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ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОДХОДА
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ

Рукия Ашурбаева
преподаватель Бухарского государственного
медицинского института имени Абу Али ибн Сино (Узбекистан)

Как известно, интеграция в сфере образования является неотъемлемой частью
развития личности. Слово интеграция происходит от латинского слова «интеграция» и
означает «объединить», что означает сочетание этих частей и создание части. Концепция
интеграции согласуется со следующими аргументами восточного творца Фаридиддина
Аттара: «В этом мире нет ничего мелкого, все мелкое взаимосвязано и составляет одно
целое» [2]. Великий дидактик Ян Амос Коменский говорил: «Все, что связано друг с другом,
должно быть изучено таким же образом» [4].
Актуальные аспекты интеграции содержания образования определены в теории и
практике педагогики. В Республике Узбекистан созданы интегративные программы для
начального образования, изобразительного искусства и естественных наук.
Способы междисциплинарного взаимодействия можно рассмотреть следующим
образом:
– выбор последовательности и последовательного изучения различных предметов в
срок, чтобы помочь друг другу учиться;
– обеспечение одинакового подхода к формированию общего понимания, навыков и
умений;
– приобретение знаний и единство требований для приобретения навыков и умений;
– широкое использование знаний, умений и навыков по другим предметам при
изучении знаний, умений и навыков по предмету.
Интеграция – это синтез знаний и концепций в рамках предмета, а также знаний в
социальной и культурной областях [3].
Учитывая точки зрения вышеуказанных исследователей можно придти к мнению то,
что интеграция интегрированного образования требуется еще в начальных классах. В то
время, когда происходит глобализация, образование молодого поколения должно
организовано на высоком уровне, и следует разработать дополнительный образовательный
процесс.
В веке развития информационных технологий быстро развивающемся мире система
образования наших детей требует комплексного подхода. Среда интеграции, как с точки
зрения физической, так и умственной безупречности, играет важную роль. Исходя из этой
точки зрения, мы пытались разработать проект по созданию центра «счастливого детства».
Основанный на концепции интеграции, этот центр служит для того, чтобы наши дети были
полностью удовлетворены своей повседневной деятельностью и проводили свои выходные
эффективно, осмысленно и эффективно. Этот центр включает в себя следующие задачи:
– воспитание действительно компетентного и физически компетентного человека в
нашей повседневной жизни;
– занятость детей в рабочее время (суббота) большинства родителей;
– эффективная, содержательная организация выходных (суббота, воскресенье) для
учеников 1-4 классов;
– формирование культуры здравоохранения и врачей для подростков;
– психологическая помощь;
– педагогическая служба;
– культурные услуги;
– бытовые услуги;
В состав центра входят большой спектр медицинских услуг, как осмотры (педиатра,
стоматолога, ортопеда, офтальмолога, лора, эндокринолога) лабораторные услуги и
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физиотерапевтические
процедуры.
Здоровье
учащихся
регулярно
проверяется
квалифицированными врачами еженедельно. Результаты анализа отправляются в
электронном виде родителям. Внимание к здоровью помогает воспитать здоровое поколение.
Помимо медицинских услуг, предусмотрены педагогические услуги, где
педагогический персонал является «дорожным лидером». В зависимости от своих интересов
и желаний учеников размещают в разные комнаты. Педагоги фиксируют результаты
достижений учеников и их недостатки. По итогам «Отчета», подготовленного учащимися,
если они не получают достаточных результатов в рамке жеребьевки, они познакомятся с
другими вариантами.
Главная цель не в том, чтобы заставить ученика сделать это, а в том, чтобы
заинтересовать его в любой момент. Обычно родители готовы выбирать за своего ребенка
будущее и будущую профессию. В результате появляется врач, преподаватель, банковский
служащий и другие специалисты, которые не заинтересованы в своей профессии. Психологи
говорят, что им понадобятся годы, чтобы стать хорошим специалистом. Если человек не
занимается эгоистичной и самоотверженной работой, он испытывает такие чувства, как
стресс, скука, что приводит к различным заболеваниям. Именно поэтому центр сможет
вовремя выявить потенциал учеников и поработать над выявлением этой идентичности.
Каждый ученик находится в поле зрения камеры, родители знают о тренировках и здоровье
своих детей через интернет. Каждый педагог будет работать только с 5 учениками.
Психологами изучается, психология каждого ученика в деталях. Они психологически
подготовлены к жизни. Психологические тренинги будут проходить в форме игр,
соответствующих их возрасту. Например, интересные упражнения, такие как «Как
правильно спланировать свой день?», «Как преодолеть разочарование?», «Я верю в свою
жизнь», «Последствия мародерства», «Моя семья», «Какую профессию выбрать в будущем?»
и т.д. В то же время, психологическое восприятие детей и их знания зависят от
осведомленности родителей, и, если необходимо, работают с родителями и дают им советы.
Иногда родителей волнуют негативные изменения в психике ребенка. Негативные аспекты
ребенка, которыми не пренебрегают родители и их семейные отношения с ребенком,
используются психологом в изучении психологии ребенка и при необходимости,
обсуждаются и работают с родителями.
Предлагаются различные национальные и современные курсы, и ученики будут
отобраны в соответствии с их пожеланиями. Каждый прыжок не должен превышать одного
часа, так как несколько часов работы могут быть утомительными. Организованы
специализированные узбекские, русские и английские языковые клубы общения, которые
помогут развитию разговорных навыков. В категории «Я – режиссер» ученики познакомятся
с культурой актерского мастерства, ролевыми играми. В кружке «Маленький журналист»
будут проинформированы об искусстве разговора. В кружке «Звезды» они изучают тайну
пения, а в кружке «Танец» они изучают разнообразие танцев и то, как они танцуют. Они
также учатся играть на музыкальных инструментах, чтобы познакомиться с музыкальными
инструментами. Шахматный кружок организован в соответствии с интересами учащихся,
такими как Ментальная арифметика, Молодой конструктор, Молодой географ, Молодой
биологи кружки по рисованию и рисованию песком.
Они также знакомятся с некоторыми видами прикладного искусства
(нетравматического). На протяжении веков он был введен в курсы мастерства, керамики и
златошитья. Деятельность кружка, который состоит из трудовой работы (работа с бисером,
вязание, шитье из мягкого бука), также установлена.
Также важно предоставлять ученикам полезные, вкусные гострономические услуги и
только натуральные соки. На кухне есть несколько видов посуды, и они получат желаемую
еду. Кроме того, организована «Кухня для малышей», и ученикам, заинтересованным в
приготовлении пищи, будет предложен курс кулинарии, соответствующий их возрасту.
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Для отдыха учеников создана комната для отдыха. В целях улучшения здоровья
учеников, созданы условия практически для всех спортивных игр. Внутри здания есть
библиотека, где они могут получить любую книгу и брать домой.
Не секрет наши дети любят часами смотреть фильмы по телевизору. Мы имеем дело с
этими негативными привычками сами по себе, показывая фильмы, которые создают
кинотеатр в центре и дают им духовное развлечение и формируют их мировоззрение.
Атракцион, также находится в помещении, и у учеников есть возможность
полноценно отдохнуть. Этот атракцион создает тепло в зимние месяцы, а прохладу – в
летние месяцы. Одним из основных видов услуг является парикмахерское обслуживание и
внимание к внешнему виду учеников. Педагоги также проводят воспитательную работу,
чтобы обратить внимание на культуру своих учеников и содержать их в чистоте.
Преимущество этого центра:
– аккумуляторные врачи, работающие в разных сферах (родители всегда осведомлены
о здоровье детей);
– тянет в одно и то же здание (в некоторых случаях родители тратят время и деньги,
чтобы перейти из одного круга в другой, и дети могут устать от этого);
– дети поступают иначе, получая удовольствие от своих желаний, а не от желаний
своих родителей;
– получить психологическую помощь;
– пользоваться педагогическими услугами;
– иметь возможность отдохнуть вовремя;
– обеспечение услуг кухни и натуральными соками.
Таким образом, знания и навыки, приобретенные учениками, услуги педагогов и
психологов, своевременная медицинская помощь являются необходимой частью воспитания
молодого поколения. Суть метода интеграции заключается в создании «целостности» малой
элементарной системы. Целью предлагаемой деятельности является демонстрация начала
интеграции, основанной на интеграционных отношениях.
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РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
НА УРОКАХ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Галина Барбакар
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Боднар Н.М.

В Концепції Нової української школи наголошується на важливості розвитку
критичного мислення як одного з найголовніших наскрізних умінь освітнього процесу.
Критичне мислення – складне, унікальне і багаторівневе явище. Мислити критично
можна навчитися, якщо вільно використовувати розумові стратегії та психічні й психологічні
операції високого рівня для формулювання обґрунтованих висновків та раціональних оцінок,

Інновації в освітньому процесі: 9
методологія, тенденції, технології
прийняття зважених рішень. Таке навчання має починатися ще в початковій школі. Адже
найголовнішим в освітньому процесі є можливість навчитися вчитися і робити свідомі
висновки з отриманих знань.
Педагогіка розглядає критичне мислення як цілий комплекс мисленнєвих операцій,
що характеризується здатністю людини:
• порівнювати, оцінювати, аналізувати, систематизувати інформацію з різних джерел;
• бачити проблемні питання, ставити їх;
• висувати різноманітні гіпотези та оцінювати наслідки й альтернативи;
• робити свідомий вибір, приймати зважені рішення й обґрунтовувати їх [4].
Вміння критично і творчо мислити вважається однією з найнеобхідніших навичок
молодшого покоління для подальшого життя. Адже воно сприяє розвитку логічних
(аналітичних, синтетичних, аналітико-синтетичних) та інших здібностей учнів, вчить
правильно використовувати отримані знання та обґрунтовувати власну думку. Діти
навчаються ставити влучні запитання, висувати різноманітні припущення і відрізняти факти
від сумнівних гіпотез [5].
Активному розвитку критичного мислення молодших школярів під час навчання
сприятиме використання різних форм, методів та способів навчання.
Серед основних методик розвитку критичного мислення учнів початкової школи, які
найчастіше застосовують, можна визначити такі:
• передбачення – діти отримують або точно знають частину інформації, а на основі
отриманих знань висловлюють припущення щодо подальшого розвитку подій, наприклад, у
тексті або фільмі. Робота за цією методикою передбачає передбачає значну долю фантазії
дітей. На початкових етапах роботи необхідно допомагати молодшим школярам,
використовуючи допоміжні запитання. Не можна нехтувати питаннями, що передбачають
передачу почуттів і настроїв героїв твору або свого власного. Це допомагає розкрити
відношення самої дитини до прочитаного або почутого. При цьому не можна оцінювати
припущення та думки учнів, а також висувати власні гіпотези. Вчитель повинен виступати
спрямовувачем думок дітей та їхнім наставником. Наприкінці важливо зробити висновки та
обговорити проблеми для того, аби учні набули необхідний досвід після отримання певних
знань;
• РАФТ – одна з кращих методик для аналізу й опрацювання літературних творів
художнього або наукового характеру, а також під час написання власних творів. Методика
полягає в тому, аби накреслити табличку на чотири стовпчики: роль, аудиторія, форма і тема.
Найскладніше у цьому обрати саме форму, в якій треба донести висловлювання. Учням 1-2
років навчання потрібна буде допомога вчителя, при цьому обираються найпростіші форми:
усне повідомлення, смс, лист, казка. Старші школярі зможуть попрацювати з більш
складними формами, вивченими під час навчання. Важливо звернути увагу дітей на те, що
форма висловлювання має найбільше значення, а тому її необхідно дотримуватися;
• коло Венна – одна з кращих методик для порівняння двох текстів, понять,
висловлювань, предметів та ін. Графічне зображення має вигляд двох кіл, що перетинаються
між собою. Кожне коло означає окреме поняття, а місце перетину – спільні властивості двох
понять. Ця методика може бути ефективною і цікавою на різних уроках;
• мозковий штурм – використовується на будь-яких заняттях у будь-якому дозуванні.
Вона допомагає систематизувати вже отримані знання та знаходити цікаві творчі рішення.
Графічне зображення має вигляд куща із центральним словом або поняттям, від якого
спрямовані рисочки або стрілочки із фактами про це поняття. Важливою умовою є
записування саме тих фактів, у яких діти впевнені. Здогадки чи асоціації не мають
відношення до «мозкового штурму». Цією методикою можна розпочати урок, доповнюючи
кущ новими знаннями наприкінці кожного етапу уроку. Якщо тема нова, необхідно дати
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спочатку якісь базові знання і поняття про неї. Найголовніше завдання «мозкового штурму»
– навчити дітей аналізувати й систематизувати отримані знання [5].
Яким же має бути урок з розвитку критичного мислення? Насамперед варто
зазначити, що технологія і методика проведення уроку з розвитку критичного мислення
залежить від багатьох факторів: навчальної дисципліни, типу, предметного наповнення і
дидактичних завдань уроку. Проте загалом такий урок традиційно складається з трьох
основних частин: вступної, основної та підсумкової. Звичайно ж, необхідно звернути увагу і
на основні методи, що найчастіше можуть бути використані на різних етапах навчального
процесу [4].
Виклик, або вступна частина уроку (тривалість 5-7 хвилин).
На першому етапі слід актуалізувати опорні знання, що виступають основою,
«фундаментом» для отримання наступних знань про різні поняття. Повертаючись до
засвоєного матеріалу, учні краще розуміють і більше цікавляться новою інформацією.
Головна функція цього етапу – мотиваційна. Під час вступної частини вчитель має
пропонувати учням методи й завдання, що дають їм змогу повторити вивчений матеріал,
виявити прогалини в знаннях, мотивувати до ознайомлення з новою темою та сформувати
позитивну оцінку нового. Під час уроку з розвитку критичного мислення важливою умовою
є надання можливості більше говорити учням. Вчитель при цьому виступає лише
мотиватором розумової діяльності учнів, провідником, стимулятором, уважним слухачем
дітей [1].
Під час вступної частини уроку учні повинні згадати те, що вже знають,
проаналізувати ці знання і підготуватися до опанування нових додаткових відомостей із
запропонованих тем. Всі ці завдання можна розв’язати за допомогою різних методів роботи.
Для вступної частини уроку найкраще підійдуть такі методи, як: асоціативний кущ, кластер,
мозковий штурм та ін.
Наведемо приклад першої частини уроку з природознавства на тему «Корисні
копалини, їх види».
Метод роботи: мозковий штурм.
Важливо: називати лише факти, а не здогадки або асоціації. Згадуємо все, що знаємо
про корисні копалини та записуємо навколо основного поняття у формі куща.

КОРИСНІ КОПАЛИНИ

Мал.1. Схема мозкового штурму «Корисні копалини»
Виклик завершується тим, що вчитель озвучує нову тему і результати, яких необхідно
досягти. Під час першого етапу важлива мотивація та стимуляція учнів до пізнавальної
діяльності та розуміння мети навчання.
Осмислення, або основна частина (тривалість до 30 хвилин).
Другий етап уроку з розвитку критичного мислення спрямований на організацію
активної пізнавальної діяльності: проведення досліджень із заданої теми, постановка питань,
пошук відповідей на цікаві запитання, осмислення отриманого нового матеріалу.
Головне завдання учнів – формувати знання і навички, а також власне ставлення до
теми.
Важливо, щоб учні під час основної частини уроку навчалися самостійно сприймати й
усвідомлювати новий матеріал, робити корективи в пропущених знаннях. Крім того,
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необхідно, аби учні працювали послідовно і під час розповіді вчителя, перегляду фільму чи
іншого виду робіт записували те, що незрозуміло, аби з’ясувати це в майбутньому. Під час
цього етапу перевага має надаватися активним видам самостійної чи групової пошукової
роботи, причому пошук має передувати обміну думками – це є обов’язковою умовою для
розвитку критичного, логічного і творчого мислення [2].
Найефективнішими під час основної частини навчального заняття вважаються
наступні методи роботи: читання (запитання, узагальнення) в парах; читання з визначенням
опорних слів; читання з маркуванням; «тонкі» і «товсті» запитання; РАФТ тощо [4].
Повертаючись до прикладу уроку з природознавства, пропонуємо попрацювати за
нестандартним для цієї дисципліни методом – РАФТ (роль, аудиторія, форма і тема). Поперше, необхідно поділити клас на 3 групи (за кількістю видів корисних копалин). Роздаємо
картки із завданнями та зразками корисних копалин.
Кожна група готується протягом 5-7 хвилин і презентує свої роботи, попередньо
обравши лідера групи.
Завдання: донести до учасників інших груп найголовніші відомості про свій вид
корисних копалин на прикладі зразка (важливо обрати правильну форму викладання
інформації).
Закінчивши роботу за технікою РАФТ, повертаємося до куща «мозкового штурму» і
доповнюємо його (за потреби).
Рефлексія, або підбиття підсумків (тривалість до 10 хвилин).
Цей етап уроку є найважливішим для розвитку критичного мислення в учнів. Під час
підбиття підсумків учні покращують свої вміння підсумовувати, викладати важливі складні
ідеї, коротко передавати почуття й уявлення про предмет досліджень, співвідносити та
пов’язувати нову інформацію зі своїми уявленнями і попередніми знаннями.
Саме тому основними завданнями третього етапу уроку є узагальнення,
систематизація (але не відтворення!) вивченого й рефлексія щодо процесу і результатів
навчальної діяльності. Важливо, аби учні подумали про те, що нового вони дізналися, чого
навчилися, запитали себе, що це для них означає, як це змінює їхнє бачення і як вони можуть
це використовувати в повсякденному житті.
Дієвими методами розвитку критичного мислення на цьому етапі уроку є сенкан,
«бортовий журнал», «шкала думок», дискусія, обговорення в загальному колі, Т-таблиця (за і
проти) тощо. Перш ніж використовувати ці методи роботи, можна запропонувати учням
відповісти на запитання:
1) Чи отримали ви сьогодні новий досвід? Який саме?
2) Що нового ви дізналися на уроці?
3) Про що ви хотіли б дізнатися більше?
4) Які думки, почуття викликала у вас ця робота?[4]
Приклад третьої частини уроку з природознавства.
Приклад №1. Сенкан.
(2 слова) Корисні копалини
(3 слова ― прикметники) Рудні Горючі Будівельні
(4 слова ― дієслова) Сплавляють Зігрівають Допомагають Будують
(5 слів ― висновок) Необхідні для життя та розвитку
Приклад №2. Т-таблиця
Учні висловлюють свої думки про корисні копалини. Спочатку записуємо у лівий
стовпчик Т-таблиці переваги видобутку корисних копалин, потім справа записуємо недоліки
цього процесу.
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Переваги
1.
2.
3.

Переваги та недоліки корисних копалин
Недоліки
1.
2.
3.

Таблиця 1.

Задля розвитку критичного мислення використовується дуже багато методів і
технологій. Визначити, які з них є найдієвішими неможливо через те, що кожен із них має
свої переваги на певних етапах роботи. Добір методів залежить від мети, завдань, змісту і
типу уроку та ін. чинників. Чим більше методів роботи на уроці опанує і зрозуміє
особливості їх ефективного застосування вчитель, тим ефективнішою буде робота учнів [3].
Зауважимо, що важливою передумовою для розвитку критичного мислення є аналіз
інформації з огляду на точність і правдивість обраних джерел, упередження дітей. Усе це
створює підґрунтя для вироблення в учнів власних суджень і, як результат – розвитку
критичного мислення [4].
Отже, побудова такого уроку повністю залежить від професійних компетентностей
учителя, навичок учнів і можливостей використання сучасних технологій. Вчитель виступає
провідником до знань, який має створити на уроці атмосферу позитивної та ефективної
взаємодії учнів, розуміти, які форми та методи роботи призведуть до кращих результатів
навчання в певних умовах та конкретному дитячому колективі. Та найголовнішою і
принципово важливою умовою для розвитку критичного мислення учнів є вміння самого
вчителя мислити критично [2].
Література:
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
КАК ОСНОВА ЖИЗНЕННЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Мухиддин Бафаев
преподаватель кафедры психологии
Ташкентский государственный
педагогический университет им. Низами (Узбекистан)
На современном этапе развития общества актуальной и приоритетной является
проблема «социально-психологические детерминанты формирования национальной
толерантности в условиях глобализации». В процессе исследования данной темы
исследования нами проведен анализ современного состояния исследования проблемы
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толерантности, в результате можно сделать вывод о том, что в настоящее время, не
существует общепризнанной классификаций видов толерантности, поскольку не выделены
единые основания для нее. В диссертационном исследовании нами систематизированы
данные о существующих подходах к классификации видов и критериев толерантности.
Целью данной публикации является представление авторской «классификации
проявлений толерантности: социально-психологический аспект» (М. М. Бафаев) для
формирования национальной толерантности как основы жизненных компетентностей
личности в условиях глобализации.
Соглашаясь (с разными исследователями данной проблемы) мы рассматриваем
толерантность как сложный, многоаспектный, многокомпонентный и неоднородный
феномен, который невозможно описать только в одном измерении. Отсутствие единого
общепринятого определения толерантности приводит к тому, что в теоретических подходах
и в ее диагностике в настоящее время используется принцип сопоставления
противоположностей: толерантность и интолерантность – негативное, враждебное
отношение к особенностям той или иной культуры, которое проявляется в различных
формах – от обычной невежественности до умышленного уничтожения людей.
В настоящее время, предпринимаются попытки упорядочить разнообразные формы,
функции, виды, критерии толерантности, этим вопросом занимаются многие исследователи
данной проблемы: В. А. Артемьева, А. Г. Асмолов, М. М. Бафаев, Е. И. Бойко,
Г. В. Безюлева, P. P. Валитова, Г. Н. Волков, Р. В.Габдреев, А. А. Глебова, Г. Д. Дмитриев,
А. В. Зимбули, О. С. Ионина, Ю. А. Ищенко, Е. Ю. Клепцова, Н. Г. Капустина, Г. С.
Кожухарь, И. В. Крутова, Ю. В. Кузнецова, Н. Ю. Лебедева, В. А.Лекторский, Н. Я.
Макарова, Л. Б. Можейкина, Е.П. Непочатых, В. В. Никандров, О. Б. Нурлигаянова, В. А.
Петрицкий, А. П. Садохина, О. Б. Скрябина, П. В. Степанов, О. А. Спицына, В. Ю. Хотинец,
О. А. Чебыкина и др. Они предложили использовать различные классификации
толерантности, которые нами систематизированы и представлены в публикациях автора, в
том числе, «Структура и критерии классификации толерантности» (М. М. Бафаев, 2019)
[1].
По результатам нашего исследования выяснилось, что эти критерии подходят для
самых разных групп, начиная от семьи и школьного класса и кончая обществом в целом. К
сожалению, они не всегда видны «невооруженным взглядом». Некоторые из них доступны
лишь подготовленным и заинтересованным наблюдателям [1; 2; 3].
Результаты этого анализа показывают, что в литературе отмечается широкое
разнообразие мнений авторов (представленных выше) о границах, структурных
компонентах, параметрах, индикаторах толерантности. Однако в настоящее время эти
подходы пока не только не совпадают, но и в целом трудно сопоставимы. Нам
представляется это закономерным на этапе становления новой научной области, каковой
является социальная психология толерантности. В литературе также отсутствует системное
описание разнообразных видов толерантности-интолерантности. В связи с этим мы
предлагаем обобщенную классификацию, в которой подразделяем компоненты, виды, типы,
уровни и формы проявления толерантности (Табл.1), а также собственную типологию
толерантности-интолерантности, основанную на сочетании обозначаемых многими авторами
трех структурных компонентов: аффективного, когнитивного, конативного [1].
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Таблица 2
Классификации проявлений толерантности: социально-психологический аспект
(за М. М. Бафаевым)
Классификации

Компоненты

Виды

Критерии

Составляющие

По аспектам социального
отношения (аттитюда)

Аффективный, когнитивный, конативный

По компонентам активности
личности

Потребности, мотивы, нормы, ценностные
ориентации, стиль деятельности,
личностный смысл, личностная и
социальная (групповая) идентичность

По видам различий

Межпоколенная, межполовая (гендерная),
межличностная, межкультурная,
межконфессиональная, профессиональная,
управленческая, социально-экономическая,
политическая толерантность

По субъектам толерантности Личностная, групповая
Типы

Уровни

Формы
проявления

По объектам толерантности

Личностная, групповая, а также
ситуативная (включающая толерантность к
неопределенности)

По уровням
функционирования психики

Психофизиологическая, психологическая,
социально-психологическая

По степени проявления

Низкая, средняя, высокая

По направленности
интолерантности

Гетероинтолерантность,
аутоинтолерантность

По степени открытости

Открытая, скрытая (латентная)

По степени осознанности

Неосознаваемая, осознаваемая,
декларируемая

В
современных
социально-экономических
условиях
реформирования
и
инновационного преобразования общества особое внимание в психологической науке
уделяют различным аспектам этнической толерантности. Рассматривают этническую
толерантность, как основное средство достижения гармонии отношений в
многонациональных обществах. По мнению Н. М. Лебедевой − это отсутствие негативного
отношения к иной этнической культуре, а точнее наличие позитивного образа иной культуры
при сохранении позитивного восприятия своей собственной (Г. Д. Дмитриев, 2008) [6, с. 67],
Н. М. Лебедева, В. Ю. Хотинец, А. А. Выскочил, Ю. А. Гаюрова [7].
В этнопсихологических исследованиях толерантность – это позитивное отношение к
группе с отличающейся культурой, религией. Этническая толерантность понимается как
отсутствие негативного отношения и наличие позитивного образа иной этнической культуры
при сохранении позитивного восприятия своей собственной (Т. Г. Стефаненко, 2002) [9]. В
этнопсихологических исследованиях отмечается, что если представители разных этносов
имеют сходный жизненный опыт, обладают территориальной близостью и взаимодействуют
друг с другом, то они более толерантны к другому этносу. Ценности культуры, в которой
живет индивид, установки на конструктивное или конфликтное взаимодействие могут

Інновації в освітньому процесі: 15
методологія, тенденції, технології
влиять на толерантность к представителям других этносов (Ю. А. Гаюрова, 2002) [7].
Свидетельством этого есть результаты исследования Центра изучения общественного
мнения «Ижтимоий фикр» (Республика Узбекистан), проведенные ими опросы
общественного мнения убедительно показали, что исторические, культурные ценности и
самобытные традиции сохранились в узбекистанском обществе и передаются из поколения к
поколению.
В
общественном
мнении
Узбекистана
преобладает
высокая
оценка
межнационального, гражданского согласия, толерантности, мира и стабильности.
Прогнозируется дальнейшее укрепление государства, тенденция усиления узбекистанской
государственной и гражданской идентичности, поддержка национальной стратегии
государства, консолидация всех национальных общин в единый народ Узбекистана,
соответствующего реалиям современного общества [8].
Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что избранная государством
стратегия, направленная на обеспечение мира и стабильности в Узбекистане, является
верной и дальновидной и находит поддержку у большинства его граждан. Годы
независимости страны убедительно подтверждают это.
Примечательно, что с годами увеличивается число тех, кто отмечает высокие
нравственные качества узбекского народа, широту его души (26,6% в 2007 г., 26,8% в 2008 г.,
36,5% в 2010г, 43,9% в 2013г.) и доброжелательность (27,3%, 15,0%, 31,7% и 39,9%
соответственно). Необходимо отметить, что и в 2018 г. узбекистанцы продолжают
подчеркивать доброжелательность узбекского народа к представителям других наций. В
национальном разрезе мнение о том, что согласие в узбекистанском обществе достигается
благодаря доброжелательности узбекского народа по отношению к другим нациям и
народностям, в большей степени, чем в целом по выборке, поддерживают туркмены (57, 9%),
таджики (40, 0%), киргизы (35, 7%), славяне (38, 0%) и другие народы (43, 7%) [2; 4].
Важными критериями определения межнационального согласия и стабильности в
обществе являются наличие в обществе религиозной толерантности представителей
различных религиозных конфессий и правильная гражданская позиция представителей
нетитульных наций.
Важными критериями определения межнационального гармоничного проживания
является соотношение в общественном мнении таких понятий, как «национальность» и
«гражданство». В данном опросе изучались три показателя, по которым можно судить о
гражданственности и патриотизме узбекистанцев:
• отношение к стране проживания, выражающееся в степени идентификации с ней;
• соотношение понятий «национальность» и «гражданство» в социальных
представлениях людей;
• эмоциональное осознание себя гражданином Узбекистана.
Обеспечивается в нашей стране уважительное отношение к языкам, обычаям и
традициям всех наций и народностей, проживающих на ее территории, создаются условия
для их развития:
Обучение осуществляется на 7 языках: узбекском, каракалпакском, кыргызском,
русском, казахском, таджикском, туркменском.
На 8 языках издаются журналы, на 10 языках – газеты.
Для повышения эффективности деятельности национальных культурных центров в
мае 2017 года образован Комитет по межнациональным отношениям и дружественным
связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Указ
Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию
Республики Узбекистан») [2; 3; 4].
Проблема толерантности не была бы столь актуальна в настоящее время, если бы не
была связана с деструктивными действиями, которые являются следствием нетерпимого
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отношения. В поликультурном пространстве может возникнуть как толерантное, так и
противоположное ему, интолерантное сознание (Г. У. Солдатова, 2001; Г. Олпорт, 2003 и
др.) [1]. Его проявления многообразны: этнонациональные конфликты, дискриминация
меньшинств, акты ксенофобии, особенно в отношении беженцев и мигрантов.
Отсутствие однозначно принятого определения приводит к тому, что изучение идет в
дихотомии «толерантность–интолерантность». «Толерантность» не равнозначна терпимости,
поскольку является категорией активной, она предполагает расширение круга личных
ценностных ориентаций за счет позитивного взаимодействия с другими культурами [10].
Таким образом, теоретико-методологический анализ исследуемой проблемы 1)
расширить терминологический аппарат, 2) сформулировать рабочее определение понятия
«толерантного сознания», которое нами рассматривается как обобщенное условное
обозначение системы установок, ценностных ориентаций, которое создает предпосылки для
установления межличностных отношений, характеризующихся открытостью, позитивным
эмоциональным восприятием партнера по взаимодействию, проявлением эмпатии по
отношению к поведенческим реакциям и ценностям, мировоззрению других людей.
Воздействуя на все эти факторы можно воздействовать на формирование толерантного
поведения в молодежной среде. Это позволит развивать социально-психологические
детерминанты формирования национальной толерантности с целью формирования
жизненных компетентностей личности в условиях глобализации.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Зайниддин Бозоров
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Одной из педагогико-психологических основ развития гражданской культуры у
студентов является система формирования гражданской культуры. Так как система,
дополняя закономерности, воспитательные взаимоотношения и направления процесса
формирования гражданской культуры, обеспечивает её связь с другими частями личной
культуры взаимоотношений определённой целостности, являясь основой в формировании
всестороннего совершенства личности. В действительности же понятие система разъясняет
упорядоченное органическое взаимоотношение и отношение, части которого организуют
определенную целостность и ядро элементов, выполняющих общие функции. Так как
система и части, которые организуют её, определяют развитие личного качества в системе
обеспечивания его целостности в направлениях педагогического явления. Отсюда, главной
задачей национальной педагогики в учебно-воспитательном процессе формирования
гражданской культуры студентов является умение направить многие её части в
формирование молодого совершенного поколения.
СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Экономическая
культура

