
проявляються особливості мислення та уяви дитини, її емоційність, активність,
розвивається потреба в спілкуванні. Гра являє собою складний соціокультурний
феномен,
якому
присвячено
багато
філософсько-культурологічних,
психологічних і педагогічних досліджень. Вона завжди складає невід’ємну
частину життя людини, супроводжуючи її від народження впродовж усього
життя [5, с. 68].
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Участь у грі є ефективним засобом формування моральності дітей. У
спілкуванні з однолітками розкривається сутність дитини: моральні уявлення,
інтелект, ставлення до навколишньої дійсності. Виявляючи свої знання й уміння,
дитина ділиться ними з ровесниками, тобто відбувається обмін соціальним
досвідом. У дітей формуються навички: вони вчаться налагоджувати
спілкування, домовлятися, узгоджувати свої бажання з бажаннями й рамками
інших, переконувати у правомірності своїх міркувань, рахуватися з інтересами
інших тощо. У грі поглиблюється аналіз явищ, взаємин, моральних якостей
людей. На думку Т. Поніманської, саме гра повинна стати ефективним засобом
організації навчально-виховного процесу з дітьми в умовах інклюзивного
навчання. У дітей з церебральним паралічем часто, особливо на початку
навчання грамоти, проявляються труднощі при написанні букв. Найбільш
характерною особливістю їх письма може бути його віддзеркалення. Учитель
повинен систематично при навчанні грамоти включати ігрові вправи для
подолання цього недоліку [4, с. 26].
При проведенні занять та ігор необхідно дотримуватися певних умов і
вимог: не втомлювати і не обтяжувати школярів, не прагнути отримати швидкий
видимий ефект при певному виді діяльності, часто урізноманітнювати заняття,
дотримуватися гігієнічних умов; ігри повинні бути дозованими, доступними,
стимулювати до пізнання нового тощо.
При роботі з дітьми з особливими потребами доцільніше оцінювати
досягнення індивідуально визначених цілей, ніж порівнювати їх з типовими. Як
свідчать дослідження, в інклюзивних класах наголос слід робити, в першу чергу,
на розвиток сильних якостей і талантів дітей, а не на їхні проблеми, що також
співзвучно реаліям компетентнісного підходу в освіті. Взаємодія з іншими
дітьми сприяє когнітивному, фізичному, мовленнєвому, соціальному й
емоційному розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Діти з типовим
рівнем розвитку демонструють відповідні моделі поведінки учням з особливими
освітніми потребами та мотивують їх до розвитку та цілеспрямованого
використання нових знань і вмінь. Взаємодія між дітьми з особливими освітніми
потребами та іншими школярами в інклюзивних класах сприяє налагодженню
між ними дружніх стосунків. Завдяки такій взаємодії діти вчаться природно
сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей, стають більш
чуйними та готовими до взаємодопомоги [1].
Говорячи про дітей, не треба забувати про вчителя, який працює в
інклюзивному класі. Неоднорідність контингенту в класі створює певні
проблеми, зокрема, учні, які добре навчаються, позбавлені можливості
просуватися в навчанні швидше; з іншого боку діти, які мають труднощі в
навчанні, перебувають у невигідних та несправедливих умовах конкуренції, не
отримують необхідної уваги. Гонитва за виконанням шкільної програми не
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залишає місця для індивідуальної роботи з учнями. А саме такого підходу і
потребують діти з особливими потребами. Перед вчителями постає складна
моральна проблема: кому недодати уваги, часу?! Не останню роль відіграє й
відсутність навчально-методичного забезпечення. А нестача відповідних
спеціалістів для роботи з дітьми даного контингенту позбавляє учителя
можливості вчасно отримати професійну консультацію чи пораду.
«Знедолена природою дитина не повинна знати, що вона малоздібна, що в
неї слабкий розум, слабкі сили. Виховання такої дитини повинно бути в сто разів
ніжнішим, чуйнішим, дбайливішим», – стверджував В. Сухомлинський. Діти з
порушенням розвитку потребують не лише співчуття, а й допомоги, щоб стати
повноправними членами суспільства, мати змогу повністю соціалізуватися в
наше сьогодення. Хочеться висловити впевненість у тому, що процеси інтеграції
дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітні навчальні заклади
набудуть значного поширення і стануть успішними за умови зміни ставлення
суспільства до цих дітей [3].
Система інклюзивної освіти повинна бути аналогом сучасної соціальної
моделі навчання дітей з особливими потребами, що на законодавчому рівні
пропагує рівноправність усіх дітей та має надавати однакові можливості для
одержання освіти. Для усунення бар'єрів інклюзивної освіти мають змінитися й
навчальні заклади та забезпечити рівні права і можливості для всіх учасників
освітнього процесу.
Таким чином, аналіз досвіду організації роботи з дітьми молодшого
шкільного віку показав, що застосування ігрових технологій у практиці
інклюзивного навчання враховує основний вид діяльності дитини, а створення
проблемної ситуації з опорою на її життєвий досвід дозволяє найбільш
ефективно враховувати вікові особливості учнів. Під час занять необхідно
враховувати особливості психіки дітей з особливими потребами, це, зокрема,
підвищена втомлюваність, розпорошена увага, сповільнений темп сприймання,
тривале входження в процес роботи. В тім успішно підібрані ігрові технології
забезпечать розвиток здібностей дітей, їхніх інтересів, умінь і навичок.
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ІНТЕРАКТИВНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ
ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ ГОТОВНОСТІ МАГІСТРІВ
ДО ТЬЮТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Ася Сучану
канд. пед. наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна
Сьогодні кожний студент знаходиться під впливом сучасних інноваційних
технологій, є активним споживачем медіа-контенту у вербальній та
аудіовізуальній формах, що впливають на свідомість людини, формують її
світогляд, життєві та культурні цінності. Пріоритетним напрямом реформування
системи навчання в сучасній вищій школі і є розробка моделі динамічної
системи, в умовах якої засобами інтерактивності можливе формування в
студентів ініціативності, самостійності, толерантності, здатності до успішної
соціалізації в суспільстві та активної адаптації до сучасних умов життя. Явище
інтерактивності розширює здатність роботи у взаємодії, навчання у режимі
бесіди, діалогу, дії. Інтерактивний є той метод, в котрому суб’єкт навчання є
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безпосереднім «активним» учасником освітнього процесу, створюючи власне
навчальне середовище.
В сучасній педагогічній науці «інновація» розглядається як актуалізація
розвитку професійної креативності майбутнього педагога через інтерактивні
форми активізації цього процесу. На практиці здебільшого це здійснюється через
застосування тренінгів, ділових ігор тощо. При цьому суть інтерактивних
методів навчання – в орієнтації на мобілізацію пізнавальних сил і прагнень
студентів, на пробудження інтересу до пізнання, становлення власних способів
діяльності, розвитку вміння концентруватися на творчому процесі і отримувати
від цього задоволення.
Вивчення і узагальнення творчого досвіду вітчизняних вищих шкіл
переконує в тому, що як один із способів розвитку продуктивного мислення
студентів у процесі професійно орієнтованої діяльності ці методи дозволяють не
просто відтворити, засвоєні у ВНЗ знання, а й сформувати пізнавальну
самостійність, розвинути вміння мобілізувати необхідні творчі здібності і
реалізувати себе, зробивши власний вибір.
Інтерактивні технології навчання включають в себе чітко спланований
очікуваний результат навчання, окремі інтерактивні методи і прийоми, що
стимулюють процес пізнання та розумові і навчальні умови й процедури, за
допомогою яких можна досягти запланованих результатів. На відміну від
методик, інтерактивні навчальні технології не застосовуються для виконання
певних навчальних завдань; своєю структурою вони визначають кінцевий
результат. Найбільш відомими щодо форм організації навчальної діяльності
виділяють інтерактивні технології кооперативного навчання (робота в парах,
«карусель», «акваріум», робота в малих групах), інтерактивні технології
колективно-групового навчання («відкритий мікрофон», «мозковий штурм»,
«навчаючись вчуся» «незакінчене речення»), технології ситуативного
моделювання (імітаційні ігри, рольова гра, драматизація), технології
опрацювання дискусійних питань та інші.
Ефективність застосування інтерактивних технологій має сенс, якщо
матиме місце використання певної адаптивної перехідної системи навчання, яка
б передбачала, передусім традиційну систему навчання та містила сучасні
інновації у вигляді інтерактивних форм на основі інформаційно-комунікаційних
технологій.
Аналізуючи процес навчально-дослідної роботи студентської аудиторії в
інноваційних умовах, зазначимо, що використання інтерактивних технологій
істотно впливає на ступінь сформованості у студентів високої внутрішньої та
зовнішньої мотивації, активності у інформаційно-пізнавальній операційнодіяльнісній, креативно-рефлексивній, оціночній діяльності, що виявляється у
самовизначеності та самореалізації особистості майбутніх викладачів. Система
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інтерактивних занять, що базується на презентації своєї позиції, розвиває у
майбутнього викладача готовність відстоювати свої переконання, уміння
«передавати потрібну думку», «заряджати своєю ідеєю», «внутрішнім
енергетизмом» тощо. При цьому взаємодія педагога і студента виявляється у
процесі «конструювання бар’єрів і проектування шляхів їх спільного подолання»
[2, с. 206].
До того ж інноваційні підходи здійснюються також у практиці
застосування тренінгів, зважаючи на оригінальність їх програм, адаптованість
щодо суб’єктів діяльності тощо. Оптимально ефективні можливості в цьому
плані має позиційно-рольовий тренінг, оскільки дозволяє магістрантам під час
аналізу педагогічних ситуацій з точки зору позицій різних «персонажів», тобто
суб’єктів навчання, активізувати здатність щодо вибору рішення, формувати
відкритість до змін, прогнозування тощо як надзвичайно важливі якості,
необхідні професійно мобільному фахівцю. Так, знаходячись у позиції
викладача, магістрант демонструє: свою інтерпретацію ситуації в цілому, власні
дії у цій ситуації, їх мету, зміст, емоційне ставлення, свої почуття. В цій позиції
«студент» має з’ясувати для себе у чому смисл особистої позиції у цій ситуації,
пояснення (усвідомлення) цієї ситуації і мети, що ставиться, потенційні дії, вибір
оптимального варіанту виходу із ситуації, ставлення до всіх учасників ситуації,
власний емоційний стан [3].
Відмітимо, що під інтерактивними дидактичним стратегіями розуміємо
конкретні орієнтири, що стосуються регулювання різноманітних і змістовних
стосунків учасників зазначеного процесу, оскільки за характером власного
існування вони мають суб’єктивний характер, з’ясування провідних тенденцій
навчання майбутніх педагогів; розв’язання суперечностей процесу навчання,
умов досягнення успіхів у навчально-виховному процесі, визначення основних
положень, на які засноване викладання навчальних дисциплін у вищих
навчальних закладах; визначення змісту, методів і форм навчальної діяльності
тощо.