Духовная
культура

Национальная
идеология

Нравственная
культура

Юридическая
культура
Философская
культура
Речевой

Экологическая
культура

Эстетическая
культура

Рис. 1. Система формирования гражданской культуры
Известно, что в природе, в обществе, даже органы в организме человека состоят из
частей, являясь одним целым, разъясняют содержание и сущность явления. В этой системе и
гражданская культура, состоящая из различных частей общественно-экономической и
культурной жизни, образует единую цельную систему.
На рисунке 1 представлено систему формирования гражданской культуры, которая
образует систему, которая состоит из нескольких видов культур.
Если охарактеризовать их в отдельности, можно прийти к следующим выводам:
экономическая культура, экономическое знание, экономическое сознание и экономическое
убеждение являются совокупностью практической деятельности и экономических
отношений. В гражданском обществе рационально организовано общественное
производство, если точно установить общественные отношения, тогда можно достичь
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намеченной цели. С этой точки зрения, экономическое сознание будет главным для граждан,
так как оно в общественном производстве оказывает практическую помощь в осознании
своего места гражданина, в рациональном использовании своих знаний и эмоциональных
чувств и оказывает практическую помощь с точки зрения эпохи в общественноэкономических отношениях.
Таким образом, обладание экономической культурой в общественном производстве
для студентов служит превращением знаний в убеждения, для социальной активизации
поведения, поступков, воспитания и является дополнением содержания гражданской
культуры в формировании у молодёжи активной гражданской позиции.
В ранее выдвинутой концепции первого Президента Республики Узбекистан И. А.
.Каримова нравственная культура граждан в процессе строительства гражданского общества
отмечена как важный фактор в частности, говорится «Восстановить морально-нравственные
и культурные достижения нашей страны, сохранить их, укрепить и развивать…
строительство государства, процесс экономического развития должна быть в полной
гармонии с моральным совершенством, с возвышенной нравственностью» [1, с. 52]. С этой
точки зрения формирование гражданской культуры студентов в связи с нравственной
культурой считается важным педагогическом явлением. Поэтому нравственная культура
каждого гражданина, каждого общества и любой национальности, проявляясь в поведении
людей, в здоровом образе жизни, в обычаях и традициях является совокупностью
установленных достоинств человека.
Такие критерии как нравственное сознание, нравственное воображение, нравственное
убеждение, гуманность, миролюбие, интернационализм, трудолюбие, преданность обычаям
и традициям, обобщая содержание нравственной культуры, составляют основу в
формировании гражданской культуры.
Патриотизм как основа гражданской культуры и осознание своей национальной
сущности считается важным критерием в системе гражданской культуры личности.
Патриотизм в качестве общечеловеческого достоинства помогает познать отношение
человека к своему родному дому, где выросло целое поколение, где считается священным
каждая треть земли, учит человека беречь её как зеницу ока, осознать национальную
сущность, историю, культуру, даёт понять такие человеческие качества как умение
гордиться национальными традициями, нравственным поведением, привычками и обычаями.
В этом смысле правовая культура должна стать привычкой граждан уважать
общественные законы, осознать, что она является общественным благом, быть с ней в
разумных отношениях, в совершенстве усваивать законы, подчиняясь каждой его статье,
непреклонно выполнять их, быть беспощадным к нарушителям закона. Это, в свою очередь,
считается обязанностью граждан перед народом, Родиной. Также ценность правовой
культуры заключается в тех средствах, которые разъясняют общественную демократию,
принципы справедливости, самые совершенные желания и надежды, блага многих граждан.
Гражданская культура с целью глубокого осознания реальной жизни, в общественноэкономическом развитии общества, природы, знаний человечества, устанавливает отношение
с философской культурой. Философская культура, которая считается корнем
методологической культуры, организуя естественный, научный, общественно-гуманитарный
центр знаний, служит на практике как бы инструкцией.
Философская культура в настоящее время с целью осознать способности лица
диалектически, творчески мыслить, понять свою сущность, повысить общественную
активность, глубоко изучить философские знания, является основой потребности, которой
следует эффективно пользоваться.
Для того, чтобы трудящиеся гражданского общества могли быть активными от
природы, чтобы быстро вступали в общественно-экономическое развитие, чувствовали
потребность в таких особенностях как ум, сообразительность, эрудированность в познании
самого себя, это и есть практическое влияние философской культуры. В философской
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культуре сконцентрировано множество мудрых мыслей, идей, которые существенным
образом превратились в жемчужину знаний. В этом смысле философская культура являясь
философской категорией, составляет основу знаний, мировоззрений, веры в жизни граждан.
В системе гражданской культуры личности эстетическая культура имеет своеобразное
значение, так как она связана с эстетическим сознанием, с точки зрения, закономерности
красоты и является основой в реальной действительности. Следовательно, эстетическая
культура, будучи частью общей культуры считается силой, способной осознать красоту
жизни, общественного развития, быта, труда, искусства с целью превращения её в свой
идеал.
Принятое в науке, с целью глубокого изучения особенностей эстетической культуры,
выделяются такие структурные части как эстетическое сознание, эстетическое
представление, эстетическое отношение в труде, в обществе, в культуре. Эстетическое
сознание связано с социальной структурой общества и с общественной практикой. Оно
имеет большое значение в системе формирования национальной идеологии и служит
поиском для людей определенной структуры.
Ввиду того, что эстетическая культура чаще всего проявляется в искусстве, в труде, в
быту, посредством эстетического знания граждане учатся разуму на основании прекрасных
законов действительности.
В условиях формирования совершенного поколения, строительства гражданского
общества становятся гармоничными межличностные отношения и, чтобы защитить
окружающую природу, которая вокруг нас, в сознании людей развивается возвышенное
чувство экологической культуры.
Экологическая культура оказывается одним из важных частей гражданской культуры
и исходя из своеобразных особенностей её формирования в высших учебных заведениях
организовываются занятия в форме дискуссий «Эрудированные и проницательные»,
«диалоги-лекции», используются такие интерактивные методы как «Разумная атака», «Атака
мыслей», «Дискуссия», «Ажурная пила», «Кластер», «Синквейн», основанные на передовых
педагогических технологиях обучения. На основе экологической культуры гражданскую
культуру студенческой молодёжи выявят результаты наших исследований.
Немаловажное значение в системе формирования гражданской культуры имеет
национальная идеология, как подчеркивалось выше, основной смысл гражданского
общества – свобода, активность, самостоятельность мировоззрения, она является
культурным обществом трудящихся, которому дано гарантированное право управления. Это
общество состоит из убежденных людей, у которых подход к своим обязанностям активный,
разумно-проницательный, основательный, созидательный, ответственный, с любовью и
преданностью к Родине и народу. С этой точки зрения гражданская культура личности
гармонична с национальной идеологией, так как идеология независимой нации превосходит
идеологию политических партий и идеологию общественных групп, она считается
ценностью, которая обеспечивает свободную жизнь граждан, сама определяет свои мечты,
надежды, стремления в будущее. При формировании гражданской культуры у студенческой
молодёжи с помощью национальной идеологии учебный предмет «Идея национальной
независимости: основные понятия и направления» занимает одно из важных мест. Этот
предмет по своей сущности и содержанию, философской, общественно-политической
направленности нацелен на идеи развития Родины, сохранение мира в стране и благополучие
народа, сотрудничества в обществе, религиозного безразличия, межнациональной дружбы и
равенства, сознательного усвоения их студентами.
С общественно-экономическими, демократическими изменениями жизни людей,
опираясь на свои силы, способности, самостоятельное мышление, возможности, борясь за
равенство, братство, свободу личности можно построить гражданское общество. Для этого
со школьной скамьи необходимо воспитывать морально-устойчивую, культурную молодёжь.
Ибо «Моральная культура» в соответствии с новыми материальными потребностями и
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требованиями, новой техникой и технологиями считается философски-педагогическим
явлением, которое направлено на формирование качественной, инициативнопредприимчивой личности учащихся.
На самом деле, выразительная и сладкая речь делает деятельность каждого
специалиста, руководителя плодотворной. Правильно использованная основа, соблюдение
своеобразных критериев, использование в речи пословиц, крылатых выражений, точность
мысли, направленное говорящим к слушателю, воспитывает в человеке вежливость. Поэтому
высшее учебное заведение, которое готовит студентов в качестве будущих специалистов,
ставит целью поднять на высокий уровень культуру речи, закладывая тем самым основу для
формирования их гражданской культуры. Так как речь в качестве зеркала отражает культуру
гражданина, украшая разум, сообразительность, изящество.
Своеобразная особенность культуры речи состоит в том, что она воспитывает в
человеке сознательное соблюдение языковых законов и правил, учит правильному чтению и
произношению, содержательно, целесообразно и понятно излагать мысли на письме.
Следовательно, культура речи считается важным средством в формировании у студенческой
молодёжи разума, соображения, сознания, мышления, воли, знаний, справедливости [2,
с. 104].
В системе гражданской культуры личности культура речи также приобретает важное
значение. Проявляясь в форме языка, слова, мышления, речи, среди людей устанавливаются
отношения и на этой основе приобретаются такие достоинства как вежливость, ласковое
слово, доброта, эрудированность, ораторское искусство. Культура речи служит для поднятия
гражданской культуры личности на требуемый уровень, а также является частью общей
культуры в соответствии с правилами литературного языка, даёт возможность точного,
свободного, выразительного и доступного объяснения. Культура речи, связанная с
культурным уровнем человека, требует высокого уровня владения богатством слова,
богатством словаря, орфографическими навыками, грамматикой, орфоэпией, своеобразными
особенностями речевых методов.
Рассмотренные нами структурные части культуры, в системе гражданской культуры,
в качестве общественного события охватывают различную деятельность человека и
отражают характерные особенности, поэтому гражданское общество при формировании
гражданской культуры трудящихся служит для осуществления сотрудничества.
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Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами.
г. Ташкент, Республика Узбекистан
Сегодня интеграция науки, образования и производственного процесса является одним
из самых важных условий для вхождения Узбекистана в число самых развитых государств
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мира. Для этого у Узбекистана есть все необходимые ресурсы, научно-практический
потенциал и возможности.
В целях определения приоритетных направлений системного реформирования высшего
образования в Республике Узбекистан, поднятия на качественно новый уровень процесса
подготовки самостоятельно мыслящих высококвалифицированных кадров с современными
знаниями и высокими духовно-нравственными качествами, модернизации высшего
образования, развития социальной сферы и отраслей экономики на основе передовых
образовательных технологий утверждена Концепция [1] развития системы высшего
образования до 2030 года, где в рамках концепции утверждены более 70 целевых
показателей, которые планируется достичь к 2030 году. Среди них увеличение охвата
выпускников высшим образованием с текущих 20% до 50%, числа негосударственных вузов,
в том числе на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), – с 5 до 35, охват
кредитно-модульной системой – с 2% до 85%.
В числе основных задач концепции – развитие ГЧП и повышение уровня охвата
высшим образованием более 50% выпускников на основе открытия в регионах
государственных и негосударственных вузов и создания здоровой конкуренции.
Сегодня, в эпоху информационного общества, ни у кого не остается сомнений, что
именно по тому, насколько широко внедряются достижения научно-технического прогресса,
наукоемкие технологии, какова профессиональная подготовленность кадров, определяется
уровень развития страны, ее успех в той или иной сфере на мировой арене. Главной целью и
движущей силой реализуемых в республике преобразований является гармоничное развитие
и благосостояние человека, создание условий и действенных механизмов реализации
интересов личности. Особенностью национальной модели системы образования является
непрерывность образования населения. Каждый человек имеет возможность получения
знаний, профессиональных навыков и специальностей на протяжении всей своей жизни.
Функционирование системы непрерывного образования обеспечивается на основе
государственных образовательных стандартов, преемственности образовательных программ
различного уровня и включает в себя следующие виды образования: дошкольное; общее
среднее; среднее специальное, профессиональное; высшее; послевузовское; повышение
квалификации и переподготовка кадров; внешкольное образование.
Фундаментальные принципы, целевые установки государственной образовательной
политики, ее направленность на личность, воспитание современного поколения определены
в «Национальной программе по подготовке кадров», утвержденной законом Республики
Узбекистан (1997). Программа предусматривает реализацию национальной модели
подготовки
кадров,
создание
социально-экономических,
правовых,
психологопедагогических и иных условий для формирования всесторонне развитой личности,
адаптации к жизни в современном изменяющемся обществе, осознанный выбор и
последующее освоение образовательных и профессиональных программ, воспитание
граждан, сознающих свою ответственность перед обществом, государством и семьей.
Вопросы образования для устойчивого развития отражены в Национальной стратегии
устойчивого развития (1998), «Концепции образования в целях устойчивого развития
Республики Узбекистан» (2011), национальном плане действий в рамках программы
«Образование для всех» (2003-2015), реализуемой при содействии ЮНЕСКО.
В системе образования, на всех её ступенях интеграция означает реальную, а не
декларируемую возможность минимально ограничивающей альтернативы для детей,
подростков, молодёжи с проблемами в развитии – обучение или в специальном
образовательном учреждении, или, с равными возможностями, в образовательном
учреждении общего вида, например, в учреждениях общего среднего образования.
Сегодня это уже мировой процесс, в который вовлечены все высоко развитые страны.
Такой подход, как отмечают исследователи, к образованию детей с особыми нуждами вызван
к жизни множеством причин различного характера. Совокупность их можно обозначить как
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социальный заказ общества и государства, достигших определённого уровня
экономического, культурного и правового развития. Интеграция определяется как
закономерный этап развития системы специального образования, связанный в любой стране
мира, в том числе и в Узбекистане, с переосмыслением обществом и государством своего
отношения к людям с ограниченними возможностями, с признанием их прав на
предоставление равных с другими возможностей в разных областях жизни, включая
образование.
В педагогике постоянно наличествуют два направления: технократическое
(авторитарное) и гуманистическое (личностно ориентированное), при этом укорененность в
практике первого значительно сильнее. Спорадически происходило усиление внимания к
вопросам гуманизации, а на протяжении последних 15—20 лет оно достаточно устойчивое.
Гуманизация образования большинством исследователей понимается как создание
условий, направленных на раскрытие и развитие способностей человека, его позитивную
самореализацию, в основе чего лежит уважение к человеку и вера в него, определение целей,
содержания, организации и средств его жизнедеятельности, а также характер взаимодействия
с окружающими людьми, в целом — средой.
Согласно культурно-исторической концепции Л.С. Выготского, личность является
участником историко-эволюционного процесса, выступает носителем социальных ролей и
обладает возможностью выбора жизненного пути, в ходе которого ею осуществляется
преобразование природы, общества и самой себя [6].
По мнению А.В. Брушлинского, гуманистическая трактовка человека как субъекта
противостоит пониманию его как пассивного существа, отвечающего на внешние
воздействия (стимулы) лишь системой реакций, являющегося «винтиком» государственнопроизводственной машины, элементом производительных сил, продуктом (т.е. только
объектом) развития общества [5]. В традиционной педагогике именно таким пониманием
человека (как объекта) определялись цели и задачи образования, методы и приемы обучения,
понимаемого как воздействие.
С позиций гуманистической парадигмы не может быть одного источника
целеполагания, их, как минимум, три: общество, обучающийся, преподаватель, а можно
предложить боле дробное деление. Ю.К. Бабанский и др. [3,] предложили многоступенчатое
построение целей, среди которых особо выделяются: цель общесоциальная (для общества);
цель институциональная (для вуза, школы, семьи и т.п.); цель функциональная (для разных
аспектов процесса обучения); цель ситуационная. На каждом этапе (ступени) цели
уточняются и конкретизируются.
Цели являются источником мотивации к обучению и должны быть приняты учениками
и студентами. Это означает, что цели должны либо совпадать с их целями, либо быть
поставленными совместно с педагогом в ходе учебной деятельности, либо в ходе
определенной работы по социализации и т.д. должны стать легитимными для учащихся
(например, общесоциальные цели).
Цели при гуманистическом подходе полнее совпадают с целями личности в
подростковом и молодом возрасте, которому присущи специфическая социальная
активность, усвоение норм и ценностей взрослого мира, настойчивое самоопределение,
несущее осознание себя в обществе, учет своих возможностей, формирование
мировоззренческих позиций и оценочных представлений об окружающем мире и людях.
Главная цель процесса обучения при гуманистическом подходе — развитие личности —
изменяет взгляд на старшеклассника или студента, позволяет при сохранении его прежнего
зависимого по объективным причинам статуса и невозможности всегда действовать по
своему усмотрению (но стремлении к самостоятельности) дать ему ощущение принятия
решений, значимости его роли, влияния его личности на процесс обучения.
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Формирование
готовности
студентов
к
профессионально-педагогическому
самообразованию осуществляется в условиях учебно-воспитательного процесса в вузе.
К вопросу оказания помощи студентам в их учебно-самообразовательной деятельности
обращались Ю.К. Бабанский, Л.Н.Баренбаум, Е.Л. Белкин, Р.С. Гарифьянов, А.К. Громцева,
М.С.Дмитриева, Л.В. Жарова, И.И. Ильясов, Г.М. Коджаспирова, Г.И.Купцова, Н.А.
Половникова, Г.Н. Сериков и др. В некоторых работах говорится о педагогическом
руководстве самообразованием студентов (или обучающихся).
Другие исследователи оперируют термином «управление», третьи, не используя
специальных терминов, говорят о деятельности учителя, преподавателя, способствующей
формированию умений самообразовательной деятельности в педагогическом процессе.
Особенно подробно представлены различные методики, эвристические предписания и
советы по планированию самостоятельной (в том числе самообразовательной) деятельности.
Так, в монографии А.К. Громцевой содержатся рекомендации «Учись рационально работать
с дополнительными заданиями», «Учись всегда рационально организовывать свою работу».
Другие авторы приводят методические приемы организации самостоятельной работы
студентов, в частности «приемы самоконтроля результатов учения и самообразования» [2].
В учении студента отчетливо выделяются те же компоненты познавательной
деятельности, что и в самообразовании. В широком плане самообразование отличается от
процесса обучения тем, что познавательная деятельность управляется не преподавателем, а
самим студентом. В связи с этим наращивание управленческих функций студентов в
познании является непременным условием их готовности к самообразованию. Так некоторые
ученые (Г.А. Омарова) предлагают студентам уже с первого курса обучения принимать
участие в определении своего образования с учетом признания, склонностей, что
обеспечивает возможность углубленной работы над собой. Участие студентов в определении
содержания учения стирает грань между обязательными и добровольными видами познания.
Если обязательная работа будет для студента значимой, то она может продолжаться по
собственному побуждению вне стен вуза. Доступные для студента темы вообще могут быть

24 Інновації в освітньому процесі:
методологія, тенденції, технології
предложены для самостоятельного изучения. При этом студент должен выступить как
самостоятельный организатор своей познавательной деятельности: определить виды своей
работы, литературу, приемы выполнения работы, объем самоконтроля. Пройти весь путь
решения творческой задачи – от момента зарождения творческого замысла до его
воплощения в материальном продукте, позволит задание по созданию библиографического
списка, аннотации, реферата, обзора, таблицы, резюме, рекламного представления
аналитической справки, диаграммы, рецензии. Многократный пройденный путь
отрабатывает данные навыки в изменяющихся обстоятельствах, способствует развитию
способности быстро и точно прогнозировать, планировать и корректировать познавательные
действия на любом этапе информационных процессов (поиск, хранение, переработка,
распространение).
Исследование А.С. Лынды посвящается выявлению педагогических основ
формирования самоконтроля (т. е. одному из аспектов подготовки к самообразованию)
обучающихся. Наряду с этим составляются рекомендации, которые обеспечивают
тренировку осуществления студентами самообразования в непосредственном контакте с
преподавателем в рамках педагогических процессов. Предполагается также, что студенты
при осуществлении ими самообразования также могут получать консультации
преподавателя. В этом случае преподаватель исполняет роль «научного» руководителя,
консультанта, помощника. Основные же роли принадлежат студентам, которые
осуществляют самообразование для удовлетворения профессиональных потребностей.
Т.Е. Климова считает, что целесообразно говорить о руководстве подготовкой
будущего учителя к указанной деятельности, связывая ее с творческим характером
профессионально-педагогической деятельности [4].
Современные педагогические технологии (технология критического мышления,
диалогические технологии, рейтинго-модульная технология, информационные технологии,
дистанционные технологии, портфолио достижений, кейс-стадии) обеспечивают смещение
центра тяжести на самообразовательную деятельность.
Большая роль в актуализации готовности к самообразовательной деятельности
отводится активным методам обучения, внесению поискового, проблемного начала в
учебный процесс (Г.С. Закиров, Л.А. Земскова и др.).
1. Целью самообразования исследователи указывают: – приращение личностного
знания; приращение образованности; совершенствование личностных качеств; рост уровня
готовности личности к самообразованию.
Отметим, что некоторые из названных целей имеют общие показатели их достижения.
Так, характеристиками готовности к самообразованию служат: эмоционально-личностный
аппарат самообразования; знания, усвоенные личностью; умения работать с источниками
информации или «познавательные умения»; организационно-управленческие умения.
Составляющими образованности является осведомленность, сознательность, действенность,
умелость. «Знания» входят в состав обеих характеристик. «Личностные» же качества
обладают общими показателями с «эмоционально-личностным аппаратом самообразования».
По мнению психологов, образ результата является основным системообразующим
фактором профессионализма, процессов самоорганизации, самоконтроля, связанных с
самосовершенствованием.
Таким образом, цель педагогического самообразования студентов – рост их готовности
к
самообразованию
(как
условие
личностного
и
профессионального
самосовершенствования).
2. В соответствии с целью выделяются следующие задачи педагогического
самообразования студентов:
– формирование направленности личности на самообразование и потребности в нем;
– формирование умений самообразования в различных аспектах профессиональной
деятельности, включая исследованные аспекты;
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– формирование умений организации самообразования;
– формирование умений студентов входить в рефлексивную позицию на всех этапах
самообразования в педагогической деятельности.
3. Содержание самообразовательного материала преимущественно относится к
вариативным разделам образовательной программы.
Среди вопросов, выносимых на самообразование, предлагаются либо дополнительные
вопросы, либо вопросы, изучаемые учащимися из основных разделов, но с опережением
графика их изучения, либо вопросы также из вариативных дополнительных разделов
образовательной программы, связанные с проведением исследовательской работы. В первом
случае результатом самообразования будут личностные, субъективные знания. В последнем
случае возможно приращение как личностного, так и объективного, общенаучного знания.
4. Вопросы о формах и методах образования и, в частности, самообразования
достаточно полно разработаны в педагогике. Самые распространенные формы и методы,
применяемые в вузах, – это «круглый стол», «мозговой штурм», «телемост», «прессконференция», «научная конференция», «блиц-игры» и многие другие. Данные формы
самообразовательной деятельности в рамках учебно–воспитательного процесса, являясь
активным способом ее реализации, эпизодичны и могут быть не связаны с личностными и
профессиональными потребностями каждого из ее участников.
Педагогическая практика в рамках учебно-воспитательного процесса, носит поэтапный
характер (3, 4, 5 курсы) и может обеспечить условия совершенствования студента в
самообразовательной деятельности. В силу того, что во время педагогической практики
педагогами вуза и учителями школ осуществляется методическое руководство студентами
[5, с. 82–87].
Методическое содействие педагогическому самообразованию студентов – это
деятельность педагогов (методистов) в процессе практики по оказанию всех видов помощи
студентам в осуществлении педагогического самообразования, по созданию условий для
повышения уровня их готовности к данному виду деятельности при удовлетворении личных
и профессиональных потребностей.
Таким образом, обращение к педагогической практике как средству формирования и
развития готовности к профессиональному самообразованию, развития и саморазвития
личности будущего педагога продиктовано следующим:
1) профессиональная подготовка педагога не заканчивается в стенах вуза, она
продолжается на протяжении всего периода профессиональной деятельности; непрерывность
профессионального образования педагога является необходимой предпосылкой развития его
творческих способностей, интегративным элементом его жизнедеятельности и условием
постоянного развития индивидуального педагогического опыта; рост профессионального
мастерства и педагогической культуры будущих педагогов идет более интенсивно, если
личность занимает позицию активного субъекта деятельности, если практический
индивидуальный опыт осмысливается и соединяется с социальным и профессиональным
опытом;
2) достижение указанных целей возможно через включение в практическую
деятельность;
3) процесс подготовки будущего преподавателя к педагогическому самообразованию
носит поэтапный характер и предусматривает постепенное продвижение студентов с одного
уровня деятельности на другой; использование специальной программы позволит сделать
этот процесс управляемым.
Практика в учебном заведении способствует формированию готовности студентов к
педагогическому самообразованию, т. е. формированию направленности на педагогическое
самообразование, умений педагогического самообразования, умений составлять и
реализовывать авторскую программу педагогического самообразования, рефлексивной
позиции на всех этапах педагогического самообразования [1].
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С позиций системного подхода все звенья педагогической практики должны
максимально стимулировать проявление всех компонентов самообразовательной
деятельности в их единстве. Реализация рефлексивно-деятельностного подхода предполагает
развитие умения педагога входить в активную исследовательскую позицию по отношению к
своей деятельности и к себе как ее субъекту с целью критического анализа, осмысления и
оценки ее эффективности для саморазвития и развития личности студента.
Личностный смысл студент может обрести лишь сам на основе собственного
исследования педагогической ситуации, ее связей с потребностями. Это возможно и реально
только в практической деятельности. В связи с этим при организации педагогической
практики, включающей самообразовательный компонент, необходимо, чтобы каждая
учебно-профессиональная задача выступала как исследовательская в контексте значимой
проблемной ситуации. Особым результатом практики должен стать рефлексивно
осмысляемый опыт профессионально-педагогической деятельности.
На первом этапе предполагается формирование направленности на педагогическое
самообразование. Первый этап – формирование у студентов умений выявлять, анализировать
педагогическое самообразование преподавателя: ознакомление студентов с его социальными
и научными предпосылками, основными понятиями; введение в самообразовательную
деятельность педагога, интерпретация альтернативных подходов к ее организации;
совершенствование системы профессионального самопознания при освоении основ
педагогического самообразования. На данном этапе (первая учебная практика) происходит
общая
ориентация
студентов
в
педагогическом
самообразовании,
создается
информационный фон, актуализируются школьные проблемы и потребности, формируются
цели самообразования, образ будущей профессиональной деятельности, формируется
позиция будущего педагога как система его взглядов и установок в отношении
самообразования на основе педагогической рефлексии.
Учебная практика, направленная на первичную профессиональную адаптацию в
условиях школы и формирование готовности студентов к участию в педагогическом
процессе, может выполнять перспективную функцию – готовить почву для педагогического
самообразования в последующих практиках 4 и 5 курса.
Важным этапом в развитии мотивационно-ценностного отношения к педагогическому
самообразованию является включение студентов в самообразовательную деятельность.
Реализации этого фактора способствует подготовка к учебной практике, которая моделирует
структуру самообразования. При этом большое значение имеет первичная установочная
конференция, где студенты индивидуально определяют вид своей деятельности в подготовке
к предстоящей педагогической практике. Это может быть углубленное изучение психологии
личности и коллектива с индивидуальным подбором необходимых методов диагностики и
коррекции психических процессов и поведения личности, подготовка к внеклассному
мероприятию с изготовлением необходимых средств и др.
На втором этапе осуществляется формирование умений педагогического
самообразования. Второй этап – развитие индивидуального стиля деятельности; овладение
основами методологии педагогического исследования; умение видеть педагогические
проблемы; поиск и анализ альтернативных решений, умение продуктивно решать
профессионально-педагогические задачи; комбинирование ранее усвоенных способов
деятельности в новой педагогической ситуации; рефлексия на педагогическое
самообразование. Данный этап представляет практическую работу студентов по реализации
самообразования в педагогической деятельности.
На третьем этапе происходит формирование умений составлять и реализовывать
авторскую программу педагогического самообразования.
Третий этап – освоение технологии самообразовательной деятельности, составление
авторской программы педагогического самообразования (как коллективной, так и
индивидуальной), анализ и прогноз дальнейшего развития самообразования, трудностей его
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осуществления, рефлексия на профессионально-педагогическое самообразование [3, с. 2052010].
Подводя итог теоретическому анализу особенностей развития готовности
самообразованию, можно говорить о том, что при развитии готовности необходимо
формулировать и понимать цели и задачи самообразования, а также особенно важным
является определение уровней готовности к самообразованию.
Работа по самообразованию предполагает деятельность, направленную на поиск, отбор
и анализ информации, необходимой для решения профессиональных задач. Осуществление
данной деятельности невозможно без сформированности способности и готовности работать
с информацией из различных источников; изучать научно-техническую информацию,
отечественный и зарубежный опыт в области педагогической деятельности;
систематизировать и обобщать информацию; критически воспринимать информацию, ее
анализировать и синтезировать; использовать информационные технологии и базы данных в
профессиональной деятельности.
И так самообразование – это целенаправленная личностно и профессионально значимая
познавательная деятельность, регулируемая самим субъектом, характеризующаяся
осознанностью, систематичностью, самостоятельностью, креативностью, рефлексивностью.
В составе готовности к самообразованию важное место занимают оценочнорефлексивный компонент, который выражает ответственность личности за свои действия,
уверенность в себе, настойчивость в достижении цели, склонность к самоанализу и
самосовершенствованию.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ
В ПРОЦЕСІ ІНКЛЮЗИВОГО НАВЧАННЯ
Олена Ганчу
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н. Лунгу Л. В.
Обдаровані люди необхідні будь-якому суспільству, завдання якого полягає у
визначенні та розвитку їх здібностей, оскільки не кожен обдарований може впоратися з цим
самостійно. Стрімкий розвиток нових технологій призвів до зростання потреби в людях, що
володіють нестандартним мисленням, здатних вносити новий зміст у виробниче і соціальне
життя, вміють ставити і вирішувати нові завдання. Уже в початковій школі можна побачити
учнів, яким не цікава робота тільки зі шкільним підручником, їм потрібні поглиблене
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вивчення дисциплін, відкриття нових горизонтів і складні завдання. Така поведінка свідчить
про обдарованість дитини. Обдарованість – це не механічна сукупність здібностей, а нова
якість, яка народжується у взаємовпливі і взаємодії компонентів, які в неї входять [1, с. 90].
Обдарованість дає можливість досягнення успіху, а не забезпечує успіх в будь-якій
діяльності. Людині необхідно володіти певною сумою знань, умінь і навичок, щоб успішно
здійснювати той чи інший вид діяльності. Обдарованість може бути спеціальної (до одного
виду діяльності) та загальної (до різних видів діяльності) [2, с. 32]. Спроби виробити єдине
розуміння обдарованості робилися в різних країнах. Обдарованість визначається через
досягнення, які вже продемонстровані або тільки будуть виявлені в майбутньому. В цілому
дане визначення відображає суть явища, проте не прояснює, про які саме «яскравих,
очевидних» або «видатні досягнення» йдеться [3, с. 28].
Школа, яка орієнтована на розкриття індивідуальних можливостей кожної дитини, не
може не враховувати той факт, що за час навчання знижуються вихідні показники творчого
розвитку і мотивації до навчання. І якщо сьогодні не буде вжито заходів щодо задоволення
інтелектуальних і творчих запитів учнів, то виникне серйозна небезпека втратити найцінніші
якості дитини – «відкритий розум і гнучкий інтерес дитинства» [4, с. 42]. Обдарованість є
системна якість особистості, що розвивається протягом життя й яка визначає можливість
досягнення людиною на основі його особливостей (інтелектуальних, культурних,
психофізіологічних) більш високих, неабияких результатів в одному або декількох видах
діяльності порівняно з іншими людьми.
Обдарованість є поєднанням в людині декількох здібностей до різних видів
діяльності, які дозволяють їй значно краще за інших виконувати поставлене завдання. Так,
обдарований учень може бути здатним в декількох дисциплінах, показувати результати, що
значно перевершують результати діяльності його однолітків. Він може часто ставати
переможцем олімпіад, учасником науково-практичних конференцій. Обдарованість дозволяє
створити умови для отримання в майбутньому успіху в певному роді діяльності [5, с. 24].
Видатні здібності в певній сфері діяльності, що дозволяють людині мислити
нестандартно, застосовувати різні комбінації методів і способів діяльності, досягати високих
результатів лежать в основі поняття «талант». Талановитою може стати кожна людина, що
має глибокі знання, вміння, навички і при цьому творчо підходить до роботи, працьовитий,
тому ми говоримо про талановитих вчителів, лікарів, політиків, керівників, художників,
письменників і багатьох інших. Геніальність – це вищий рівень розвитку здібностей, що
дозволяє не тільки досягати значних результатів в якійсь діяльності, але і створювати щось
принципово нове: закон, теорію, школу, напрямок і ін. Генії відкривають нові шляхи в
області наукових досліджень, мистецтві, виробництві. У своїй діяльності вони значно
випереджають час, створюють шедеври, значення їх діяльності не обмежується рамками
однієї країни. Їх відкриття важливі для всього людства [4, с. 33].
Робота з обдарованими дітьми припускає комплексний підхід з використанням
накопиченого досвіду як з області педагогіки, так і психології. Вивчення психології
особистості, клінічної психології дозволяє виявити приховані особливості особистості, на
практиці здійснити індивідуальний підхід і домогтися більш якісних результатів. При цьому
передбачається використання не тільки психологічних тестів, але і більш сучасних методик,
наприклад тренінгів. Слід вивчати різні здібності обдарованої особистості з точки зору
психології, виділяти загальні якості, що відповідають вимогам багатьох видів діяльності, і
спеціальні якості, які відповідають більш вузькому колу вимог професійної діяльності.
На сучасному етапі розвитку системи освіти викликає складності робота з дітьми в
інклюзивних класах, до якої й належать обдаровані діти. Дана нестандартна категорія дітей,
незважаючи на удаване благополуччя, часто зустрічається в процесі свого розвитку з рядом
додаткових труднощів (в порівнянні з однолітками), що вимагає особливої організації роботи
з ними [3].
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В процесі розгляду питань обдарованості дослідники стали вивчати різні її види.
Відповідно до сучасних концепцій, обдарованість являє собою клас спеціальних проявів
здібностей дитини. У практичній діяльності можна виділити академічну, інтелектуальну
обдарованість, обдарованість в різних видах творчої діяльності, спортивну та
організаційну [1]. У художній обдарованості дослідники виділяють хореографічну, музичну,
вокальну, сценічну, літературну, образотворчу обдарованість.
Системна робота з обдарованими учнями надзвичайно актуальна для сучасного
суспільства. У зв’язку з цим, необхідно створювати умови для виявлення і супроводу
обдарованих школярів в освітніх організаціях, забезпечувати створення ефективної системи
роботи освітньої установи з обдарованими дітьми. Зусилля освітніх організацій повинні бути
спрямовані на задоволення особливих освітніх потреб, пов’язаних з поглибленої предметною
підготовкою, а також супроводом особистісного розвитку обдарованої дитини [4].
Незважаючи на увагу вчених і педагогів-практиків до проблеми роботи з обдарованими
школярами, далеко не завжди цей напрям роботи в загальноосвітніх організаціях
представлено системно і охоплює не тільки область розвитку спеціальних здібностей, але і
сферу соціального розвитку обдарованих, оцінює успішність вирішення ними вікових
завдань соціалізації. Робота в загальноосвітніх організаціях з обдарованими дітьми часто
спрямована переважно на розвиток здібностей в цікавій для дітей областях діяльності [2].
Навчальні програми і сам навчальний процес навчання в школах орієнтовані на формування
високопідготовленого учня в області відповідної обдарованості дитини. Це вимагає
організації спеціальної роботи з даними дітьми, що не завжди відбувається на практиці [5].
Особливою сферою для самореалізації та саморозвитку обдарованих дітей виступає система
додаткової освіти. Менша регламентованість діяльності і різноманітність її форм
привертають обдарованих школярів [6]. Індивідуальна робота педагога в організаціях
додаткової освіти дозволяє задовольнити запити будь-якої дитини, викоритовуючи потенціал
і їх вільний час.
Організація додаткової освіти дітей створює стартові можливості кожної дитини,
надає допомогу і підтримку обдарованим і талановитим учням, піднімаючи їх на новий
рівень індивідуального розвитку. Це дає можливість створити індивідуальну ситуацію успіху
для дитини, порівняти свої успіхи з успіхами інших, побачити шляхи вдосконалення та
перспективи, закріпити своє прагнення до перемог [2]. Однак вирішення соціальнопедагогічних завдань ускладнене в умовах сучасної системи додаткової освіти.
Загальноосвітня організація, як правило, зорієнтована на розвиток здібностей і успішність
обдарованого школяра, тоді як сфера додаткової освіти в більшій мірі сприяє соціальному
розвитку і самовизначення дитини. В абсолютній більшості педагоги шкіл зорієнтовані на
освітні результати, тоді як педагоги організацій додаткової освіти, разом з участю і
перемогами в конкурсах і олімпіадах прагнуть до формування навичок спілкування і
взаємодії обдарованих дітей.
Робота з обдарованими дітьми в сучасних освітніх умовах здійснюється в більшості
освітніх організацій. Однак, як показують результати опитування, є відмінності в підходах до
її змісту і наповненню, а також в цільових орієнтирах соціально-педагогічної роботи.
Безсумнівно, що проводиться робота впливає на успіх рішення обдарованими дітьми вікових
завдань соціалізації.
Отже, при роботі з обдарованими дітьми в організаціях загальної та додаткової освіти,
забезпечуючи соціально-педагогічну роботу, необхідно: створювати умови не тільки для
індивідуального розвитку здібностей обдарованої, але і його соціального розвитку,
організовувати позакласний та позанавчальний процес таким чином, щоб в ньому
здійснювалося гармонійне безконфліктне спілкування з однолітками, створювалася система
конструктивної взаємодії з батьками та педагогами; удосконалювати кваліфікацію педагогів,
підвищувати мотивацію і компетенції педагогів в роботі з обдарованими дітьми, надавати
методичну підтримку в пошуку індивідуального підходу до дитини, створення ситуації
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успіху, забезпечення підтримки в ситуаціях неуспіху; проводити системну роботу з батьками
обдарованих дітей, з метою надання підтримки у вирішенні питань виховання та соціального
розвитку.
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Сучасне суспільство вимагає від системи освіти підготовки висококваліфікованих
спеціалістів, здатних творчо мислити, аналізувати проблеми й орієнтуватися в нестандартних
умовах та ситуаціях, тобто спеціалістів, які володіють високою інтелектуальною культурою.
Важливість створення умов для формування інтелектуальної культури зумовлена
необхідністю приведення змісту освіти у відповідність до трансформаційних змін, що
відбуваються в суспільстві. Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ
столітті, іншими нормативними документами визначено основні цілі й завдання розвитку
національної системи освіти, яка відповідає соціальному замовленню й потребам
особистості, здатної реалізувати себе в реаліях, що динамічно змінюються.
У сучасних умовах інтелектуальний потенціал населення є найважливішою підставою
прогресивного розвитку суспільства. Одним із вирішальних факторів зростання
економічного добробуту суспільства, на думку М. Холодної, є інтелектуальне виробництво, а
ключовою формою власності – інтелектуальна власність. Інтелект – це гарантія особистої
свободи й самодостатності людини. М. Холодна вважає, що чим більше людина
використовує свій інтелект в аналізі й оцінюванні того, що відбувається, тим менше вона
податлива до будь-яких намагань маніпулювання нею ззовні. Рівень інтелектуальної
культури сучасних школярів не можна вважати високим. Більшість школярів недостатньо
володіє базовими знаннями та вміннями, не вміє правильно виражати свої думки,
аналізувати, порівнювати, виділяти головне серед значної кількості інформації. Вказана
проблема є важливою й потребує подальшого розгляду.
Питання інтелектуального розвитку й інтелектуальної культури учнів різних вікових
груп вивчали такі учені, як: Д. Брунер, Л. Выготський, В. Давидов, Д. Ельконін, Л. Занков,
Г. Костюк, В. Паламарчук, Ж. Піаже, С. Рубінштейн, Б. Скіннер, Н. Тализіна, Г. Холл,
М. Холодна, І. Якіманська та ін. Зокрема в дослідженні Марини Холодної розкрито проблему
інтелектуального виховання. Із психологічної точки зору призначення інтелекту – створення
порядку з хаосу на основі приведення у відповідність індивідуальних потреб із об’єктивними
вимогами реальності [4, с. 9]. Відповідно до авторської онтологічної теорії, інтелект
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визначено як особливу форму організації індивідуального ментального (розумового) досвіду,
який обумовлює можливість розумного ставлення людини до того, що відбувається [4,
с. 239]
Поняття інтелектуального розвитку молодших школярів ґрунтується на процесі
прогресивних змін особистості у часі і просторі, що відображається в кількісних, якісних і
структурних змінах особистості як цілісної системи.
У психолого-педагогічній літературі знаходимо визначення якостей, що
характеризують високий рівень інтелектуальної культури школярів. Так, В. Осинська
виділяє: самостійність мислення, тобто вміння ставити питання і їх вирішувати; критичність
і самокритичність мислення – вміння давати об’єктивну оцінку явищам, власним діям і
думкам; направленість мислення – вміння здійснювати правильний вибір вирішення будьякої проблеми; широта розуму – вміння конкретно й усебічно підходити до специфіки
розгляду будь-якого питання; глибина розуму – вміння в кожному питанні дійти суті справи,
не зупиняючись на одному поясненні; гнучкість розуму – вільно розпоряджатися початковим
матеріалом і бачити його в розвитку [2, с. 6]. З точки зору педагогіки, інтелектуальну
культуру визначено як комплекс знань і вмінь у сфері розумової праці: вміння визначати цілі
пізнавальної діяльності, планувати її, виконувати пізнавальні операції різними способами,
працювати з джерелами.
Проаналізувавши літературні джерела, можна зробити висновки, що інтелектуальна
культура – це характеристика діяльності людини в сфері мислення, в процесі якої
здійснюється взаємодія з навколишнім світом, іншими людьми, в результаті чого
відбувається створення нового продукту на об’єктивному рівні. Як стверджує В. Паламарчук
[3], заради розвитку мислення необхідно формувати в учнів узагальнені прийоми мислення,
навчати методам вирішення завдань, оволодіння якими сприятиме інтелектуальному
розвитку молодших школярів.
Погоджуємося з В. Сухомлинським, який писав: «Неук небезпечний для суспільства.
Неук не може бути щасливим сам і завдає шкоди іншим. Вийшовши зі стін школи, він може
чогось і не знати, але обов’язково повинен бути розумною людиною». Педагогічні шляхи
формування інтелектуально розвиненого молодшого школяра можна визначити, виходячи з
ідей особистісно-орієнтованого навчання, саморозвитку учнів, що відображається в
оновленому змісті освіти, у відповідній системі принципів, форм і методів навчання. Зміст
освіти повинен ґрунтуватися на моделях загальнонаукового характеру і універсальних
способах діяльності та сприяти розвитку здібностей учнів, забезпечувати умови для
успішного самовизначення особистості, закладати підґрунтя майбутній спеціалізації,
створювати основи безперервної освіти з урахуванням перспектив розвитку науки і техніки.
Позашкільний освітній заклад – повноцінна ланка в системі безперервної освіти, що
оперативніше, ніж школа, реагує на зміни в суспільстві, надає дітям широкі можливості для
розвитку інтелектуального та творчого потенціалу, вільного самовизначення і самостійності
кожного вихованця. Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту»,
пріоритетними завданнями позашкільної освіти є: створення умов для творчого,
інтелектуального, духовного й фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів; задоволення
потреб вихованців, учнів і слухачів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;
пошук, розвиток і підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів
[1].
Формування інтелектуальної культури молодших школярів повинно ґрунтуватися на
таких принципах, як принцип системності процесу виховання; безперервності; єдності
історичного, національного і загальнолюдського досвіду у вихованні; єдності навчання і
виховання; співробітництва, партнерства, взаємодії між педагогом і учнем; індивідуалізації
виховного процесу; формування творчої активності.
Інтелектуальне виховання – це форма організації навчально-виховного процесу, яка
забезпечує надання кожному учню індивідуалізованої педагогічної допомоги з метою