Відмітимо, що викладач, націлений на використання в своїй педагогічній
діяльності тьюторської технології, повинен на основі зазначених складових
розробити методичне забезпечення тьюторської діяльності, що, на нашу думку,
має складовими: по перше, нормативно-організаційне забезпечення – навчальнометодична документація, що регламентує діяльність тьютора в конкретно
визначений період (робочий навчальний план, програма діяльності тощо); подруге, інструктивно-методичне забезпечення – пояснювально-інструкційна
документація, що забезпечує ефективне включення студентів у навчальний
процес із тьюторським супроводом на всіх етапах його здійснення (інструкції та
методичні рекомендації (форум, чат, тьюторіал тощо), методичні матеріали для
студентів із питань виконання різних видів навчальної діяльності (тестування,
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написання есе, проектна діяльність тощо); по-третє, навчально-ресурсне
забезпечення – друковані, електронні та програмні ресурси, що передбачено для
використання безпосередньо під час навчання (друковані та електронні
посібники, матеріали лекцій, презентацій, тренажери, тестувальні програми
тощо).
Використання технології навчання з тьюторським супроводом веде до
якісних змін діяльності студентів під керівництвом тьютора. Перш за все, це
стосується введення в процес навчання специфічних організаційних форм
навчання, методів, способів, прийомів та засобів його здійснення. Так,
наприклад, використання комп’ютерних мультимедійних технологій призводить
до істотної модернізації форм занять інформаційно-методичного блоку.
Досвід переконує, що навчально-ресурсне забезпечення тьюторської
діяльності є найбільш чисельним та різноплановим. Воно має забезпечувати
реалізацію цілісності проектованої тьютором педагогічної діяльності, яка
проявляється у єдності освітньої мети, змісту, дидактичного процесу, форм
організації навчання тощо. Завданням тьютора виступає педагогічно
вмотивований підбір форм і методів організації навчально-виховної діяльності,
враховуючи індивідуальні особливості студентів, таким чином реалізуючи
принцип студентоцентрованого навчання.
Принагідно зазначимо, що найефективнішим способом відтворення
набутих знань, вмінь та навичок залишається практична реалізація потенціалу
студента в період асистентського стажування. Йдеться про форми організації
навчально-виховної діяльності, що стосуються безпосередньо тьюторської
практики. А саме: індивідуальна або групова тьюторська консультація (бесіда),
тьюторіал, тьюторінг, тренінг, «освітня подія», коучинг, вебінар,
асистентське стажуванна (тьюторська пратика). До приклади деяких
тренінгових завдань-вправ, спрямованих на опрацювання магістрантами
«бар’єрів-комунікації» зі студентами наведемо вправи «захоплення ініціативи в
діалозі (за розробленим алгоритмом), «чарівне слово» (в чому полягає «секрет»
того, щоб студент повірив у щирість тьютора), «вибір стратегії поведінки»
майбутнього тьютора у конфліктній ситуації навчального спілкування зі
студентом (опрацювання найбільш типових стратегій – «ухилення»,
«компромісу»,
«співробітництва»),
«самооцінний
лист
сформованих
тьюторських умінь» (за запропонованою експериментатором шкалою).
З огляду на зазначене, тьютор створює освітнє середовище, яке дозволяє
не лише отримувати знання, вміння та навички, а й вирішувати реальні
проблеми у своїй діяльності, навчаючись у гнучкому режимі.
Методичний супровід до діяльності магістрантів щодо здійснення
тьюторства є динамічною системою, реалізується через педагогічно
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вмотивований добір змісту, форм, методів з урахуванням дидактичних
принципів.
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ПОЛІКУЛЬТУРНА ОСВІТА: ДІАЛОГ КУЛЬТУР
Єлизавета Таку
студентка ІІІ курсу
педагогічний факультет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Звєкова В.К.
Україна як полінаціональна, поліконфесійна, полімовна, полікультурна
держава забезпечує поліетнічний характер українського суспільства на основі
проголошення рівноправного співіснування людей незалежно від їх раси, мови,
релігійних та інших переконань; створення умов для вільного розвитку
національно-культурного життя української нації в цілому та всіх етнічних
спільнот, які проживають в Україні; підтримання атмосфери взаєморозуміння та
взаємоповаги між представниками різних національностей; спрямування
педагогічних зусиль на виховання у юного покоління патріотизму, толерантного,
шанобливого ставлення до культур різних етнічних спільнот, формування
культури міжетнічного та міжособистісного спілкування; запобігання та протидії
міжетнічній ворожнечі. Зазначені пріоритети українського демократичного
поліетнічного суспільства є визначальними в полікультурній освіті.
Полікультурна освіта як наукова проблема розглядається в зарубіжних
концепціях мультикультурної освіти (Д. Бенкс та ін.), міжкультурної освіти
(П. Бателаан, Г. Ауернхаймер, В. Нике та ін.), глобальної освіти (Р. Хенві),
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міжкультурної комунікації (Н. Іконников, Р. Льюїс, К. Сторті, С. Тер-Мінасова
та ін.), освоєння чужої культури (М. Беннет), взаємодії культур (Н. Крилова,
В. Тішков та ін.), соціалізації (Д. Дьюї), міграційної педагогіки (О. Гукаленко,
Г. Солдатова та ін.).
У працях російських дослідників (Є. Бондаревська, Г. Дмітрієв,
Ю. Давидов, О. Цокур та ін.) обґрунтовані методологічні передумови для
розуміння сутності і закономірностей розвитку поліетнічної культури
(культурологічна концепція освіти, концепція полікультурного освітнього
простору, концепція взаємодії регіонального соціокультурного середовища і
полікультурної освіти).
Наукові праці українських науковців (Л. Голік, Л. Гончаренко,
Т. Клинченко, М. Красовицький, В. Кузьменко, Г. Левченко та ін.) присвячені
вивченню передумов запровадження полікультурної освіти в Україні, розгляду
теоретико-методичних засад формування полікультурної компетентності у
юного покоління та спеціальної підготовки майбутніх педагогів, здатних діяти у
поліетнічному регіоні.
Метою статті є визначення сутнісних ознак полікультурної освіти в
Україні, її дефініцій, моделей. Реалізація мети здійснюється в процесі виконання
завдань: вивчення міжнародних, європейських, українських нормативнозаконодавчих актів, дотичних до полікультурної освіти; розгляд її
філософського, історичного, теоретико-практичного аспектів; розкриття сутності
та механізмів функціонування світових моделей полікультурної освіти.
На сучасному етапі розуміння полікультурної картини світу, виховання
принципів толерантності закладаються системою глобальної освіти, заснованої
на постулатах відкритого суспільства. Головними цінностями глобальної освіти
є виховання юного покоління у дусі толерантності, прищеплення йому культури
миру, свідомості того, що прагнення до етнічної ідентичності має розглядатися
як джерело загального духовного багатства, а не загрози національним
цінностям та існуванню окремих народів. Серед численних проблем, які ставить
перед нами майбутнє, освіта є необхідною умовою для того, щоб дати людству
можливість просуватися вперед до ідеалів миру, свободи і соціальної
справедливості [12].
У Національній доктрині розвитку освіти зазначено, що одним із
пріоритетних завдань сучасної освіти є виховання людини демократичного
світогляду, яка дотримується громадянських прав і свобод, з повагою ставиться
до традицій, культури, віросповідання та мови спілкування народів світу.
Концепція національного виховання декларує: національне виховання
стосується як українців, так і представників інших народів, що проживають в
Україні. Принцип етнізації виховного процесу передбачає надання широких
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можливостей представникам усіх етносів для пізнання своєї історії, традицій,
звичаїв, мови, культури, формування власної національної гідності.
Українськими науковцями В. Кузьменком і Л. Гончаренко проаналізовані
чинники, що обумовлюють необхідність полікультурної освіти, серед яких:
зростання етнічної і расової свідомості людей; міграційні процеси, що значно
підсилюють міжкультурні контакти; глобалізація світу, що змінює не тільки
економіку, політику, але впливає і на картину міжкультурних зв’язків;
розширення міжнародної співпраці, що вимагає діалогу між націями та їх
культурами; розвиток планетарної макроекономіки, яка сприяє створенню
транснаціональних корпорацій, що долають межі національного суверенітету у
сфері економіки; удосконалення інформаційної сфери і комунікаційних систем,
які дозволяють народам зближуватися, стерти територіальні, мовні, релігійні,
культурні бар’єри; прагнення окремих осіб і цілих народностей придбати свою
етнічну ідентичність [9].
Важливою передумовою полікультурної освіти в Україні є становлення і
розвиток громадянського демократичного суспільства, для якого є
непритаманними шовінізм, расизм, етнічний егоїзм, і водночас відкритого у
ставлення до інших країн, народів і культур, яке пропагує виховання у дусі миру
і взаєморозуміння. Соціально-політичною детермінантою функціонування
полікультурної освіти останнім часом стає інтенсивний розвиток інтеграційних
процесів як важливої складової трансформації сучасного світу, а також
прагнення України й інших країн інтегруватися в світовий і європейський
соціально-культурний і освітній простір, зберігши при цьому національну
своєрідність.
Історичний аспект полікультурної освіти досліджується в працях
українських і зарубіжних науковців (І. Васютенкова, Л. Гончаренко,
Н. Данільовській, В. Кузьменко, Е. Мейлер, А. Тойнбі, Е. Яркова і ін.). Ними
встановлено, що найбільш ранньою була монологічна форма осмислення світу
культури, основу якої складав культурний монізм – позиція, заснована на
абсолютизації культурної єдності, й базується на принципах єдинокультур’я. Це
наочно демонструє історія європейської освіти, яка в своїх початкових формах
була монокультурною. Втіленням культурного монізму виступав середньовічний
університет – християнська теологія кваліфікувала нехристиянські культури як
втілення зла, гріха. Секуляризація освіти в епоху Просвітництва не відміняє
монокультурні стратегії, тільки змінює їх спрямованість – освіта починає
розглядатися як залучення до європейської культури, інші культури
кваліфікуються як відсталі, дикі. У XIX столітті європейська просвітницька
монокультурна модель освіти набуває статусу універсальної: у суспільствах, що
стали на шлях модернізації, освіта котується як процес залучення до
європейської культури, тобто як вестернізація. У цей час підвищується
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конфліктогенність ситуації на міжетнічному ґрунті в усьому світі, й зусилля
багатьох країн спрямовуються на пошук дієвих шляхів запобігання виникнення
конфліктів на міжнаціональній основі, створення необхідних умов для
гармонійного співіснування громадян різних національностей. В усьому світі
утверджується полікультурна освіта.
Принцип полікультурності, як один з важливих принципів виховання
громадянина, проголошено в «Концепції громадянського виховання особистості
в умовах розвитку української державності». Його реалізація означає, що в
процесі громадянського виховання повинні створюватися умови для формування
особистості, вихованої в національній культурі і разом з тим відкритої іншим
культурам, ідеям і цінностям. Тільки така особистість, наголошується в
Концепції, здатна зберегти свою національну ідентичність, оскільки глибоко
усвідомлює національну культуру як невід’ємну складову світової культури [8].