32 Інновації в освітньому процесі:
методологія, тенденції, технології
розвитку його інтелектуальних можливостей. М. Холодна визначає інтелектуальну освіту як
два взаємопов’язаних аспекти: по-перше, підвищення продуктивності інтелектуальної
діяльності учня (за рахунок формування здібностей аналізувати, порівнювати,
узагальнювати, враховувати причинно-наслідкові відносини, досліджувати, систематизувати
свої знання, обґрунтовувати особисту точку зору, породжувати нові ідеї тощо, в тому числі в
ситуації розв’язання навчальних задач) і, по-друге, зростання індивідуальної своєрідності
розуму [4, с. 197].
Висновки. Отже, доведено, що розвиток творчого мислення, творчих здібностей
людини можливе лише в умовах включення її в активну творчу діяльність, цьому допомагає
проблемне навчання, яке ефективно впливає на активізацію розумової діяльності учнів,
формування у них нестандартних підходів до вирішення проблем. Цей вплив забезпечується
створенням спеціальних ситуацій інтелектуального утруднення, проблемних ситуацій і їх
вирішення. Дж. Томпсон на цій підставі зробив висновок про те, що завдання, які
характеризують загальний інтелект, – це «… завдання на виявлення зв’язків, які потребують
виходу за межі засвоєних навичок, передбачають деталізацію досвіду і можливість свідомого
розумового маніпулювання елементами проблемної ситуації» [5, с. 468]. Проблема
формування інтелектуальної культури школярів є одним із провідних і найважливіших
аспектів процесу навчання. Отже, ми можемо зробити висновок, що важливою складовою
формування інтелектуальної культури молодших школярів є позашкільна освіта. Участь
дітей у наукових конкурсах, конференціях, виставках сприяє активному і свідомому
формуванню всебічно розвиненої особистості з високою інтелектуальною культурою.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЯВИЩА БУЛІНГУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Вікторія Гергі
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівнник – проф. Гуменникова Т. Р.
В процесі становлення Нової української школи освітні експерти виділяють велику
кількість позитивних змін, серед яких – завдання Нової української школи – допомогти,
розкрити і розвинути здібності, таланти й можливості кожної дитини. Цього можливо
досягти на основі партнерства між учителем, учнем і батьками, толерантне ставлення до
оточуючих, дієва творча комунікація. Але окрім цього, спостерігаються такі явища, які
гальмують виховання на цінностях та всебічному розвитку особистості. Серед таких явищ
ми виділяємо булінг (цькування).
Актуальність теми обумовлена тим, що проблема булінгу майже не дослідженна в
нашій країні і з теоретичної позиції, і з практичної. Дану проблему з тих чи інших причин
приховують, не афішують випадки знущань, її не прийнято обговорювати у суспільстві. З
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одного боку, педагогічний колектив, турбуючись про власну репутацію, ігнорує цю тему. А з
іншого – батьки, які вважають ситуацію цькування хорошою школою життя для дитини, або
ж, хвилюючись за свою дитину, переводять в інший навчальний заклад. За цих умов
проблему булінгу у закладах освіти не усувають, а навпаки, вона набуває більших обсягів і
жорстокості.
Детальніше проблему булінгу висвітлили зарубіжні вчені, зокрема І. Бердишев, І. Кон,
X. Лейманн, Д. Лейн, К. Лоренц, Д. Ольвеус та ін. Спеціальні проблеми адаптації жертв до
ситуації булінгу вивчали дитячі психіатри І. Бердишев і М. Нечаєва.
У XX ст. термін «насильство» активно поширився на соціологічні науки і
використовувався, як поняття, що визначає аморальну злочинну поведінку, та порушує права
іншої людини. В юридичних науках «насильство» пов’язують з цілеспрямованим
обмеженням свободи поведінки, і підпорядковані власним, порушенням прав і нанесенням
шкоди людям, та їх об’єднанням, що призводить до визначення її через поняття «примус».
Поняття «насильство» та «примус» застосовуються для позначення дій, які
вчиняються проти або ж всупереч волі людини. Термін «насильство», на відміну від
«примусу», не використовується для позначення соціально корисних дій, таких як:
виривання хворого зуба у дитини. В даному випадку використовують поняття «примус» –
примусове лікування, примусова операція [2, с. 47].
За визначенням І. Кона: «Булінг – це залякування, приниження, цькування, фізичний
та психологічний терор, спрямований на те, щоб викликати страх у іншої людини, тим самим
підпорядкувати його собі» [3, с. 15].
Однією з відмінних рис булінгу, і його показником для вчителів і батьків, вважається
той факт, що в ньому завжди є потерпіла сторона, яка не в силах себе захистити. Булінгом не
є ситуація, коли два учні з однаковими фізичними даними час від часу сперечаються або
ведуть боротьбу, при цьому пусковим механізмом такої «битви» є підзадорювання один
одного, висловлені в іронічній або в ігровій формі. Згідно зі статистикою у школах булінг
зустрічається серед однолітків і часто відбувається відносно молодших учнів з боку більш
старших. Таким чином, більшість дослідників даної проблеми вважають, що тільки численні
випадки необхідно відносити до булінгу[7 с. 169].
В практиці роботи школ існує думка, що булінг – це конфлікт, сварка, тимчасове
непорозуміння. Зробимо порівняльний аналіз ознаків боулінгу та конфлікту, булінгу та
сварки.
Булінг
повторюваність діяння
систематичність

умисні дії
відсутнє розкаяння у
кривдника

Сварка
зіткнення інтересів між
людьми
буває систематичною,
або не систематичною

Конфлікт
зіткнення протилежно
спрямованих
не
регулярність
та
випадковість

спільні
образи
нерозуміння
спостерігається
розкаяння сторін

рівність сил між його
учасниками
спостерігається
розкаяння
сторін
конфлікту
спрямованість сторін на
вирішення

та

владний дисбаланс між
можуть
вирішити
кривдником
і
суперечку діалогом або
потерпілим
насильством
Мал. 1.1 Порівняльний аналіз ознаків булінгу, конфлікту та сварки.
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Розглядаючи булінг як явище в закладах освіти, ми можемо встановити те, що булінг
в шкільному середовищі може бути обумовлений сукупністю індивідуально-особистісних та
соціальних факторів. Індивідуально-особистісними факторами, що сприяють виникненню
булінгу, є такі характеристики школяра, як: агресивність, слабка навчальна мотивація і
успішність, низький рівень вихованості, передчасна сексуальна життєдіяльність, рання
судимість, прагнення домінувати. Також мотивами булінгу можуть бути заздрість, помста,
самоствердження, боротьба за владу, бажання бути в центрі уваги, прагнення здивувати,
розрядитися і «приколотися», почуття неприязні.
Основними соціальними факторами, що провокують булінг серед школярів, є: сімейне
неблагополуччя (низький соціально-економічний статус, зміна батька (поява мачухи, вітчима
або опікуна), сімейні конфлікти, регулярне спостереження проявів агресії в найближчому
оточенні, сімейне і сексуальне насильство, гіперопіка або гипоопека); конфликтогенная
середовище в класному або шкільному колективі (наявність в класі визнаного «лідера»,
гострий конфлікт між учнями, провокаційну поведінку вчителів (приниження, саркастичні
висловлювання, які загрожують жести, привілейоване ставлення)); відсутність контролю за
поведінкою учнів з боку шкільного персоналу (наприклад, відсутність бажання протистояти
властолюбними поведінки учнів); трансляція насильства в ЗМІ [4, с. 176].
Класифікація булінгу по Д. Лейна є однією з спрощених і відносно легких для
розуміння. У ній виділяється два види булінг – психічний і фізичний. Особливо гостро
булінг проявляється в підліткових групах, оскільки особистість школяра в умовах освітнього
середовища переживає період свого становлення через групування з однолітками. У зв’язку з
цим відкидання однолітками може бути однією з детермінант визначає схильність до
суїцидальної поведінки школяра і фактором соціального ризику в освітньому середовищі
[6,с.26 ]. Схематичне представлення булінгу приведене на малюнку нижче (див. мал.1.2 ).
Соціальний булінг

Фізичний булінг
Булінг

Вербальний булінг

Кібербулінг

Мал.1.2. Класифікація булінгу
На сьогоднішній день булінг у закладах освіти розглядається вченими як серйозна
проблема, що тягне не тільки психологічні та соціальні наслідки (байдужість, стривожність,
дратівливість, самотність, агресивну і суїцидальну поведінку, вживання психо–активних
препаратів, небезпека залучення у злочинні групи, шкільна дезадаптація), а й соматичні
(запаморочення, головний біль, порушення сну, енурез, болі в животі та спині, фізичні
травми та ін.).
Кривцова С. В. описує такі негативні наслідки булінгу на здоров’я школяра як:
зниження функцій тіла аж до мінімально необхідних; блокування травних процесів у
організмі, втрата апетиту, порушення травного тракту; збільшення частоти серцевих
скорочень і прискорене серцебиття; поява потужних розумових блокад (аж до потемніння
розуму); порушення роботи імунної системи [5, с.54].
З урахуванням вищевикладеного у статті, ми можемо зробити узагальнення:
– булінг – це форма деструктивної агресивної поведінки;
– це явище досить поширене в освітніх установах;
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– слід спрямовувати увагу освітянської спільноти на проблему булінгу з метою
профілактики та викорінення і формуванням етичної позиції неприйняття і протидії будь–
яким проявам насильства[1, с.52].
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ВИВЧЕННІ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Світлана Глущук
кандидат педагогічних наук, доцент
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Актуальність досліджуваної проблеми, на наш погляд, не викликає сумніву, оскільки
нині в умовах карантину та роботи закладів освіти різних рівнів у дистанційній формі
неможливо обійтися без використання інформаційно-комунікаційних технологій. Зокрема, в
Ізмаїльському державному гуманітарному університеті однією із найбільш застосовуваних
платформ для дистанційного навчання здобувачів вищої освіти є Moodle.
Проблема організації освітнього процесу на цій платформі була в центрі уваги
багатьох дослідників. Так, Ю. В. Триус, І. В. Герасименко, В. М. Франчук описали систему
електронного навчання на базі платформи Moodle [2], Н. Р. Грицак проаналізувала
особливості застосування електронного навчального курсу «Антична література» під час
підготовки студентів-філологів [1], В. Б. Шевченко репрезентувала можливості електронної
навчальної платформи Moodle для проведення англомовного тестування [3] та багатьох
інших.
Ми ж пропонуємо увазі наукової спільноти наш незначний досвід організації
опанування студентами Ізмаїльського вишу гуманітарних дисциплін за допомогою
платформи дистанційного навчання Moodle. Зокрема, в межах цієї розвідки розглянемо
особливості проведення лекційних і семінарських або практичних занять, проміжного
контролю з таких дисциплін гуманітарного напряму, як «Риторика», «Мова віртуального
комунікативного середовища (Інтернет-дискурс)», «Стилістика російської мови».
Для майбутніх учителів, психологів, правознавців та інших однією з важливих
освітніх компонентів є «Риторика». Її мета – формувати і розвивати у студентів
комунікативну компетентність, удосконалювати й оптимізувати ефективне мовленнєве
спілкування, навчати мистецтва створювати тексти різних жанрів передусім в усній формі, а
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також практично оволодівати навичками ораторського мистецтва.
Дистанційний
курс
риторики,
що
розміщений
за
адресою
https://idgu.in.ua/course/view.php?id=90, розроблений нами для здобувачів вищої освіти
спеціальностей 053 Психологія, 053 Психологія: клінічна психологія та 081 Право. Як і
більшість курсів віртуального освітнього середовища Moodle, він складається з таких
розділів, як інструкційний, лекційний, семінарські заняття, самостійна робота та проміжний
контроль.
В інструкційному розділі розміщено програму курсу, його основні поняття й чат, за
допомогою якого в призначений час ми обговорювали зі здобувачами вищої освіти
проблемні питання, які виникали у них під час самостійної підготовки до семінарських
занять.
Лекційний розділ наповнений текстами лекцій такої тематики: поняття про риторику,
розділи класичної риторики, етапи розвитку риторики від античності й дотепер, основні види
і жанри красномовства, методика підготовки промови, специфіка культури мовлення і
мовленнєвого спілкування оратора, гендерні особливості спілкування, елементи художності
й літературні прийоми у виступах, зовнішня культура оратора, його імідж тощо.
Розділ семінарських занять ми наповнили питаннями для повторення теоретичного
матеріалу та детальними інструкціями щодо самостійного виконання завдань творчого
характеру, спрямованих на розвиток мовленнєвої компетенції студентів. Слід зазначити, що
вже в ході керування курсом ми бачили недоліки його оформлення, виправляли їх,
наповнювали новим змістом, робили акцент саме на креативних завданнях.
На двох останніх семінарських заняттях студенти повинні виступати зі своїми
промовами. Зазвичай це відбувалося в аудиторії, але в період віддаленої роботи постала
проблема проведення такого типу заняття на платформі Moodle. В цьому випадку ми
застосовували інший Інтернет-ресурс – Google Meet, за допомогою якого нам вдалося
організувати відеозустрічі зі студентами, послухати їхні промови, проаналізувати їх, дати
рекомендації щодо вдосконалення процесу підготовки промови та її виголошення у
майбутньому. А ті здобувачі вищої освіти, які у призначений час з певних причин не змогли
приєднатися до зустрічі в Google Meet, записували свої короткі промови на відео, розміщували
їх у своєму Google-диску й надсилали посилання на нього в Moodle. Ми, у свою чергу,
розсилали ці посилання іншим учасникам освітнього процесу цієї групи для аналізу та оцінки.
Розділ самостійної роботи курсу містить питання для узагальнення матеріалу з
дисципліни, теми для самостійного опрацювання та питання до заліку. В розділі «Проміжний
контроль» ми розмістили тестові завдання різного типу, зокрема на множинний вибір,
правильно / неправильно, коротка відповідь тощо.
Дистанційний курс з дисципліни вільного вибору «Стилістика російської мови» для студентів,
які навчаються спеціальності 014.02 Середня освіта: мова і література (російська), розміщений у
віртуальному
освітньому
середовищі
Moodle
за
такою
адресою
https://idgu.in.ua/course/view.php?id=388. Ця дисципліна передбачає аналіз мовних засобів з
погляду їх виразності, доцільності вибору та організації в мовленнєвих творах того чи
іншого функціонального стилю, а також самих функціональних стилів як типізованих
різновидів мови, що використовуються в певних галузях діяльності людини.
Лекційний розділ курсу містить матеріали з таких тем, як-от: «Вступ. Стилістика як
лінгвістична дисципліна», «Основні поняття стилістики», «Стилістичне забарвлення мовних
засобів», «Науковий стиль», «Офіційно-діловий стиль», «Публіцистичний стиль», «Розмовний
стиль».
Практичні заняття зі стилістики російської мови в системі Moodle були організовані
таким чином, щоб студенти якомога частіше виявляли свої творчі здібності, розвивали мовну та
мовленнєву компетентності для подальшої професійної діяльності в закладах загальної
середньої освіти. З цією метою нами були організовані й відеозустрічі зі здобувачами вищої
освіти за допомогою платформ Zoom та Google Meet.
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Проміжний контроль з цієї дисципліни був проведений у вигляді тестів на множинний
вибір, правильно / неправильно, коротка відповідь тощо. Як свідчать результати проведеної
модульної контрольної роботи, всі студенти впоралися із завданням на достатньому рівні, тому,
на наш погляд, можна говорити про ефективність застосовуваного нами підходу до навчання цієї
дисципліни.
Ще один розроблений нами курс вільного вибору «Мова віртуального комунікативного
середовища (Інтернет-дискурс)», що розташований на платформі Moodle за адресою
https://idgu.in.ua/course/view.php?id=387, спрямований на формування наукового уявлення
здобувачів вищої освіти про інтернет-дискурс як особливий тип дискурсу у світовому
комунікативному просторі.
У лекційному розділі цієї дисципліни ми пропонували студентам спеціальності 014.02
Середня освіта: мова і література (англійська) для розгляду питання про інтернет-комунікацію і
комп’ютерно-опосередкований дискурс; мовну особистість у віртуальному просторі; способи
самопрезентації і мовленнєвої поведінки; поняття «граюча людина» у віртуальному просторі;
інтернет-комунікацію та її взаємодію з дискурсами різних типів; інтернет-комунікацію з
погляду мовної організації; ортологічний аналіз інтернет-дискурсу тощо.
Розділ «Семінарські заняття» ми намагалися якомога більше наповнити вправами
творчого характеру, наприклад, ми ставили перед здобувачами вищої освіти завдання
розробити проекти, створити презентації, написати есе, здійснити дослідження гендерних
особливостей інтернет-дискурсу тощо.
На даний час цей курс ще не завершений, навчання продовжується.
Отже, організація вивчення таких гуманітарних дисциплін, як «Риторика»,
«Стилістика російської мови», «Мова віртуального комунікативного середовища (Інтернетдискурс)» в закладі вищої освіти за допомогою платформи дистанційного навчання Moodle
має свої особливості, обов’язково потребує залучення додаткових Інтернет-ресурсів з метою
розвитку та вдосконалення у студентів мовленнєвої та комунікативної компетентностей.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
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Бухарского государственного университета
г. Бухара, Республика Узбекистан

За годы независимости образовательная среда Узбекистана поднялась на новый
уровень: внедрены современные методы обучения, разработан эффективный механизм
повышения качества содержания образования. Особенно это касается общеобразовательных
учреждений, где учителя имеют все необходимые условия для профессионального роста.
Также в нашей стране
большое значение придается формированию политических,
экономических и социальных основ дальнейшего развития физической культуры как
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мощнейшего фактора развития культуры общества. Воспитание здорового поколения стало
одной из основных задач государства при определении молодежной политики. В связи с
этим был создан фонд «Согломавлодучун», в сентябре 2015 года принята новая редакция
Закона «О физической культуре и спорте», изданы Указы Президента и постановления
правительства о развитии футбола, тенниса, кураша, бокса и других видов спорта. Особым
толчком в развитии физической культуры явилось Постановление Кабинета Министров №
271 «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта в Узбекистане»,
определившее основные параметры развития отрасли [1].
В современном мире существенно возрастает роль физической культуры как фактора
совершенствования человека и общества. Здоровый образ жизни, физическая культура и
спорт - становятся социальными «феноменами», объединяющей силой и национальной
идеей, способствуют развитию сильного государства и здорового общества. Соответственно
возрастают требования со стороны общества и его членов к качеству подготовки
специалистов, обслуживающих сферу физической культуры и спорта, к уровню их
профессиональной
компетентности.
Обращение
к
личностно-ориентированному
образованию обусловливает появление новой цели педагогического образования, в том числе
и физкультурного. Если раньше основной целью подготовки учителя был технологический
рост, то сегодня произошла переориентация на его личностное развитие, являющееся
следствием самоорганизации и обобщения деятельностного и личностного опыта. С этих
позиций профессиональная компетентность рассматривается как категория, определяемая
уровнем профессионального образования, опытом и индивидуальными способностями
педагога, и предполагает, наряду с технолого-педагогической готовностью к решению
профессиональных задач, его гуманную педагогическую позицию, ценностное отношение к
педагогической деятельности и высокий уровень общей и профессиональной культуры.
Анализ научных источников подтверждает повышенный интерес ученых к подготовке
учителя нового типа и в то же время показывает, что сложившаяся система педагогического
образования рассматривает будущего учителя «как объект массового воспроизводства
кадров, игнорирует его как субъекта психического и профессионального развития, не создает
условия, побуждающие его к поиску личностно значимого смысла профессии, к
профессиональному самоанализу, не формирует его как носителя педагогической
рефлексии»[5]. Среди проблем педагогической трансформации культуры особое значение
приобретает вопрос о соотношении профессиональной подготовки и процессов воспитания
личности.Именно поэтому в настоящее время резко повысился спрос на
высококвалифицированных, творчески мыслящих учителей, способных воспитывать
гармонично развитую и конкурентоспособную личность в современном, динамично
меняющемся мире. Решить такую задачу по силам только по-настоящему компетентным
педагогам, то есть таким, которые способны свободно и нестандартно мыслить, принимать
уверенные решения в любой проблемной ситуации, грамотно решать стоящие перед ними
педагогические задачи, быть способными к постоянному профессионально-личностному
самосовершенствованию.
Таким образом, актуальной проблемой является формирование профессиональнопедагогической компетентности учителя, под которой понимается совокупность
профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной педагогической
деятельности. Профессионально компетентным можно назвать учителя, который на
достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, педагогическое
общение, достигает стабильно высоких результатов в обучении и воспитании учащихся. Тем
не менее педагогическая деятельность учителя физической культуры имеет свою специфику,
связанную с реализацией, помимо основных (конструктивного, организаторского,
коммуникативного и гностического) видов педагогической деятельности, ещё и её
двигательного компонента [3]. Кроме того, согласно нормативным документам, учитель
физической культуры должен быть готов к осуществлению учебно-воспитательной,
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социально-педагогической,
культурно-просветительной,
организационно-управленческой,
физкультурно-спортивной
рекреационной деятельности.

научно-методической,
и
оздоровительно-
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Узбекский университет мировых языков
г. Ташкент, Республика Узбекистан
Национальная программа подготовки кадров и новая модель образования, принятая в
Республике Узбекистан в 1997 г., включает такие основные компоненты, как личность,
непрерывное образование, наука и производство. В программе обеспечивается целостность
всех компонентов системы, четко определены роли и места каждого компонента, механизм
их взаимодействия. И все это направлено на реализацию главной цели – подготовку
конкурентоспособных квалифицированных специалистов.
Главным субъектом и объектом системы подготовки кадров, потребителем и
производителем образовательных услуг определена личность. Личности, как потребителю
образовательных услуг, через государственные образовательные стандарты гарантируется
качественное образование и профессиональная подготовка.
Педагогический профессионализм связан, прежде всего, с высоким уровнем
самореализации
индивидуальных
особенностей
личности
и
способностью
к
индивидуальному стилю деятельности. Этот стиль вырабатывается в процессе учебы в вузе и
представляет собой систему индивидуально-своеобразных приемов, обеспечивающих
успешность в будущем. В вузовской подготовке специалистов идея формирования
профессиональной компетенции будущего учителя должна стать основной. Пути
формирования профессионализма могут быть различными. Владение необходимой суммой
профессиональных знаний, умений и навыков, определяющих сформированность его
педагогической деятельности, педагогического общения и личности учителя как носителя
определенных ценностей определяется как профессионально-педагогическая компетентность
– интегральная профессионально-личностная характеристика педагога [1].
Следует отметить, что профессионально-педагогическая компетентность учителя не
является простой суммой предметных знаний, сведений из педагогики и психологии, умений
проводить уроки или внеклассные мероприятия. Особенность профессиональнопедагогической компетентности как готовности учителя к педагогической деятельности
заключается в том, что она приобретается и проявляется в конкретных психолого-
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педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач,
постоянно возникающих в образовательном процессе школы.
Компетентность – это не просто обладание знаниями, это скорее, потенциальная
готовность учителя разрешать проблемы различного уровня сложности со знанием дела.
Компетентность включает в себя не только содержательную, но и процессуальную
составляющую. «Компетентность» определяется И.А. Зимней как «основывающийся на
знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально-профессиональной
жизнедеятельности человека». Применительно к осуществлению процесса преподавания
иностранных языков под компетенцией мы предлагаем понимать совокупность
теоретических знаний, необходимых педагогу для осуществления своей профессиональной
деятельности, а под термином компетентность – способность практически использовать
полученные знания в ходе реализации педагогического процесса [4].
Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных видов
педагогической деятельности, которые в значительной степени определяют уровень
сформированности профессионально-педагогической компетентности педагога.
Специфика педагогической деятельности не позволяет тиражировать компетентность,
то есть ее невозможно «передать» студентам в рамках традиционного обучения в вузе.
Педагогическая компетентность является продуктом самообразования, саморазвития,
самосовершенствования будущего специалиста. Её становление и развитие связано, прежде
всего, с развитием основополагающих способностей студента таких, как перцептивные,
коммуникативные, организационные, проектировочные, исследовательские, то есть тех
способностей, которые позволяют осуществлять педагогическую деятельность.
Исследуя проблему формирования профессионально-педагогической компетентности
студентов Ташкентского государственного педагогического университета мы пришли к
выводу, что ее развитие особенно эффективно осуществляется в процессе прохождения
студентами производственной педагогической практики.
С целью изучения уровня сформированности педагогической компетентности мы
ежегодно проводим анкетирование студентов 3-4 курсов в начале педагогической практики и
после ее прохождения. Анализ результатов анкетирования позволил нам выделить
существенные признаки компетентности, что после прохождения практики начинали
принимать будущую педагогическую деятельность как сферу своей самореализации,
осознавать свои познавательные и профессиональные возможности, становится более
уверенными в своих действиях, у них формируются позитивное отношение к профессии и
мотив овладеть ею.Также в процессе практической деятельности в школе апробировали
различные способы решения проблемных вопросов, профессиональных задач, входящих в
структуру педагогической компетентности в виде ее базовых компетенций (аналитической,
организационной, проектировочной, коммуникативной, самообразовательной и др.).
Большинство студентов овладевают способами рефлексии, самоконтроля, самооценки своих
действий, используя свои критерии и показатели эффективности педагогической
деятельности во время практики. На наш взгляд, перечисленные признаки можно считать
показателями сформированности достаточного для будущей профессиональной
деятельности уровня компетентности.
В заключении отметим, что в настоящее время в Узбекистане вопросу подготовки
специалистов высшей квалификации уделяется особое внимание. При подготовке будущего
учителя в вузах Узбекистана используется не только мировой опыт модернизации
содержания, методов обучения и воспитания, но и собственный поиск путей её решения.
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Современные проблемы науки и образования. № 6.
ЕКОЛОГО-ГУМАНІТАРНА ОСВІТНЯ ПАРАДИГМА
ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ
Валентина Даной
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н. Мондич О. В.
Екологічна культура, є складним соціальним феноменом, що формується в тісній
взаємодії з системою освіти, яка покликана вирішувати проблеми передачі поколінням
раніше накопичених знань (традиційні функції) і готувати до вирішення тих проблем, з
якими суспільство раніше не стикалося (інноваційні функції). Освіта як система – це
спеціально організоване взаємодія культурно-просвітніх, освітньо-виховних закладів,
установ підвищення кваліфікації. У ній здійснюються передача і прийом інформації та
досвіду поколінь відповідно до цілей, стандартам, планам і програмам за допомогою
спеціально підготовлених працівників [4, с. 38].
Мета статті – теоретично дослідити особливості еколого-гуманітарної освітньої
парадигми як основи формування екологічної культури дітей. Завдання, які було вирішено в
рамках статті: визначити загальні аспекти еколого-гуманітарної освіти дітей та виділили
особливості формування екологічної культури особистості дитини. Однією з
найактуальніших освітніх завдань на сьогоднішній день є розвиток необхідних якостей і
здібностей людини розуміти сучасні екологічні проблеми. Відповідно до цього сьогодні
необхідно вести мову про нову еколого-гуманітарну освітню парадигму, перехід до якої
пов’язаний головним чином з формуванням нового світогляду, нової культури, нових зразків
взаємодії людини з природою.
Поняття «парадигма» (грец. рaradeigma – приклад, зразок) введено в філософію науки
позитивістом С.Бергманом для характеристики нормативності методології [1, с. 53]. У
сучасній науковій літературі поняття «парадигма» визначається як модель наукової
діяльності, що включає сукупність теоретичних стандартів, методологічних норм, ціннісних
критеріїв. Парадигма в філософському сенсі – це модель науково-пошукової діяльності в
єдності її методології, теорії, технології, тобто найбільш загальні експліцитні правила, які є
основою для вирішення наукових завдань. Вона носить часовий характер, оскільки в даному
виді виявляється працездатною і підтримується науковим співтовариством лише на певному
етапі розвитку науки [5, c. 33].
Перш ніж приступити до аналізу особливостей формування нової освітньої парадигми
в контексті становлення екологічної культури особистості, необхідно визначитися з тим, що
ми розуміємо під категорією «освіту» і в чому полягає його творчий потенціал щодо
культури в цілому і становлення екологічної культури підростаючого покоління зокрема. Все
це стимулює появу інших, відмінних від сформованих, традиційних моделей освіти і
обумовлює поліпарадигмальності всього освітнього простору.
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Кінцевою метою освіти проголошувалося забезпечення учнів сумою знань, умінь і
навичок, необхідних для виконання функцій виконавця на спеціалізованій дільниці
виробництва. Структурування навчальних предметів і їх зміст, методики навчання і форми
організації навчального процесу були підпорядковані саме цій меті.
Необхідно домагатися гармонізації їхніх стосунків. Цьому має сприяти, як зауважує
Е. Рубанова, процес екологічної соціалізації людини, тобто формування екологічної
культури як єдиної системи взаємопов’язаних компонентів (поглядів, установок, цінностей),
що дозволяють людині визначити своє місце і призначення в природі [7, с. 16]. Відповідно до
цього почав здійснюватися пошук нових концептуальних підходів до освіти і виховання
особистості, нового змісту і технологій навчання, методів формування особистості, розвитку
її гуманістичного потенціалу [6, c. 12].
Говорячи про необхідність тенденції до зміни установки при вивченні дійсності від
наукового пізнання до культури, в роботі учених відзначається, що в даний час наука
розглядається як не єдиного і не універсального методу пізнання і перетворення людиною
навколишнього світу і виступає як частина культури. Увага вчених все більше привертає
сфера культури в цілому. сьогодні немає переконливих підстав для переважання наукових
методів пізнання (або наукової раціональності) над іншими способами освоєння дійсності:
повсякденним свідомістю і здоровим глуздом, міфом, релігією, мистецтвом, досвідом
проектно-технічної діяльності.
Разом з тим, зауважує А. Жук, звернення до культури не означає відмову від наукових
методів пізнання, а передбачає врахування і доцільне використання кордонів і можливостей
наукового знання. Ця тенденція проявляється в посиленні загальнокультурного значення
наукових галузей знань і навчальних дисциплін в життєдіяльності людини, реалізації в
наукових дослідженнях і навчальному процесі культурологічного підходу як загальнометодологічного [3, с. 34]. Відповідно до характерними рисами сучасної культури прийшов
час вибудовувати модель екологічного культуроутворюючого педагогічного простору,
виділяючи принципово нові освітні та методичні установки гуманітарної освіти. У зміст
такої освіти повинні бути включені ті зміни, які відбуваються в соціокультурному
середовищі. Досягнення цього вимагає перегляду поглядів на культуру технократичного
суспільства і формування нової, екологічної культури людства. Це пов’язано з новими
підходами до освіти, розвороту його в сторону людини, зі зміною його цінностей, цілей і
завдань, формуванням нового педагогічного мислення, адекватного зароджується новому
цивілізаційному (глобальному) мислення [8, c. 4].
Отже, нову освітню парадигму для XXI ст. найдоцільніше визначати як парадигму
еколого-гуманітарну, перевагами якої є наступне: еколого-гуманітарна парадигма іманентно
поєднує екологічне і гуманістичне, тенденцію екологізації освіти з тенденцією його
гуманізації. Гуманізм мислиться не як зосередженим тільки на людину, але як гуманізм
біосферний, екологічний; гуманізм з чисто соціального і особистісного феномена
перетворюється в соціоприродний, екосистемний. Еколого-гуманітарна парадигма
характеризується більшим ступенем абстрактності і узагальненості. Це обумовлюється, як
зазначає С. Глазачев, вихідною точкою зору на світ як Космос, Всесвіт, Універсум. При
цьому «екологічне» в контексті екогуманітарної парадигми розуміється як цілісне, що не
деструктивне, гармонійне і позначає міру вписаного в Універсум [2, с. 3]. При аналізі
взаємодій в системі «людина – природа – суспільство» еколого-гуманітарна освітня
парадигма виходить з розуміння компонентів системи як самоцінні. У контексті екологогуманітарній освітньої парадигми розкривається потенціал розуміння екологічної культури
як нової якості культури.
Оскільки культура є унікальний механізм самозбереження суспільства, будучи
засобом його адаптації до навколишнього світу, то відповідно екологічна культура може
розглядатися як механізм, який гарантує збереження соціальних і природних систем, їх
збалансований коеволюційний розвиток. При цьому екологічна культура, як вважають
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фахівці, до думки яких ми неодноразово зверталися раніше, не може бути представлена лише
частиною загальнолюдської культури. У соціально-педагогічній практиці нова
екологогуманітарна парадигма освіти в значній мірі передбачає:зміна змісту навчання
(посилення його гуманістичного і гуманітарного аспектів);зміна виховує функції (відмова від
авторитаризму і перехід до фасилітації, холістичному, интегративному підходу до дитини,
врахування його індивідуальних особливостей і інтересів);перехід від екстенсивних
технологій, орієнтованих на репродуктивне відтворення знань, до інтенсивно технологій
навчання [6, c. 11].
Таким чином, в сучасному світі відбувається не тільки зміна ролі науки, перетворення
її в продуктивну силу суспільства, а й радикальна зміна наукових і освітніх парадигм,
пов’язана з перетворенням співвідношень між суб’єктом, засобами, об’єктом пізнавальної та
науково-дослідницької діяльності. Раніше зміст екологічної освіти визначалося головним
чином об’єктом і в меншій мірі засобами і технологіями пізнавальної діяльності. В даний час
даний процес передбачає взаємозв’язок знань про навколишній світ з загальнокультурних
цінностями, ціннісно-цільовими установками науково-пізнавальної діяльності суб’єкта. Це
відповідає процесам гуманізації пізнання і гуманітаризацію наукового знання.
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НАСТІЛЬНІ ІГРИ
ЯК ІНСТРУМЕНТ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ
Вікторія Діхтяренко
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – проф. Гуменникова Т. Р.
Актуальність особистісного розвитку дитини на засадах ігрової діяльності
підтверджується тим фактом, що в процесі гри дитини пізнає оточуючий свт, формує
особистісні якості. Особлива увага сьогодні приділяється педагогами НУШ до ігрової
діяльності молодших школярів, де настільним іграм надається особлива перевага.
Настільні ігри пройшли довгий шлях еволюції, від найпростіших паличок і кубиків, до
самостійного напряму в сучасній культурі. Історія настільних ігор налічує не менше 5500
років. Настільні ігри широко використовувалися і застосовувалися в житті людей.
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Дослідники-ігропедагоги відзначають, що ігри були не тільки засобом розваги, але і
інструментом навчання молодого покоління [5].
Жодна культура або цивілізація не обійшлася без ігор. Адже ігри – це розвиток. А
розвиток - це невід'ємна частина кожного суспільства. Людство споконвіку пізнавало світ
через ігровий процес. За допомогою ігор давні люди моделювали ситуації з життя,
розробляли стратегії і тактики, вчилися бути хитрішими. Ігри ставали все більш
функціональними та складними, вони навіть наділялися особливим змістом, який могли
зрозуміти тільки обрані. Настільні ігри дозволяють людині розвиватися в всіх напрямках. У
кожної гри є специфіка, у настільних ігор вона також є, тому дозволяє повною мірою
формувати моральні риси людини на всіх етапах її розвитку. Граючи, людина розкриває в
собі художній і естетичний потенціал. Не важливо яка складова гри або наскільки вона
візуально складна. Будь-яка гра спрямована на навчання. Якщо підсумувати все
вищезазначене можна сказати, що гра-це потреба. Гра багатогранна, вона навчає, розвиває і
навіть лікує. Процес гри - це завжди простір для самореалізації. Гра - це універсальне
джерело вдосконалення людини, а кажучи «людина» мається на увазі, що не тільки діти
досліджують і вивчають навколишній світ за допомогою ігор. Взагалі вважається
стереотипом, що гра тільки для дітей, це однозначно не так. Багато дослідників з теорії гри
дають різну оцінку неоднозначності в її теоретичному осмисленні, але всі вони приходять до
одного висновку - без гри не можна жити.
В даний час існує велика кількість сучасної літератури присвяченої ігор для дітей і
підлітків. Основними джерелами інформації є праці таких авторів, як Андрєєва В. І.
«Педагогіка творчого саморозвитку»; Анікєєва Н. П. «Виховання грою»; Виготського Л. С.
«Педагогічна психологія»; Капшук О. Н. «Ігротерапія і казкотерапія: розвиваємося
граючись»; Нетреби Р. В. «Ігри сучасних тінейджерів: рольові та соціально-моделюючі
ігри»; Федулов Б. А. «Застосування розвиваючих ігор в особистісно орієнтованому
педагогічному процесі» [2].
На сьогоднішній день настільні ігри – це велика, ще не до кінця заповнена ніша на
ринку розваг. Вона являє собою особливий вид проведення часу. Настільні ігри
відрізняються своєю інтерактивністю, тобто в них можна грати в будь-якому середовищі та в
будь-який час. Сучасні настільні ігри розривають всі шаблони і стереотипи про те, що ці ігри
нудні, одноманітні і в них грають тільки в сімейному колі. Хоча на Заході це вже стало
частиною життя. В Україні такий вид проведення дозвілля ще тільки розвивається. Але всі
вже встигли відчути переваги такого впровадження ігор в повсякденне життя. Молодь
швидко підхопила це віяння, і саме вона є, багато в чому, двигуном розвитку цієї індустрії в
нашій країні. Оскільки, настільними іграми, в основному, цікавиться підліткова група
населення, то це означає, що вони вбирають ту культуру поведінки, спілкування і знань, яка
пропонується їм творцями даних ігор. А отже, через гру на них можна здійснювати вплив [3].
Настільна гра має ряд переваг:
1. Відображає упорядкованість. Система правил у грі абсолютна і незаперечна.
Неможливо порушувати правила і грати далі.
2. Викликає захоплення. У грі немає часткової вигоди. Вона інтенсивно залучає дитину,
активізує її здібності.
3. Дає можливість створити і згуртувати колектив. Привабливість настільної гри
настільки велика і ігровий контакт людей один з одним настільки повний і глибокий, що
ігрова дружбу виявляється та зберігатється і після закінчення гри, поза її рамками.
4. Дає елемент невизначеності, який пробуджує, активізує розум, налаштовує на пошук
оптимальних рішень.
5. Дає розуміння про честь. Вона протистоїть корисливим інтересам.
6. Формує вміння орієнтуватися в реальних життєвих ситуаціях, програючи їх
неодноразово у своєму вигаданому світі.
7. Визначає психологічну стійкість.
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8. Знімає рівень тривожності.
9. Виробляє активне ставлення до життя і цілеспрямованість у виконанні поставленої
мети [1].
Настільні ігри - карткові, командні, логічні, пригодницькі та ігри економічної тематики
- не тільки організовують дитяче дозвілля, а й розвивають інтелект дитини. Настільні ігри,
пазли, конструктори, звичайні кубики і пірамідки, сприяють розвитку когнітивних
здібностей дитини. Спеціалісти-психологи провели дослідження ігор і з'ясували, що
настільні ігри більш інших впливають на просторове мислення дитини. Просторове
мислення є особливим типом мозкової діяльності. На думку авторів дослідження, настільні
ігри, безсумнівно, впливають на якість розвитку дитини, інтелектуальний розвиток. Не менш
важливим моментом в настільних іграх є вироблення концентрації і посидючості. Як показує
практика, здатність зосередити увагу і посидючість забезпечують хорошу успішність дитини
в початковій школі.
Окрім того, що настільні ігри допомагають підтримувати спілкування з однолітками,
вони ще і вчать краще розуміти один одного, вони здійснюють позитивний вплив на
розумовий і психічний розвиток дітей. Граючись, діти вчаться. Тому вони із задоволенням
вивчать цифри або букви (або навіть навчаться читати), якщо час від часу грати з ними
відповідними настільними іграми. Граючись з дитиною в настільні ігри, можна виключити
недоліки у вимові, розвинути фантазію, кмітливість, логіку, пам'ять, цілісне і візуальне
сприйняття, наочно-образне мислення, самостійність. За допомогою настільних ігор
розвиваються такі розумові операції як аналіз, синтез, порівняння. Наприклад, дитина
вчиться аналізувати послідовність своїх дій [4].
Більше того, настільні ігри дають дітям можливість вчитися і здобувати на практиці
навички, необхідні для успішного навчання в школі. Граючи, діти дізнаються про правила,
дотриманні черги, чесності, відчувають почуття перемоги і поразки.
Проведення ігор включає:
1. Ознайомлення дітей зі змістом гри, використання в ній дидактичного матеріалу
(показ предметів, картинок, коротка бесіда, в ході якої уточнюються знання і уявлення
дітей).
2. Пояснення ходу і правил гри, чітке виконання цих правил.
3. Показ ігрових дій.
4. Визначення ролі дорослого в грі, його участь в якості гравця, вболівальника чи
арбітра (педагог направляє дії гравців порадою, запитанням, нагадуванням).
5. Підведення підсумків гри – відповідальний момент у керівництві нею. За
результатами гри можна говорити про її ефективність, про те, чи буде вона використана
дітьми в процесі самостійної ігрової діяльності [3].
Аналіз гри дозволяє виявити індивідуальні здібності в поведінці та характері дітей. А
значить правильно організувати індивідуальну роботу з ними.
В сучасній педагогіці розрізняють такі види дидактичних настільних ігор: ігри з
предметами (іграшками), настільно-друковані ігри, словесні ігри., інтелектуальні,
розважальні та спортивні настільні ігри. Класифікацію сучасних ігор ми представили у
вигляді таблиці 1.
Таблиця 1
Характеристики настільних ігор
Назва виду
Змістовна
Ціннісний аспект
Приклади ігор
гри
складова
ігри
Ігри з
1.засновані на
1.діти вчаться
«Не помились», «Опиши
предметами
безпосередньому порівнювати,
даний предмет», «Що це
сприйнятті дітей; встановлювати
таке?», «Що спочатку, що
2.відповідають
подібності і
потім» та ін.
прагненню
відмінності