У резолюції наукової конференції «Проблеми полікультурної освіти в
Україні» (Київ, 1998 р.) полікультурність визначається як принцип
функціонування та співіснування у певному соціумі різноманітних
етнокультурних спільнот, з притаманним їм усвідомленням власної
ідентичності, що забезпечує їх рівноправність, толерантність та органічність
зв’язку з ширшою крос-культурною спільнотою, взаємозбагачення культур, а
також наявність та визнання спільної загальнодержавної системи норм та
цінностей, які становлять основу громадянської свідомості кожного члена
соціуму.
У рекомендаціях до Концепції полікультурної освіти в Україні визначені її
основні цілі: забезпечення законних прав та задоволення освітніх і культурних
потреб національних (етнічних), мовних, культурних меншин; формування у
молодих громадян України всіх національностей повноцінних уявлень про
етнічне й мовно-культурне різноманіття сучасного українського суспільства та
внесок різних етнічних груп та народів-сусідів у нашу історію й культуру, знань
про мови й культури великих і малих народів, що населяють Україну,
переконаності в цінності культурного різноманіття та плюралізму; виховання у
представників усіх національностей взаємного розуміння, поваги й
толерантності, здатності до міжетнічного й міжкультурного діалогу, віри в
необхідність мирного розв’язання конфліктів та проблем; закріплення процесів
«деколонізації свідомості» молодого покоління наших громадян усіх
національностей,
подолання
комплексів
культурної
меншовартості,
другорядності власних культур стосовно культур колишньої радянської
метрополії чи до глобальних мас-культурних імперій; поєднання виховання
лояльних, патріотичних громадян демократичної України із убезпеченням від
того, щоб замість старої «москвоцентричної» моделі культурного світу
запанувала нова, не поліцентрична, а етноцентрична модель національної
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культури й самосвідомості, за якої лише етнічні українці, їхня історія й культура
отримали б привілейоване становище, а інші групи спонукалися б до асиміляції.
Теоретичною основою полікультурної освіти вважається комунікативна
концепція культури М. Бахтіна, що розкрив домінуючу роль міжособистісного
діалогу культур в розвитку суспільної свідомості, духовного світу. Тому
багатьма дослідниками полікультурність розглядається через призму цієї
концепції.
Російський дослідник А. Бєлогуров стверджує, що в розвитку освіти
важливо спиратися як на загальноцивілізаційні орієнтири, так і враховувати
історично задану етнічну багатовимірність соціуму. Саме в діалектиці
«глобального» і «регіонального» в останнє десятиліття ХХ століття стала
формуватися нова освітня політика, в основі якої закладаються ідеї
полікультурності і поліконфесійності соціального простору.
Поряд з цим науковець визначає функції полікультурної освіти:
філософсько-культурологічну,
спрямовану
на
формування
етнічної
самосвідомості особистості як складової частини планетарної свідомості; етикогуманістичну, що враховує ідеї полікультурності суспільства і етики
міжнаціонального спілкування, відображає з позицій гуманізму в змісті освіти і
способах навчальної діяльності культурний досвід людства в його конкретних
етнонаціональних формах; гуманітарно-гностичну, спрямовану на формування
активного пізнавального інтересу до рідної і зарубіжної культур; рефлексивновиховну, орієнтовану на сприйняття і усвідомлення важливості культурного
різноманіття для розвитку особистості й прогресу цивілізації, становлення
етичних уявлень і оцінок, пов’язаних з культурним плюралізмом, створення
умов для перетворення їх в стійкі переконання і навички конструктивної
гуманної поведінки; особистісно-розвивальну, в процесі якої прокидається і
розвивається інтерес людини до себе, системи потреб, інтересів, установок,
спрямованих на усвідомлення себе як особистості, суб’єкта етносу, громадянина
держави, громадянина світу [2].
У світовій практиці існують різні моделі полікультурної шкільної освіти, в
яких враховані вимоги до змісту й організації навчально-виховного процесу в
умовах полікультурності. Найвідомішими є: дидактична, яка ґрунтується на
припущенні про те, що розуміння культури приходить із знаннями історії,
традицій і звичаїв, необхідними для ефективної взаємодії з її представниками;
експериментальна, основа якої – переконання, що найбільше знань люди беруть
із власного досвіду, наприклад, з особливого роду активності і рольових ігорсимуляцій, які створюються для того, щоб виявити проблемні ситуації при
підготовці або в процесі міжкультурної взаємодії; культурно-специфічна, що
дозволяє учням зрозуміти принципи взаємодії з представниками конкретної
культури, або – ширше – специфіку цієї культури; загальнокультурна: приводить
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до усвідомлення того, що існують психологічні явища (негативні стереотипи,
упередження і т.п.), які заважають гармонійним міжетнічним відносинам;
когнітивна (робить акцент на отриманні учнями інформації про культури і
міжкультурні відмінності); емоційна, орієнтована на трансформацію установок,
пов’язаних з міжкультурною взаємодією, відчуттями людей по відношенню до
“інших” (від упередженості до толерантності або навіть до активної діяльності,
спрямованої на розвиток близьких взаємостосунків); поведінкова, покликана
формувати вміння і навички, що підвищують ефективність спілкування [10].
Полеміка навколо сутності полікультурної освіти спричинила
неоднозначне її тлумачення. Полікультурну освіту трактують як особливий
спосіб мислення, заснований на ідеях свободи, справедливості, рівності; процес
залучення юного покоління до багатства світової культури через послідовне
засвоєння знань про рідну і загальнонаціональну культури; спосіб допомоги
особистості в подоланні шляху від засвоєння етнічної, національної культури до
усвідомлення спільності інтересів народів у їх прагненні до миру, прогресу через
культурний розвиток; модель сучасної освіти. Ми вважаємо, що Україні
необхідна модель полікультурної освіти, побудована на основі компаративного
аналізу світових моделей з урахуванням дидактичного, експериментального,
культурно-специфічного, загальнокультурного, емоційного, поведінкового
підходів.
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«ДІТИ ВУЛИЦІ» ЯК СУЧАСНА СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА
Ірина Тарасенко
студентка ІІ курсу
педагогічний факультет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Замашкіна О.Д.
Сучасне суспільство всерйоз стурбоване зростаючим неблагополуччям в
положенні самої її незахищеної частини – дітей-сиріт, бездомних, бездоглядних
та безпритульних. Бездоглядність є однією з форм дезадаптації неповнолітніх і
тісно пов’язана з такими її проявами, як ухилення від навчання, бродяжництво,
ранні алкоголізація і наркотизація, девіантна поведінка, схильність до суїциду,
порушення норм моралі і права, погіршення нервово-психічного здоров’я,
асоціальні форми поведінки і деформація системи ціннісних орієнтацій.
На нашу думку, проблема «дітей вулиці» є гострою та актуальною в
сучасному суспільстві, але при аналізі літератури та наукових праць можна
визначити, що вона є не достатньо розробленою та дослідженою у соціальнопедагогічній літературі. Саме тому, метою даної статті є розкриття стану
проблеми «дітей вулиці» як соціальної проблеми сучасного суспільства.
Зауважимо, що діти вулиці – категорія дітей, яким батьки приділяють
недостатньо уваги і піклування, в результаті чого вони живуть або проводять
основний час на вулиці і виховуються за законами вулиці. Вони складають одну
із найбільших груп ризику, оскільки або самі утворюють злочинні угрупування,
скоюють різні злочини, вживають наркотичні, токсичні речовини, алкоголь, або
стають жертвами вуличних сутичок, кримінальних дорослих чи небезпечних
умов проживання, повязаних з антисанітарією, голодом, холодом,
нерозбірливістюю статевих стосунків [1, с. 138].
Вчені розглядають проблему «дітей вулиці» в багатьох аспектах:
починаючи з визначення цього поняття і думки населення про дітей даної
категорії і закінчуючи пошуком основних способів допомоги, як дітям, так і
сім’ї. Українські соціологи (О. Балакірєва, Л. Волинець, Н. Комарова, І. Пеша,
І. Пінчук, С. Толстоухова та ін.), а також російські (Е. Бреєва, С. Воскобойнікова,
І. Назарова, А. Нечаєв, О. Панов, Е. Рібінській, Є. Холостова, Ф. Шерегі та ін.)
132

Актуальні проблеми професійного розвитку фахівців соціономічної сфери в системі
неперервної освіти

вивчають проблему становища даної категорії дітей як наслідок неблагополуччя
в сім’ї, розглядають соціальні наслідки позбавлення дітей батьківського
піклування, а також аналізують взаємини дітей і батьків, місце і роль сім’ї в
житті дитини.
Зазначена соціальна ситуація настільки серйозна, що стає проблемою для
національної безпеки України. Принаймні, так вважають представники
Міжнародного благодійного фонду Карітас України та Європейського руху в
Україні. Тому вони неухильно розширюють свою спільну програму, спрямовану
на допомогу дітям вулиці. Ця допомога є комплексною і включає різні соціальні
послуги. Йдеться про соціальну реінтеграцію та безпеку дітей, роботу в
реабілітаційних центрах та безпосередньо на вулиці. Зокрема, принцип
мобільних станцій, які вже діють у Донецьку, Тернополі, Хмельницькому і
Львові.
Президент Європейського руху в Україні О. Білецький зауважив, що
щоденну допомогу отримує 50 дітей – гарячі обіди, соціальну та медичну
допомогу. Згідно з інформацією Департаменту комунікацій влади і
громадськості секретаріату Кабінету Міністрів, в Україні налічується 130 тисяч
безпритульних дітей. За неофіційними даними їх набагато більше. Більшість
безпритульних – діти шкільного віку, від 6 до 16 років (76 %), дошкільники –
13 %, і 11 % становлять підлітки старше 16 років. Близько 80 % малолітніх
бродяг – хлопчики. При цьому майже 50 % дітей не уявляють себе з рідною
сім'єю і не бажають повертатися додому [3].
За даними представництва ЮНІСЕФ в Україні, численні факти свідчать
про поширеність ВІЛ серед дітей і молоді, які живуть на вулиці, яка досягла
небезпечно високого рівня; чверть опитаних дітей повідомили, що постраждали
від сексуального насильства і експлуатації за останні 6 місяців; про ризик
заразитися СНІДом знає лише 9% дітей вулиці; 7 з 10-ти дітей-підлітків –
назалежно від статі починають надавати сексуальні послуги з 14-ти років.
За визначенням Дитячого Фонду Об’єднаних Націй до «дітей вулиці»
належать:
• діти, які не спілкуються зі своїми сім’ями, живуть у тимчасових
помешканнях (покинутих будинках тощо) або не мають взагалі постійного
житла і кожен раз ночують у новому місці; їхніми першочерговими потребами є
фізіологічне виживання і пошук житла (безпритульні діти);
• діти, які підтримують контакт з сім’єю, але через перенаселення
житла, експлуатацію та різні види насилля (сексуальне, психічне) проводять
більшу частину дня, а іноді й ночі на вулиці (бездоглядні діти);
• діти – вихованці будинків інтернатів та притулків, які з різних
причин втекли з них і перебувають на вулиці (діти, які перебувають під опікою
держави) [2].
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Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001року та Закон
України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних
дітей» від 02.06.2005 року (у редакції від 19.04.2011 року) [4, пп. 4,6 ст. 2]
однаково визначають поняття «безпритульні діти»: це діти, які були покинуті
батьками, самі залишили сім’ю або дитячі заклади, де вони виховувались, і не
мають певного місця проживання; діти, позбавлені батьківського піклування.
За результатами досліджень Державного інституту проблем сім’ї та
молоді, проведених на замовлення Державного центру соціальних служб для
молоді у 2012 році показали, що до «дітей вулиці» в Україні слід віднести
наступні групи неповнолітніх:
• безпритульні діти – діти, які не мають постійного місця проживання
через втрату батьків, асоціальну поведінку дорослих у сім’ї; діти, котрих
вигнали з дому батьки;
• бездоглядні діти – діти, які мають визначене місце проживання, але
вимушені перебувати на вулиці більшу частина дня, а іноді й ночі, в результаті
неспроможності батьків або опікунів (родичів, бабусь, дідусів) матеріально
забезпечувати їх; наявності психічних захворювань у батьків, байдужого
ставлення останніх до виховання дітей;
• діти-втікачі з навчально-виховних закладів – діти, яких не влаштовують
умови життя й виховання у цих закладах, які зазнали психологічного, фізичного
або сексуального насилля у закладах інтернатного типу або притулках;
• діти-втікачі із зовні благополучних сімей – діти з високим рівнем
конфліктності, патохарактерологічними особливостями, відхиленнями у
психічному й особистісному розвитку;
• діти, які за своїми психологічними ознаками схильні до постійного
перебування на вулиці;
• діти, позбавлені систематичної батьківської турботи, аутсайдери
шкільних колективів;
• діти з яскраво вираженими ознаками важковиховуваності, схильні до
безцільного проведення часу [2].
Зауважимо, що соціологи виділяють три типи причин появи і поширення
безпритульності:
1. Соціально-економічні – тривале порушення трудового устрою
життя, що деформує побут людей, економічна криза, голод, епідемії, безробіття,
продаж житла, інтенсивні міграційні процеси у зв'язку з військовими
конфліктами і природними катаклізмами.
2. Соціально-психологічні (вони часто виступають як наслідок
соціально-економічних реформ) пов’язані із загальною кризою сім’ї:
збільшенням числа розлучень і кількості сімей, де є лише один батько,
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погіршенням морально-психологічного клімату у відносинах між батьками, що
приводить до грубого відношення з дітьми і частих фізичних покарань.
3. Психологічні і психофізіологічні пов'язані із збільшенням числа
дітей, що мають виражені психофізіологічні відхилення в розвитку і межі
асоціальної поведінки. Деякі учені співвідносять їх з генетичним нахилом. У
середовищі підростаючого покоління такі діти складають 3-5%. Основні
психофізіологічні якості дітей формуються в умовах бездомного життя як
результат раннього включення дитяти в жорстку особисту боротьбу наодинці з
вулицею без необхідної допомоги дорослого і дитячого середовища.
Особлива увага з боку держави і суспільства приділяється дітям, які
опинилися у кризовій ситуації. Адже аксіомою є те, що наше майбутнє
визначається сучасним вихованням підростаючого покоління. На жаль, в Україні
поки що не створена система, яка б могла забезпечити належним сімейним
вихованням усіх неповнолітніх, позбавлених батьківської опіки і піклування.
Отже, діяльність працівників соціономічної сфери по подоланню різних
форм дитячої бездоглядноті й безпритульності дезадаптації може бути
спрямована на профілактикау можливого виходу дітей на вулицю; створення
соціальних, психолого-педагогічних умов для повернення дитини з вулиці у
сім’ю; сприяння закріпленню дитини за соціальним інститутом (сім’єю,
прийомною сім’єю, загальноосвітніми установами інтернатного типу тощо).
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ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ
У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ:
ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК
Наталія Тірон-Воробйова
канд. техн. наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна
Становлення суверенної української держави, зміцнення її міжнародних
позицій пов’язане не тільки з соціальними, політичними, економічними та
культурними змінами, а й з удосконаленням самої людини. Нині суспільство
ставить перед особистістю нові вимоги, передумовою виконання яких є її
всебічний та гармонійний розвиток.
Зростання значущості національної культури в розвитку України та
світової цивілізації зумовило проголошення принципів освітньої та культурної
політики у законодавчих та нормативних документах про освіту: Національній
доктрині розвитку освіти, Державній національній програмі «Освіта» (Україна
ХХІ століття), законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», Концепції
громадянського виховання особистості [1].
Соціальне замовлення суспільства спрямовує освіту на вивчення цілісної
картини світу – світу культури та людини, на формування гуманітарного
мислення, розвиток творчих здібностей особистості. Тому набуває
пріоритетного значення подальше вдосконалення естетичної культури
особистості як невід’ємної характеристики спеціалістів з вищою освітою, що
можливе лише за умови формування у студентської молоді необхідного
складника творчої діяльності, стрижневого виду естетичної здібності –
естетичного смаку, який поєднує чуттєві та інтелектуальні сили людини. Як
свідчать документи всесвітніх і міжнародних конференцій, що проводяться під
егідою ЮНЕСКО, останнім часом дедалі реальніший характер набувають
процеси інтеграції та інтернаціоналізації у вищій освіті. Тому завдання
сьогодення – формувати особистість громадянина європейської спільноти, що
неможливо без міжнародних знань, володіння різноманітними мовами та
розуміння культури їх носіїв. У контексті глобалізації особливе значення
надається розвиненому естетичному смаку особистості, адже завдяки йому
відбувається диференційоване сприйняття й оцінювання естетичних об’єктів, яке
уможливлює шанобливе ставлення до культурної спадщини інших народів.
Важлива роль смаку в процесі ціннісного орієнтування особистості, можливість
його розвитку протягом життя робить цю естетичну категорію об’єктом
педагогічної уваги і впливу [2].
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Важливий внесок у вивчення проблеми естетичного виховання та
формування його компоненту – естетичного зробили сучасні дослідники
Т. Агапова (формування творчої активності студентів творами живопису в
навчальному процесі), А. Ахмедов (роль естетичного виховання у формуванні та
розвитку естетичного смаку), Н. Волошина (естетичне виховання учнів у процесі
вивчення української літератури), Г. Іваненко (роль інтуїції у формуванні
естетичного смаку), Т. Лісінська (формування естетичного смаку молодших
підлітків), О. Шевнюк (формування художньо-естетичного досвіду майбутнього
вчителя), Т. Філіп’єва (розвиток художнього смаку студентів гуманітарних
факультетів педагогічних інститутів), О. Щолокова (система професійної
підготовки студентів педагогічних вузів до художньо-естетичної освіти
школярів).
Проблеми естетичного виховання привертають увагу українських
науковців і на початку ХХІ століття: історико-педагогічній генезі формування
естетичних смаків у процесі навчально-виховної діяльності присвячені праці Н.
Калашник [3].
Деякі проблеми естетичного виховання висвітлюються в працях
зарубіжних представників філософії освіти: в Росії – М. Киященком,
І. Коніковим, В. Самохваловою, О. Шапінською; у США – Т. Манро, А. Тилем,
Дж. Фіске; в Англії – Г. Ридом; у Німеччині – Г. Зелле, Г. Емером; у Франції –
П. Бурд’є; в Японії – Я. Цунетомо.
Здійснений нами аналіз наукових джерел дає змогу констатувати, що
актуальність означеної проблеми проявляється в соціальному, теоретикометодологічному та практичному аспектах.
Проведене дослідження дало змогу скласти перспективу подальшого
вивчення проблеми формування естетичного смаку особистості майбутнього
вчителя. Залишаються перспективними розробка питань інституційного
естетичного розвитку студентів засобами інших гуманітарних дисциплін, що
слугуватимуть розвитку творчих потенцій майбутніх педагогів, їх прагненню до
пізнання і розуміння досягнень світової культури, пропаганді національної
культурної спадщини в процесі глобалізації вищої школи [4].
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ:
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Ольга Ткаченко
студентки І курсу
педагогічний факультет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Іванова Д.Г.
Діяльність дошкільного навчального закладу на сучасному стані
неможлива без ефективного вирішення пріоритетних завдань розвитку навчання
та виховання дітей, без пошуку оптимальних форм організації освітнього
процесу, використання перспективного досвіду, а також здійснення інноваційної
діяльності.
Вагомий внесок в обґрунтування закономірностей, принципів, змісту,
сучасних тенденцій розвитку дошкільної освіти зроблено вітчизняними вченими:
Л. Артемовою, І. Бехом, А. Богуш, Н. Гавриш, О. Докукіною, О. Кононко,
К. Крутій, Н. Кудикіною, В. Кузьменко, Т. Піроженко, З. Плохій, О. Пометун,
Т. Поніманською, І. Рогальською, Т. Степановою та ін.
Особливості розвитку дошкільної освіти в контексті глобалізаційних
процесів у світі досліджувались С. Барнетом, Е. Зільгером, Б. Лейбовіч,
Р. Майерсом; праці Дж. Дьюї, Л. Кольберга, Л. Моррова, Ф. Пауера, Б. Спока,
Е. Хіггінса та інших сприяли визначенню основних концептуальних засад освіти
дітей.
Про зміцнення статусу дитинства та дошкільної освіти в суспільстві
свідчить поява міжнародних документів про охорону дитинства (Освіта для всіх
(1990), Конвенції ООН про права дитини (1989), Конвенції про боротьбу з
дискримінацією у сфері освіти (1960)), підвищення уваги до дитячої
субкультури, дитячої творчості, зміна ставлення до дошкільного дитинства як
повноцінного, важливого періоду становлення особистості. Американські вчені
(С. Барнет, Е. Манн, Л. Массі, А. Рейнолдс, Д. Робертсон, Д. Темпл) переконані в
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тому, що інвестиції у дитинство, зокрема у дошкільну освіту, є доцільними і
мають переваги не тільки в тому, що здобуваючи дошкільну освіту, діти
розумово розвиваються та соціалізуються, але й тому, що інвестуючи в
забезпечення «щасливого повноцінного дитинства» хоча б один долар, країна
отримує сім – тринадцять доларів прибутку в майбутньому.
Необхідно зауважити, що кожна виховна система, незалежно від часу її
заснування, базується на ідеалах та цінностях, які визначають зміст виховного
процесу конкретного періоду: на інтересах суспільства, держави чи особистості
(індивідуально-особистісний розвиток); на взаєминах між учасниками процесу
(авторитарні чи гуманістичні); на змісті виховного процесу (знаннєвий чи
розвивальний).