46 Інновації в освітньому процесі:
методологія, тенденції, технології

Настільно друковані ігри

дитини
працювати із
предметами і
таким чином
знайомитися з
ними.
1. базуються на
знайомленні дітей
із навколишнім
світом, світом
тварин і рослин,
явищами живої і
неживої природи.

Словесні ігри

побудовані на
словах і діях.

Інтелектуальні
настільні ігри

1.спрямовані на
активний
розвиток
інтелектуальних
навичок дитини;
2.дозволяють
відкрити нові
знання в різних
сферах науки,
історії, мистецтва.
1. засновані на
розвитку дитину в
більш
розважальній
формі.

Розважальні
ігри

Спортивні
настільні ігри

1. спрмовані на
розвиток у дитини
тактичного і
логічного
мислення,

предметів.
2.діти знайомляться з
властивостями
предметів,
величиною, кольором.
1.спрямовані на
розвиток навичок
мовлення,
математичних
здібностей, логіку,
увагу;
2.діти вчаться
моделювати життєві
ситуації й приймати
рішення;
3.розвивати навички
самоконтролю.
1. спрямовані на
формування
самостійності
мислення і розвитку
мови у дітей;
2. виховують вміння
виділяти головні
ознаки предметів і
яви, знаходити
відмінності
предметів.
1. розвивають
стратегічне мислення
і кмітливість, логіку,
пам'ять;
2.розширюють
кругозір, активізують
мисленнєві процеси.

«Котосови», «Планета
дитячих казок», «Тук-стук»,
«Доміно з мозаїками тварин»

діти вчаться логічно
мислити,
порівнювати,
співставляти ситуації

«Свинтус», «Uno», «Дженга»,
«Спагеті», «Макаронні
вузлики», «Обхитрити акулу»,
«Тролі», «Шльоп вуса»
«Fibber», «Крокодил», «Пиріг
в обличчя».
Настільний футбол,
баскетбол, хокей, аерохокей,
твістер.

Діти знайомляться із
правилами гри і у них
активізується
спортивний інтерес
до звичайних видів

«Я беру з собою в дорогу»,
«Відгадай-но!», «Радіо»,
«Схожий - не схожий»,
«Виправи небилиці», «Яке
слово зайве» та ін.

«Ерудит», «Темпо», «IQБум», «Поза сумнівом. Вчимо
англійську»,«Thinkers»,«Rum
my», «Монополія»,
«Капіталіст», «Морський
бій», шахи, шашки, доміно і
нарди.
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фізичної
спорту.
підготовки,
спритності,
точності,
швидкості реакції
та уважності;
2. дозволяють
правильно
оцінити ситуацію
і відчути себе
справжнім
чемпіоном.
Настільні ігри — не тільки розвага задля забави, але і можливість спробувати себе в
справжніх змаганнях [6].
Отже, настільні ігри у навчанні і вихованні підростаючого покоління мають величезне
значення: розвивають пізнавальні і розумові здібності, розвивають пам'ять, увагу,
спостережливість; розвивають вміння висловлювати свої судження, робити висновки;
розвивають мову дітей: поповнюють і активізують словниковий запас; формують соціальноморальний розвиток дошкільника: в такій грі відбувається пізнання взаємин між дітьми,
дорослими, об'єктами живої і неживої природи, в ній дитина проявляє чуйне ставлення до
однолітків, вчиться бути справедливою, поступатися в разі необхідності, вчиться співчувати
і т.д.
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РОЗВИТОК У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
МЕХАНІЗМІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ
Валентина Димова
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Звєкова В. К.
Центральною ланкою розвитку особистості школяра є ставлення до однолітка,
оскільки вплив однолітка на розвиток особистості опосередковується орієнтацією на іншого
(А. Л. Венгер, О. А. Карабанова, М. І. Лісіна, К. Н. Поліванова, В. І. Слободчиков, Г. А.
Цукерман, Д. Б. Ельконін, Б. Д. Ельконін та ін.). Під тиском групи однолітків юнак приймає
її судження, наводить свої дії відповідно до того, чого чекає від нього група або, точніше,
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чого, на його думку, повинна чекати від нього група. Тоді виникає дилема: або це
конформіст, який на кожному кроці озирається на оточуючих, угодовець за своєю суттю, або
нонконформіст, негативист, діючий всупереч прийнятим нормам поведінки і вимогам
суспільства [1, с. 68].
Орієнтація на цінності групи, на її думку змушує індивіда виділяти коло осіб, позиція
і оцінка яких для нього особливо істотні. Ці люди виступають в якості «призми», завдяки
якій він прагне здійснювати акти соціальної перцепції. «Значущий інший» стає свого роду
дзеркалом, в якому відображається сам індивід і все, що його оточує. Значуще оточення дає
можливість людині побачити себе в різних дзеркалах, що відображають різні сторони
особистості. Значущі особи впливають на думку, поведінку індивіда, в свою чергу,
викликаючи у нього відповідну реакцію [1, с. 70].
Наразі наша країна переживає період великих змін, внаслідок яких відбувається криза
духовних цінностей. Про це може свідчити байдуже ставлення людей один до одного,
загострення соціальних проблем, зростання злочинності та ін. У зв’язку з цим зростає
актуальність формування у нового покоління уявлень про такі моральні якості людини, як
добродушність, толерантність, милосердя, відповідальність, працьовитість. Тому
формування моральних уявлень є однією з головних задач, яка стоїть перед державою і
суспільством в цілому.
Безсумнівно, особливу роль у моральному вихованні особистості грає школа. Адже
саме в школі формуються уявлення про моральні норми, виробляються міцні навички і
звички моральної поведінки.
Доведено, що найбільш сензитивним для формування моральних уявлень є молодший
шкільний вік. Саме в цьому віці у дитини відбувається низка якісних змін, які сприяють
моральному розвитку: становлення довільної уваги, виникнення самооцінки і розвиток
самосвідомості. А формування позитивних моральних якостей особистості стає можливим
завдяки емоційним особливостям молодшого школяра: біполярності класифікації моральних
норм, наявності почуття емпатії, наслідувального характеру вчинків. Діти в цьому віці
емоційно чуйні, чутливі і більш схильні до навіювань.
Саме в молодшому шкільному віці опановується нова соціальна роль – учень,
засвоюються норми і правила усвідомленої поведінки в суспільстві, з’являються нові
морально-значущі почуття, такі, як почуття справедливості, боргу, відповідальності,
співчуття.
Роботу з формування механізмів ціннісного ставлення до людей у молодших
школярів, на нашу думку, найбільш доречно проводити у позакласний час. Це зумовлено, поперше, тим, що під час урочної роботи будуть відсутні відволікання на побічні моменти, подруге ж, позакласні форми роботи та заходи зазвичай привертають увагу молодших
школярів, викликають у них інтерес. Іншими словами, те, що відбувається на позакласних
заняттях, сприймається молодшими школярами як щось особливе, відтак, є більший шанс на
те, що учні краще запам’ятають необхідну інформацію. Окрім того, під час позакласних
форм над ними менше тяжітиме побоювання помилитися, сказати щось не те, і, таким чином,
отримати негативну оцінку, як це буває на уроці. Позакласні ж форми роботи головною
метою ставлять організацію неформального спілкування з підопічними дітьми. Під час їх
проведення діти можуть поставити окремі питання вчителеві, порадитися із ним, для чого
зазвичай бракує часу протягом уроків. Після уроків можна обговорювати все, шо цікавить, у
тому числі й питання цінностей, відносин між людьми тощо, адже саме в цьому віці дітей
особливо цікавить побудова світу навколо себе, тому допомога та консультація з боку
вчителя тут є необхідною.
Види і форми позакласної роботи в молодших класах за часом дії поділяються на:
1) ті, що проводяться постійно, тобто такі форми, які передбачають систематичне
проведення занять протягом більш-менш тривалого проміжку часу;
2) епізодичні – ранки, вечори, олімпіади, вікторини, конкурси, екскурсії та ін. –
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виступають як разові заняття, що організовуються «від випадку до випадку» (і, можливо,
мало між собою пов’язані або навіть зовсім не пов’язані – ні тематично, ні за єдиною метою).
За кількісним складом учасників види позакласної роботи діляться на:
1) масові (ранки, вечори, олімпіади, вікторини та ін.) – незважаючи на те, що
активними учасниками в підготовці такого виду позакласної роботи зазвичай є невеликі
групи школярів, керовані учителем, але вони призначені для всіх учнів класу, паралелі чи
школи. Основна маса учнів або знайомиться з уже готовою «продукцією», або втягується в
активну роботу протягом заходу;
2) групові з постійним і змінним складом (гуртки, клуби);
3) індивідуальні (консультації).
За ступенем активності учасників позакласного заходу виділяють заходи, під час
яких:
1) активний кожен учасник;
2) активна група учасників;
3) активною є одна людина, найчастіше організатор заходу.
Театр має особливе значення для молодших школярів. У свідомості молодшого
школяра під впливом театру можуть формуватися та поновлюватися дуже яскраві почуття,
які збагачують і формують його моральний, інтелектуальний і естетичний світ. Словесний
художній образ перетворюється на сцені в пластично виразний, зримий сценічний образ,
який представляє людину у всьому різноманітті її духовних і фізичних можливостей.
Сприймаючи будь-який художній твір, зокрема, драматичний, підліток завжди реагує
на нього, залучаючи можливості образного та понятійного мислення. Це сприяє кращому
розумінню творчого задуму драматурга, ідеї драматичного твору, формуванню
особистісного ставлення до того, що зображується у творі, виникненню думок стосовно
необхідності реагування на негативні вияви дійсності тощо.
Сценічний образ «показує» недосвідченому глядачеві чарівні властивості художнього
слова; формує здібності до того бачення, без якого неможливим є читання художньої
літератури; активно організовує мистецький досвід школярів, необхідний для сприйняття
мистецтва.
Після участі в діяльності театрального гуртка роботу із формування емоційних
цінностей школярів було закріплено у формі спеціальної тренінгової програми.
Порівняльний аналіз результатів виконання діагностичних завдань на контрольному
та констатувальному етапах дослідження продемонстрував результативність проведення
корекційної роботи з формування та розвитку моральних уявлень молодших школярів, що
засвідчує позитивна динаміка змін якісних та кількісних показників.
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Теоретична і практична характеристика зв’язного мовлення і її особливостей
міститься в лінгвістичної, психолингвистичній і спеціальній методичній літературі. Праці
провідних методистів в досліджуваних областях створили передумови для розробки
комплексної системи формування та розвитку зв’язного мовлення дітей. На думку А. Богуш,
«зв’язне мовлення – це не просто послідовність слів і пропозицій, це послідовність
пов’язаних один з одним думок, які виражені точними словами в правильно побудованих
пропозиціях» [1, с. 12]. У наукових працях А. Богуш та Н. Гавриш відзначається, що
організація зв’язного мовлення відбувається за конкретними і певним законам (в області
логіки, граматичної і композиційної складових). Автором відзначається, що зв’язне мовлення
являє собою єдине ціле і має ряд характерних особливостей: наявність певної теми;
виконання конкретної функції; володіння самостійністю і логічною завершеністю [2, с. 15].
Розглядаючи розвиток зв’язного мовлення в педагогічному аспекті, слід зазначити, що дане
питання вивчалося різними дослідниками-педагогами. На думку ряду дослідників, в
сучасному світі форма об’єднання літературного та мовного розвитку є одним з
найважливіших умов пізнання літератури як мистецтва слова.
В цілому мовні здібності дітей є досить схожими з літературними. До їх складу
входять такі складові: навички мислення словесними і художніми образами; здатність до
самостійності в створенні тексту; здатність до мовним творам. В ході аналізу наукової
літератури було відзначено, що проблема формування зв’язного мовлення у дітей включає в
себе три основних аспекти: психолингвистичний; лінгводидактичний; методиколітературний. Вперше термін «лінгводидактика» був введений академіком Н. Шанським.
Справедливо згадка Д. Золотухіна про те, що «опис, що є лінгводидактичним, й включає в
себе дослідження подібностей і відмінностей мови, проведення аналізу змістовної і
структурної складової мови, а також формування мов мінімумів і ряду інших проблемних
областей, які виникають на стику лінгвістичної та педагогічної науки» [3, с.4]. Аналіз
наукової літератури дозволив зробити висновок про відсутність єдності думок в розумінні
суті досліджуваного терміну. Поруч авторів поняття «дидактика» трактується як позначає
сукупність не тільки теоретичних, а й практичних питань викладання. Згідно з підходом
Н. Луцкан, поняття «дидактика» і «методика» не є синонімами і їх необхідно розрізняти [4,
с. 119].
У розумінні Е. Пасів лінгводидактика є загальною формою навчання тій чи іншій
мові, яка є основою розробки методологічних положень. Методика, навпаки, спрямована на
характеристику самого процесу навчання конкретно визначеного мови в чітко встановлених
умовах викладання або опису закономірності навчання в обговорених умовах його вивчення
[5]. Узагальнюючи вищевикладене, слід зробити висновок про те, що описане раніше
розмежування досліджуваних термінів дозволяє говорити про лінгводидактичних аспектах
навчання мови, які включають в себе теоретичні та методичні основи досліджуваного виду
навчання. Теоретичні основи включають в себе наступні уявлення: про змістовну частину;
встановлених цілях і завданнях навчаннях; обраних методах і засобах в процесі навчання;
методи дослідження в лінгводидактики; взаємодії лінгводидактики з базовими науками. У
той же час для методичних основ навчання мови характерно навчання аспектам мови і видам
мовної діяльності в конкретно позначених умовах викладання, організації навчального
процесу, вимоги до професії педагога.
Лінгводидактичні аспекти орієнтують педагогів і дітей на формування умінь і
навичок, спрямованих на побудову мовних творів, що володіють стилістичними
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особливостями. Лінгводидакти з метою розвитку і вдосконалення мовленнєво-творчих умінь
розробляють і впроваджують в процес навчання дітей такі вправи, які сприяють підвищенню
рівня не тільки мовної, а й літературної креативності учнів. Дані вправи включають в себе
реалізацію рольових принципів формування і розвитку мови, вправи з елементами розвитку
продуктивного артистизму мови, а також: вміння художньої «критики»; естетичний аналіз
тексту; створення режисерських ремарок; інші інтерпретують прийоми [5].
Мова безпосередньо стикається з розумовими процесами, що проявляється в передачі
думки. При вірно підібраних засобах і методах, правильно збудованих висловлюваннях з
граматичної точки зору і наповненні її образами з’являється можливість передачі задуму,
який був закладений в неї на початкових етапах. Вираз зв’язного мовлення проявляється в
навичках донесення власних думок за допомогою використання необхідних мовних засобів
(які застосовуються відповідно до цілей і змістом мовних звернень). У науковій літературі
серед найбільш традиційних виділяють наступні види навчання зв’язного мовлення: опис,
розповідь і міркування. Перераховані види можуть виражатися в усних і письмових формах.
Міркування трактується як особливий вид висловлювання, що відображає причиннонаслідковий зв’язок будь-яких фактів або явищ. У міркуванні обов’язкові дві смислові
частини: постулат, тобто те, що доводиться, або будь-яка проблема і пояснення, або доказ,
рішення, або пошук шляху вирішення проблеми.
На думку ряду авторів, доцільно починати процес навчання зв’язного мовлення в
дошкільному віці. У наукових працях А. Богуш та Н. Гавриш дошкільний вік визначається як
період найбільш повноцінного і інтенсивного становлення, розвитку особистості. Для дітей
характерно вживання слів у різноманітних значеннях, вираження думок як простими, так і
складними реченнями [1, с. 22]. Для того щоб діти могли найбільш повноцінно оволодіти
зв’язною промовою, важливо дотримуватися ряду умов: формування основних і другорядних
мотивів і потреб в зв’язкових висловлюваннях; формування контрольних функцій над
промовою; формування самоконтролю над промовою; знання синтаксичних засобів, які є
необхідними для побудови найбільш розгорнутих висловлювань; наявність необхідного
рівня сформованості словникового запасу; наявність граматичної будови мови.
В ході аналізу наукової літератури були узагальнені основні прийоми формування
зв’язного мовлення у дітей: доповнення розповіді попередніми чи наступними подіями;
формування розповіді за аналогією з даними, але з внесенням змін у тимчасових інтервалах
або кінцевих результатах дії; складання розповіді за допомогою методу включення або
виключення тих чи інших об’єктів; складання розповіді по комплекту іграшок; розповідь по
частково закритою сюжетної картині; вигадування оповідання про знайомих героїв і по
заданим опорним словами; продовження розповіді або казки за складеним педагогом плану
(на конкретно визначену тематику, самостійно обрану або за назвою).
Розповідання є засобом навчання зв’язного мовлення і може спиратися на ряд
психічних процесів: сприйняття, пам’ять, уява. Найбільш часто під такими розповідями
розуміється опис речових предметів, картин, явищ природи. Слід зазначити, що розповідання
на основі пам’яті є більш складною формою, що обумовлено його заснуванням на досвід,
який був пережитий дітьми раніше.
Д. Золотухін та інші автори розробили безліч прийомів і методів навчання дітей
зв’язного мовлення. Робота з навчання розповідання проводиться в кілька етапів [3, с.4].
Найбільш традиційною і простою формою є спільне розповідання педагога і дитини. Під
спільним розповіданням розуміється така взаємодія між дитиною і педагогом, при якому
останнім починається фраза, а першим – закінчується. Результатом проведеної роботи є
отриманий текст (велика частина якого складена педагогом). Інша проста форма – зразок
розповіді. Дана форма являє собою короткий опис, яке діти здатні відтворити по
наслідуванню.
Більш складною формою є частковий зразок, який надається дітям для початку
розповіла або в кінці. Важливий етап – складання логіко-структурного плану розповіді. В
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першу чергу проводиться аналіз заданого зразка і відбувається складання плану. Далі план
пред’являється окремим чином (без зразка). У процесі опису предметів і явищ даний план
сприяє здійсненню вибірки героїв і визначенню послідовності подій, місць і тимчасових
інтервалів дії. Останнім етапом є форма непідготовленого розповіді. Наступним важливим
засобом навчання зв’язного мовлення у дітей є переказ, який представляє собою осмислене
відтворення літературно-художнього тексту. З метою реалізації переказу необхідно уважне
прослуховування тексту, запам’ятовування послідовності його викладу і осмислена передача.
Педагогам необхідно ретельно підходити до питання вибору матеріалу для переказу, текст
повинен бути досить простим і володіти високими художніми якостями [5].
Важливою умовою в досягненні успіху дітей у творчій діяльності є постійне
збагачення їх досвіду. Під збагаченням досвід а розуміється отримання різнобічних вражень
з життя. Дана робота може мати різноплановий характер: відвідування екскурсій;
спостереження і участь в трудових процесах дорослих; читання книг; перегляд ілюстрацій і
інше. Серед інших важливих умов слід наголосити на необхідності збагачення і активізації
словникового запасу дітей. В силу того що діти потребують поповнення словника за
допомогою різних слів-визначень і таких слів. які допомагають описувати різні
характеристики і явища, процес збагачення пов’язаний з формуванням нового словника і
навичок вміння ним користуватися.
Таким чином, розглядаючи критерії оцінки формування і розвитку зв’язного
мовлення, слід зазначити факт її відповідності наступним вимогам: змістовність, тобто
наповненість відомостями; логічність, послідовність викладу; відсутність повторень,
логічних пропусків, постійних відволікань від теми; наявність висновків, плавно випливають
із змісту; вміння підібрати такі мовні засоби, які передають характерні ознаки предметів або
явищ, про які йде мова. Крім перерахованих вище до критеріїв слід також віднести багатство
і різноманітність засобів вираження, ясність і виразність. На підставі викладеного вище
можна стверджувати, що навчання зв’язного мовлення має велике значення в системі
дошкільної та шкільної освіти, так як зв’язне мовлення впливає на формування мислення,
естетичного сприйняття і творчих здібностей дітей. Успішність навчання в цілому
безпосередньо залежить від успішного оволодіння дитиною різними формами зв’язного
мовлення.
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Українська школа на сучасному етапі працює в специфічних умовах, які визначаються
глобальним процесом інформатизації освіти, суспільства, культури. Масштаби впливу медіа
на різні сфери життя підвищуються з кожним днем. Це тягне за собою потребу в
пред’явленні нових завдань перед освітньою системою, крім того закликає людину не тільки
знати і вміти працювати з сучасними технічними засобами, а й володіти навичками
самостійної роботи для пошуку, обробки матеріалу тощо.
Термін «медіа» (від лат. «Media» – засіб) – позначають технічні засоби створення,
зберігання, поширення, сприйняття інформації та обміну її між автором повідомлення і
масовою аудиторією, в сучасному світі використовується в якості аналога поняття засобів
масової інформації та комунікації (СМІіК). До них відносяться друк, фотографія, радіо,
кінематограф, телебачення, відео, мультимедійні комп’ютерні системи, включаючи Інтернет.
Як вже вказувалось вище, сучасна школа функціонує в період глобальної
інформатизації освіти, що тягне за собою потребу у володінні спеціальними засобами, які
допомагають орієнтуватися на даному періоді розвитку освіти. Цими засобами є
мультимедійні засоби.
На сьогоднішній день мультимедіа-технології – це один з перспективних напрямків
інформатизації навчального процесу. Сучасні мультимедійні програмні засоби своєму
розпорядженні значні можливості у відображенні інформації, а також впливають на
мотивацію учнів, швидкість сприйняття матеріалу, стомлюваність і, таким чином, на
ефективність навчального процесу в цілому.
Методи навчання знаходяться в тісному зв’язку зі сприйняттям інформації, способами
її подачі як для того, хто навчається, так і для викладача. І на основі цього потрібно
відзначити, що використання мультимедійних технологій надає значний вплив на характер
подачі інформації, а, отже, і на методи навчання. Виходячи з цього, при створенні
мультимедійних технологій потрібно брати до уваги не тільки методичні принципи, а й
психолого-педагогічної особливості, серед яких можна виділити наступні:
– успіх навчальної діяльності в значній мірі визначається чіткою постановкою мети
кожної програми і її завдань. Це необхідно для того, щоб учень ясно розумів призначення
пропонованих програм;
– облік індивідуальних особливостей особистості в процесі навчання, за допомогою
гіпертекстового побудови матеріалу;
– облік психологічних закономірностей сприйняття, пам’яті, мислення, уваги і
вікових особливостей учнів;
– організація самоконтролю з метою підвищення мотивації навчання.
Мультимедіа технології є корисною освітньою технологією вони збагачують процес
навчання, завдяки якостям якими володіють, а саме гнучкості, інтерактивності, і інтеграції
різноманітних типів мультимедійної навчальної інформації, і можливості враховувати
індивідуальні особливості учнів і сприяти підвищенню їх мотивації.
Використання мультимедіа технологій в освіті мають наступні переваги в порівнянні з
традиційним навчанням:
– допускає використання кольорової графіки, анімації, звукового супроводу,
гіпертексту;
– допускає можливість постійного оновлення;
– допускає можливість розміщення в ньому інтерактивних веб-елементів, наприклад,
тестів або робочого зошита;
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– допускає можливість не лінійність проходження матеріалу завдяки безлічі
гіперпосилань.
Застосування засобів мультимедіа в навчанні дозволяє:
– вирішити завдання гуманізації освіти;
– підвищити ефективність навчального процесу;
– розвинути особистісні якості учнів (навченість, здатність до навчання, здатність до
самоосвіти, самовиховання, самонавчання, саморозвитку, творчі здібності, вміння
застосовувати отримані знання на практиці, пізнавальний інтерес, ставлення до праці);
– розвинути комунікативні та соціальні здібності учнів;
– істотно розширити можливості індивідуалізації і диференціації відкритого і
дистанційного навчання за рахунок надання кожному хто навчається персонального
педагога, роль якого виконує комп’ютер;
– визначити учня як активного суб’єкта пізнання, визнати його самоцінність;
– врахувати суб’єктивний досвід учня, його індивідуальні особливості;
– здійснити самостійну навчальну діяльність, в ході якої той, якого навчають
самонавчається і саморозвивається;
– прищепити тим, хто навчається, навички роботи з сучасними технологіями, що
сприяє його адаптації до швидко змінюваних соціальних умов для успішної реалізації своїх
завдань [4, с. 35].
В ході навчального процесу мультимедійні технології можуть використовуватися:
– для подання теми заняття, тобто тема уроку, може бути показана на слайдах, в яких
коротко викладено основні моменти досліджуваного питання;
– в якості супроводу пояснення вчителя.
Людина влаштована так, що їй набагато простіше і краще сприймати інформацію,
наочно представлену в структурованому вигляді. Щоб розуміння і запам’ятовування
досліджуваного матеріалу стало максимальним на допомогу приходить метод створення
інтелект – карти.
При використанні мультимедіа технологій під час уроків вирішуються
наступні дидактичні завдання:
– оволодіння базовими знаннями по предмету, що вивчається;
– систематизація засвоєних знань;
– формування навичок самоконтролю;
– розвиток мотивації до навчання зокрема до інформатики;
– надання навчально-методичної допомоги учням в самостійній роботі над
навчальним матеріалом.
Мультимедійні технології дозволяють вчителю поєднувати всілякі кошти, що
сприяють глибшому і усвідомленому засвоєнню досліджуваного матеріалу, економити час
уроку, наситити його інформацією.
У зв’язку з комп’ютеризацією освіти і масовим впровадженням комп’ютерних
технологій в процес навчання з’явилася необхідність застосування дистанційних методів
навчання. Дистанційне навчання, основою якого є технології Інтернету, знаходиться на стику
всіх проблем сучасної освіти. При використанні дистанційних методів освіти вчитель не
виконує функції основного (і тим більше єдиного) носія інформації.
При такому методі навчання учні розвивають вміння самостійної дослідницької
діяльності, вміння критичного мислення, набувають досвіду дистанційного спілкування і
спільної роботи.
Отже, в результаті розглянутих і проаналізованих нами способів активізації
навчально-пізнавальної діяльності студентів ми прийшли до висновку, що процес навчання
учнів буде протікати більш успішно, якщо при організації навчального процесу:
– застосовувати різні методи навчання, які забезпечують активне залучення учнів в
освітній процес;
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– здійснювати відбір змісту навчального матеріалу, враховуючи мотиваційні потреби
учнів, в особливості мотивацію в розвитку відповідних професійних якостей.
Таким чином, з огляду на перелічені вимоги до організації процесу навчання
учителем, активність учнів буде проявлятися й розвиватися в діяльності, яка є не просто
прояв активності, а й тренування в процесі навчання, що має величезне значення при
подальшому навчальній діяльності. Учні початкових класів опановують інноватику та
одночасно поглиблюють свої знання з певних навчальних предметів комп’ютерними
засобами. Запровадження мультимедійних технологій в освітній процес є атрибутом
гармонійного інтегрування різних видів інформації.
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Вложение средств в образование и воспитание молодого поколения — инвестиции в
будущее. Сегодня, в эпоху информационного общества, ни у кого не остается сомнений, что
именно по тому, насколько широко внедряются достижения научно-технического прогресса,
наукоемкие технологии, какова профессиональная подготовленность кадров, определяется
уровень развития страны, ее успех в той или иной сфере на мировой арене. Была разработана
Концепция развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030
года во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 30 сентября 2018
года N ПП-3955 «О мерах по совершенствованию системы управления дошкольным
образованием» и содержит комплексные меры по развитию системы дошкольного
образования до 2030 года [1].
Концепция определяет цели, задачи, приоритеты и этапы развития дошкольного
образования в Республике Узбекистан на среднесрочную и долгосрочную перспективу и
является основанием для разработки программ и комплексов мер, направленных на развитие
сферы дошкольного образования.
Дошкольное образование является начальным звеном системы непрерывного
образования. Оно обеспечивает формирование здоровой, развитой личности ребенка,
пробуждая тягу к учению, подготавливая к систематическому обучению. Осуществляется
дошкольное образование до 6–7 летнего возраста в государственных и негосударственных
детских дошкольных учреждениях и в семье. Цель дошкольного образования – подготовка
детей к обучению в школе, формирование здоровой, развитой, свободной личности ребенка,
раскрытие его способностей, воспитание тяги к учебе, к систематическому
обучению.Современное дошкольное образование, в связи с переходом на новый стандарт

56 Інновації в освітньому процесі:
методологія, тенденції, технології
качества
образования,
требует
совершенствования
образовательного
процесса,
проектирование новых технологий, повышение квалификации педагогов и реализации
интегративного подхода.
Вопросы качества дошкольного образования и связанные с этим проблемы его
стандартизации обсуждаются на самых разных уровнях управления. При этом состояние
практики в процессе реализации разных программ в системе дошкольного образования
требует решения ряда задач, в том числе организации целостности педагогического процесса
и преемственность между образовательными ступенями. Образование должно быть
направлено на развитие способностей каждого ребёнка, на поддержку егосамостоятельной
деятельности, инициативности, интересов и потребностей в познании окружающей среды на
этапе раннего, дошкольного и школьного детства.
В настоящее время стали появляться учреждения, которые являются комплексом,
объединяющим социальные институты, у которых имеется средовый подход в
конструировании образовательного пространства, то есть интеграция среды.
В педагогике под интеграцией понимается высшая форма выражения единства целей,
принципов и содержания организации процесса обучения и воспитания [2].
Интеграция как целостное явление объединяет образовательные области,разные виды
деятельности, приемы и методы в единую систему на основе планирования, вместе с тем, она
выступает в дошкольном образовании ведущим средством организации образовательного
процесса, ведущей формой которого становится совместная со взрослыми, а также
самостоятельная деятельность детей. В последнее время наблюдается тенденция
рассмотрения интеграции как принципа или средства организации образовательного
процесса в дошкольном учреждении. В работах исследователей указывается о
необходимости синтеза образовательных областей, проникновения одной области (или
нескольких) в другую.
В современной педагогической науке анализируются понятия интегрированной
развивающей среды, интегративной образовательной системы, образовательной среды
интегративного комплекса. В научных статьях, докладах конференций рассматривается
структура, функции и особенности интеграции общего и дополнительного образования,
интегративная среда профильного обучения, а также осуществляется анализ
интеграционного процесса образовательной среды системы «начальные классы - средняя
школа». Однако очень мало уделено внимания интегративной образовательной среде, как
фактору повышения качества дошкольного образования в системе «дошкольное отделение начальные классы» взаимодействующее образовательных систем начальной школы и
дошкольного отделения, основанное на единстве целей, принципов и содержания
организации процесса обучения и воспитания.
Очень важно учитывать то, что вся работа с дошкольниками и младшими школьниками
должна основываться на принципе «не навреди», её нужно направить на то, чтобы сохранить
здоровье, эмоциональное благополучие и индивидуальность ребенка. Исходя из этого,
целесообразно налаживать плодотворное сотрудничество детского сада и школы, в процессе
которого нужно решать следующие задачи:
• установить единство взглядов и стремлений в воспитательном процессе между
детским дошкольным учреждением, семьей и школой;
• выработать общие цели и воспитательные задачи, пути достижения результатов;
• создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников воспитательнообразовательного процесса - воспитателей, учителей, детей и родителей;
• всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей;
• сформировать в семьях позитивное отношение к активности детей в социальной и
общественной жизни.
При переходе в школу даже у самого успешного и развитого ребенка могут возникнуть
трудности адаптации. Неизвестность всегда пугает не только детей, но и родителей. Какие
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условия будут в школе, к чему готовиться заранее. Задача образовательного учреждения показать детям, что в школе их ждут, там они узнают много нового, школа тоже может
предложить детям интересный досуг [3].
Таким образом, в дошкольном образовании сегодня происходят серьёзные перемены,
основа которых была заложена государством, проявляющим большой интерес к развитию
данной сферы. Главной целью государственной политики в сфере дошкольного образования
обозначено обеспечение качества образование дошкольников. И эта система помогает
реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного, начального школьного
и основного общего образования, придать педагогическому процессу целостный,
последовательный и перспективный характер. Интегрированный подход к дошкольному
образованию заключается в осуществлении не только содержательных, но и формальных
целей и задач воспитания и развития, а также в установлении и усилении системы
следующих связей [4]:
— компонентов содержания разных разделов программы (межвидовая интеграция) и
внутри разделов (внутривидовая интеграция);
— во взаимодействии методов и приёмов воспитания и обучения (методическая
интеграция);
— в синтезе детских видов деятельности;
— в интеграции различных организационных форм взаимодействия педагогов с детьми
и родителями.
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В умовах сьогодення інклюзивна освіта виступає як провідна освітня парадигма, що
базується на принципах рівноправності, доступності, толерантності та соціального
партнерства й орієнтована на забезпечення якості освітнього процесу, доступності та
різноманітності освітніх послуг.
Теоретико-методологічні засади інклюзивної освіти в Україні та особливості
впровадження інклюзивного навчання розроблено у працях сучасних науковців, які створили
потужну команду на базі Інституту спеціальної педагогіки та психології імені М. Ярмаченка
(В. Засенко, А.Колупаєва, Е. Данілавічюте, Л. Коваль та ін.) і запровадили .
Як підкреслює А. Колупаєва, інклюзивна освіта забезпечує здобуття якісної освіти на
всіх рівнях та у всіх освітніх ланках усім дітям без обмежень та винятків, базується на
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визнанні рівноправності та урахуванні розмаїтості на основі особистісно зорієнтованої
освітньої моделі шляхом впровадження інклюзивного навчання [1].
Впровадження інклюзивного навчання потребує змін у системі підготовки фахівців,
які мають забезпечити ефективний вплив інклюзивного освітнього середовища на кожного
учасника освітнього процесу, взявши на себе функції фасилітатора, наставника, тьютора,
ментора, коуча, медіатора й здатні визначити індивідуальну освітню траєкторію дитини з
особливими освітніми потребами.
Водночас, як свідчить аналіз досвіду, відчувається дефіцит системної підготовки
педагогічних кадрів у ЗВО до роботи в інклюзивному освітньому середовищі. Педагоги, які
проходили курси підвищення кваліфікації на базі Центру неперервної освіти ІДГУ,
зазначили недостатню обізнаність з теоретичними й методологічними засадами інклюзивної
освіти, технологічними підходами щодо впровадження інклюзивного навчання.
Проблеми професійної підготовки фахівців до роботи з дітьми з особливими
освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища, досліджували у своїх
працях Т. Дегтяренко, Т. Зубарєва, С. Литовченко, Т. Лорман, О. Мартинчук, Т. Сак, О.
Таранченко, І. Татьянчикова, О. Федоренко, Д. Харві, Д. Чемберс та інші. Дослідники
визначають різноманітні підходи до вирішення проблеми підготовки та підвищення
кваліфікації фахівців до роботи в умовах інклюзії, що ґрунтуються на визнанні та врахуванні
в освітньому процесі розмаїття учнівського колективу та задоволення їхніх освітніх потреб.
У фундаментальних роботах А. Колупаєвої, Н. Компанець, М. Малофеєва, Л.
Шипіциної та ін. досліджено проблеми організації педагогічної взаємодії фахівців в межах
інклюзивного освітнього середовища. Науковці зазначають, що на сучасному етапі вже
зроблено багато: розкрито сутність поняття «інклюзивне освітнє середовище»; розроблено
законодавчі та нормативно-правові засади інклюзивної освіти, проаналізовано стан теорії та
практики щодо створення ефективної системи підготовки фахівців до роботи в умовах
інклюзивного освітнього середовища.
Як підкреслює Н. В. Кічук, програма підготовки фахівців має забезпечувати
інтеграцію змісту навчання, спрямованого на формування високого рівня сформованості
професійної компетентності за рахунок методологічного узгодження педагогічних умов
теоретичної і практичної підготовки [2]. Підготовка повинна забезпечувати формування
соціально-громадської, комунікативно-інформаційної, психолого-педагогічної і предметноспеціальної компетенцій фахівців, які, своєю чергою, визначаються ціннісно-мотиваційним,
пізнавальним і операційно-діяльнісним критеріями.
В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті впроваджено систему
підготовки фахівців до роботи в умовах інклюзивного навчання. У процесі підготовки
бакалаврів спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Практична психологія»,
«Соціальна педагогіка» застосовано комбінований підхід (монопредметний і
багатопредметний), який забезпечував цілеспрямований, системний і послідовний процес
підготовки майбутніх фахівців упродовж навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої
освіти. Проте все ще спостерігається недостатня сформованість психологічної готовності
вчителів до реалізації завдань інклюзивної освіти.
За результатами проведеного локального дослідження встановлено, що багато
педагогів перебувають у стадії явного або латентного опору, більша частина тяжіє до
пасивного, і тільки незначна частина до активного прийняття інклюзії; педагоги й
адміністрація освітніх закладів, що прийняли ідею інклюзії, особливо гостро потребують
допомоги щодо відпрацьовування механізму взаємодії між всіма учасниками освітнього
процесу. Результати опитування учителів показали, що тільки 13% педагогів вважають себе
готовими професійно й психологічно до навчання дітей з ООП в умовах інклюзії. Доцільно
визначити базові освітні установи, які реалізують інклюзивний підхід; створити банк даних
про наявний досвід реалізації інклюзивної освіти; розробити програму інформаційної
підтримки педагогів з інклюзії; забезпечити підтримку впровадження моделей інклюзивної
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освіти за допомогою регіональних ЗМІ з метою формування толерантного ставлення в
суспільстві до дітей з особливими потребами [1].
На нашу думку, потребує посиленої дослідницької уваги проблема організації
командної взаємодії різнопрофільних психолого-педагогічних фахівців в інклюзивному
просторі, потребують подальшого удосконалення освітньо-професійні програми підготовки
педагогічних кадрів для інклюзивної освіти. Розв’язання цих проблем надасть змогу
зменшити кадровий дефіцит; розроблене та впроваджене наукове та навчально-методичне
забезпечення сприятиме підвищенню рівня професійної компетентності педагогів;
впровадженню інноваційних технологій в системі інклюзивної освіти.
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В современном мире, в жизни человека большую роль играют средства массовой
информации. СМИ оказывают влияние на учеников, а в особенности на младших
школьников, воздействуя как в позитивном, так и в негативном ключе. В связи с этим,
младшие школьники должны уметь избирательно и критично относиться и работать с
источниками информации в сфере медиа, поэтому они должны обладать достаточным
уровнем медиакомпетентности.
По данным социологических исследований последних лет, из различных форм
проведения свободного времени дети выбирают, все чаще такие формы, которые
предполагают использование различных технических средств передачи информации, в том
числе во все большей мере медиа средства [1].
Современные школьники являются потребителями информации различных медиа. По
данным исследований Цымбаленко С.Б. и Шарикова А.В. , время, затраченное на просмотр
телевизионных программ или работу с компьютером, уже приблизилось или превосходит
время, которое ребёнок проводит в школе [2]. Но, учащиеся не ищут новые знания, на первое
место выходит желание развлечься. Младшие школьники используют компьютер, сеть
Интернет, социальные сети, телевизионные программы для игры, хотя значительная часть
информации связана с предметами, изучаемыми в школе. Необходимость выполнять
учебные задания без участия какого-либо медиа, вызывает у младшего школьника снижение
учебной мотивации уже на начальной ступени обучения, а в будущем нежелание учиться,
получать знания, стать неотъемлемым членом современного общества.
Опытно-поисковая работа показала, что процесс формирования медиакомпетентности
младших школьников происходит разными темпами, что обусловлено как индивидуальными
особенностями младших школьников, так и педагогическим регулированием этого процесса.
У большинства учеников, входящих в целевую группу исследования, выявлен низкий
уровень по информационному и мотивационному компоненту. Результаты диагностики
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деятельностного компонента показали высокий уровень медиакомпетентности у большей
части класса, но есть и ученики, которые не имеют практических умений в работе с медиа.
Для того чтобы повысить уровень медиакомпетентности младших школьников необходимо
использовать ресурсы внеучебной деятельности.
Для изучения уровня медиакомпетентности младших школьников по деятельностному
компоненту было проведена диагностика по выполнению заданий на основе описанных Н.Ф.
Хилько уровней деятельностного компонента медиакомпетентности личности. Школьникам
было предложено выполнить ряд заданий по работе с медиа, в которые входит применение
практических умений в работе с информацией и медиа-текстами. Задания для младших
школьников состояли из следующих этапов:
1) Включить компьютер и открыть Интернет;
2) Найти один мультфильм на свой выбор или выбрать из списка предложенных (напр:
король лев);
3) Просмотреть мультфильм или его часть;
4) Открыть текстовый редактор;
5) Написать 1-2 предложения о впечатлениях полученных после просмотра
мультфильма;
6) Найти и вставить в документ картинку главного героя мультфильма. За каждое
выполненное задание испытуемому присваивалось по 1 баллу.
Определенное
количество
баллов
отражает
определенный
уровень
медиакомпетентности.
• 3-6 баллов – высокий показатель медиакомпетентности.
• 0-3 баллов – низкий показатель медиакомпетентности;
Показатели высокого уровня медиакомпетентности младших 80 школьников по
деятельностному компоненту:
• практические умения самостоятельного выбора медиатекста;
• владение навыками создания медиатекста;
• умение принимать самостоятельные решения в работе с медиа.
Низкий уровень медиакомпетентности по деятельностному компоненту:
• слабая выраженность практических умений выбора медиатекстов;
• отсутствие навыков создания медиатекста;
• неумение ребенка принимать самостоятельные решения в области медиа.
Согласно полученным результатам можно сделать вывод, что большая часть целевой
группы диагностического исследования обладает высоким 56 уровнем деятельностного
компонента медиакомпетентности, но есть и ученики, которые обладают слабыми
практическими знаниями в области медиа. Таким образом, путём проведения
диагностического исследования уровня медиакомпетентности младших школьников по трём
компонентам (информационному, мотивационному, деятельностному), удалось определить,
что среди учащихся младших классов есть дети, которые обладают высоким уровнем знаний,
мотивации и практических умений в сфере медиа, однако у большего количества учеников
преобладает низкий уровень медиакомпетентности. Это свидетельствует о необходимости
включения в план воспитательной работы школы мероприятий, направленных на
формирование медиакомпетентности младших школьников.
Из сказанного можно сделать вывод: в современных условиях в сфере образования
важнейшей задачей становится воспитания ответственных граждан, способных
сформулировать и высказать свои суждения на основе полученной информации. Человек не
может быть полноценным гражданином своей страны, членом современного общества без
наличия медиакомпетенции, как собственного выработанного качества. Уже сегодня медиа
мир развивается с огромной скоростью и то, что было новым вчера, сегодня уже не
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актуально, поэтому человек должен успевать перестраивать свою работу, социальную жизнь
в соответствии с изменяющейся вокруг него информационной медиа жизнью.
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USE OF PRACTICAL ISSUES IN THE FORMATION
OF GENERAL COMPETENCE OF STUDENTS IN CHEMISTRY
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At the international level, research is being conducted to increase the effectiveness of teaching
natural sciences, the formation of basic and scientific competencies in students, the integration of
the content of the basics of related sciences. This, in turn, allows students to apply the knowledge
and skills acquired in chemistry with understanding of the essence of everyday life, events and
processes, to expand their natural-scientific worldview, to realize the educational goals of
chemistry.
The formation of basic and scientific competencies in students is considered to be one of the
main tasks of modern education. At present, independent work developed on the basis of didactic
and modern principles for the formation of general competencies in chemistry, methodological
recommendations for improving teaching methods, chemical experiments that can be performed at
home can be one of the factors increasing the effectiveness of chemistry education.
The formation of basic and general science competencies in students from the school period
can play a key role in the training of competent personnel in the future.
Competence. The concept of «competence» is summarized by several researchers: «Unusual
situations, how a specialist behaves in unexpected situations, communicates, takes a new approach
in dealing with competitors, performs vague tasks, uses conflicting information, is constantly
evolving and complex». We can interpret it as having a plan of action in processes [1].
The results of our research such as interviews with students, questionnaires show that today
school graduates are able to apply the theoretical knowledge of chemistry in practice, to explain the
phenomena of nature from a chemical point of view, to analyze the composition of various chemical
products used in everyday life and face some difficulty.
As a solution to these problems, we propose to use issues of practical importance in the
teaching of chemistry. As an example, to reinforce the topics of «Carbon and its compounds» and
«Calcium and magnesium metals and their compounds» in the 9th grade chemistry curriculum, the
following practical questions can be presented to students:
Issue 1
Gypsum
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In medicine, 500 g of water is added to 1 kg of gypsum to prepare a gypsum mixture used in
orthopedics and traumatology. How many grams more water in this mass than the mass of
crystalline water in gypsum?
Issue 2
Combustion of carbon
A middle-aged person breathes an average of 750 l (n.s.) of oxygen per day. How much
carbon can be used to burn that amount of oxygen?
Issue 3
Plants and carbon dioxide
Plants around the world process about 175 billion tons of CO2 a year into organic matter.
How many kg of CaCO3 decomposition can be produced from CO2 gas consumed for daily
processing?
Issue 4
The effect of industrial gases on the atmosphere.
According to the data, 92% of the exhaust gas in the air is due to the exhaust gas emitted by
vehicles. With the launch of promising fuel production, the amount of greenhouse gases emitted by
vehicles can be reduced by up to 30%. If the smoke from a vehicle contains an average of 7% of
exhaust gas, what percentage of prospective fuel gas can reduce emissions?[2].
It is natural that students will have a few questions during the study of chemistry. For
example: when food changes, which cleaning agent we choose to clean for what purpose, what
materials the chemical production tools are made of and what their properties are, such as how we
can use them. While answering questions or understanding potentials, it is advisable to use
assignments of practical importance to explain in the minds of students the direct connection of
modern chemistry with technological production [3].
In conclusion, the use of practical issues based on interesting information on everyday life,
substances used in everyday life, various events and processes, medicine, physiology in the study of
new topics, their strengthening, repetition and generalization in the school stage of chemistry
education. It increases their relative interest and contributes to the formation of general
competencies in science.
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LEGO-КОНСТРУЮВАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
АЛЬТЕРНАТИВНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Валентина Каракаш
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Науковий керівник – доц. Іванова Д.Г.
Реформування і модернізація змісту дошкільної освіти сьогодення ставить перед
вихователями нові виклики. Базова нормативна документація дошкільної галузі, а саме:
Закон України «Про дошкільну освіту» [1], Коментар до «Базового компонента дошкільної
освіти в Україні» [2, с. 4-19], «Національна стратегія розвитку освіти в Україні», Концепція
Нової української школи, окреслює одну із пріоритетних цілей сучасної дошкільної освіти –
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забезпечення інноваційного характеру освітньої діяльності, використання сучасних
технологій навчання і виховання в освітньому процесі.
Дійсно, ідея інноватизації освітнього процесу останнім часом набула неабиякої
популярності в закладах дошкільної освіти. Але сучасних дітей важко чимось здивувати.
Вони живуть в світі електроніки, інтернету, комп’ютерів. Тому сучасний вихователь має
бути креативним, творчим, здатним вирішувати нестандартні завдання і діяти в незвичайних
умовах. В освітньому просторі альтернативного закладу дошкільної освіти
використовуються різні підходи та засоби у взаємодії з дитиною. Найефективнішим засобом
педагогічного впливу є інноваційні технології, а тією самою платформою навчання дітей
через гру є індивідуальний підхід, де у свою чергу гра виступає як інструмент підготовки
дошкільників до сучасного суспільства та світу майбутнього.
LEGO є універсальною інноваційною технологією, яка сприяє створенню нового
освітнього розвивального середовища, формуванню навичок винахідництва та допомагає
підвищувати мотивацію дітей до навчання.
У Базовому компоненті дошкільної освіти однією із освітніх ліній є «Гра дитини».
Зміст цієї лінії «…передбачає у дітей розвиток ініціативності, творчих здібностей,
самостійності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійких інтересів до
пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань
кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за
інтересами, спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації,
висловлювання власних суджень» [3].
Кожна дитина обожнює гратися. А от перед батьками та вихователями постає
проблема, як ефективно розвинути, навчити і виховати її – та ще й так, щоб їй було цікаво та
комфортно. Одним із дієвих засобів, який реалізує підхід «навчання через гру», є
конструктор LEGO. В перекладі з данської LEGO означає «грай добре».
LEGO конструктор представлений двома видами: DUPLO i SYSTEM. DUPLO – це
об’ємні за розміром деталі, якими з легкістю зможе гратися дитина з раннього до старшого
дошкільного віку. SYSTEM – деталі вдвічі менші за розміром, ніж DUPLO. З таких деталей
створюють свій Всесвіт діти від 4-5 років і старші. Особливістю цих конструкторів є те, що
деталі обох типів добре комбінуються і поєднуються одні з одними.
Використання LEGO – конструювання у роботі з дошкільниками має певні напрямки,
серед яких:
1. Розвиток дрібної моторики рук, який в свою чергу стимулює мовленнєвий розвиток
і розумові здібності. Одним із головних завдань LEGO конструктора є виготовлення іграшок,
які можна розбирати, збирати, перебудовувати, використовувати як окремі об’єкти гри або
як сюжетні композиції.
2. Розвиток мислення, пам’яті, уваги.
3. Орієнтування в просторі. За допомогою дидактичних ігор – вправ дитина опановує
легко основні просторові поняття, а самостійні виготовленні іграшки активують
використання цих термінів в мовленні, що сприяє кращому їх усвідомленню.
4. Формування математичних уявлень. На заняттях з логіко – математичного розвитку
робота з цим конструктором вчить дітей розрізняти розміри предметів, кольори, порівнювати
величини, групувати за певною ознакою, впорядковувати їх в порядку збільшення або
зменшення.
5. Розширення своїх уявлень про архітектуру, транспорт, навколишній світ. Дитина в
процесі виготовлення моделей перевтілюється в професійного будівельника або інженером.
За допомогою LEGO дитина втілює свої фантазії, задумки та захоплено спостерігає за
кінцевим результатом своєї роботи.
6. Уміння подумки розібрати на частини та зібрати з частин ціле. Також дитині
потрібно вміти представляти майбутню свою роботу в цілому – з усіх сторін, особливо ті
деталі які невидимі.
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7. Повага до чужої та своєї праці, навчання конструктивним моделям спілкування.
Конструктор LEGO можна використовувати також і під час режимних моментів.
Наприклад, під час тихої години. Деяким дітям важко засинати в дитячому садочку, а деякі
не звикли це робити. Переважно це діти новачки. Тоді на допомогу вихователеві приходить
він – LEGO конструктор. Дуже просто, запропонуйте дитині виготовити для якогось
казкового персонажа ліжечко, яке поставите біля його ліжечка.
Також LEGO конструктор використовують і під час логопедичних заняттях, і у
психотерапевтичної роботі: «Будинок моєї мрії», «Неіснуюча тварина», «Країна мрій» та
інші завдяки яким фахівець краще пізнає внутрішній світ дітей або дитини.
Ігри з конструктором LEGO необхідно добирати відповідно до певної тематики
освітнього середовища альтернативного закладу дошкільної освіти та за відповідними
тематичними блоками. Наприклад: «Сім’я», «Дитячий садок», «Зоопарк», «Ферма»,
«Транспорт»,«Служба порятунку», «Ліс – наш дім природи», «Лікарня». Кожний тематичний
блок має містить таку методичні матеріали: загадки, літературні твори, розмальовки,
ілюстрації, схеми послідовних дій, картки [5].
Отже, використання LEGO – конструювання в освітньому просторі альтернативного
закладу дошкільної освіти сприяє створенню освітньо-розвивального середовища, розвитку
творчого потенціалу дітей і має багатофункціональність у застосуванні в різних навчальних
та ігрових цілях. LEGO – конструювання удосконалює уміння концентруватися, дозволяє
організувати співпрацю до спілкування як з однолітком так із педагогом, розвиває почуття
впевненості.
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The specifics of the development of pedagogical thought lies in the fact that each new
historical stage in the life of society leaves its mark on the organization of instruction and leads to a
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change in the content, forms and characteristics of pedagogical interaction, the nature of relations
between teacher and student as one of the main conditions for the effectiveness of the organization
of the educational process in higher school. The educational process in the system of higher
education takes place in various forms of its organization, implemented through the methods of
interaction between the teacher and students. Therefore, the potential of pedagogical interaction
opens up broad prospects for improving the entire education system, for improving professionalism,
as well as for the formation of a new concept of interaction «teacher – student».
The issues of pedagogical interaction between the teacher and students in the Kazakhstani
system of higher education in modern conditions are of great interest in the scientific community.
Today, this issue is relevant, as in the educational process of higher education, educational work
with modern student youth is not conducted properly enough.
A large number of studies, both psychologists and educators, are devoted to the problems of
pedagogical interaction: issues of pedagogical interaction of a teacher with students
(G.P. Afanasyeva, V.A. Kan-Kalik, S.V. Grinko), and especially pedagogical communication
(A.A. Leontiyev, I.A. Zimnyaya, A.A. Rean etc.).
The aim of the article is to study the influence of pedagogical interaction of teachers with
students in modern conditions as one of the important factors in creating a positive psychological
climate and the formation of positive motivation for learning and professional activities among
future teachers.
One of the essential aspects of university life is the constant interaction of the teacher and
students. In the process of this interaction, personal growth, spiritual and creative enrichment of
both sides occurs, which is a necessary element of the continuity of generations. In the framework
of this process, the leading role belongs to the teacher, whose functions have specific qualities and
signs, and personal psychological characteristics can influence both the educational process as a
whole and the personal development of each student. In a certain sense, a teacher is a central figure
in a higher educational institution; he also has a strategic role in the development of a student
during vocational training [1].
At the present stage of the reform of higher education, the pedagogical process is
increasingly based on humanistic psychology, which is based on the recognition of the self-worth of
a person as a unique holistic system. The «subject-subjective» paradigm is the basis of a
personality-oriented pedagogy, which can only be realized by a teacher who himself has established
himself as a person.
The concept of «interaction» is the subject of study of various sciences (philosophy,
psychology, pedagogy, sociology, social psychology, anthropology, cultural studies, etc.).
In particular, in psychology, interaction is interpreted as follows: direct or indirect influence
of subjects on each other, which is characterized by the emergence of relationships and their
interdependence; the process of mutual simultaneous influence of various objects on each other,
manifested in the asymmetry of the contradictory dialectic relationship of such global, complex
elements of reality as man and the world [2].
In philosophy, interaction is considered as a category that reflects the processes of the
influence of various objects on each other, their interdependence, state change [3].
V.A. Kan-Kalik considers socio-psychological interaction as a mechanism of
communication and identifies it with the process of co-creation. He believes that the basis of
pedagogical interaction is empathy, emotional community [4].
Pedagogical interaction is a necessary condition for the effectiveness of the pedagogical
process. The concept of «interaction» includes the unity of pedagogical influence and the activity of
the individual, manifested in the corresponding representation or indirect influence on the teacher
and on himself (self-education) [5, p. 104].
In the learning process, a change in the structure of cooperation and interaction takes place:
from joint activities with the teacher to independent learning. The student is involved in solving
educational problems on the assimilation of new knowledge on the basis of specially-organized
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active interaction with the teacher and other students.
Student age is the period of the most intense personality formation. This period is
characterized by self-affirmation of the personality, development of his independence, improvement
of moral qualities, the formation of social maturity, as well as the development of professional
thinking. Relations in the system «teacher-student» is the psychological field where the personal
self-assertion of the future teacher first unfolds, his self-consciousness develops, and a model of
professional activity is assimilated [2].
Pedagogical interaction can ensure the effectiveness of the process of forming
communicative competence of students, subject to the following requirements:
-subjective-semantic nature of the communication of the participants in the interaction;
-actualization of motivational training resources and personal motives of activity;
-cooperation in decision-making by all participants in the interaction;
-the focus of communication on the development of students goal-setting and introspection
[5].
In this regard, there is a need to review the training of future teachers, which necessitates the
study of issues of improving the pedagogical interaction of the teacher and student through the use
of interactive educational technologies.
The willingness of a university teacher to teach using interactive educational technologies is
no less important, because the teacher’s willingness to use interactive educational technologies in
their activities depends on how effectively future teachers will implement them in their professional
activities.
The content of the interaction between people is the establishment of specific relations in the
integral structure of society (economic, legal, political, etc.). The communication between the
teacher and students is specific, because by their status they act from different positions: the teacher
organizes the interaction; the student, perceiving the actions of the teacher, joins her. Such
communication allows him to become an active subject of the pedagogical process, to realize his
potential capabilities [1, p. 111].
During the pedagogical interaction, a special communication arises between the teacher and
the student, in which the participants reveal their capabilities. The task of pedagogical activity in the
context of the dialogue between the teacher and student cultures is twofold: on the one hand, it is
necessary to strengthen and develop the student’s ways of thinking, position, picture of the world,
and on the other hand, to organize interaction with another culture (adult culture) [5].
It follows from this that pedagogical communication is a system of socio-psychological
interaction between a teacher and a student, aimed at creating optimal socio-psychological
conditions for joint activities.
Pedagogical communication as a professional and ethical phenomenon requires special
training from the teacher not only in interaction technology, but also in moral experience and
pedagogical wisdom in organizing relationships with students. In its content and scope of operation,
it can be professional and unprofessional [1, p. 112].
In order to learn professional communication, you need to clearly understand the structure of
this process, to know what skills ensure its implementation.
In pedagogical science, two types of interaction between the teacher and students are
distinguished: subject-object and subject-subject.
1. Subject-object relations. In pedagogical activity, a teacher acts as a subject, and a student
acts as an object. A teacher as a subject of pedagogical activity is characterized by goal-setting,
activity, pedagogical self-awareness, and the adequacy of self-esteem. In this situation, the student
acts as an executor of the requirements and tasks set by the teacher.
2. Subject-subject relations contribute to the development of students' ability to cooperate,
initiative, creative thinking, the ability to constructively resolve conflicts [6].
Such interaction presupposes the mutual influence of the participants of the educational
process at the university, while there is mutual development and self-improvement of the personal
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and professional qualities of the participants in this process.
An effective subject-subject pedagogical interaction between students and a teacher at a
university involves the following characteristic features such as:
-equality and respect between participants in the educational process in accordance with the
distribution of responsibilities between them;
-recognition of the independent cognitive activity of students as dominant in the educational
process of the university, contributing to the acquisition by students of subjectivity to professionally
pedagogical activity;
-conscious students themselves as the main characters of the educational process at the
university;
-organization of the educational process in accordance with the interests, abilities of students
and the resulting subjective experience for self-realization of creative opportunities [1].
Obviously, the key function of the teacher lies precisely in the creation and organization of
pedagogical situations that contribute to the development of such personal qualities of students as
independent cognitive activity, initiative, self-reflection, self-regulation, etc.
Purposeful professional and pedagogical training of students in subject-subject pedagogical
interaction covers a certain organization of the learning process, which can be either full-time or
distance (see Fig. 1).
The subject-subject pedagogical interaction is characterized by: personal orientation (the
ability to see and understand the interlocutor); equality of psychological positions of the subjects of
the educational process (the dominance of the teacher in communication is unacceptable, he must
recognize the student’s right to their own opinion, position); the activity of all participants in the
interaction (the implementation of their own development strategy, conscious self-improvement)
[7].
Subject-subject pedagogical interaction
Traditional (full-time)
training

Remote
training
Pedagogical technologies:
Trainings;
Business games;
Pedagogical situations;
Portfolio