Модернізація змісту дошкільної освіти зумовлена Законами України «Про
дошкільну освіту» [1], Національною доктриною розвитку освіти в Україні та
іншими нормативно-законодавчими актами. Якісно нова система формування
особистості вимагає від педагогів сучасних дошкільних закладів власної
навчально-виховної системи і базується на індивідуальному стилі педагогічної
діяльності, передбачає застосування гнучких форм професійного вдосконалення
за рахунок використання сучасних навчальних і виховних технологій.
Перехід до новітніх технологій навчання дітей є неминучим. Тому що
потік інформації з кожним роком збільшується у геометричній прогресії. І ми не
можемо вже дати усю інформацію дітям. А значить, маємо лише навчити дитину
здобувати нові знання за допомогою мислення та сучасних методів навчання комп'ютера, телевізора, книг тощо.
Навчальний процес, як і вся діяльність педагога – це щоденна творчість та
знаходження нових методів впливу на дитину [2]. Грамотний та творчо
налаштований педагог завжди знайде можливість на базі традиційних методів
навчання, які роками давали йому високі показники знань дітей, знайти шляхи
підвищення ефективності своєї роботи завдяки використанню новітніх
технологій, досвідів та методів в роботі.
Педагогічна технологія – це сукупність психолого-педагогічних
установок, що визначають спеціальний набір і компонування форм, методів,
способів, прийомів навчання, виховних засобів; вона є організаційнометодичний інструментарій педагогічного процесу [3]. Сьогодні налічується
більше сотні освітніх технологій. Основні вимоги (критерії) педагогічної
технології:
концептуальність,
системність,
керованість,
ефективність,
відтворюваність [4].
Сучасна українська освіта характеризується не тільки інтенсивним
пошуком шляхів оновлення її змісту, розробкою оригінальних засобів і методів
виховання та навчання, використанням новітніх форм організації педагогічного
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процесу, а й інтересом українських науковців та педагогів-практиків до
прогресивних ідей їхніх колег за кордоном.
Інноваційні педагогічні технології мають гуманістичну спрямованість у
системі освіти, зумовлену співіснуванням і складними взаєминами в науковій
педагогіці й педагогічній практиці традиційної наукової педагогіки.
Так технологія М. Монтессорі є моделлю особистісно-орієнтованого
підходу до навчання і виховання. В її основі ідея про те, що кожна дитина з її
можливостями, потребами, системою стосунків, проходить свій індивідуальний
шлях розвитку. Звернення дитини до педагога: «Допоможи мені це зробити
самому»[5] – девіз педагогіки М. Монтессорі. Її феномен полягає у вірі в дитину,
орієнтації на ідеал вільної, самостійної активної особистості.
У гуманній школі Ш. О. Амонашвілі виділяє такі особливості виховного
процесу, які безпосередньо чи опосередковано впливають на організацію
практики вчинків дитини, а саме: внутрішня наступність творчої діяльності
природи і людини-вихователя, тому що природа закладає в дитині можливості
безмежного розвитку, а школа бере на себе відповідальність продовжити справу
природи і зробити з неї благородну людину; цілісність виховного процесу, що
означає цілісність життя дитини, яке спрямоване в майбутнє; шкільний урок
розглядається як акумулятор, провідна форма життя дітей, а не тільки їх уміння,
оскільки благополуччя життя дитини на уроці забезпечується співпрацею і
співтворчістю з учителем та іншими учнями; співробітницькі взаємини учителя з
дітьми стають його природною якістю; розвиток у дітей здібності до оцінної
діяльності при одночасному скасуванні шкільних оцінок, що є запорукою успіхів
дітей у навчанні.
Г. С. Альтшуллер – засновник ТРВЗ (теорія розв’язання винахідницьких
завдань) підкреслював, що якщо існують талановите мислення, обдарованість,
отже, мають існувати й відповідні закономірності. Головні принципи ТРВЗ:
розв’язання суперечностей; системний підхід (вміння бачити навколишній світ у
взаємозв’язку всіх його елементів); вміння віднайти необхідний у даній ситуації
резерв. Спираючись на ці закономірності, ми здатні вирішувати завдання, які
постають перед нами в житті. ТРВЗ у дитячому садку має кілька напрямків:
естетична діяльність; образотворче мистецтво; вигадування казок; розв’язання
казкових завдань. Головне у ТРВЗ – дати всім змогу висловитися, не перебивати,
навіть якщо відповідь неправильна. Найважливіше те, що дитина працює в
атмосфері свободи мислення і творчості.
Використовується спадщина В. О. Сухомлинського, який цікаво розробив
проблему виховання допитливості, розумових здібностей, логічного мислення
засобами природи. Кожна зустріч дитини з природою використовуються на
розуміння зв’язків, залежностей між явищами, вмінням розмірковувати. І все це
проводиться у грі, тому що гра, на думку В. О. Сухомлинського, є ця іскра, яка
140

Актуальні проблеми професійного розвитку фахівців соціономічної сфери в системі
неперервної освіти

запалює вогник допитливості, без гри не може бути інтелектуального розвитку,
морально-духовного громадянського виховання.
Діагностична методика Т. О. Піроженко «Мовленнєве зростання
дошкільника». Принциповою позицією цього підходу є твердження про те, що
міжособистісна взаємодія – основа взаєморозуміння. Неможливо зрозуміти іншу
людину поза особистісних контактів з нею. Мета і результат мовної взаємодії –
розуміння – відбувається лише за умови, коли реалізуються міжособистісні
відносини між людьми. Координати «людина» та її «ставлення до інших» є
найважливішими для мовленнєвого становлення дошкільника. Отриманий під
час діагностики матеріал дає змогу охарактеризувати форми взаємин між
дитиною і дорослим, допомагає визначати комунікативну спрямованість і
готовність дитини до комунікації.
Технологія ігрового раннього навчання грамоті М. О. Зайцева не
центрується на проблемі «навчити читати», а з раннього віку формує схильність
до читання. Головними завданнями педагогів є: в грі навчати дітей читати,
рахувати, писати; формування мовної, мовленнєвої та логіко-математичної
компетенції; сприяння успішній соціалізації на етапі шкільного навчання;
організація розвивального середовища.
Слід зазначити, що сьогодні під новим у педагогіці слід розуміти не лише
ідеї, методи, технології, які ще не використовувалися, алей весь комплекс
елементів у тім числі й окремі елементи навчально-виховного процесу, які
несуть у собі прогресивні засади, дозволяють ефективніше вирішувати
комплексне завдання розвитку й саморозвитку творчої особистості.
Порівняльно-педагогічний аналіз тенденцій розвитку дошкільної освіти
дозволив виокремити спільні та відмінні ознаки вітчизняного та зарубіжного
досвіду. До спільних ознак розвитку дошкільної освіти належать: значне
посилення демократизації й гуманізації освіти, нове бачення ролі дошкільної
освіти в системі безперервної освітньої парадигми, зміна підходів до організації
педагогічного процесу в дошкільних закладах на основі особистісно
орієнтованої освіти; регулювання розвитку дошкільної освіти на
загальнодержавному рівні; надання дошкільним закладам вільного вибору
програм, форм, методів, засобів розвитку, виховання та навчання дітей
дошкільного віку; здійснення ліцензування освітніх програм; формування вимог
до компетентності дітей дошкільного віку; співпраця дошкільних установ з
батьками та громадськими організаціями; розширення мережі дошкільних
навчальних закладів; збільшення терміну підготовки фахівців дошкільної освіти.
Відмінними ознаками є: різниця підходів до взаємодії між суб’єктами
педагогічного процесу; вибір підходів до організації освітнього процесу;
джерела фінансування дошкільної освіти. Порівняльно-педагогічний аналіз
дозволив дійти висновку, що маючи власну специфіку тенденцій розвитку
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дошкільної галузі, сучасній дошкільній освіті у багатьох аспектах притаманна
спільність із світовими тенденціями розвитку освіти дітей дошкільного віку, яка
обумовлюється прагненням відповідати сучасному світовому рівневі
педагогічної теорії і практики.
Отже, інноваційні педагогічні технології розглядають не тільки як
налаштованість на сприйняття, продукування і застосування нового, а
насамперед як відкритість. Вони забезпечують умови розвитку особистості,
здійснення її права на індивідуальний творчий внесок, на особистісну ініціативу,
на свободу саморозвитку.
Література:
1. Про дошкільну освіту: Закон України // Відомості Верховної Ради
України. - 2001.- № 2628-III (Редакція від 05.12.2012)
2. Стойко О. Інформаційно-комунікаційні технології в роботі дитсадка /
О. Стойко, Є. Ліпанова // Палітра педагога. - 2012. - № 6. - С. 5-7.
3. Педагогика : курс лекций / Б.Т. Лихачев; под ред. В.А. Сластенина. – М.
: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 647 с.
4. Воронковська М. О. Використання інформаційних технологій у
дошкільній освіті / М. О. Воронковська, Т. А. Сиротенко, С. В. Панченко //
Дошкільний навчальний заклад. – 2012. – № 3. – С. 2-12.
5. Аксенова Э. А. Педагогические инновации в зарубежной школе /
Э. А. Аксенова // Школьные технологии. – 2010. – № 4. – С. 121-126.

УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСПІШНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ
Вадим Чебан
магістрант
факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Іванова Д.Г.
Соціально-економічний розвиток держави, освітні реформи зумовлюють
необхідність випереджального розвитку освітньої галузі, реформування
управління освітою, удосконалення системи підвищення кваліфікації керівних
кадрів освіти. Управління освітою що має бути спрямоване на організацію та
забезпечення оптимальних умов функціонування галузі освіти, створення
механізму саморегуляції на за загальноосвітньому, регіональному, місцевому
рівнях та в загальноосвітніх навчальних закладах; на додержання законодавства
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в галузі освіти та на забезпечення ефективності в умовах державотворення,
формування ринкових відносин, ринку інтелектуальних ресурсів і освітніх
послуг; реалізації стратегічних завдань реформування освіти. [2] Тому, для
забезпечення професійної самореалізації особистості, формування високої
кваліфікаційної майстерності на рівні держави визначені стратегічні завдання,
основні напрями та шляхи реформування професійної освіти.
Головна мета (місія) будь-якої освітньої організації, не залежно від рівня
управління, на якому вона функціонує, – забезпечення процесу навчання,
виховання і розвитку особистості. Отже, кінцевим продуктом функціонування,
на який мають працювати всі рівні управління – від найвищого (Міністерство
освіти і науки) до найнижчого, і, водночас, головного (освітній заклад), є
«живий» об’єкт, особистість – соціальна особа, залучена до суспільних
стосунків, діяч (суб’єкт) цих стосунків [3].