Independent creative activity

The result of the formation of subjectivity of students

Fig. 1. Subject-subject pedagogical interaction
Thus, the pedagogical interaction between the subjects of the pedagogical process plays a
large role during the presentation and analysis of educational material. Important is the fact that the
student becomes the subject of interaction, that is, its active participant. He learns to know himself,
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his abilities, tries to achieve high results in the educational process. The use of interactive
educational technologies in the educational process of higher education allows creating conditions
for the subject-subject pedagogical interaction, because it is precisely such pedagogical interaction
that will provide students with a better understanding and perception of educational material, as
well as help them actively participate in the process of learning and acquiring professional
experience in the classroom.
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Глибокодумні педагоги-класики здебільшого єдині у визнанні системо утворюючої
ролі особистості вчителя та його професійної діяльності у продуктивності освіти. Вага ж
освіти як чинника розбудови суспільства і випереджувального саме всебічного розвитку
особистості та збагачення людського капіталу держави є загальновизнаною істиною. Ще
Я. Коменський наголошував на тому, що «наступний вік буде таким, якими будуть виховані
для нього майбутні громадяни» [2, c. 130].
У пошуках ресурсів щодо врахування вищеозначених зауваг, учені дійшли згоди про
правомірність осмисляти ними нововведення в освітній сфері. Йдеться про домінанту
інновацій як явища, котре безпосередньо призводить до якісних новоутворень, які позитивно
впливають на збагачення освітнього продукту (Ангеловський К., Бех І., Даневська В.,
Підласий І., Химинець В. та ін.). Якщо з дослідницькою метою узагальнено представити
змістове наповнення освітньої інновації, то встановлено доречність убачити, по-перше, носія
інновації, яким постає творча особистість, зокрема, педагога; по-друге – ядро інновації, котре
є віддзеркаленням відповідної нової ідеї; по-третє, джерело інновації, яке може бути
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представлено і як «сухий залишок» досвіду педагога-новатора, і як педагогічний
експеримент, пов’язаний із прогнозуванням певних локальних або масштабних нововведень.
Намагаючись поглибити наукові уявлення про феноменологію інновацій в освіті,
дослідники привертають увагу до найсуттєвішої ознаки – результативним слід уважити таке
нововведення, котре забезпечує здатність того, хто навчається, застосовувати набуті наукові
знання в нових життєвих ситуаціях. У такій площині сучасна педагогічна спільнота вбачає
сенссаме інноваційного розвитку освіти. Навіть з’явився новий термін «візіонерство»,
котрий трактують як складову інноваційної культури, зокрема, вищої школи; йдеться про
поєднання цілісності, конструктивізму й репрезентативізму формуванні нових концепцій
вищої школи [4]. Зазначене набуває значного пояснювального значення з огляду на особливу
місію сучасного закладу вищої освіти як соціальної інституції та тенденції, яка характеризує
певну частку студентської молоді, коли викладач вищої школи констатує вияв у майбутнього
фахівця «прагматичної креативності».
Задля запобігання означеного явища, творчі викладачі акцентують увагу на розвиток у
студентів дієвої мотивації інноваційної навально-професійної діяльності. У цьому
відношенні, як засвідчує практика, правомірним є акцентування на інтерактивних формах
освітнього процесу, адже ж саме у такий спосіб видається за можливе вмотивувати
майбутніх фахівців до виявлення, насамперед, інноваційних ідей. Як переконує досвід, ще й
досі у цьому відношенні не достатньо повно оцінені практиками вищої школи ресурси «кейсметоду», самоцінність якого вбачаються не стільки в аспекті спонукання студентів
осмислити реальну фахово-значущу ситуацію, скільки розуміння, з одного боку, наявності
неоднозначності її розв’язання(тобто потребу у вияві творчої індивідуальності), а, з іншого –
актуалізації професійно значущих знань, постійної самоосвіти та особистісно-професійного
вдосконалення. Адже, як переконують дослідники проблематики «кейсів» (Кристопчук Т.,
Сисоєва С., Чернилевський Д. та ін.), смисловий контекст цього методу вимагає аналітичних
дій (здійснення проблемної структуризації, встановлення причин, діагностування, побудова
системи оцінок ситуації та прогнозів щодо її розгортання), тобто здатності особистості не
просто виявляти інноваційну ініціативу, а й чітко розуміти логіку розробки, впровадження,
експертизи інноваційного освітнього проєкту.
У такий спосіб, як переконує практика вищої школи, створюються умови для
розв’язання двоєдиного завдання, яке суттєво актуалізується за сучасних реалій. Поперше,нових абрисів набуває процес вироблення у студентів кар’єрних орієнтацій, що
сучасні психологи трактують у загальному сенсі як особливий напрямок поведінки
майбутнього фахівця щодо обраної ним мети професійного самоздійснення. При цьому
робиться заувага відносно того, що кар’єра відображає «зовнішній рух суб’єкта», а кар’єрні
орієнтації виступають «внутрішнім джерелом» його кар’єрних цілей (Жданович А.,
Почебут Л., Чикер В., Шаповалова Н. та ін.). Отже, наповнені відповідним змістом
інноваційні ініціативи студента надають кар’єрним орієнтаціям потенціалу такого утворення,
котре визначає не лише його професійний, а й життєвий шлях. Відтак, кар’єрні орієнтації
набувають стійкості через цілковито обґрунтовану здатність майбутнього фахівця до
інноваційної діяльності.
По-друге, у контексті реалізації концепції нової української школи, як відомо, на
перший план висуваються якісно нові педагогічні цінності, з-поміж яких, чільне місце
посідає цінність самоутвердження і у професійній субкультурі, і у соціумі. Йдеться про
актуалізацію функцій щодо реалізації особистісно-професійних можливостей саме в
інноваційному освітньому процесі. Зауважимо, що саме такий ракурс дослідники вважають
однією з найрезультативніших освітніх реформ 80-90-х років ХХ століття, де базового
значення має інноваційний менеджмент, тобто «менеджмент змін» [3]. Отже, розуміння
студентством вже на етапі університетської освіти, що суспільство сформувало запит на
фахівця, здатного (через професійну ідентифікацію) досягати більшого, ніж за «стабільне
функціонування», постає, з одноко боку, актуальним завданням вищої школи як
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інноваційного закладу вищої освіти, а з іншого – загострює проблематикупідготовки
випускника як творчої особистості, здатної до інновацій, до створення інноваційного
освітнього проєкту.
Ось чому, як нам видається, новопосталим завданням порівняно нової соціальної
інституції для вітчизняного соціуму – педагогічної інтернатури доцільно вважати набуття
творчим фахівцем-практиком статусу «автор освітньої інновації».
Соціально-педагогічний сенс готовності фахівця до інноваційної діяльності вбачаємо
ще й за параметром «духовно-моральний ресурс педагогічної еліти». У цьому відношенні
доречно по-новому оцінити розроблені науковцями теорії еліт (Мілс Ч., Моска Г., Парето В,
та ін.) та влучне зауваження сучасних філософів такого змісту: «елітарність потребує високої
моралі, високої гуманності. Інакше вона небезпечна» [1, с. 329]. Відтак, актуалізується вага
суспільної свідомості і самосвідомості майбутнього фахівця як носія інновацій, його
прагнення до розбудови суто демократичного суспільства, відповідального ставлення до
розробки високодуховного контенту нововведень. Адже ж принципово важливо запобігти
кон’юнктурним змінам, тобто намаганню продемонструвати «інноваційність» у будь-який
спосіб.
Перспективи подальшого наукового пошуку вбачаємо в розробці практикоорієнтовного підходу до розвитку у студентів науково-педагогічного стилю мислення –
передумови їх підготовленості до інновацій та запоруки осмислення професійної діяльності
як інноваційний освітній продукт.
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Сучасна освіта вступила в стадію реформ, основу яких складає нове мислення,
орієнтоване на інші умови життєдіяльності людини. Метою є прищеплення учням якостей
особистості, які дозволяли б їй активно розвивати свої здібності, самовизначатися в
творчому відношенні, самостійно вирішувати найрізноманітніші пізнавальні завдання.
Досягти цього можна завдяки впровадженню в навчання дидактичних ігор.
Дидактична гра – це метод навчання, що дає змогу формувати в учнів уміння й
навички або систему уявлень і понять шляхом вправляння в процесі ігрової діяльності. Гра
емоційна за своєю природою здатна навіть саму суху інформацію оживити і зробити
яскравим і наповненим емоціями. У грі можливо залучення кожного в активну роботу, це
форма, яка протистоїть пасивному слуханню, читанню чи рахуванню [5].
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Аспекти ігрової діяльності в загальноосвітній школі розглядалися В. Коваленко,
С. Арутюняном, О. Газманом, В. Григор’євим, Ф. Фрадкіною, Г. Щедровицьким [3].
Спираючись на концептуальні ідеї вищевказаних дослідників, нами зроблена
реалізація ряду активних методів навчання на уроках математики.
Часто уроки починають з вікторини, яка виконує роль усної роботи або теоретичної
розминки і розрахована зазвичай на час в межах 7-8 хв. В залежності від цілей і можливостей
уроку. Вікторина складається з трьох груп питань, що відповідають трьом рівням навчальних
досягнень учнів. «Вартість» правильної відповіді на ці питання також різна: за правильну
відповідь на запитання першого рівня складності присуджується 1 бал, другого рівня – 2
бали, третього – 3-5 балів, в залежності від складності питання або завдання і оригінальності
і краси рішення.
З метою економії часу на уроці умови прийомів, завдань і питання вчитель
представляє учням на картках. Відповіді учні крупно записують на листочках і по команді
вчителя показують. Підраховують правильні відповіді і на дошці записують загальну
кількість балів кожному ряду. Щоб вікторина не перетворилася на самоціль, щоб вона
служила головному завданню – навчанню учнів на уроці, учитель викликає учнів до дошки
для обґрунтування своїх відповідей. Інтерес до роботи зростає, якщо розрив в балах між
рядами невеликий, а тому для обґрунтування відповіді краще запрошувати до дошки учня з
того ряду, де балів зароблено менше, так як за ці відповіді нараховуються бали.
Однією з актуальних проблем сучасної освіти є істотний розрив між тим, яким дитина
приходить до школи, і яким дитини очікує вчитель, з якою дитиною планує взаємодіяти і
будувати роботу в освітньому процесі. Учитель початкової школи повинен будувати
навчальну діяльність так, щоб враховувати вікові особливості дитини 6-7 років, спиратися на
те, що у нього ще не сформована навчальна діяльність. В цей період виникає розрив між
діяльністю вчителя і рівнем розвитку дитини, навіть якщо педагог розуміє цю проблему, то
часто при вибудовуванні навчальної діяльності він або не бажає витрачати час на цю
проблему і веде діяльність як годиться для нього, не помічаючи дитячих труднощів, або
зовсім не звертає на це увагу. Тут виникає питання: як необхідно будувати навчальний
процес з дитиною, який прийшов з дошкільного дитинства в початкову школу, як можна
його включати в освітній процес? Наша дослідницька робота як раз спрямована на розуміння
механізму, що забезпечує перехід дитини від такої провідної діяльності як сюжетно-рольова
гра до навчальної діяльності, яка є провідною в молодшому шкільному віці. Наші спроби
вивчити існуючі варіанти вирішення цієї роботи привели нас до досліджень В. Давидова [2],
Д. Ельконіна [7].
Як писав В. Давидов: «Засвоєння теоретичних знань за допомогою навчальної
діяльності повноцінно відбувається тоді, коли вона поєднується з грою, з працею, з суспільно
– організаційними справами. Навчальна діяльність не повинна розумітися як прояв лише
інтеллектуально-пізнавальної активності дітей. Навчальна діяльність – момент цілісної і
повнокровним їх життя. У шкільний період розвитку взаємозв’язок навчальної діяльності з
іншими видами діяльності дітей служить психологічною основою єдності та нерозривності їх
навчання і виховання «З цього явно випливає, що в молодшому шкільному віці, за умови
нерозвиненого компонента навчання, але вже засвоєними особливостями гри доцільно
говорити про дидактичної гри як про один з методів розвитку у дітей навчальної діяльності.
Однак, спостереження за використанням дидактичної гри в практиці показало, що
використання цього механізму часто не продуктивно. Педагог використовує даний метод на
фізичних хвилинах (в основному використовують не дидактичну гру, а лише ігрові
моменти), або у позаурочній діяльності, коли використовується звичайна гра. А якщо і
використовується дидактична гра, то дуже рідко і фрагментарно, хоча ми розуміє що все
перше півріччя першого класу має будуватися з використанням гри, і часто пропонована
педагогом дидактична гра рідко коли пов’язана з тим предметним змістом, яка вивчається на
уроці. Нашим завданням було не тільки виявити дидактичну гру як засіб, а описати як
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модель, яка буде працювати саме на предметний зміст, зв’язати її з навчальною діяльністю
[2].
Державний освітній стандарт початкової освіти використовує навчальну діяльність як
результат і умова формування універсальних навчальних дій. В першу чергу нам потрібно
охарактеризувати навчальну діяльність і виділити лінію «переходу» від дидактичної гри до
навчальної діяльності. Ми виявили в якості цього «містка-переходу» компоненти навчальної
діяльності.
Компоненти навчальної діяльності (згідно Д. Б. Ельконіна):
1. Мотивація.
2. Навчальна завдання.
3. Навчальні операції (дії).
4. Контроль і оцінка.
Як вже відомо, певна людська потреба зв’язується з діяльністю людини, а мотиви –
відповідають його діям. При виконанні навчальних дій діти, перш за все, спочатку
опановують способами відтворення досліджуваних понять, а вже завдяки цьому засвоюють
зміст цих теоретичних знань. Другий компонент – навчальна задача, завдяки якій діти
відкривають для себе якийсь елемент досліджуваного об’єкта, використовують цей елемент і
з його допомогою відтворюють його. Навчальна задача дає передумови до пояснення ще не
відомого для дитини, до засвоєння нових понять і способів дій. До третього компоненту
навчальної діяльності відповідають навчальні дії [7].
Важливу роль в засвоєнні дітьми знань відіграє четвертий компонент навчальної
діяльності – контроль і оцінка. Контроль дозволяє школяреві виявити зв’язок з певними
особливостями умов розв’язуваної задачі і одержуваного результату. Завдяки дії контролю
можна простежити повноту складу дій і правильне виконання їх. Дія оцінки дозволяє
простежити засвоєний або засвоєний спосіб рішення, відповідає чи ні результат навчальних
дій і їх кінцеву мету. Очевидно, якщо ми говоримо, що дидактична гра повинна здійснювати
перехід від сюжетно-рольової гри до навчальної діяльності, дидактична гра повинна
включати в себе всі ці компоненти, але на ігровому мовою [6].
У дидактичній грі дитині все це повинно бути представлено на ігровій мові, це те, про
що часто забуває педагог, коли організовує дидактичну гру. Коли педагог словами «зараз ми
з вами будемо грати» дає установку дітям, в більшості випадків він дає їм звичайну
навчальну задачу. Тому, необхідно вивчити структуру дидактичної гри. Дидактична гра – це
різновид дитячих ігор, що містить певні спеціально створені педагогом правила з метою
навчання і виховання дітей. Як правило, вони спрямовані на вирішення поставленого
завдання, але ще і мають виховні і розвиваючі особливості [1].
Отже, виділяють структуру дидактичної гри, що складається з чотирьох компонентів:
дидактична задача; ігрові дії; правила гри; результат. Дидактична задача ставиться виходячи
з мети навчання. Як правило, вона формується педагогом і відображає його навчальну
дійсність. До навчальних дій можуть належати: порівняння предметів за певними ознаками
(тим самим виділяючи особливості цих ознак і зв’язок між ними), складання слів з різних
букв, відпрацьовуються навички рахунку. Ігрові дії є основою гри. Чим більше
різноманітності в грі, тим більше ця гра зацікавить дітей і тим самим успішніше вирішиться
дидактична задача. До ігрових дій відносяться: зайняття дитиною будь-якої позиції
(казкового характеру), відгадування загадок. Дані дії пов’язані з самою дидактичної
завданням, інакше сенс дидактичної гри загубиться, і завдання може зайняти не
контрольовану реакцію. Правила гри. За допомогою правил педагог контролює діяльність
дітей, керує процесами пізнавальної діяльності (спрямовують увагу дітей не тільки на ігрову
позицію, а й на виконання дидактичної задачі) [4].
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Існуючі підходи до спільної діяльності молодших школярів і батьків в умовах
початкової школи не спрямовані на розвиток суб’єктності учня та розкриття його потенціалу.
На цих засадах була розроблена концепція модернізації освіти, яку покладено в основу
розробки Концепції Нової української школи [5]. У цих умовах визначилися нові рамки
побудови освітньої траєкторії розвитку дитини на засадах педагогічної взаємодії.
Співтворча діяльність учнів і батьків є необхідним напрямом соціалізації цих
суб’єктів. Застосування співдіяльності молодших школярів і дорослих вихователів дозволяє
школі та сім’ї спільно вирішувати проблеми в сфері дитинства, формувати відповідальне
ставлення до побудови освітньої траєкторії розвитку дитини, шанобливого ставлення до
національних традицій, до інтересів школи, міста, держави. Діяльність вчителів і батьків як
союзників дозволяє їм краще дізнаватися про дитину, спостерігати за нею в різних ситуаціях
і розуміти її індивідуальні особливості.
Ідеї проектного навчання опрацьовані зарубіжними та вітчизняними вченими
(А. Баранова [1], О. Пікуль [8], Є. Полат [9] та ін.). Концептуальні положення, спрямовані на
вирішення проектної діяльності молодших школярів, виокремлено у Законах України «Про
освіту» (2017 р.) [4], Концепції «Нова українська школа (2016 р.) [5] тощо.
У межах нашого дослідження особливої актуальності набуває питання спільної
проектної діяльності молодших школярів і сім’ї. У законі «Про освіту» записано, що «батьки
є першими педагогами. Вони зобов’язані закласти основи фізичного, морального й
інтелектуального розвитку особистості дитини в ранньому віці» [4]. Про актуальність
дослідження педагогічної взаємодії свідчить сфера вивченості даної проблеми як у
закордонній, так і у вітчизняній практиці (Т. Виноградова [2], Я. Журецький [3],
Т. Кравченко [6]).
У ході здійснення проектів між батьками та дітьми відбувається одночасно й
взаємодія, і творче змагання. Актуальним питанням у педагогіці залишається залучення сім’ї
до спільної проектної діяльності молодших школярів в умовах початкової школи.
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Основна частина. Результати наукової розвідки засвідчили увагу дослідників до
різних аспектів організації проектної діяльності в початковій школі, але водночас
продемонстрували потребу в теоретичному й експериментальному обґрунтуванні процесу
організації спільної проектної діяльності молодших школярів і батьків в умовах сучасної
початкової школи, що не набула ґрунтовного вивчення й розкриття; на науковотеоретичному рівні виникає протиріччя між відсутністю теоретичної бази, на яку міг би
спиратися педагог і батьки учнів для організації спільної проектної діяльності, орієнтованої
на розвиток і підтримку потенціалу молодшого школяра з урахуванням його особливостей,
схильностей і інтересів; на науково-методичному рівні суперечність виявляється між
необхідністю застосування на практиці методів і засобів організації спільної проектної
діяльності молодших школярів і сім’ї в умовах сучасної початкової школи та недостатнім
науково-методичним обґрунтуванням їх включення в цей процес.
На початку 90-х роках XX ст. метод проектів почав активно впроваджуватися в
педагогічну науку і практику. У XXI ст. метод проектів визначають як технологію, яка
охоплює різні методи (дослідницькі, пошукові, проблемні), мотивує учнів до навчання,
формує в них основні компетентності та залучає до пошукової діяльності [8].
За визначенням Є. Полат [9] проект – це процес, який досягає певної мети, здійснює
зміни, має свій характер роботи, передбачає використання різних ресурсів, має чіткі межі
використання в часі (початок і кінець) і пов’язаний зі створенням проектної групи. Проект
реалізується у процесі індивідуальної, групової або колективної діяльності учнів і
спрямований на кінцевий результат (продукт).Завдання, яке ставить перед собою проектна
діяльність, – це отримання учнями знань, які в подальшому стають інструментом для
розв’язання проблем, що трапляються у різних життєвих ситуаціях [10]. Будь-який проект
завжди має чітко виражені етапи й результати, які чітко оформлюють та презентують. До
основних етапів проекту належать планування, виконання та презентування. Сутність
проектування полягає в реалізації навчальної мети через розроблення навчальної проблеми,
яка закінчується проектом.
Розглядаючи питання організації спільної проектної діяльності молодших школярів і
батьків в умовах початкової школи то автор дисертації «Взаємодія сім’ї і школи в
прилученні учнівської молоді до української національної культури» Я. Журецький
наголошує: «З початком шкільного навчання, зі зміною соціального статусу дитини перед
батьками першокласників постає безліч складних запитань щодо їх співпраці зі школою,
взаємодії з першим учителем, на які треба дати відповідь, аби дитина успішно навчалася» [3,
с. 112].
Актуальний для нашого дослідження підхід щодо взаємодії членів сім’ї і школи
запропоновано T. Кравченко [6]. Дитина, на її думку, стає суб’єктом не лише навчальної, а й
позашкільної діяльності, що включає спільну проектну діяльність. Більше того, учень
вступає активним суб’єктом спільної діяльності всіх учасників педагогічного процесу –
вчителів, батьків і зацікавленої у вихованні дітей громадськості. Батько та мати, бабуся й
дідусь чи інші опікуни дитини є посередниками між молодшим школярем і школою,
спрямовують і регулюють ставлення дитини до вчителя, однокласників, до навчання в
цілому. Саме тому усі члени сім’ї повинні враховувати, що закладені в початковий період
навчання установки дитини значною мірою зумовлюють ставлення особистості до навчання
протягом всього її життя.
На думку дослідниці Т. Виноградової [2] у процесі реалізації спільної діяльності учнів
та членів родини має ґрунтуватися на взаєморозумінні та гуманізмі, на єдності їхніх інтересів
і прагнень. Учитель має стати другом, а сім’я – залучатися до побудови освітньої траєкторії
дитини.
Дослідниця A. Баранова [1] наголошує на таких недоліках взаємодії домашніх
вихователів і школи: низький рівень педагогічної просвіти батьків і невміння педагогів
активізувати їх у реалізації виховних завдань щодо виховання гуманістичних цінностей у
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учнів; малоефективність традиційних форм і методів роботи школи з батьками, узагальнений
характер взаємодії, що проявляється в хаотичному використанні індивідуальних, групових,
колективних форм роботи школи з сім’ями. А. Барановою розроблено алгоритм реалізації
спільної проектної діяльності дітей молодшого шкільного віку і членів сім’ї в умовах
сучасної початкової школи:
1 етап – підготовчий. Основні завдання: мотивація сім’ї та дітей на майбутню
діяльність; знайомство батьків з умовами і завданнями проектної діяльності, з її можливими
варіантами; підготовка методичної та матеріально-технічної бази, розробка сценарію захисту
проекту.
2 етап – виконавський, власне проектна діяльність батьків і молодших школярів.
Основні завдання: розвиток соціальної компетентності учня в різних видах пізнавальної
діяльності, цікавої й емоційно-значущої для нього; формування звички у батьків в
змістовному проведенні сімейного дозвілля. Педагог на цьому етапі виступає в ролі
консультанта, радника або безпосереднього учасника проекту родини.
3 етап – презентація проектів. Основне завдання: отримання почуття задоволення від
виконаної спільно роботи. Форма проведення: дозвілля, свято, марафон. Батьки й діти
розповідають, як вони працювали над темою проекту, демонструють результат спільної
діяльності, діляться спостереженнями й переживаннями, оцінюють свої досягнення, успіхи,
відкриття [1, c. 103].
Як зазначає О. Пікуль [8], освітня лінія визначає певну специфіку роботи над
проектом з урахуванням вікових і психологічних особливостей розвитку молодших
школярів.
Робота над проектом у перших класах неможлива без керівництва педагогів і членів
родини, оскільки учні цього віку ще не мають повноцінної самостійної підготовки з читання,
письма тощо. На початковому етапі здійснюється підготовча робота (творча робота, за
допомогою якої учні поступово формують навички аналізу). Ураховуючи особливості
розвитку першокласників для організації спільної проектної діяльності з батьками можна
запропонувати наступний проект «Моя сім’я». Результатом даного проекту може бути слайдшоу або ж звіт у паперовому вигляді, з вкладеними фотографіями і малюнками. Це
зображення членів сім’ї (тих, кого учень вважає членами сім’ї), можуть бути і бабусі з
дідусями або всі, хто живе разом з ним і коротку розповідь про них. Вказується про те, що
об’єднує родину, її цінності і як дитина ставиться до членів сім’ї. Це займає до 5-ти хвилин.
Презентуємо тематичний кластер спільних проектів для батьків і учнів-першокласників:
(«Моє ім’я», «Моя улюблена тварина»).
Як зазначають сучасні вчені (Я. Журецький, [3], Т. Марченко [7], О. Пікуль [8]),
другокласники здатні зібрати інформацію з усних джерел та використовувати додаткові
посібники, частково виконувати проектні завдання, але безпосередньо під керівництвом
вчителя. Починаючи з другого півріччя, методисти рекомендують приступити до роботи над
об’ємним довгостроковими проектами, наприклад на тему «Мої друзі». На першому етапі
виконання такого проекту спільна з батьками й учнями діяльність виконується під
керівництвом учителя. Батьків, на цьому етапі, можна залучити для створення збірки
приказок і віршів «Про вірних друзів і дружбу», фото – альбому «Мої друзі». На другому
етапі для налагодження теплих і дружніх взаємин у дитячому колективі та сім’ї проводиться
спільна з членами родини і дітьми творча діяльність (словесні і рухливі ігри; інтерактивні
батьківські збори спільно з учнями на тему «Дитяча дружба»; майстер-клас з батьками
«Знайди долоньку своєї дитини». На заключному етапі йде підготовка до надання проекту у
вигляді спільної презентації батьків та учнів на тему «Мої друзі». Подамо тематику спільних
проектів для батьків і молодших школярів: («Пори року» (з природознавства) «Чи знаємо ми
своє місто?» (курс «Я у світі»).
У третьому класі учні працюють над проектом, залучаючи додаткову науковопопулярну літературу (довідники, енциклопедії, збірники тощо), мають можливість усно та
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письмово робити початковий аналіз отриманої інформації. Наприклад, розглянемо проект
для 3 класу на тему «Професії моїх батьків». Ціль проекту: підвести учнів до усвідомлення
ціннісного і шанобливого ставлення до людей праці, до своєї сім’ї; сформувати
усвідомлення, що родина – це місце, де людина пишається результатами своєї праці й
отримує задоволення від якісно виконаної роботи. Зміст проекту й основні питання: які
існують професії; психологічні типи професій; професії моїх батьків. Практичний результат
проекту: фотовиставка, збірник-презентація «Професії батьків нашого класу». Цікавою для
здійснення батьками та молодшими школярами може стати наступна тематика спільних
проектів: («Записати родинні традиції» (з української літератури), «З’ясувати походження
власного прізвища», зафіксувати родинні фразеологізми; написати з уст батьків твірмініатюру «Служба у війську мого тата» (з української чи англійської мови).
Робота над проектами в четвертих класах виходить на високий рівень (аналітичний).
Школярі цього віку роблять аналіз, виокремлюють головне із загального, уміють оформляти
проект самостійно. Можна запропонувати наступну тему «Здорові діти – щасливі батьки»
для організації спільної проектної діяльності молодших школярів і батьків. Ціль проекту –
сприяти формуванню основ здорового способу життя у дітей через активні форми спільної
діяльності всіх учасників освітніх відносин. Завдання проекту: розширити кругозір
вихованців про своє здоров’я; підвищити педагогічну культуру сім’ї шляхом використання
інтерактивних форм; залучати молодших школярів до цінностей здорового способу життя
шляхом сімейних традицій в оздоровленні; установлення партнерських відносин з родиною
кожного учня з позиції збереження і зміцнення здоров’я. Зміст проекту: проведення розваг,
дозвілля, свят, екскурсій, походів, виставок малюнків, виробів, фотовиставок, батьківських
зборів; оформлення стендової інформації, картотеки; організовують спільне фізкультурне
свято «День захисту дітей» при підтримці батьків у підготовці, організації та проведенні
свята. Звіт про результати проекту відбуваються на батьківських зборах. Презентуємо
тематичний кластер спільних проектів для батьків і випускників початкової школи: «Ранкова
гімнастика дому» (з фізкультури), «Давайте дізнаватися разом», «Обчислити частку
сімейного бюджету, яку сім’я витрачає на книжки», «З’ясувати, скільки щорічно сім’я
споживає газу, води чи електрики (з математики чи економіки).
Висновки. Таким чином, було з’ясовано сутність понять «проект» та «проектна
діяльність», визначено процес організації спільної проектної діяльності молодших школярів і
батьків в умовах сучасної початкової школи. З опорою на праці вчених, були виявлені
можливості проектної діяльності, як засобу встановлення взаємовідносин усіх учасників
освітнього процесу, а також узагальнені принципи включення сім’ї у проектну діяльність
учнів початкової школи. Обґрунтовано необхідність розробки і впровадження алгоритму
реалізації спільної проектної діяльності молодших школярів і членів родини в умовах
сучасної початкової школи, що сприяє створенню атмосфери співпраці на основі
заперечення маніпулятивного підходу до учнів; організації різних видів спільної діяльності
дітей, членів родини й педагогів; використання в процесі діяльності з проектами батьків
дітей і педагогів усіх можливостей розвиваючого предметно-просторового середовища, у
тому числі за межами школи, що сприяє активізації пізнавальної активності й підтримки
інтересів дітей і батьків, а проект стає продуктом співпраці й співтворчості учителя, учня та
родини. З’ясовано, що при формулюванні змісту проекту учитель відбирає методи та засоби
мотивації кожної сім’ї та дитини. Розроблено тематичний кластер спільних проектів для
членів сім’ї і учнів початкової школи.
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ПРОФЕСІЙНА ІНШОМОВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ
Ірина Комар
викладач
Миколаївського юридичного коледжу
Національного університету «Одеська юридична академія»
Сьогодення висуває суворі вимоги до випускників вищих навчальних закладів. Разом
з високим рівнем фахових знань значна увага приділяється опануванню іноземних мов.
Знання однієї або кількох іноземних мов є невід’ємною частиною професійного і суспільного
життя. У майбутньому знання мов допоможе розширити професійні зв’язки, отримати
можливість вивчати досвід зарубіжних країн, адаптуватись до змін у юриспруденції.
Питання професійної компетенції є предметом дослідження В. П. Беспалька, О. А.
Дубасенюк, І. А. Зазюна, Н. Г. Ничкало, В. О. Сластьоніна та інших науковців.
Мову визначають як «найважливіший універсальний засіб спілкування людей,
висловлення їх думок, почуттів» [3, с. 16]. Вона становить основу для подальшого навчання,
отримання майбутньої професії. Іноземна мова, в свою чергу, є засобом для розширення
світогляду, міжкультурної комунікації. Поняття «іноземна мова» розуміється як така, що
«вивчається поза умовами її природного існування, тобто в навчальному процесі, й яка не
вживається поряд з першою в повсякденній комунікації» [4, с. 31]. Отже, вивчення іноземної
мови є вторинним й залежить від бажання або необхідності вивчення тієї чи іншої мови.
Для майбутніх юристів важливого значення набуває комунікативна компетентність,
оскільки юриспруденція передбачає велику кількість контактів з людьми та підвищену
відповідальність за власні слова. Оскільки від правильного володіння мовою можуть
залежати як долі людей, так і суспільства.
Професійна компетентність юриста тісно пов’язана з мовленнєвою компетентністю,
де провідними завданнями є опанування професійною лексикою, уміння правильно і доречно
застосовувати свої мовленнєві навички в різних ситуаціях спілкування, сприймати
іншомовну інформацію на слух, писати і розуміти тексти.
На думку І. В. Секрет, «іншомовна компетентність є інтегральною особистіснопрофесійною якістю людини з певним рівнем мовної освіти, яка реалізується у готовності на
певній основі до успішної, продуктивної та ефективної діяльності з використанням
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комунікативних та інформативних можливостей іноземної мови, забезпечує можливість
ефективної взаємодії з оточуючим середовищем за допомогою відповідних мовних
компетенцій» [2].
Д. І. Демченко «професійну іншомовну компетентність юриста»
розуміє як
«професійно значуща інтегративна якість особистості представника юридичної професії,
системно-ціннісне новоутворення, що забезпечує декодування іншомовної правової
інформації, творче використання її в практичній юридичній діяльності і здатність вільно
здійснювати міжнародну юридичну діяльність по розв’язанню професійних проблем» [1,
с. 7].
Важливим аспектом у навчанні іноземної мови за професійним спрямуванням є
забезпечення цілісного опанування чотирьох видів мовленнєвої діяльності: говоріння,
слухання (аудіювання), читання та письмо.
Аудіювання розвиває навички сприйняття інформації на слух та вироблення навичок
правильної вимови, інтонування, побудови речень та висловлювань різних типів (наприклад,
доповідь, судова промова тощо).
Читання значно розширює словниковий запас та надає доступ до великої кількості
інформації юридичного спрямування, тренує правильну вимову слів.
Письмо й говоріння допомагають використовувати набуті знання у різних
мовленнєвих ситуаціях, правильно добирати слова, терміни тощо, слідкувати за
стилістичними та граматичними особливостями мовлення. Також, студенти вчаться
оформлювати нормативно-правові документи іноземною мовою (наприклад, лист,
оголошення, скарга, позов тощо), вивчають їх складові. Результатом опанування іноземної
мови за професійним спрямуванням повинна стати спроможність студентів вільно брати
участь у дискусіях, дебатах, писати доповіді й повідомлення, виконувати анотування та
реферування текстів.
Чільне місце у словниковому запасі юристів займає юридична термінологія. Її знання,
доцільне застосування є важливим пунктом професійної компетентності. Отже, формування
термінологічної компетентності відбувається не лише під час вивчення юридичних
дисциплін, а й продовжується під час опанування іноземної мови, що пов’язуються з різними
темами (наприклад, «Покарання», «Види судових справ», «Поліція у Великій Британії»
тощо). Вивчення термінів доцільно поєднувати з їх використанням у текстах на юридичну
тематику, автентичної літератури. Таким чином, студенти знайомляться з термінами, що
стосуються різних галузей права, використовуються у законодавчому, документальному чи
судовому мовленні, є інтернаціональними (наприклад, jurisdiction, advocate, асt, procedure,
process, ratification тощо), розглядають терміни у яких немає українських відповідників
(наприклад, barrister – адвокат вищої гілки юридичної професії, solicitor – адвокат низької
гілки юридичної професії тощо), вчаться доцільно їх використовувати.
Важливим чинником у вивченні професійної лексики та термінології є міжпредметні
зв’язки (наприклад, «Адміністративне право», «Історія держави та права України»,
«Кримінальне право» тощо). Порівняння термінів українською та іноземною мовою
допоможе визначити запозичення, вказати на відмінності у звучанні та значенні слів. Також
студенти навчаться використовувати у мовленні або українські, або іншомовні терміни без їх
змішування, що значно полегшить сприймання інформації. Вивчення іноземної мови
допоможе порівняти й знайти однакові та протилежні сторони, особливості юридичних
систем різних країн.
Значне місце у вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням надається
перекладу. Вміння перекладати є одним з базових, оскільки від його типу (буквальний,
адекватний, машинний, синхронний, послідовний тощо) залежить якість змісту тексту та
легкість розуміння поданої інформації. Тому важливо, щоб студенти навчилися не просто
перекладати окремі слова або терміни, але й вміли об’єднувати їх у текст зі збереженням
синтаксичних та стилістичних особливостей. Під час перекладу на іноземну мову важливо
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враховувати її граматичні особливості, можливість та доречність використання сталих фраз,
латинських слів та виразів, скорочень та абревіатур.
На парах з іноземної мови викладач займає позицію не лише носія інформації, але й
виступає організатором роботи студентів, носієм мовних компетенцій, культурних
соціальних цінностей. Таким чином він звертає увагу студентів на необхідність вивчення
іноземної мови, спрямовує навчання на особистість, її можливості та здібності. Задля
підвищення мотивації та якості навчання, викладач під час підготовки до занять враховує
потреби сучасного суспільства до майбутнього фахівця: враховує сучасні тенденції розвитку
іноземної мови, вимоги до юристів, зміни у законодавстві; впроваджує інноваційні
технології в освітній процес, спостерігає за рівнем формування іншомовної та
перекладацької компетентностей студентів, проводить моніторинг якості знань, умінь і
навичок, що дозволяє скорегувати наступні заняття для досягнення кращих результатів.
Позитивним є й досвід залучення інформаційно-комунікаційних технологій. З їх
допомогою можна тренувати мовні та мовленнєві вміння і навички, перевіряти знання,
розширити коло отримання інформації.
Водночас студенти разом з опануванням лексичного та граматичного матеріалу,
вчаться застосовувати набуті знання у конкретних ситуаціях, вдосконалюють професійне
мовлення, розвивають критичне і логічне мислення, навички самостійної роботи, порівняння
законодавчих систем різних країн, проявляють творчі здібності, самостійно оцінюють власні
досягнення, що допомагає їм усвідомити необхідність вивчення іноземної мови та
подальшого вдосконалення мовленнєвих навичок для подальшої професійної кар’єри.
Отже, професійна іншомовна компетентність майбутніх юристів полягає у
формуванні у студентів навичок володіння однією чи кількома іноземними мовами,
мовленням, соціальними та культурними її особливостями, професійними знаннями для
забезпечення комунікації у різних ситуаціях спілкування.
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ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЯВЛЕНИИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ЭПОХУ ИННОВАЦИЙ
Ихтиёр Курбанов
преподаватель
Бухарский государственный институт
имени Абу Али ибн Сино (Узбекистан)
Гулноз Курбанова
кандидат педагогических наук, доцент
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Конфликты являются неотъемлемой частью жизни современной школы. Они
возникают между всеми участниками учебно – воспитательного процесса. По роду своей
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деятельности наибольшую ответственность за предотвращение и разрешение конфликтов
несет преподаватель. Он старше, мудрее и имеет профессиональные навыки. Для того, чтобы
уметь предотвращать назревающие конфликты и оптимально разрешать сложившиеся,
преподаватель должен обладать конфликтологической культурой и компетентностью.
Стихийно обострившиеся противоречия в педагогической деятельности, возникающие
на базе объективных условий, который формирует негативный фон общения между
субъектами педагогического взаимодействия, называется педагогический конфликт [1].
Изучением педагогических конфликтов, закономерностей их возникновения,
развития, конструктивного завершения и регулирования занимается педагогическая
конфликтология практико-ориентированная отрасль конфликтологии. Она так же изучает
причины и тенденции возникновения педагогических конфликтов, к которым относятся:
социально – экономическое положение учителя, низкий социальный статус профессии,
условия профессиональной деятельности, перегруженность неосновными обязанностями,
недостаточная компетентность, профессиональные деформации и выгорание, личностные
качества субъектов взаимодействия [2].
Педагогическая деятельность носит конфликтогенный характер, и предполагает
возможность возникновения конфликтных ситуаций, в основе которых лежит, право
требовать от учащихся выполнения учебных заданий, оценивать их поведение и поступки,
т.е. вероятность конфликтной ситуации заложена в его должностных функциях [3].
Задолго до возникновения прямого столкновения субъектов могут возникать
конфликтные ситуации, обусловленные объективными обстоятельствами независимо от воли
и желания учителей и учащихся, или возникать по инициативе оппонентов, т.е. могут быть
объективными или субъективными.
В. И. Журавлев выделил три группы педагогических конфликтов:
– дидактические – происходящие во время занятия и относящиеся не к методике
преподавания, а к тактике, стилю, поведению учителя, его реакции на поступки и действия
учащихся;
– этические – предполагают нарушения профессиональной этики, проявляются в
бестактности, отсутствии культуры учителя;
– запредельно – этические конфликты представляют собой грубые формы поведения
учителей: публичные оскорбления и унижение учащихся физические воздействия, давление,
проявления коррупции.
Конфликты носят конструктивный характер, их разрешение выводит сложившиеся
отношения на новый уровень, поэтому современный учитель не должен бояться конфликтов,
а должен уметь управлять ими. Конфликты, возникающие в педагогической системе,
способствуют накоплению личностного опыта поведения в конфликтных ситуациях и
способах их конструктивного разрешения [4].
При обостряющихся противоречиях задача преподавателя заключается в
предупреждении конфликтного взаимодействия и переводе его в конструктивное русло.
Способность учителя предупреждать и конструктивно разрешать конфликты лежит в основе
конфликтологической культуры.
По определению О. И. Щербаковой, конфликтологическая культура личности
преподавателя представляет собой интегративное качество, основывающееся на
экзистенциально-гуманистических ценностях, включающее культуру мышления, культуру
чувств, коммуникативную культуру и поведенческую культуру, и проявляющееся в
оптимальных, соответствующих контексту, стратегиях взаимодействия в конфликтах,
обеспечивающих конструктивное решение проблем.
Владение
преподавателем
конфликтологической
культурой
обеспечивает
конструктивное решение проблем межличностного взаимодействия и продуктивного
педагогического общения с учащимися и коллегами в процессе профессиональной
педагогической деятельности.
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Конфликтологическая культура предполагает сформированность конкретных знаний
и практических умений, а также наличие специфических способностей личности,
являющихся основой для лучшего понимания других и самого себя, для
самосовершенствования, самореализации, благодаря конструктивному решению проблем
межличностного взаимодействия.
Конфликтологическая культура преподавателя – это высший творческий уровень
конфликтологической подготовки, включающий конфликтологическую грамотность,
конфликтологическую готовность и конфликтологическую компетентность.
Конфликтологическая подготовка – это совокупность знаний, умений, способностей и
черт личности преподавателя, обеспечивающих конструктивное решение проблем и
управление конфликтами в профессиональной педагогической деятельности.
Конфликтологическая грамотность – это репродуктивный базовый уровень
конфликтологической подготовки, проявляющийся в житейском интуитивном, а также
вербализуемом опыте, мифологическом сознании личности, позволяющем конструктивно
решать проблемы и противоречия, без особого осознания механизмов, лежащих в их основе
Конфликтологическая готовность – практическая готовность к разрешению
конфликтов в педагогическом процессе, умение видеть и понимать конфликт,
прогнозировать и оценивать его последствия, владение средствами диагностики,
предупреждения и разрешения конфликта, использование конфликта в воспитательных
целях.
Конфликтологическая
компетентность
–
это
продуктивный
уровень
конфликтологической подготовки, профессионально необходимое качество учителя,
проявляющееся в готовности к сотрудничеству, вести диалог, находить конструктивные
гуманные решения возникающих противоречий.
Конфликтологичекая компетентность представляет собой профессиональную
осведомленность учителя о диапазоне возможных стратегий конфликтующих сторон и
умение оказать технологическое содействие в реализации конструктивного взаимодействия в
конкретной конфликтной ситуации. Это способность в реальном конфликте осуществлять
деятельность, направленную на минимизацию деструктивных последствий и разрешению
социальных проблем [5].
В состав конфликтологической компетентности по мнению А. А. Деркач входят
следующие компоненты: гностический, регулятивный, рефлексивный, нормативный.
По мнению Жуковского В. П., Скворцовой Л. А. данная структура может быть
дополнена мотивационным, эмоциональным и нравственным компонентами с учетом
специфики педагогической деятельности.
В структуре профессионально необходимых качеств современного учителя ведущим
является конфликтологическая компетентность – часть общей коммуникативной
компетентности, основанная на ценностях педагогического общения, способность
минимизировать деструктивные формы конфликтного взаимодействия в педагогической
ситуации путем выбора различных стратегий поведения. Конфликтологическая
компетентность, включающая в себя: систему знаний о структуре и динамике конфликта,
активных и пассивных конфликтных стратегиях, барьерах в общении, профилактике
конфликтов, ведении переговоров; знание возрастных особенностей учащихся, навыки
анализа конфликтных ситуаций; способность выбирать конструктивные стратегии поведения
в конфликте; умение управлять конфликтной ситуацией, переводить ее в конструктивное
русло; умение анализировать свое поведение в конфликтной ситуации, и прогнозировать
возможные последствия и результаты конфликта [6].
Конфликтологическая компетентность является структурным компонентом
конфликтологической культуры преподавателя.
По данным исследований Е. К. Ивановой, И. А. Чемериловой конфликтологическая
культура учителя может проявляться на трех уровнях.
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Низкий уровень: преподаватель имеет высокий уровень конфликтности: имеет
затяжные конфликтные отношения со многими учащимися и родителями; часто не
контролирует свои эмоции в конфликтных ситуациях; не склонен анализировать конфликт,
не стремится к его конструктивному разрешению.
Средний уровень: преподаватель имеет конфликтные отношения с учащимся,
родителями, но предпринимает усилия для их разрешения; у него сформированы умения
самокритично оценивать ситуацию, анализировать конфликтную ситуацию, предвидеть
возможные последствия ее разрешения; в большинстве случаев ориентирован на учет мнения
конфликтующей стороны, проявляет гибкость и тактичность, готовность идти на
компромисс.
Высокий уровень: преподаватель предвидит возникновение предконфликтной
ситуации, возможный конфликт, анализирует причинно-следственные связи и движущие
силы конфликтного противоборства, умеет предотвращать конфликтные ситуации, гибко
реагирует на изменение ситуации, может предвидеть впечатление, которое производит на
окружающих, учитывает эмоциональное состояние участников конфликта; владеет собой.
Таким образом, в настоящее время актуальным является запрос общества на
формирование у преподавателя конфликтологической культуры, представляющей собой
систему конфликтологических знаний, умений и способов деятельности, необходимых для
осмысленного осуществления педагогических функций в конфликтогенной образовательной
среде и разрешения противоречий, возникающих между различными субъектами
педагогического взаимодействия. Структурными элементами конфликтологической
культуры выступают также личностные особенности и качества преподавателя,
коммуникативные способности, позитивное самоотношение, эмпатия, способности
конструктивно разрешать конфликты, способности анализировать ситуацию с разных
перспектив, конфликтоустойчивость.
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ЗАСТОСУВАННЯ TAGCLOUD ДЛЯ ЗБАГАЧЕННЯ УКРАЇНОМОВНОГО
ЛЕКСИЧНОГО ЗАПАСУ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ШКІЛ
З ВИКЛАДАННЯМ МОВАМИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН
Інна Ліпчевська
аспірант, науковий співробітник відділу
навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури
Інститут педагогіки НАПН України
У сучасній початковій освіті першочерговою є проблема формування комунікативної
компетентності учнів. Вона потребує особливої уваги у контексті україномовного
спілкування учнів шкіл з викладанням мовами національних меншин, де впровадження
україномовного контенту у комунікацію реалізується специфічною спрямованою діяльністю
вчителя. Відповідно до сучасних поглядів, комунікація — «це процес обміну інформацією
(фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за
допомогою вербальних і невербальних засобів з метою передавання та одержання
інформації, взаємодія учасників спілкування, сприйняття та пізнання людьми одне одного»
[1]. Стрижнева вербальна складова комунікації безпосередньо пов’язана з мовною
компетентністю. Розвиток усного та писемного мовлення учнів передбачає збагачення
словникового запасу учнів, оволодіння нормами літературної та розмовної мови.
Розробленню цього питання у галузях суспільно-гуманітарних наук та психології присвячені
праці Б. Айзенберга, Ю. Апресяна, О. Біляєвої, Л. Виговського, М. Вятютнєва, Дж. Гріна,
О. Кубрякової, О. Леонтьєва, А. Нікітіна, М. Пентилюк, Д. Слобіна, Н. Хомського та ін.
Актуальні аспекти формування комунікативної та мовної компетентностей у початковій
освіті розглядаються у працях сучасних науковців О. Вашуленко, Л Паламар,
К. Пономарьової, О. Савченко та ін., вирішенню цієї проблеми у контексті вивчення
спільнотами національних меншин української мови як державної присвячені праці
Н. Богданець-Білоскаленко, К. Повхан, О. Петрук, О. Хорошківської, Н. Яновицької, та ін.
В межах цієї публікації зупинимося на можливості збагачення україномовного
лексичного запасу учнів початкових класів шкіл з викладанням мовами національних
меншин шляхом використання засобу TagCloud, який є візуальним відтворенням певного
переліку слів на єдиному спільному зображенні (приклад наведений на мал. 1).
Актуальність використання цієї візуалізації у зазначеному контексті визначається 1)
психологічною суттю поняття «слово» як стимулу до відтворення у свідомості людини
певного образу та 2) особливостями сприйняття, усвідомлення, запам’ятовування та
впровадження у практичну діяльність дітьми молодшого шкільного віку нової інформації, які
будуються на фундаменті наочно-образного та наочно-дійового мислення.

Мал. 1. TagCloud за темою «Що вчать у школі»
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Необхідно також відзначити універсальність даного засобу візуалізації – його
використання є доцільним при опрацюванні будь-якого лексичного матеріалу. TagCloud
дозволяє:
• у зручній та доступній для учнів наочній формі систематизувати, структурувати та
узагальнити актуальну лексику (за певною тематикою, за відповідністю частинам мови, за
будовою слова тощо),
• визначити або, за необхідністю, встановити зв’язки між словами та відповідними
предметами, явищами, діями, відчуттями тощо,
• продемонструвати полісемію в українській мові.
TagCloud може використовуватися при роботі як за методами готових знань у якості
наочності, так і за інформаційно-комунікаційними методами навчання, спрямованими на
дослідницьку діяльність. Зокрема, ефективною є зазначена форма візуалізації для мозкової
атаки чи асоціативного куща (за умови її побудови безпосередньо протягом роботи за
відповідною технологією).
Закцентуємо увагу на важливості поєднання слів з візуалізації з відповідними наочними
образами, яке реалізується прикріпленням відповідного посилання до кожного слова на
зображенні. Саме ця особливість побудови TagCloud трансформує її з ілюстрації в
інструмент візуалізації та обумовлює доцільність і перспективність її використання у
навчальному процесі.
Загальний алгоритм створення TagCloud передбачає наступні етапи, послідовність
яких залежить від контексту її використання:
Визначення
переліку
понять для
візуалізації

Визначення
віповідного
переліку
посилань
Створення
хмари слів у
відповідноо
му ресурсі
ІКТ

Визначення
візуальної
форми
Tag Cloud

Визначення
шрифту,
розміру та
кольору слів
Мал. 2. Карта створення TagCloud

Необхідно також зазначити, що застосування TagCloud безпосередньо протягом
освітнього процесу на уроці потребує сформованих навичок вчителя у роботі з відповідними
ресурсами (WordArt, Wordcloud, WordCloudGeneration тощо) та інформаційнокомунікативними технологіями (ІКТ) в цілому.
Розглянутий засіб візуалізації має значний потенціал не тільки у навчанні української
мови як державної у школах з викладанням мовами національних меншин, а і у значно
ширшому контексті освітнього процесу початкової, середньої та старшої школи. TagCloud є
універсальним інструментом візуального представлення інформації як з гуманітарних, так і з
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природничих предметів. Доцільною є його популяризація в освітній спільноті та
впровадження у практику навчальних закладів.
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ФОРМУВАННЯ ВИХОВАТЕЛЕМ ОСВІТНЬОГО Е-СЕРЕДОВИЩА
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕМАТИЧНОГО НАВЧАННЯ
СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
Софія-Михайлина Лозова
магістранта педагогічного факультету,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет.
Науковий керівник – доц. Шевчук А. С.
Проблема тематичного навчання дітей старшого дошкільного віку давно є на часі й
нині набула особливої актуальності у зв’язку із впровадженням Концепції Нової української
школи. Одним із засадничих принципів державної політики України у сфері освіти дітей
визначено наступність між її ланками. «Забезпечення неперервності здобуття людиною
освіти є можливим за умови реалізації принципів перспективності і наступності між
суміжними ланками освіти, зокрема дошкільною і початковою. З переходом загальної
середньої освіти на нові терміни, структуру та зміст навчання актуалізується питання
пошуку шляхів забезпечення цілісного розвитку особистості на різних рівнях освіти» [3,
с. 1].
Тенденції розвитку дошкільної та початкової освіти в умовах реформування загальної
середньої освіти на засадах Концепції Нової української школи мають багато спільного. У
Базовому компоненті дошкільної освіти зазначається, що дошкільна освіта як перша
самоцінна ланка має гнучко реагувати на сучасні соціокультурні запити, збагачувати знання
дитини відповідною якісною інформацією, допомагати їй реалізувати свій природний
потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські й національні цінності. Наразі реформа
загальної середньої освіти «Нова українська школа» засвідчила орієнтир на підвищення
якості освіти та необхідність гнучкого реагування на соціокультурні виклики змінами у всій
вертикалі освіти – від дошкільної до вищої. Так, в Концепції Нової української школи
означений один з-поміж шляхів: «Реформування сучасної освіти передбачає подолання
ізольованого викладання навчальних предметів і створення принципово нових навчальних
програм, де освітній процес доцільно орієнтувати на розвивально-продуктивний
інтегративний підхід» [5, с. 82].
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Міжпредметна інтеграція в початковій освіті Нової української школи здійснюється
по-різному. Увагу педагогів дошкілля привертає «організація тематичних днів та тижнів».
Утім конструктивне забезпечення ідеї тематизму ще недостатньо розроблене, переважають
розробки у текстовому вигляді, у серії карток, картинок, альбомах репродукцій картин тощо.
Відсутні інші дидактичні матеріали для незалежного використання будь-яким педагогом
дошкілля за допомогою електронних засобів навчання.
Поза увагою науковців залишається проблема забезпечення тематичного навчання
дітей на основі інтеграції життєво важливого для дитини змісту, можливостей дитячих видів
діяльності та із застосуванням належного контенту електронного середовища. З погляду
дослідників, позитивною рисою будь-якого цифрового ресурсу називається його здатність
бути багаторазово використаним, що підвищує його цінність для педагогічної практики.
Зрозуміло, що створення якісних електронних об’єктів для дошкільної освіти є не такою вже
й простою справою, оскільки вимагає від вихователів відбору кращих педагогічних практик і
гарних орієнтирів у сфері інформаційних технологій. Зважаючи на те, що не всі вихователі
мають такі орієнтири, належні уміння і навички, значимість досліджень зі створення
електронних навчальних об’єктів є актуальною.
Отже, проблема якісної підготовки вихователя до тематичного навчання дітей з
використанням можливостей е-середовища мало вивчена. Об’єктом дослідження визначено
процес забезпечення тематичного навчання старших дошкільників; предметом дослідження
виступає формування вихователем освітнього е-середовища для забезпечення тематичного
навчання старших дошкільників. Мета статті спрямовується на характеристику теоретичних
основ тематичного навчання та з’ясування можливостей освітнього е-середовища для його
забезпечення.
Вчені бачать підґрунтя для організації тематичного навчання в понятті «інтеграція» як
явищі об’єднання в ціле окремих частин. Аналіз вітчизняних досліджень свідчить про
стійкий науковий інтерес до проблеми інтеграції в дошкільно-початковій освіті (Н. Бібік,
А. Богуш, М. Вашуленко, Н. Гавриш, О. Кононко, Т. Піроженко, О. Савченко, ін.).
Впроваджуються різні моделі тематичного навчання в початковій школі/дошкільній
освіті: тема вивчається впродовж дня – тематичний день, тижня – тематичний тиждень,
кількох тижнів – тематичний блок. Виходячи з принципу інтеграції та тематичного підходу в
організації освітнього процесу, Н. Гавриш розробила тематичне планування тижнів в
дитячому садку на навчальний рік (18 тем на 36 тижнів). Вчений зв’язала теми з основними
сферами життєдіяльності дітей або освітніми лініями за Базовим компонентом дошкільної
освіти, а тематичні назви днів – з ключовими поняттями загального понятійного поля [1]. З
погляду автора, великий потенціал для реалізації тематичного навчання дошкільників на
засадах інтеграції зосереджений у графічній розробці та застосуванні карт розумових дій або
інтелектуальних картах знань (mind maps, Т. Бьюзен). Утім автор не асоціює ці карти з
можливостями використання вихователем у площині е-середовища.
Сучасні автори тлумачать інтегроване навчання як підхід, за якого вчителі/вихователі
заохочують дітей здійснювати взаємозв’язки у межах одного предмета/виду діяльності
(внутрішньо-предметна інтеграція) та між навчальними предметами/дитячими видами
діяльності (міжпредметна інтеграція), спиратися на знання і навички, отримані в рамках
кількох предметних галузей/освітніх ліній (Н. Бібік, І. Большакова, Ю. Найда,
О. Онопрієнко, М. Пристінська, Н. Софій). «Це об’єднання у ціле компонентів об’єктів
вивчення, що є необхідним дидактичним засобом, за допомогою якого стає можливим
створення в учнів цілісного уявлення про поняття, що вивчається, формується
компетентність на міжпредметному рівні» [5, с. 127].
Дослідники визначають такі види міжпредметної інтеграції: контент-орієнтована (на
основі навчального змісту або тематична), формування способів дій (або навичок), ціннісносмислова (інтеграція перспектив) [5, с. 60]. Саме контент-орієнтована інтеграція знань з
одного або різних предметів/діяльностей навколо однієї теми реалізується у формі
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тематичного навчання [там само]. Автори стверджують, що за допомогою багатосторонніх
міжпредметних зв’язків (змістові, операційно-діяльнісні, ціннісно-смислові) закладається
фундамент для формування у дітей умінь комплексного бачення проблем реальної дійсності,
різнопланових підходів до їх розв’язання.
Отже, тематичне навчання в дошкільному віці втілює принцип, насамперед, змістової,
внутрішньо-предметної та міжпредметної інтеграції. З характеристик поняття «тематичне
навчання» були взяті основні, з-поміж яких такі:
– тезаурус ключових понять загального понятійного поля теми;
– різнобічне й цілісне уявлення про поняття, що вивчається;
– об’єднання в ціле окремих частин, компонентів об’єктів вивчення теми;
– багатосторонні міжпредметні зв’язки теми і підтеми;
– інформація, знання і навички з кількох освітніх ліній;
– зв’язки між блоками навчальної інформації теми;
– комплексне бачення і розв’язання проблем реальної дійсності.
В експериментальній частині дослідження саме ці складники слугуватиме
орієнтирами для розробки освітнього е-середовища з метою тематичного навчання старших
дошкільників.
Вітчизняні дослідники у царині дитинства (Н. Гавриш, Т. Піроженко, О. Хартман,
А. Шевчук, ін.) розробляють освітні програми комплексного типу для дітей дошкільного віку
та методичне забезпечення до них [6]. Одним із підходів до вирішення завдань програми
передбачається забезпечення сучасної та зручної системи методичного сервісу для педагогів.
Зокрема, вперше до програми «Впевнений старт» розроблений навчально-методичний
комплект для забезпечення якісної дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку.
До комплекту увійшли: книга вихователя, книга дошкільника, альбом з художньої
діяльності. У книзі вихователя, матеріали якої побудовані на засадах інтеграції й відповідно
блочно-тематичному плануванні та організації освітнього процесу, деталізується тема тижня
у кількох щоденних темах. До прикладу, загальна тема тижня «Знайомство» і такі підтеми:
«Все знайоме – всі знайомі», «Ми різні. Ми разом», «Що я знаю про себе і своє тіло?», «Всі і
все, що нас оточує», «Як розповісти світу про нас». Сценарії дня, зазначає Т. Піроженко,
узгоджуються зі змістом інших дидактичних матеріалів, що входять до складу комплекту. А
от про можливості е-середовища, простого електронного інструментарію, які підтримують
навчання, якими доцільно збагатити тематичне спілкування вихователя з дітьми, поки не
йдеться.
За Концепцією НУШ формула нового закладу освіти складається з дев’яти ключових
компонентів, де останній трактується як нове освітнє середовище, яке забезпечить необхідні
умови, засоби і технології для навчання дітей [5]. Вочевидь, складником сучасного
середовища є також електронне інформаційно-навчальне середовище. Тому на теоретичному
етапі дослідження уточнювалась сутність поняття е-середовища.
Автори Р. Гуревич, М. Кадемія, Л. Шевченко дають синонімічні визначення.
«Наприкінці ХХ ст. з’явився термін «e-learning», під яким розуміють навчальний процес, де
використовуються інтерактивні електронні засоби доставки інформації, компакт-диски,
корпоративні мережі Інтернет. Е-learning – (скорочення від Electronic Learning) – система
електронного навчання, синонім таких термінів, як електронне навчання, дистанційне
навчання, навчання з використанням комп’ютера, мережне навчання, віртуальне навчання за
допомогою інформаційних, електронних технологій (Е-learningВікіпедія)» [2, с. 109].
Загалом, електронне інформаційне середовище тлумачиться як сукупність технічних і
програмних засобів зберігання, обробки і передачі інформації, а також умови її реалізації.
Українські науковці висвітлюють проблеми е-середовища здебільшого у ракурсі
дистанційного навчання [7] у вищій та загальній середній школі. С. Гончаренко[8] визначає
інформаційно-навчальне середовище як сукупність умов, які сприяють виникненню й
розвитку процесів інформаційно-навчальної взаємодії між учнями, викладачем і засобами
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нових інформаційних технологій, а також формуванню пізнавальної активності учня за
умови наповнення компонентів середовища (різні види навчального, демонстраційного
обладнання, програмні засоби й системи, навчально-наочні посібники тощо) з предметним
змістом певного навчального курсу.
Одним із компонентів е-середовища визнаними є мультимедійні презентації.
Вважаючи мультимедійну презентацію способом спілкування з аудиторією, Ю. МаковецькаГудзь наголошує: «Мультимедіа презентація – це унікальний і найсучасніший на сьогодні
спосіб представлення інформації. Це програмний продукт, який може містити текстові
матеріали, фотографії, малюнки, слайд-шоу, звукове оформлення і дикторський супровід,
відео фрагменти і анімацію, тривимірну графіку та ін.» [4]. Зважаючи на вікові
психофізіологічні особливості дітей 5 – 7 років, у дослідженні поняття е-середовища звужено
до сукупності мультимедійних засобів та інструментів, що використовуються вихователем у
презентації теми для дітей, для «представлення навчальних матеріалів у зручному і наочному
вигляді».
Таким чином, у дослідженні зроблене припущення про те, що формування
вихователем освітнього е-середовища треба спрямувати на створення змістовних навчальних
об’єктів, наповнення компонентів е-середовища таким предметним змістом, що сприятиме
забезпеченню тематичного навчання старших дошкільників. Цими компонентами есередовища зможуть скористатися усі вихователі закладу дошкільної освіти, а діти –
взаємодіяти з вихователем на різних етапах опанування теми. Ними можуть бути лаконічні
мультимедійні презентації за темами програми, з яскравим візуальним і звуковим контентом
за змістом програми, з використанням інструментів bubbl.us, mind map для візуалізації
зв’язків предметів і явищ за навчальною темою тощо.
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ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ
Варвара Матюхіна
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Боднар Н.М
Дошкільна освіта є важливим етапом для цілісного розвитку дитини. Зараз її зміст
органічно пов’язаний з ідеями Нової української школи: він забезпечує спадкоємність між
дошкільною та початковою освітою в умовах шкільної реформи.
Обов’язкова дошкільна освіта дітей старшого дошкільного віку сьогодні є
необхідністю, тому що саме в дитячому навчальному закладі малюків практично готують не
лише до навчання у школі, а й до майбутнього «дорослого» життя. Одним з основних
завдань педагогічного колективу дошкільного навчального закладу є створення безпечного
розвиваючого середовища для дітей дошкільного віку, створення сприятливого простору для
розгортання дітьми активної, творчої поведінки у специфічних для віку дитини видах
діяльності (ігровій, пізнавальній, продуктивній, самостійній, художній та творчій діяльності,
спілкування з дорослими та однолітками тощо) і відповідно організація роботи з дітьми в
ньому.
Питання підготовки дітей до школи завжди було пріоритетним у дошкільній освіті.
Ще більшого значення воно набуло з внесенням змін до Закону України «Про дошкільну
освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ, а саме із запровадженням обов’язкової дошкільної освіти
дітей п’ятирічного віку. І якщо педагоги дошкільних навчальних закладів відреагували на ці
зміни адекватно, адже вони й до цього готували дітей до шкільного навчання, то багатьох
батьків охопила паніка. Перед ними постала низка запитань: як і де мають здобувати
освіту їхні діти, якими знаннями вони мають володіти, які документи повинні засвідчувати
здобуття дошкільної освіти тощо.
Як і будь-яка система, дошкільна освіта має свої завдання:
• збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;
• виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до
народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної
мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів,
свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
• формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею
соціального досвіду;
• виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної
адаптації та готовності продовжувати освіту;
• здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.
Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що містить норми і
положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини
дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті.
Базовий компонент дошкільної освіти – нормативний документ за яким працюють
ЗДО в Україні. Він поділяється на дві складові: варіативну та інваріантну.
Дошкільна освіта тісно пов’язана з початковою освітою, тому при підготовці дітей до
школи маємо враховувати наступність між ними. Наприклад, формуючи у дітей уявлення
про елементарні математичні уявлення, мусимо враховувати основні положення Нової
української школи.
У психологічному словнику поняття «готовність до шкільного навчання»
розглядається як сукупність морфофізіологічних особливостей дитини старшого
дошкільного віку, яка забезпечує успішний перехід до систематичного, організованого
шкільного навчання. Готовність до шкільного навчання – це бажання та усвідомлення
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необхідності вчитися, що виникає в результаті соціального дозрівання дитини, появи у
неї внутрішніх суперечностей, які визначають мотивацію до навчальної діяльності
Найповніше поняття «готовність до школи» визначив Л. Венгер. Він вважав, що
готовність до школи – це певний набір знань і вмінь, у якому повинні існувати всі інші
елементи, хоча рівень їх розвитку може бути різний. Психолог Н. Гуткіна під психологічною
готовністю до навчання у школі розуміє необхідний і достатній рівень психічного розвитку
дитини для засвоєння нею шкільної навчальної програми в умовах навчання в колективі
однолітків.
Основними напрямками підготовки дітей до школи є:
• Психологічна готовність до шкільного навчання.
Психологічна готовність до навчання у школі розглядається як комплексна
характеристика дитини, яка розкриває рівні розвитку психологічних якостей, що є
найважливішими передумовами для нормального введення до нового соціального
середовища і для формування навчальної діяльності. Психологічна готовність до
шкільного навчання – це складне утворення, до структури якого входить особистісна,
інтелектуальна і соціально-психологічна готовність. Психолгічна готовність передбачає
здатність дитини до прийняття нової «соціальної позиції», здатність управляти своєю
поведінкою, розумовою діяльністю; певний світогляд, готовність до оволодіння провідною в
молодшому шкільному віці діяльністю – навчальною.
• Мотиваційна готовність до шкільного навчання.
Мотиваційна готовність – наявність у дитини бажання вчитися. Цей вид готовності
передбачає ставлення до навчальної діяльності як до суспільно значущої справи та прагнення
до отримання знань. Передумовою виникнення цих мотивів є загальне бажання дитини
вступити до школи та розвиток її допитливості.
Для того щоб дитина успішно навчалась у школі, вона передусім повинна прагнути до
нового шкільного життя, нового формату навчальних занять, відповідальних доручень. На
виникнення такого характеру прагнень впливають ставлення до навчання близьких дитині
дорослих людей, а також її однолітків. Домінувальним у формуванні мотиваційної
готовності до навчання у школі є прагнення дитини посісти нове соціальне положення.
Для дитини, яка готується вступити до школи, важливим є не лише ставлення до
процесу навчання загалом, а й до вчителів, однолітків та до самого себе зокрема. Фахівці
вважають, що на кінець дошкільного розвитку повинна формуватися така форма спілкування
дитини з дорослими, яку можна охарактеризувати як позаситуаційно-особистісне
спілкування. За умови такого спілкування дорослий стає для дитини незаперечним
авторитетом, взірцем для наслідування та діловим партнером.
• Розумова (інтелектуальна) готовність до шкільного навчання.
Розумова готовність – досягнення досить високого рівня розвитку пізнавальних
процесів (диференційоване сприйняття, мимовільна увага, усвідомлене сприйняття, наочнообразне мислення, перші кроки до оволодіння логічним мисленням). Інтелектуальна
готовність передбачає наявність у дитини світогляду, запасу конкретних знань. Дитина має
володіти планомірним і розчленованим сприйняттям, елементами теоретичного ставлення до
навчального матеріалу, узагальненими формами мислення й основними логічними
операціями. Л. Божович із цього приводу писала: «…засвоєння будь-якого предмета
передбачає наявність у дитини здібності виокремити і усвідомити ті явища дійсності, знання
про які вона має засвоїти. І це обов’язково потребує певного рівня узагальнення».
Діти у старшому дошкільному віці вже зазвичай мають певний рівень світогляду,
запас конкретних знань, володіють певними раціональними способами дослідження
зовнішніх властивостей предметів. Дітям дошкільного віку доступним є розуміння загальних
зв’язків, принципів і закономірностей, які є основою наукових знань. Логічна форма
мислення є доступною, але не характерною для дітей такого віку. Найчастіше у дітей шести-
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семи років переважає образне мислення. Вищі форми наочно-образного мислення є
підсумком інтелектуального розвитку дошкільнят.
• Емоційно-вольова готовність до шкільного навчання.
Вольова готовність – уміння дитини діяти відповідно до зразка та здійснювати
контроль шляхом зіставлення з ним як з еталоном (зразок може бути поданий у формі дії
іншої людини або правила).
У кожної дитини це вміння виявляється по-різному, але типовою рисою, яка відрізняє
дітей шести-семи років, є підпорядкування мотивів, що дає можливість дитині керувати
власною поведінкою і яке необхідне для того, щоб відразу ж, прийшовши до школи, долучитися до спільної діяльності, прийняти систему вимог, які ставляться школою і вчителем.
Довільність пізнавальної діяльності почи – нає формуватися в старшому дошкільному
віці, але до моменту вступу до школи ще не досягає повного розвитку: дитині складно
тривалий час зберігати стійку довільну увагу, заучувати значний за обсягом матеріал тощо.
Навчання у початковій школі враховує ці особливості дітей і будується так, щоб вимоги до
довільності їхньої пізнавальної діяльності зростали посту – пово у міру того, як у процесі
учіння відбувається її удосконалення.
• Готовність до спілкування.
Комунікативна готовність – наявність довільно-контекстного спілкування з доросли
– ми та кооперативно-змагального з однолітками. Цей компонент готовності дитини до
школи поєднує формування в дитини якостей, завдяки яким вона зможе в подальшому
успішно спілкуватися з іншими дітьми й учителями в школі. Дуже важливим є володіння
вмінням зв’язно, послідовно, зрозуміло для оточення описати предмет, картинку, подію,
передати хід своїх думок, пояснити певне явище, правило. Дитині вже в перші дні свого
навчання в школі потрібно буде налагодити відносини з іншими, незнайомими їй дітьми та
дорослими: мати необхідні вміння інтегруватися в дитячий колектив, діяти спільно з іншими,
уміння поступатися і захищатися. Так, цей компонент передбачає розвиток у дитини
дошкільного віку потреби в спілкуванні з іншими, уміння підкорятися інтересам дитячої
групи. Д. Ельконін, розглядаючи проблеми готовності дитини до школи, на перше місце
ставив сформованість у неї необхідних передумов навчальної діяльності. Ці параметри
розвитку довільності є частиною психологічної готовності до школи, на них спирається
навчання у 1-му класі.
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Сучасні тенденції розвитку суспільства, процеси демократизації і гуманізації в
Україні ХХ1 століття зумовлюють істотні зміни змісту й організації системи освіти, яка
спрямована на формування цілісної особистості з гнучким розумом, швидкою реакцією на
все нове, з розвиненими потребами подальшого пізнання і самостійних дій, добрими
орієнтувальними навичками в суспільному середовищі.
«…школа майбутнього в Україні мислиться передусім як дитиноцентрична, у якій
учителі, батьки й учні перебувають у партнерських взаємостосунках. Щоб навчання було
цікавим, щоб воно надихало дітей на творчість, критичне і креативне мислення, важливо, аби
освітній процес відповідав емоціям та очікуванням молоді»[ 1, с. 2].
Педагогіка співробітництва найбільше відповідає принципам гуманізації та
демократизації освіти, активізує пізнавальну діяльність школярів, забезпечує партнерство
вчителя й учня, допомагає розв’язати суспільно та особистісно найважливіші навчальні й
життєві проблеми. За такого підходу учень є співавтором уроку, а завдання вчителя полягає в
тому, щоб виявити індивідуальні здібності й нахили дітей, створити сприятливі умови для
подальшого розвитку їх.
На сучасному етапі модернізації освіти в Україні проблема інтеграції навчання й
виховання важлива як для теорії, так і для практики. ЇЇ актуальність зумовлена значними
змінами в сфері науки й виробництва, новими соціальними запитами.
Перспективним у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної
особистості є особистісно-зорієнтоване навчання української мови, яке відкриває широкі
можливості для утвердження творчого підходу до всебічного й гармонійного розвитку,
реалізації інтелектуальних і креативних здібностей кожного учня, який є активним
співтворцем навчального процесу. Усе це передбачає переорієнтацію свідомості і роботи
вчителя на педагогіку співробітництва, при цьому діяльність учителя має бути організована
не за принципом інформаційного повідомлення від суб’єкта до об’єкта у формі
монологічного мовлення, а у вигляді діалогу (полілогу).
Основною формою навчання в загальноосвітній школі є урок, але, як показує аналіз
науково-методичної літератури, досвід передових і творчих учителів-практиків, ця форма
навчання в сучасній школі все більше набуває рис нестандартності. Нестандартний урок –
урок, що має довільну структуру, не відповідає стандартним типам. Такому уроку
притаманна оригінальність, незвичність, підвищена емоційність. Нестандартні уроки
чергуються з уроками різних типів, вимагають особливої попередньої підготовки [2, с. 127].
Можливості нестандартних уроків значні:
– вони є засобом формування пізнавальної діяльності школярів;
– засобом активізації учнів у процесі навчальної роботи;
– одним із способів стимулювання й розвитку інтересу до навчання.
Водночас вони мають реалізовувати навчальні, розвивальні й виховні завдання, які
ставляться перед учнем на кожному уроці. На думку науковців, сутність нестандартного
уроку полягає в такій структурі змісту і форми, яка викликала насамперед інтерес учнів і
сприяла б їх ефективному розвиткові й вихованню. Нестандартні уроки мають певні
особливості:
– учні, спираючись на здобуті знання, у процесі самостійної діяльності опановують
нові;
– вчаться застосовувати ці знання на практиці;
– займаються конструюванням і розв’язанням таких ситуацій, які вимагають від них
творчого підходу, самостійності й відповідного емоційного стану.
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Специфіка нестандартних організаційних форм навчання української мови
спричинила розроблення технологій проведення таких уроків і поділ їх на певні види.
Сучасна педагогіка налічує чимало таких класифікацій, розроблення яких здійснювали
вітчизняні й російські вчені (Н. П. Волкова, С. В. Кульневич, Т. П. Лакоценіна, М. М. Фіцула
та ін.). С. В. Кульневич і Т. П. Лакоценіна пропонують класифікацію на основі застосованих
методів і форм проведення нестандартних уроків: 1)уроки зі зміненими засобами; 2)уроки,
що спираються на фантазію; 3)імітують які-небудь заняття або види праці; 4)з ігровою
змагальною основою; 5)передбачають трансформацію стандартних засобів організації [3]. До
нестандартних уроків М. М. Фіцула відносить інтегровані, міжпредметні, театралізовані,
сугестопедичні, уроки з різновіковим складом учнів та інші [4, с. 170]. Ураховуючи вид
навчально-виховної діяльності, нетрадиційні уроки можна поділити на: інтегровані уроки,
уроки у формі змагання, уроки з перенесенням традиційних форм позакласної роботи; уроки,
що імітують публічні форми спілкування; уроки, що імітують діяльність установ і
організацій; уроки із застосуванням фантазій; уроки на основі нетрадиційної організації
навчального матеріалу [5, с. 11].
Усі названі класифікації заслуговують належної уваги і вивчення, мають право на
життя, адже займають певне місце в лінгводидактиці, виконують свою роль у впровадженні
нетрадиційних форм навчання у практику сучасної школи. Серед нестандартних форм
організації навчання української мови в умовах сучасної загальної освіти чільне місце
займають інтегровані уроки. Інтеграція в перекладі з латинської мови означає відновлення,
заповнення – це «процес зближення і зв’язку певних частин, елементів, об’єднання їх в одне
ціле. Вперше термін «інтеграція» у науковому обігу з’явився у 1857 році в результаті
досліджень англійського вченого Г. Спенсера й означав механічне об’єднання й комбінацію
роз’єднаних елементів. З часом термін набув поширення у різних науках, зокрема був
упроваджений у наукову термінологію філософії, соціології, психології, педагогіки,
лінгводидактики та ін. [5, с. 11].
Саме інтеграція словесної творчості з різними видами діяльності дитини (грою,
спілкуванням з природою, музикою, образотворчим мистецтвом) уможливлює оволодіння
граматичними вміннями й правописними навичками через розв’язання мовленнєвих завдань;
дає змогу самостійно обирати опорні знання з різних предметів відповідно до суб’єктивного
досвіду, набутого у процесі попереднього навчання, і ширшої взаємодії з довкіллям.
Характеризуючи інтеграцію в аспекті дидактики, слід зазначити, що інтегроване навчання –
явище не нове в методиці, відоме ще з часів К. Д. Ушинського, якому за допомогою
інтеграції письма та читання вдалося створити аналітико – системний метод навчання
грамоти [5, с. 11]. Сучасна наука трактує інтегроване навчання як таке, «що ґрунтується на
поєднанні знань, здобутих з різних навчальних предметів, яке допомагає сприймати
навколишній світ як єдине і неподільне ціле» [6, с. 99]. У другій половині ХХ століття в
педагогіці поняття «інтеграція» приходить на зміну поняттю «міжпредметні зв’язки».
Практика проведення інтегрованих уроків є одним із напрямів сучасного оновлення
уроків у загальноосвітній школі. Інтегрований урок – це урок, на якому вивчають складні
питання, що є предметом розгляду кількох навчальних дисциплін, наприклад, мови й
літератури; мови й історії; мови, літератури й образотворчого мистецтва; меншою мірою –
мови й математики, мови й географії [2, с. 61]. Інтегровані уроки ставлять за мету спресувати
споріднений матеріал декількох навчальних предметів навколо однієї теми,
характеризуються високою інформативністю, фундаментальністю, різноплановістю. Діти
розглядають якесь явище, поняття з різних боків у межах не одного, а кількох наук, при
цьому підвищують і поглиблюють рівень власних знань, формують таку систему знань, яка
відповідала б актуальним і перспективним потребам особистості, суспільства, держави.
Структура інтегрованих уроків може бути різною, вона залежить від специфіки
матеріалу, що інтегрується, і зумовлюється поставленими цілями і завданнями: чи то
повторення навчального матеріалу, його закріплення, чи то набуття умінь і навичок,
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засвоєння нових понять, закономірностей, або ж прагне до реалізації декількох дидактичних
завдань, що є в інтегрованому уроці.
Різновидом інтегрованого уроку є бінарні уроки (з латинської мови – подвійний) –
«уроки, які готують і проводять декілька вчителів, об’єднуючи за змістом в одному часовому
просторі вивчення двох предметів (мову і математику, мову й географію та ін.) здебільшого з
метою зміцнення знань, умінь і навичок» [5, с. 12]. Іх мета – вивчення предметів на більш
високому рівні системності знань; розвиток співробітництва вчителів; формування в учнів
переконання в зв’язності предметів, цілісного світогляду про навколишній світ; забезпечення
творчої атмосфери на уроці, виявлення здібностей учнів; формування навичок самостійної
роботи із джерелами інформації, додатковою довідковою літературою; підвищення інтересу
до виучуваного матеріалу; формування здатності застосовувати здобуті знання й набуті
вміння й навички в різноманітних життєвих ситуаціях, тобто будувати навчально-виховний
процес на основі компетентнісного підходу. Технологія й організація бінарних уроків –
складна й кропітка праця, що потребує співпраці вчителя-словесника і вчителя, який веде
інший предмет; їхньої злагодженої роботи, що відображає сучасні тенденції до інтеграції
навчальних дисциплін; наявності спільної для двох предметів мети уроку тощо.
Таким чином, можна зробити висновок, що питання інтегрованих уроків є
актуальним, оскільки такий вид нестандартної організації навчання української мови займає
певне місце у дидактичній класифікації уроків мови й відображає сучасні гуманістичні
тенденції розвитку української лінгводидактики, пов’язані з інтеграційними процесами в
світі, які характеризуються розвитком єдиного світового інформаційно-освітнього простору.
Інтегровані уроки є потужним стимулятором розумової діяльності учнів, у результаті якої в
них з’являється потреба зіставляти, порівнювати, шукати зв’язки між предметами і явищами
тощо.
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СУЧАСНІ ВИМОГИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ НУШ
Ельвіра Мельниченко
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник — доц. Іванова Д. Г.
Однією з найважливіших реформ сучасної України є нова реформа освіти. Ця
реформа отримала назву Нова Українська Школа, а скорочено – НУШ. Загальною метою
даної освітньої реформи є підвищення ефективності навчання, зацікавленість дітей до
навчання, а також розвитку у дітей як наукового потенціалу, так й тяги до мистецтва. Що до
вчителів, то звичайно освітня реформа несе за собою зміни й у викладацькій діяльності.
Сучасний вчитель це не лише людина, яка розповідає дітям інформацію на уроці, а
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продвинутий викладач, що може швидко знайти відповідь на будь-яке дитяче запитання,
зацікавити дітей навіть до складних точних наук і пояснити найскладніше завдання. Також
кожен вчитель має відповідально ставитися до своєї роботи, знаходити підхід до кожного
учня, а також має допомагати дітям не лише зрозуміти шкільний матеріал, а й ознайомити з
використанням навиків у житті, адже саме практичне використання навиків є важливою
складовою частиною у навчанні.
Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи є дуже важливою.
Адже саме з вчителя початкової школи розпочинається вступ дитини у нове, більш доросле,
шкільне життя. Школа – маленьке суспільство й саме у школі дитина має навчитися
відповідальності: це й вчасне виконання домашнього завдання й вчасно прийти до школи.
Вчитель же у цьому «суспільстві» – наставник, саме з вчителя діти беруть приклад і роблять
висновки, як же усе ж таки варто робити, а як ні.
Професійна діяльність майбутнього вчителя в першу чергу має базуватися на його
обізнаності у викладацькій діяльності. Важливим складовим є саме розуміння теми, яку
вчитель доносить дітям. Компетентність учителя перш за все за будь-яких освітніх програм.
Майбутній вчитель має бути всесторонньо розвиненою особистістю, він має орієнтуватися у
сучасних методах освіти, розумітися на тому як зацікавити дітей, адже зараз діти навряд чи
будуть тихо сидіти й слухати нудні терміни чи вирішувати задачки. Інформаційна
обізнаність надзвичайно важлива. Дуже ціниться саме той викладач, який може дійти згоди у
проблемі будь якої дитини й віднайти такий спосіб викладання і подання інформації, який
зацікавить кожного.
Тобто перше у підготовці майбутнього спеціаліста – це науково-психологічне
надбання. Робота вчителя початкових класів є чи не найскладнішою к школі. Адже вчитель
молодших класів, на відміну від інших вчителів має бути добре обізнаний не в якомусь
певному предметі чи напрямі, а у всіх предметах. Тобто потрібно розвиватися в усіх
напрямках і кожного разу ставати більш компетентним у тому чи іншому предметі. Це
надзвичайно важливо.
Вчитель це та людина яка веде розмову, тобто щось запитує, розказує, доводить,
відповідає на запитання не лише дітей, а й батьків. Тобто по іншому це людина –
комунікатор. Тобто друге, що має розвивати у собі кожен вчитель це навички комунікації. Ця
частина освіти майбутнього фахівця є однією з найголовніших. Вона в першу чергу
розвивається й під час занять з педагогіки, й з психології, ну і інших предметних дисциплін.
Якщо вчитель не може гарно розповідати дітям інформацію, губиться у викладі матеріалу,
або ж соромиться перед слухачами, то він однозначно не може називатися кваліфікованих
спеціалістом. Тому завданням розвитку комунікативних здібностей у підготовці кадрів має
займатися викладач кожної дисципліни вищого навчального закладу.
Також майбутній вчитель має розумітися як викладають у молодших класах в інших
країнах і змінювати щось у своїх методиках викладання, запозичуючи щось у колег. Зараз
надзвичайно ціняться вчителі, що змінюють систему навчання, ризикують, експериментують
і знаходити нові методи у викладанні.
Потрібно розвивати й заохочувати майбутніх спеціалістів до змін, прагнення
підвищити рівень своїх знань чи педагогічної й комунікативної майстерності.
Важливим є навчання вчителя саме засобам які можуть знадобитися у діяльності.
Кожен вчитель має мати теоретичні й практичні навички у володінні тією чи іншою
навчальною програмою або платформою. Також вчитель має правильно розподіляти
інформацію з джерел й створювати макети уроків. Важливим є вміння створювати
різноманітні мультимедійні презентації у яких буде не лише сухий і для дітей трохи
незрозумілий текст, а й різноманітні анімації, малюнки, ігри, що будуть заохочувати діток до
роботи й подобатися, а не набридати їм. Сучасні діти з 2 років знають, що таке інтернет і як
увімкнути собі мультик, тому вчитель має бути ще обізнанішим у цьому й розумітися на
модних нових освітніх тенденціях.
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Вчитель має враховувати особливість кожного учня, знайти підхід до кожного й
допомогти у будь-якій ситуації. Вчитель має бути такою людиною, яку діти захочуть бачити
кожного дня. Вчитель має викликати довіру у дітей, а це, звичайно, заслуга як педагогічної
так і психологічної кваліфікації майбутнього педагога.
Ефективність навчання вчителя в першу чергу залежить від самої людини.
Найважливішим є саме розуміння чому це є важливим у вивченні в чому й для чого повинно
вивчатися те чи інше питання. Тобто одне з головного це самовдосконалення майбутнього
фахівця його хотіння навчатися, аби навчати інших. Робота вчителя важка і потребує, перш
за все, відповідальності. Самореалізація вчителя у науковій чи педагогічній роботі – тяжка
праця, кожна професія потребує відповідального ставлення. Це вже, звичайно, залежить не
лише від людини. Велика заслуга у цьому питанні на викладачеві, який має з першої пари
розставити по поличках пріоритети кожного.
Стратегією НУШ і взагалі освітньої програми є модернізація освіти. Запозичення
методів навчання з іноземних шкіл, впровадження різноманітних цікавинок під час уроків.
Найважливіше це забезпечення якості підготовки майбутнього фахівця на рівні міжнародних
стандартів. На особливу увагу заслуговують питання інноваційної діяльності, творчого
пошуку навчальних закладів, які готові до впровадження змін.
Важливою частиною у навчанні будь-якій професії є саме практична діяльність, адже
чим більше практики тим більший досвід. Тому у процесі підготовки майбутнього
спеціаліста має бути більше педагогічної практики. Це допомагає розвинути не лише
комунікативні й педагогічні навички, а й встановлює світогляд майбутнього викладача.
Також під час педагогічної практики перевіряється готовність майбутнього вчителя
співпрацювати з дітьми. Також вчитель може після занять проаналізувати свою роботу й
зрозуміти, що він може змінити аби наступного разу точніше відповісти на питання, чи
допомогти комусь зрозуміти матеріал. Для майбутнього вчителя ця перевірка є дуже
важливою, вона показує чи варто взагалі цим займатися, чи є хист, чи покликання до
педагогіки. А для викладача практична діяльність студента – спосіб визначити усі «за» і
«проти» і дійти до висновку, що саме ще повинен викладач донести до майбутнього
спеціаліста, або що краще порадити у той чи іншій ситуації.
Отже, яким має бути сучасний вчитель? Він має бути надзвичайно відповідальним,
вміти спілкуватися і знаходити спільну мову з дітьми. Для вчителя початкових класів
важливо розбиратися в усіх предметах, а також розумітися на особливостях поведінки
сучасних дітей, він має вміти знаходити різноманітні методи навчання які будуть подобатися
дітям, має добре аналізувати інформацію та вміти зацікавити. Вчитель має мати розвинене
критичне мислення, кожного дня повинен вивчати щось нове, змінювати систему навчання,
не боятися експериментувати.
Реформа навчання це в першу чергу про зміну ставлення до дітей. Вчитель має
ставитися до дитини як до особистості. Не боятися дати дитині роботу, адже це виробляє у
дитини відповідальність за свої дії. Також це про зміну якості освіти. На думку міністерства
ця реформа призведе до того, що діти будуть всесторонньо розвиватися, а вчитель має одразу
визначити талант кожного учня і допомагати розвивати його.
Наставник, реформатор, приклад для наслідування, педагог, психолог, розвинена
особистість, що здатна і навчати і щодня навчатися новому – ось це і є справжній вчитель!
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛЕВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Оксана Мондич
кандидат педагогічних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університе
В Україні на період до 2021 року визначено стратегічні напрями державної політики у
сфері освіти у Національній стратегії розвитку освіти [3]. Державний стандарт початкової
загальної освіти зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту
початкової освіти та ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного
підходів. Навчання і виховання компетентного учня потребує, щоб у клас прийшов
компетентний вчитель. Актуальність досліджень у цьому напрямі посилюється необхідністю
здійснення реформи Міністерства освіти і науки України – Нової української школи (НУШ)
Одним з найважливіших напрямів є впровадження компетентнісного подходу в практику
роботи вищої школи. В умовах реформування здійснюється зближення вітчизняних та
європейських підходів до вирішення проблеми якості знань і професійної підготовки
майбутніх фахівців початкової школи. Освітній процес у сучасному закладі вищої
педагогічної освіти має бути спрямований на підготовку компетентного спеціаліста, який був
би мобільним на ринку праці. Необхідна перебудова вищої школи на формування активізації
пізнавальної творчої діяльності студентів, щоб забезпечувати формування знань та вмінь для
майбутньої вчительської діяльності.
Ідеєю компетентнісного подходу є компетентнісно-орієнтована освіта, яка спрямована
на комплексне засвоєння знань та способів практичної діяльності, завдяки яким майбутні
фахівці успішно реалізують себе в різних галузях своєї життєдіяльності.
Сутність компетентнісного підходу полягає в посиленні вагомості комунікативного,
інформаційного, інтелектуального, морального та когнітивного освітніх компонентів.
Останнім часом в Україні активізувалися дослідження проблеми запровадження
компетентнісного підходу в освіті. Національна система освіти звертається до нього як до
одного з пріоритетних напрямків удосконалення. Поняття компетентності характеризується
таким набором знань, умінь, навичок і ставлень, що дають можливість особистості
виконувати конкретні функції, ефективно діяти щоб досягнути певних стандартів в
професійній галузі. Вдосконалення професійної підготовки вчителів початкової школи, що
ґрунтується на компетентнісному підході, активно досліджували та досліджують вчені:
О. Глузман, О. Пометун, О. Савченко та ін. Компетентнісний підхід в системі освіти
розроблявся и розробляється такими вченими як Н. Бібік, І. Зимня, Є. Коган, О. Овчарук та
ін.
Вітчизняні та іноземні автори вбачають головну роль компетентнісного підходу в
підсиленні практичної складової.
Мета нашої статті полягає в визначенні сутності компетентнісного підходу в системі
підготовки майбутніх вчителів початкової школи.
Провідним критерієм якості підготовки фахівців з метою формування у майбутніх
вчителів початкової школи професійної компетентності виступають основні положення і
принципи Болонської декларації.
Якщо традиційна кваліфікація спеціаліста передбачала засвоєння ним стандартного
набору знань, умінь та навичок, то Болонська система навчання передбачає розвиток у
фахівців на базі набутих знань здатності орієнтуватися у складних професійних ситуаціях,
умінь нести відповідальність про наслідки власної діяльності. Тобто освіта покликана
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формувати не тільки носія певних знань, а насамперед творчу особистість, здатну
використовувати ці знання для конкурентноспроможної цілеспрямованої діяльності в будьякій сфері суспільного життя. Компетентнісний підхід переміщує акцент на формування та
розвиток у студентів здатності практично діяти, творчо застосовувати набуті знання та
досвід у різних ситуаціях. У випускника повинна бути сформована висока готовність до
успішної діяльності в реальному житті. Це сприяє інтелектуальному й культурному розвитку
особистості, формування в неї здатності швидко реагувати на запити часу. Особливо
актуально це постає для країн з перехідною економікою.
І. В. П’янковська визначає компетентнісний підхід в освіті як «провідну педагогічну
категорію, що передбачає ефективне створення певних педагогічних умов у навчальновиховному процесі які забезпечують формування уміння вирішувати професійні завдання на
основі отриманих знань, умінь та навичок» [4].
В результаті аналізу наукових праць дослідників можна диференціювати різні підходи
до визначення поняття «професійна компетентність педагога». Наприклад, Н. А. Глузман це
поняття пов’язує з феноменом «педагогічна культура» і тлумачить як результат розвитку
особистості, її освіченості та вихованості [1, с.15]. Професійна компетентність розуміється як
система вмінь, компетенцій (А. Хуторськой); інтегральна якість особистості, яка
проявляється в готовності до діяльності і ґрунтується на знаннях і досвіді (Н. Глузман,
Г. Селевко, О. Тімець); психічний стан, який дозволяє діяти самостійно, відповідально,
виконувати трудові функції (В. Монахов) та ін.
В сучасній науці важливе питання це складові професійної компетентності, що
характеризують якість освіти. Під поняттям компетентнісний підхід сучасні науковці
(Н. Бібік, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко, О. Хуторський та ін.) розуміють
спрямованість освітнього процесу та формування і розвиток ключових (базових, основних) і
предметних компетентностей особистості. Формування загальної компетентності людини є
результатом цього процесу і є сукупністю ключових компетентностей, інтегрованою
характеристикою особистості. Система компетентностей в освіті має ієрархічну структуру:
– ключові компетентності,
– загально-галузеві компетентності,
– предметні компетентності.
Отже, компетентність – це результативно-діяльнісна характеристика освіти. Усі види
компетентностей розвиваються одночасно та взаємопов’язані.
І. Пометун, характеризуючи різні види компетентності відзначає, що вони залежать
від певного напряму професійної діяльності. Про ключові, або життєві компетентності
йдеться, якщо сфера життя, де людина відчуває себе компетентною, є достатньо широкою.
Якщо це вужча сфера, наприклад в певній науковій дисципліні, то говорять про предметну
або галузеву компетентність. Сформовані компетентності людина використовую при потребі
в різних соціальних та інших контекстах залежно від умов та потреб щодо здійснення різних
видів діяльності. Компетентна людина застосовую ті стратегії, які здаються їй
найприйнятнішими для виконання окреслених завдань[2, с. 15-24].
Кожна спеціальність має власний набір, який формує провідний вид компетентності.
Вчитель початкової школи має володіти багатьма з них: комунікативною, інформаційною,
дослідницькою, загально-культурною та ін.
О. Савченко з позиції компетентнісного підхіду визначає рівень освіти здатністю
фахівця вирішувати проблеми різною складності на основі наявних знань та досвіду.
Перспективу подальших наукових досліджень вбачає у з’ясуванні тих життєвих і
професійних компетентностей, які необхідні майбутнім учителям для належного здійснення
професійної діяльності, а також визначенню шляхів їх формування [5].
Для сучасної освіти характерно поєднання змістовного, проблемно-практичного та
комунікативного аспектів підготовки майбутніх вчителів початкової школи. В той же час
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актуальним є самоконтроль та саморегуляція власної діяльності для формування
індивідуального стилю професійної діяльності.
Таким чином, проблема компетентнісного підходу в закладах вищої педагогічної
освіти є дуже актуальною. Сьогодні у суспільстві є потреба у спеціалістах, які безперервно
навчаються протягом усього життя. Компетентність – це інтегрована характеристика
особистості, яка визначає її здатність вирішувати проблеми та типові завдання, що
виникають у реальних життєвих ситуаціях, у різних сферах діяльності на основі
використання знань, навчального й життєвого досвіду та системи цінностей.
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В современном меняющемся мире система образования существенно пересматривает
функции педагога. Условия неограниченных возможностей доступа к любой информации
требуют от преподавателя высшей школы овладения современной методикой обучения,
современными надпредметными стратегиями и педагогическими технологиями обучения,
когнитивной и практической психологией. Повышение методологической компетентности
педагога позволяет перейти от передачи знаний к управлению познавательной
деятельностью студентов, расширяет методический инструментарий, изменяет стиль
управления учебным процессом с авторитарного на демократический, смещает акцент с
оценки на самооценку.
В Постановлении Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева «О мерах по
коренному совершенствованию системы подготовки востребованных квалифицированных
кадров и развитию научного потенциала в Национальном университете Узбекистана имени
Мирзо Улугбека в 2019–2023 годах» отмечено, что низок уровень внедрения в
образовательный процесс современных педагогических технологий, в том числе
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апробированных и соответствующих международным стандартам [1]. На совещании по
вопросам качественного завершения текущего учебного года Президент страны назвал не
оправдавшими себя методы чтения лекций «с бумажки» и написания конспектов под
диктовку и указал на важность отказа от них. «Упор следует делать на развитие методики
образования и повышение профессионального уровня педагогов» [2].
В мировой практике широко применяется в учебном процессе технология развития
критического мышления (ТРКМ). Одним из 10 навыков в качестве необходимых
компетенций современного специалиста XXI века, названных на Всемирном экономическом
форуме в Давосе президентом форума экономистом Клаусом Швабом, является критическое
мышление [3]. Согласно многочисленным определениям, критического мышление – это
мышление свободное, независимое, рефлексивное, оценочное, аналитическое. Это вид
мышления, который помогает нестандартно относиться к любым утверждениям и
справляться с постоянно меняющимся информационным потоком, позволяет обрабатывать
информацию, систематизировать, быстро и четко выражать свои мысли, а также развивает
способность
самостоятельно
заниматься
своим
обучением
и
конструктивно
взаимодействовать с другими людьми.
Рассмотрим особенности технологии развития критического мышления, ее
возможности и показатели эффективности. Во-первых, структура учебного занятия по
технологии РКМ включает три фазы: вызов, осмысление содержания и рефлексию
(размышление) (В-О-Р). Во-вторых, в основе содержания технологии – эффективные
приёмы, методы и стратегии, направленные на формирование у студентов навыков
критического мышления. Используемые в ТРКМ методы существуют не разрозненно, а
представляют собой целый комплекс, который обеспечивает успешное достижение целей на
этапах трехступенчатой модели обучения. Здесь, очевидно, стоит вспомнить фразу Антуана
де Сент-Экзюпери: «Не отягощайте детей мертвым грузом фактов, обучите их приемам и
способам, которые помогут им постигать».
Модель В-О-Р имеет педагогическое и психологическое обоснование, в котором
отражены современные взгляды на механизмы глубокого понимания информации в процессе
обучения, что способствует его продуктивности. Использование модели с применением
определенного сочетания конкретных методических приемов позволяет студентам не просто
воспринимать новое знание, а создавать собственный продукт познания, выстраивая его на
определенном фундаменте предшествующего опыта (см. рис.1) [4, с.31].