Так, за останні роки ми можемо спостерігати помітний зріст
зацікавленості учених, педагогів, практиків у дослідженні управлінської
компетентності менеджерів у галузі освіти, яка, в свою чергу, виступає якісним
показником ефективності управління навчальним закладом і підтверджує
важливість дослідження та соціальну значущість проблеми менеджменту
(управління).
У «Оксфордському бізнес-словнику» даються такі визначення поняття
«менеджмент»: 1) влада і мистецтво управління; 2) особливого роду вміння та
адміністративні навички; 3) спосіб, манера поводження з людьми; 4) орган
управління, адміністративна одиниця; 5) специфічні відносини в групі
співпрацюючих людей для спрямування їх спільних зусиль на досягнення єдиної
мети.
В цілому менеджмент являє собою сучасну систему управління
підприємством (освітнім закладом), що діє в умовах ринкових відносин і
спрямований на розвиток виробничо-господарської діяльності. Принципи,
функції, методи, організаційні структури менеджменту як системи управління
породжені об’єктивною необхідністю, сформованою закономірностями
ринкових відносин господарювання, що характеризуються орієнтацією
установи: на попит і потреби як ринку в цілому, так і на запити індивідуальних
споживачів; забезпечення зацікавленості працівників у найвищих кінцевих
результатах; широке використання новітніх науково-технічних досягнень,
регулювання міжорганізаційних (міжструктурних) відносин. [9]
Враховуючи провідну роль організацій у суспільстві, зокрема освітніх
закладів, сконцентруємо увагу саме на аналізі менеджменту (управління
організаціями) як одному з видів соціального управління.
Зважаючи на визначення одного з провідних фахівців у сфері
менеджменту Л. І. Євенка та дещо уточнюючи його, слід підкреслити, що
143

Актуальні проблеми професійного розвитку фахівців соціономічної сфери в системі
неперервної освіти

стосовно діяльності організацій термін управління (в англ. мові найчастіше
застосовується термін management) використовується в трьох основних
значеннях: як функція, як спеціальний вид діяльності в організаціях; певна
категорія людей, соціальний прошарок тих, хто здійснює роботу з управління;
спеціальна галузь знань, яка сприяє здійснюванню цієї діяльності.
Для більш детального аналізу кожного із значень цього поняття
звернімося до робіт провідних зарубіжних та вітчизняних фахівців із теорії
управління, що допоможе у визначенні змісту управління як спеціального виду
діяльності в організаціях. [3]
Так, М. Х. Мескон, М. Aльберт, Ф. Хедоурі вважають управління
процесом планування організації, мотивації та контролю, необхідним для
визначення й досягнення цілей організації. Окрім того, управління (менеджмент)
є ефективним і продуктивним досягненням цілей освітнього закладу шляхом
планування, організації, лідерства (керівництва) та контролю над
організаційними ресурсами.
Центральне місце в системі управління освітою займає менеджер.
Менеджер (англ. manager, від manage управляти) - це людина, що займає
постійну управлінську посаду і наділений повноваженнями приймати рішення з
певних видів діяльності організації. [7] Основним завданням менеджерів
освітніх закладів є перетворення управління на реальність. У західній практиці
менеджер - це суб’єкт управління в організації, професійний керівник, який
усвідомлює, що він є представником особливої професії, а не просто інженером,
чи економістом, який здійснює та керує процесом управління.
У вітчизняній практиці спеціальна підготовка професійних менеджерів
лише розпочалася, тому слід із деякою обережністю ставити знак рівності між
поняттями «керівник організації» та «менеджер організації», хоча реально вони
виконують одну й ту саму управлінську функцію. Підготовка професійних
менеджерів е однією з найважливіших передумов реформування нашого
суспільства та входження його в міжнародний простір.
Аналіз особливостей роботи менеджерів свідчить, що через складність
управлінської діяльності до них висувається багато вимог. Так, до керівника
висувається ряд психологічних вимог, які, в свою чергу, залежать від характеру
його безпосередньої діяльності, зокрема: авторитарність при розподілі
відповідальності між підлеглими працівниками та при оцінці їхньої праці; чітка
орієнтація напрямів роботи (якою мірою діяльність керівника спрямована на
виконання виробничих завдань, а якою-на роботу з людьми); високий
професійний та організаційний рівень управлінської праці, що виявляється,
зокрема, в точному, зрозумілому для підлеглих визначенні та формулюванні
завдань, правильному їх розподілі; впевненість у своїх силах, яка виявляється у
чітких діях під час розв’язання складних ситуаційних завдань; вміння правильно
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визначати співвідношення між перспективними та оперативними завданнями
управлінської діяльності та шляхи їх розв’язання; турбота про підвищення
власного професійного рівня та професійного рівня підлеглих; відповідальне
ставлення до управління трудовим колективом, робота з кадрами [6].
Оцінка особистих якостей керівників ґрунтується на порівняльному
аналізі, тобто порівнянні потрібних і наявних даних. Результати таких порівнянь
бувають досить суперечливими. Чеський дослідник Iржі Ружичка наводить такі
найістотніші якості, які мають бути притаманні керівникові і піддаються
психологічному та психодіагностичному аналізові: інтелектуальний рівень,
причому не тільки рівень розумових здібностей, а й здатність до синтезу та
концептуальна спрямованість мислення, о організаторські здібності; трудова i
соціальна гнучкість, здатність до адаптації та ефективного вирішення завдань
управлінської діяльності в нових умовах; необхідний рівень особистої
домінантності, наявність необхідної твердості, рішучості та відповідальності у
спрямуванні діяльності підлеглого колективу; особиста врівноваженість; висока
працездатність; орієнтованість щодо напрямів у своїй професійній галузі, у сфері
управління; основні з необхідних моральних якостей (відповідальність,
послідовність, самокритичність, культура дій і вчинків тощо) [5].
Цікавим, на наш погляд, є підхід Л. Дафта, який виокремлює три основні
категорії навичок менеджера: концептуальні; людські; технічні.
Концептуальні навички – це когнітивні (пізнавальні) здатності менеджера
сприймати організацію як єдине ціле і водночас чітко як виокремлювати
взаємозв’язки, що існують між частинами. До них належать мислення
менеджера, його вміння опрацьовувати інформацію, здійснювати планування,
визначати перспективи діяльності організації.
Людські навички – це здатність менеджера до роботи з людьми та з
їхньою допомогою, а також уміння ефективно взаємодіяти як член команди. Ці
навички виявляються в тому, як менеджер ставиться до співробітників, як він їх
мотивує, як сприяє їхній діяльності та координує її, подає приклад, як
спілкується та розв’язує конфлікти.
Технічні навички – це спеціальні знання та вміння, потрібні для виконання
робочих завдань, тобто навички використання методів, технологій та
обладнання, необхідних для виконання конкретних функцій. Володіння
менеджером технічними навичками передбачає наявність професійних знань,
аналітичних здібностей і вміння правильно використовувати інструментальні та
інші засоби для розв’язання проблем у даній конкретній галузі [3].
Виходячи з положення про науково-технічного прогрес, висуваються нові
вимоги до рівня професійної кваліфікації та управлінської культури менеджерів
освітньої ланки. Саме завдяки цьому, на сьогоднішній день, сформувалась нова
ланка, що є більш глибокою та міждисциплінарною – професійна
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компетентність. Термін «компетентність» (competentia – належність за правом)
перш визначалося як володіння знаннями, що дозволяють судити про що-небудь,
висловлювати вагому авторитетну думку. Сьогодні «компетентність»
найчастіше визначають як: суму здібностей, умінь і знань, достатніх та
адекватних того, що потрібно зробити (виконувати певні трудові функції);
поєднання психічних якостей, як психічний стан, що дозволяє діяти самостійно і
відповідально (дієва компетентність) [1].
Управлінська компетентність – це наявність професійних знань та
практичного досвіду в сфері управління навчальним закладом, організації
колективної освітньої, методичної наукової та суспільної діяльності. За цим
визначенням стоїть готовність і здатність керівника навчального закладу діяти у
насиченому стресом середовищі, талант організатора i психолога, зрештою,
харизма лідеpa. Адже забезпечити оптимальний розвиток і функціонування
навчального закладу може лише керівник, який: приділяє увагу добору
кваліфікованих працівників, зокрема педагогічних; здатен до ґрунтовного
аналізу реального стану закладу та е ресурсів його розвитку; вивчає соціальне
замовлення, у курсі інноваційних науково-педагогічних концепцій; прагне
створювати гармонійний, оптимістичний психологічний клімату колективі;
здатен задовольнити потребу закладу в науково-методичному матеріальному
забезпеченні тощо; використовує можливості PR-технологій, зацікавлений у
поліпшенні іміджу закладу в освітньому просторі району міста тощо [4].
Дослідники цього питання (С. Вещиков, М. Пальчик, К. Езер-ська)
вважають, що цю здатність до управління забезпечують не професійні знання та
вміння, а базові компетенції, тобто глибинні особистісні якості людини, які є
підґрунтям для оволодіння спеціальними знаннями. Базові компетенції вони
розглядають як фундамент, на якому побудовано управлінську діяльність
керівника, бо порівняно зі спеціальними компетенціями базові компетенції
набагато складніше коригувати, оскільки змінити стиль мислення або
комунікації складніше, ніж засвоїти методику чи технологію в професійній
діяльності. Так, вони виділяють сім груп базових компетенцій керівника
освітнього закладу відповідно до основних особистісних якостей людини.
1. Сприйняття як уміння навчатися. Це уміння охопити сутність ситуації
інтуїтивно та швидко, побачити глибину речей, схильність до навчання,
відкритість до нового.
2. Взаємозв’язки – інтелект, мова, комунікації: уміння виділяти цілі і
бачити зв’язки між частинами, формулювати ідеї й адекватно передавати їх
іншим; здатність сприймати й ефективно оцінювати інформацію; уміння
встановлювати та підтримувати відносини з колегами та підлеглими, знаходити
спільну мову з людьми, пояснювати, навчати, із урахуванням їхнього розвитку.
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3. Вибір – чутливість до правильного, адекватного шляху: уміння бути
вищим за ментальні догми та приймати точні рішення, з огляду на реальні
обставини; уміння приймати стратегічні рішення із дотриманням своїх
цінностей; здібність інтуїтивно приймати відповідні рішення за умов дефіциту
інформації та часу; здатність бути незалежним від соціальних стандартів і страху
оцінювання.
4. Активність як перетворювальна дія і тактична активність передбачає:
здатність жити сьогоденням і рухатись уперед, діяти в обраному напрямі
всупереч думці людей, іти на виправданий ризик і діяти в критичних ситуаціях.
5. Воля – усвідомленість і вміння концентруватися. Це здатність
самостійно приймати рішення, утримувати свою увагу на пріоритетних цілях,
зберігати усвідомленість і свободу вибору.
6. Віра в себе, в людей, у світ: віра у свої сили; здатність брати на себе
відповідальність, делегувати повноваження, підтримувати своїх колег
і підлеглих.
7. Мудрість – відчуття обмежень, часу, дисципліна, витриманість і
терпіння; здатність бути бездоганним; толерантність до обмежень інших людей;
стримане ставлення до перемог, уміння програвати без відчуття поразки [8].
Наші опрацювання теоретичної літератури допомогли нам дійти висновку,
що успішність управлінської діяльності керівника ґрунтується на його особистих
якостях, як-от: інтелігентність розумність, ерудованість, толерантність, правова
грамотність, професійна обізнаність, системність мислення, логічність дій,
здатність до прийняття важких рішень, тощо.
Рівень управлінської компетентності виявляється у поєднанні науки,
практики та здорового глузду для оптимізації зусиль педагогічного колективу, а
головне, у спроможності відстоювати інтереси закладу і сприяти його успішній
діяльності.
Отже, виходячи з наукових досліджень та опрацювань теоретичних
джерел, ми дійшли висновку, що на сьогоднішній день ми є свідками стрімкого
оновлення всіх сталих ланок суспільного життя, в тому числі і освіти. Так
актуальним є те, що підготовка керівного рекреаційного ресурсу має відбуватися
з позиції сформованості та готовності до управлінської компетентності.
Проблема формування управлінської компетентності та успішності діяльності
керівника навчального закладу, на сьогоднішній день, є актуальною і такою, що
потребує більш глибокого та міждисциплінарного дослідження.
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Полікультурне виховання – це процес цілеспрямованої соціалізації
молодших школярів, спрямований на оволодіння системою національних і
загальнолюдських культурних цінностей, формування комунікативних умінь, що
дозволяють школярам здійснювати початкову міжкультурну взаємодію,
розуміти інші культури, толерантно ставитися до їх носіїв. Цілями
полікультурного виховання є толерантність, взаємообмін, взаємодія, активна
солідарність, розуміння.
Життя людини – це суперечливий процес який проходить серед інших
людей. Кожна людина на своєму життєвому шляху засвоює особисті життєві
реалії, норми, правила духовного та морального виховання, переконань і рівня
культури.
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Сучасна проблема полягає в тому, що потрібно ініціювати обговорення
питань виховання громадянина, здатного до збереження і відродження цінностей
вітчизняної культури. Слід зазначити, що проблем полікультурності торкалися
ще Платон і Аристотель, тому вони не є новими. Я. А. Коменський вважається
засновником полікультурності який вважав, що дитину необхідно виховувати і
готувати до багатонаціонального суспільства, до життя у такому суспільстві [2,
с. 358].
Не дивлячись на те, що проблеми полікультурності виникли дуже давно
розгорнуто їх почали досліджувати в ХХ ст. Для Європи питання
полікультурності э дуже важливим тому в ньому зацікавлено багато країн.
Завдання , цілі та функції полікультурного виховання спрямовані на формування
в учнів полікультурної вихованості, розуміння важливості та своєрідності
кожної окремої культури, в тому числі своєї власної; вміння вести діалог з
представниками іншої культурної групи; поважливого та толерантного
ставлення до їхніх традицій, переконань, цінностей. Саме тому проблема
забезпечення полікультурного виховання в школі є важливою на сучасному
етапі розвитку нашої країни, в умовах інтеграції до Європи
Отже, мета нашої статті полягає у визначенні основних критеріїв та рівнів
полікультурної вихованості учнів, окресленні шляхів її формування на уроках
природознавства, географії, літератури тощо.
Працюючи з матеріалами мені вдалось виділити деякі критерії
полукультурної виховності у дітей молодшого шкільного віку:
1. Інтелектуальний критерій. Це бажання вчити іноземну мову, знати їх
культуру.
2. Володіння національною культурою. В нього закладено знання учнів про
інші національності їх звички, традиції, символіку, відомих діячів свого народу.
3. Емоційна складова. Це рівень вихованості в учнях толерантності,
терпимості до членів іншої культури.
Такі вчені як І. Бех, Л. Божович, О. Савченко які висвітлювали психологопедагогічні особливості дітей молодшого шкільного віку висвітлили багато
празь, де увага приділяється такий особливості дітей, що вони більш відкриті до
навколишнього світу, пізнавальні і емоційно-вольові аспекти більш широко
сприймають нове, гуманістичне. Саме в цей період необхідно закладати в
розвиток повноцінної полікультурної особистості найбільші знання з
патріотизму та поваги до інших національностей [3].
Основні засади полікультурної політики Української держави закріплені в
Конституції (Основному Законі) України, в Законах «Про національні меншини
в Україні», «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про охорону
дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про об’єднання
громадян», Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку
149

Актуальні проблеми професійного розвитку фахівців соціономічної сфери в системі
неперервної освіти

Української державності, Програмі виховання дітей та учнівської молоді в
Україні, Національній доктрині розвитку освіти в Україні, інших чинних
документах, а також у міжнародно-правових актах, ратифікованих Верховною
Радою України.
У ході розглядання теми полікультурності я підкреслила для себе думку
Р. Агадулліна, який бере за основу розгляду полікультурності, як «нової
соціальної стратегії», що визначає структурно-змістову організацію навчальновиховного процесу, характер викладання шкільних дисциплін і методику
виховної роботи на основі принципу гуманізму, демократизму, культурного
діалогу, врахування культурно-психічних чинників розвитку особистості».
Науковець зазначає головні завдання шкільної полікультурної освіти в Україні
[1, с. 7-15]:
1) глибоке й всебічне опанування учнями культури рідного народу як
обов’язкової умови залучення до інших культур;
2) формування в учнів уявлень про розмаїття культур у світі й у нашій
країні, розуміння й внутрішнього прийняття рівноправності народів і
рівноцінності їхніх культур, виховання позитивного ставлення до культурних
відмінностей як чинника поступального розвитку світової цивілізації й
самореалізації особистості;
3) створення умов із метою залучення та інтеграції учнів до культури
інших народів, переважно тих, які проживають в Україні;
4) побудова громадянського виховання на основі поліцентричної моделі
національної культури, що забезпечує єдність громадянських та етнокультурних
інтересів особистості;
5) виховання представників усіх національностей у дусі взаєморозуміння,
довіри й толерантності, готовності до позитивного міжетнічного й
міжкультурного діалогу;
6) формування й розвиток умінь і навичок взаємодії з носіями інших
культур.
У процесі полікультурного виховання здійснюється залучення молодого
покоління до рідної та світової культури. І якщо культура нерозривно пов’язана
зі змінами, які відбуваються, − політичними, географічними, кліматичними,
мовними, то поняття полікультурності стає значно ширшим. Це вже не тільки
вивчення культури однієї нації іншою, виховання толерантності однієї
народності щодо всіх інших, вміння поважати різні віросповідавання, а, значною
мірою − високий рівень розвитку суспільства − науковий, технічний, соціальнопсихологічний тощо [6].
Отже, вивчення та залучення школярів до національного мистецтва
розкриває широкі можливості до отримання знань та поваги інших культур,
формування толерантності та взаєморозуміння між різними етносами, які живуть
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і розвиваються на єдиній батьківщині − Україні. Для повноцінного моральноетичного самооздоровлення важливо використовувати українські традиції та
звичаї, національне мистецтво бо вони володіють найпотужнішим духовнотворчим потенціалом традиційної культури, відродження національності
школярів. В українському фольклорі найяскравіше відображено і найкраще
збережено традиційний виховний ідеал нашого народу, втілено його у
високохудожній образній формі, доступній для сприйняття і розуміння навіть
спеціально непідготовленим слухачам і глядачам. Український фольклор
пройшов багатовікову практичну апробацію і є генетично притаманним певній
етнічній спільності. Він відтворює не окремі частини світогляду народу, а
картину світу в повному обсязі, а завдяки своїй синкретичності сприяє
формуванню у людини цілісної системи художньо- естетичних поглядів, смаків і
переконань [9]. Будучи живою культурною традицією, що природно і
максимально наближена до реального повсякдення, фольклор розвиває творче
ставлення до життя, результатом чого стає життєтворчість людини. У ньому
відобразилися історично-культурний розвиток, філософські ідеї і погляди,
психологічні особливості народу як етносу, виховні традиції, творчі здобутки –
всі ті надбання й цінності, які народ створював, якими жив і які прагнув
передати наступним поколінням. Органічне використання цінностей української
традиційної культури у вихованні полікультурної свідомості школярів буде
ефективним за умов здійснення навчально-виховного процесу з упровадженням
народознавчих засад, розробки ефективних методик вивчення рідної мови та мов
інших народів, залучення школярів до діяльності в галузі українського
фольклору та культур інших [5].
Цілісність народної культури, синкретизм фольклорних традицій та
обрядів – яскравий і неперевершений зразок природної інтеграції поетичного
слова, музики, хороводних рухів, елементів театральної дії, педагогічна
ефективність якої доведена багатовіковим існуванням етнопедагогіки.
Таким чином, підвищення значущості національних українських традицій,
ознайомлення та вивчення культури різних народностей у загальній системі
освіти розширить загальні знання про культуру, мистецтво, традиції різних
народів світу й сприятиме зміцненню взаєморозуміння між країнами та
культурами [7].
Отже, окреслене нами коло питань суттєво актуалізує проблему
полікультурного виховання школярів через упровадження полікультурних
освітніх заходів, інтегрування інформації етнічного змісту в навчальні предмети,
виховні заходи, формування навичок толерантного міжнаціонального
спілкування та взаємодії в дитячому і дорослому оточенні.
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ЗДОРОВ’Я МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
Ганна Черня
магістрантка
педагогічний факультет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Звєкова В.К.
Перехідний період у суспільному та економічному житті нашої країни
супроводжується різким зниженням показників соціальної захищеності і
здоров’я дітей. Це призводить до того, що при поступленні в школу та в умовах
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шкільного навчання все більша кількість дітей характеризується порушеним
здоров’ям, характеризується ознаками соціально-педагогічної занедбаності,
деякими порушеннями у розвитку психофізіологічних і вищих психічних
функцій. Будучи розумово нормальними, не маючи класичних форм аномалії
розвитку, такі діти разом з тим переживають труднощі у навчанні та засвоєнні
соціальної ролі учня, втрачають віру в себе і надію на гідне місце в житті. Ці діти
стають дорослими та набувають фізичної сили, але, разом з тим, вони
відсіюються із школи, ставши деструктивними елементами суспільства.
Аналіз останніх досліджень. Загальний аналіз досліджень з проблеми.
Протягом останнього десятиліття вітчизняні науковці, зокрема В. Бондар,
А. Колупаєва, Т. Євтухова, В. Ляшенко, І. Іванова, О. Столяренко, А. Шевчук,
О. Савченко та інші науковці присвячують свої праці дослідженням проблеми
залучення дітей з особливими потребами до навчання в загальноосвітніх
навчальних закладах, їх реабілітації та соціалізації до суспільних норм.
Значний вплив на розвиток системи спеціальних навчальних закладів,
удосконалення їх структури, розробку методик ранньої діагностики психічного
розвитку дітей мали праці психологів Л. Виготського, О. Венгер, О. Запорожця,
О. Киричука, Г. Костюка, Б. Корсунської, С. Максименка, Н. Морозової,
В. Синьова, П. Таланчука, В. Тарасун, М. Ярмаченка. В них обґрунтовано
принципові положення щодо особливостей розвитку психічних процесів у дітей
різного віку, ролі корекційного виховання у підготовці до шкільного навчання,
механізмів формування їх соціально–комунікативної активності. В дослідженнях
вчених вивчалася історія становлення і розвитку окремих напрямків спеціальної
освіти дітей шкільного віку з різними психофізичними порушеннями. Одночасно
аналізувалася історія виникнення наукових поглядів на ті чи інші прояви
аномального розвитку та засоби їх психолого–педагогічної корекції.
Мета статті: визначення сутності інклюзивної освіти, розкрити
проблему залучення наших дітей, що мають деякі особливості фізичного
розвитку в соціум, проблема їх активної адаптації, соціалізації та розвитку.
Виклад основного матеріалу:
В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку
дискримінацію дітей, яка забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але
створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами. Навчання дітей з
особливими потребами ґрунтується на принципах виваженої педагогіки, дієвість
яких підтверджується і від використання якої виграють усі діти. Вона
передбачає, що різноманітність між людьми є природнім явищем. Через
обмеження у спілкуванні, самообслуговуванні, пересуванні розвиток цих дітей
значною мірою залежить від задоволення їхніх потреб іншими людьми, а це
становить багатогранний процес соціально-педагогічної інтеграції та процесу
інклюзії, зокрема.
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Освіта дітей з особливостями психофізичного розвитку є однією із
найважливіших завдань для країни. Це необхідно для створення дійсно
інклюзивного середовища, де кожен зможе відчувати затребуваність свого
існування. Суспільство зобов’язане дати можливість кожній дитині, незалежно
від її потреб та інших обставин, повністю реалізувати свій потенціал, приносити
користь суспільству і стати повноцінним його членом.
Одним з варіантів вирішення цієї проблеми є розвиток в Україні
інклюзивної освіти, націленої на:
• залучення дітей з обмеженими можливостями в освітній процес;
• соціалізація дітей-інвалідів у сучасному суспільстві;
• створення активної поведінкової установки у дітей-інвалідів на впевнене
позиціонування себе в сучасному суспільстві;
• вміння перетворювати свої недоліки в достоїнства;
• зміна ставлення сучасного суспільства до людей з обмеженими
можливостями.
Адже дитина з особливими освітніми потребами – це не просто учень,
який не встигає у навчальній діяльності за відносно здоровими однолітками.
Коженіз них – це окремий незвичний, ще не зовсім пізнаний світ. Саме таких
дітей і навчають у спеціалізованих загальноосвітніих закладах України. Цим
дітям надається ряд послуг:
– освітні – спрямовані на здобуття освіти відповідного рівня на основі
державних стандартів з урахуванням розвитку кожної дитини;
– психологічні – система кваліфікованих заходів, спрямованих на
відновлення, корекцію психологічних функцій і якостей дітей з особливими
потребами, створення сприятливих умов для розвитку особистості;
– реабілітаційні – заходи, спрямовані на відновлення оптимального
фізичного, інтелектуального, психічного і соціального рівнів життєдіяльності
дітей з особливими потребами з метою сприяння їх інтеграції в суспільство.
Забезпечення права і комфортних умов на освіту дітей з обмеженими
можливостями здоров’я в загальноосвітніх навчальних закладах, одержання
освіти та участі в трудовій діяльності громадян, що відносяться до категорії
«осіб з обмеженими можливостями здоров’я», є необхідною характеристикою
демократичного цивілізованого суспільства. Розвиток сучасних інформаційних
технологій, научно–технічний прогрес і глобальні зміни видів професійної
діяльності різко розширили можливості соціальної інтеграції різних категорій
дітей з відхиленнями в розвитку, поведінці, обмеженими можливостями здоров’я
та особливими освітніми потребами.
Інклюзивна освіта – перший крок до визнання ціннісної значимості і
поваги до особистості кожної дитини, прийняття її індивідуальності й
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неповторності, забезпечення її подальшого повноцінного та гідного життя в
суспільстві. Сучасне громадянське суспільство неможливе без активного
залучення всіх своїх членів у різні види діяльності, повагиправ і свобод кожної
окремої людини,забезпечення необхідних гарантій безпеки, свободи і
рівноправності.
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РОЛЬ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛГІЙ В ПРОЦЕСІ ІНКЛЮЗИВНОГО
НАВЧАННЯ НА ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТТЯХ З ТЕХНОЛОГІЙ
Рената Шаріфова
магістрантка
факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Федорова О.В.
Актуальність статті полягає в тому, що на сучасному освітньому етапі
комп’ютерні технології являються невід’ємною частиною навчального процесу.
Тому необхідність використання цих технологій є значущим аспектом для
засвоєння знань і розвитку творчих здібностей учнів.
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На протязі багатьох віків, проводилися різноманітні дослідження,
створювалося щось нове, а старе удосконалювали. Таким чином навчальний
процес опирається на історичну пам’ять своїх попередників. Проте доцільно
зауважити, що без впровадження інноваційних методів сучасним педагогом ,
процес навчання може втрачати свою актуальність та результативність.
В процесі розвитку науково-технічного прогресу вдосконалюються
процеси навчання, в усіх галузях мистецтва, культури, техніки і побуту, тому не
дивно, що введення комп’ютерних технологій на факультативних заняттях з
технологій не є виключенням.
Інклюзивне навчання – це «процес звернення і відповіді на різноманітні
потреби учнів через забезпечення їхньої участі в навчанні, культурних заходах і
житті громади та зменшення виключення в освіті та навчальному процесі». На
меті інклюзивне навчання має покращити навчальне середовище, задовольнити
потреби учнів і заохочувати до їх навичок та здібностей [1, с. 12].
«Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного
доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом
організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі
застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням
індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей»
(Концепція розвитку інклюзивної освіти. Наказ МОН від 01.10.2010 № 912) [1,
с. 11].
Невід’ємною частиною такого навчання є створення гуртків, курсів,
індивідуальних та групових занять, а також факультативів. Такі форми навчання
є вільним вибором та дають змогу вдосконалити свої вміння та навички,
враховуючи інтереси учня. А саме факультативи з трудового навчання та
технологій розкривають індивідуальні здібності і особливості. Виготовлення
виробів та створення проектів за власною фантазією та бажанням розвивають не
тільки любов до праці, але й відчуття того, що учня розуміють та цінують.
Враховуючи те, що у професійно-технічних навчальних закладах вік
студентів може бути до 18 років, то інклюзивне навчання є актуальним і для
студентів.
Говорячи про те, що комп’ютерні технології є невід’ємною частиною у
інноваційній діяльності педагога, то їх використання має нести мотиваційний
характер для реалізації творчого потенціалу студентів на факультативних
заняттях з технологій у ПТНЗ. Факультатив дає змогу самостійного відвідування
за бажанням, а студент має право на індивідуальну допомогу.
В останні роки термін «інформаційні технології» заміняє поняття
«комп'ютерні технології» навчання. На факультативних заняттях використання
інформаційних технологій розширює пізнавальний інтерес студентів та створює
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можливість для впровадження педагогом у навчальний процес інноваційних
методів [2, с. 14].
Наприклад, на факультативних заняттях з моделювання та конструювання
одягу, педагог розвиває інтерес до виготовлення виробу, використовуючи не
тільки пояснення, але й наводячи приклади виробу за допомогою комп’ютерних
технологій.
На факультативі з моделювання та конструювання одягу у процесі
виготовлення виробів студенти знайомляться з роботою модельєра, художника,
дизайнера. Тому сучасний педагог повинен залучати студентів до створення
власних проектів, допомагаючи розвивати уяву та творчість учасників
факультативу. Для створення та моделювання одягу можна використовувати
комп’ютерні програми, які допомагають реалізувати свою ідею. Розглянемо
декілька з них:
1. Barbie Fashion Designer. Це міні програмне забезпечення, яке можна
використовувати для розваги і створення ескізів одягу одночасно. Графіки,
дизайнерські функції і інструменти настільки прості, що їх можна
використовувати без будь-якого керівництва. Дана програма - чудовий вибір для
початківця дизайнера.
2. Adobe Photoshop для дизайну моди. Це не власне програмне
забезпечення, а дивовижна книга, написана виключно для модельєрів одягу, які
хочуть використовувати Adobe Photoshop, щоб почати проектувати одяг. У цій
книзі ви знайдете рекомендації щодо використання Adobe Photoshop для
розробки тканин, опис різних інструментів Adobe, які використовуються для
проектування одягу і текстилю [3, с. 12].
3. Редактор одягу Redcafe дозволяє працювати з кресленням на рівні ліній,
точок і об’єктів, будувати і моделювати викрійки одягу. Програма вміє ставити
припуски на шви, робити градацію і розведення лекал. Шаблони можна
масштабувати, змінювати, переміщувати. Також програма дозволяє
оцифровувати паперові лекала, шаблони з книжок і журналів. Redcafe включає
базу типових розмірів з можливістю додавати індивідуальні [3, с. 15].
Також не варто забувати про презентацію та демонстрацію прикладів
виробу за допомогою комп’ютерних технологій. Використовуючи редактор
презентацій Power Point, можна продемонструвати приклади готових виробів або
зробити майстер клас для учасників факультативу. Ще доцільно
використовувати редактор презентацій при розробці власних проектів студентів
та представлення поетапного виготовлення виробу.
Під час проведення факультативних занять із технології виготовлення
одягу особлива увага приділяється якісному виконанню студентами кожної
операції. Теоретичний курс розраховано на те, щоб вихованці оволоділи
знаннями з обробки деталей одягу. Пояснюючи технологію ручної обробки,
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педагогу необхідно порівнювати її з методами аналогічних машинних операцій.
Кожен вид технологічної обробки деталей і вузлів одягу має бути опрацьований
на практиці.
Вивчення швейного обладнання має формувати у вихованців технічні й
технологічні знання, практичні уміння та навики роботи на швейних машинах.
Навчання має бути спрямоване на розвиток в учнів технічного мислення та
вміння застосовувати теоретичні знання на практиці.
Отже, щоб досягти якісного засвоєння знань та правильного виконання
роботи на практиці, слід використовувати комп’ютерні технології. Тому в
умовах інклюзивного навчання доцільно ознайомити вихованців з
інноваційними методами для створення проектів та реалізації виробів. Це дає
змогу залучити дітей на здобуття практичних вмінь та навичок незалежно від їх
національності, мови, походження, особливостей розвитку, а педагог має
можливість краще зрозуміти індивідуальні особливості учасників факультативу
та ефективно сприяти розвитку здібностей з урахуванням їхньої
індивідуальності.
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