Рисунок 1. Базовая модель учебного занятия по технологии РКМ
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Такой подход развивает у студентов одно из ключевых умений с позиции технологии
критического мышления – умение самостоятельно делать выводы о полученной информации
и грамотно аргументировать их. Поэтому подробнее остановимся на третьей фазе ТРКМ –
рефлексии или размышлении.
Слово рефлексия происходит от позднелатинского reflexio – обращение назад [5]. В
словаре иностранных слов рефлексия – это размышление о своем внутреннем состоянии,
самопознание, толковый словарь русского языка трактует рефлексию как самоанализ. А
современная педагогика под рефлексией понимает самоанализ деятельности и ее
результатов; самооценку участниками педагогического процесса своей деятельности и
взаимодействия; готовность зафиксировать изменения состояния развития и определить
причины этих изменений; оценку эффективности состоявшегося педагогического
взаимодействия и созданных педагогических условий для своего развития.
Для организации и проведения процесса рефлексии педагогу предоставлена большая
возможность выбора инновационных методик, приемов, техник, подходов, педагогических
технологий. Самое существенное – это поворот всего учебно-воспитательного процесса к
личности, создание комфортной обучающей среды и благоприятных условий для
саморазвития, самосовершенствования и самореализации студентов. Работу можно
организовать индивидуальную, парную или в малых группах. На стадии рефлексии
осуществляется анализ, целостное осмысление и обобщение полученной информации,
присвоение нового знания, новой информации, творческая переработка, интерпретация
изученной информации, формирование у каждого студента собственного отношения к
изучаемому материалу.
Для рефлексии можно использовать такие приемы и методы: возврат к ключевым
словам, верным и неверным утверждениям; установление причинно-следственных связей
между блоками информации, составление «рыбьего скелета»; заполнение кластера,
таблицы, например, «плю – минус – интересно» или инсерт; оформление Т-схемы, выходных
карт, составление категориального обзора, концептуальной таблицы или концептуальной
схемы и других графических организаторов; организация различных видов дискуссий – линия
ценностей, уголки и др.; ответы на поставленные вопросы; проведение двух- или
трехступенчатого интервью; написание десятиминутного или аргументированного эссе,
творческих работ; составление образа результата, синквейна, даймонда, акрослова;
«шесть шляп мышления» Э. де Боно и др. [6].
Приведем примеры использования некоторых приемов и методов на стадии
рефлексии при изучении русской литературы.
Так, при изучении творчества М. Цветаевой в национальной группе 1-го курса было
дано задание: используя методический прием «Акрослово», составьте характеристику
творчества М. Цветаевой. Напомним правила составления акрослова: методический приём
заключается в составлении краткой характеристики изучаемого предмета, явления или темы;
характеристика составляется при помощи подбора связанных по смыслу слов-ассоциаций,
словосочетаний или предложений, начинающихся на буквы ключевого слова,
расположенного по вертикали. Например,
П – призвание
О – оригинальность
Э – эмоциональность
Т – творческая личность.
Ниже приведены работы некоторых студентов.
Ц – Цветок к груди
приколот
В – В черном небе слова
начертаны

Ц – цветочная поэзия (украшение
поэзии Серебряного века)
В – вера в любовь
Е – единственная в своем роде

Ц - ценная
В – важная
Е – единственная
Т – таинственный
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Е – единая
Т – талантливость
А – активность
Е – естественность
В – Волшебный фонарь
А – Август

Т – таинственная
А – авторитетная
Е – естественная
В – вольная
А – ангельский образ

поэт
А – активная
Е – естественная
В – вдохновение
А – автор

При изучении произведений великого русского поэта и писателя И. А. Бунина на
заключительном этапе занятия студентам предложено системное обобщение темы учебного
занятия, причем не только вербально, но и образно, т.е. используя как логическое
(левополушарное), так и образное (правополушарное) мышление. Для достижения этой цели
использован прием «Образ результата», который заключается в переводе вербальной
информации в образную [7, с. 14-15]. Обучающимся, предварительно разделенным на малые
группы, предложено нарисовать иллюстрацию к изучаемому стихотворению. Несмотря на
кажущуюся простоту, результаты данной работы имели довольно глубокий философский
смысл, в зависимости от того, как «художники» поняли внутренний мир автора. Это
способствовало не только синтезу пройденного учебного материала, но и помогло
преподавателю увидеть, насколько правильно и глубоко учащиеся группы с нерусским
языком обучения поняли произведение русского поэта И. А. Бунина [8].
При изучении русской литературы также часто используются на стадии рефлексии и
другие приемы и методы: верные и неверные утверждения, кластеры, синквейны,
аргументированные эссе, инсерт, 6 шляп мышления и т.п.
Подбор эффективных методов и техник учения на стадии рефлексии позволяет
преподавателю создать комфортную обучающую среду, повысить продуктивность процесса
обучения, поддерживать уникальность учебно-познавательной деятельности каждого
студента, его хода рассуждений и формулировки мыслей, его способа видения проблемы.
Таким образом, рефлексия помогает преподавателю контролировать учебную
аудиторию, уже в ходе занятия видеть, что было понято, а что осталось на доработку. Надо
помнить о том, что рефлексия – это то новое, к чему стремится современная педагогика:
учить не науке, а учить учиться. Рефлексия помогает студенту не только осознать
пройденный путь, но и выстроить логическую цепочку, систематизировать полученный
опыт, сравнить свои успехи с успехами других студентов.
И в заключение сделаем вывод о том, что интенсификация учебного процесса и
повышение его эффективности во многом зависит от уровня готовности профессорскопреподавательского состава, умения использовать эффективные педагогические технологии
при проведении занятий. Следует осознавать, что развитие профессиональных
педагогических компетенций – это важнейшая задача не только личностного развития
конкретного преподавателя, а фундаментальное условие формирования эффективного
учебно-воспитательного процесса.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СМЕШАННОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ.
Акмал Назаров
старший преподаватель
Бухарский государственный университет (Узбекистан)
Вступление. В современных условиях образования возникла острая необходимость
поиска новых форм преподавания и обучения в различных образовательных учреждениях.
Работа современной школы в режиме развития, под которым понимается последовательность
определенных стадий, характеризующихся позитивными качественными изменениями,
является инновационной деятельностью.
Инновация (от лат. in – в, novus – новый) – нововведение – это процесс внедрения
новых преобразований в различные сферы деятельности, а также в производство и
промышленность. Результатом таких преобразований является новшество. Педагогические и
образовательные инновации не появляются «просто так», только по хотению педагога или
образовательного работника, они не есть только проявление их творчества, они
представляют собой момент развития педагогической или образовательной системы.
Чтобы педагогическая или образовательная инновация была воспринята системой,
стала ее частью, она должна ей соответствовать. В качестве источников идей обновления
школы или вуза выступают: – потребности страны, региона, города, района как социальный
заказ; – воплощение социального заказа в законах, директивных и нормативных документах
федерального, регионального или муниципального значения; – достижения комплекса наук о
человеке; – передовой педагогический опыт; – интуиция и творчество руководителей и
педагогов как путь проб и ошибок; – опытно-экспериментальная работа; – зарубежный опыт.
Основная часть. Дистанционную форму обучения специалисты по стратегическим
проблемам образования называют образовательной системой 21 века. Сегодня на нее сделана
огромная ставка. Актуальность темы дистанционного обучения заключается в том, что
результаты общественного прогресса, ранее сосредоточенные в сфере технологий, сегодня
концентрируются в информационной сфере. Наступила эра информатики. Этап её развития в
настоящий момент можно характеризовать как телекоммуникационный. Эта область
общения, информации и знаний. Исходя из того, что профессиональные знания стареют
очень быстро, необходимо их постоянное совершенствование. Дистанционную форму
обучения дает сегодня возможность создания систем массового непрерывного самообучения,
всеобщего обмена информацией, независимо от временных и пространственных поясов.
Кроме того, системы дистанционного образования дают равные возможности всем людям
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независимо от социального положения (школьникам, студентам, гражданским и военным,
безработными и т. д.) в любых районах страны и за рубежом реализовать права человека на
образование и получение информации. Именно эта система может наиболее адекватно и
гибко реагировать на потребности общества и обеспечить реализацию конституционного
права на образование каждого гражданина страны. Исходя из вышеуказанных факторов
можно заключить, что дистанционное обучение вошло в 21 век как самая эффективная
система подготовки и непрерывного поддержания высокого квалификационного уровня
специалистов.
Сопоставляя данные исследователей, можно заключить, что дистанционное
обучение – это новая, специфичная форма обучения, несколько отличная от привычных
форм очного или заочного обучения. Она предполагает иные средства, методы,
организационные формы обучения, иную форму взаимодействия учителя и учащихся,
учащихся между собой. Вместе с тем как любая форма обучения, любая система обучения
она имеет тот же компонентный состав: цели, обусловленные социальным заказом для всех
форм обучения; содержание, также во многом определенное действующими программами
для конкретного типа учебного заведения, методы, организационные формы, средства
обучения. Последние три компонента в дистанционной форме обучения обусловлены
спецификой используемой технологической основы (например, только компьютерных
телекоммуникаций, компьютерных телекоммуникаций в комплексе с печатными средствами,
компакт-дисками, так называемой кейс-технологией, пр.).
Не следует смешивать заочное и дистанционное обучения. Их главное отличие в том,
что при дистанционном обучении обеспечивается систематическая и эффективная
интерактивность. Следует рассматривать дистанционное обучение как новую форму
обучения и соответственно дистанционное образование (как результат, так и процесс,
систему) как новую форму образования. Хотя оно не может рассматриваться как совершенно
автономная система. Дистанционное обучение строится в соответствии с теми же целями и
содержанием, что и очное обучение. Но формы подачи материала и формы взаимодействия
учителя и учащихся и учащихся между собой различны. Дидактические принципы
организации дистанционного обучения (принципы научности, системности и
систематичности, активности, принципы развивающего обучения, наглядности,
дифференциации и индивидуализации обучения и пр.) те же что и в очном обучении, но
отлична их реализация которая обусловлена спецификой новой формы обучения,
возможностями информационной среды Интернет, ее услугами.
Таким образом, с одной стороны, дистанционное обучение следует рассматривать в
общей системе образования (непременно в системе непрерывного образования), предполагая
при этом преемственность отдельных ее звеньев. С другой, дистанционное обучение
необходимо различать как систему и как процесс. Как и в других формах обучения,
дистанционное обучение предполагает теоретическое осмысление этапа педагогического
проектирования, ее содержательной и педагогической (в плане педагогических технологии,
методов, форм обучения) составляющих. Следовательно, задачами этапа педагогического
проектирования являются: создание электронных курсов, электронных учебников,
комплексов средств обучения, разработка педагогических технологий организации процесса
обучения в сетях.
Курсы дистанционного обучения предполагают
тщательное и детальное
планирование деятельности обучаемого, ее организации, четкую постановку задач и целей
обучения, доставку необходимых учебных материалов, которые должны обеспечивать
интерактивность между обучаемым и преподавателем, обратную связь между обучаемым и
учебным материалом, предоставлять возможность группового обучения.
Наличие эффективной обратной связи позволяющей ученику получать информацию о
правильности своего продвижения по пути от незнания к знанию.
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Мотивация – также важнейший элемент любого курса дистанционного обучения. Для
её повышения, важно применять разнообразные приемы и средства.
Цели дистанционного обучения:
1. профессиональная подготовка и переподготовка кадров;
2. повышение
квалификации
педагогических
кадров
по
определенным
специальностям;
3. подготовка школьников по отдельным учебным предметам к сдаче экзаменов
экстерном;
4. подготовка школьников к поступлению в учебные заведения определенного
профиля;
5. углубленное изучение темы, раздела из школьной программы или вне школьного
курса;
6. ликвидация пробелов в знаниях, умениях, навыках школьников по определенным
предметам школьного цикла;
7. базовый курс школьной программы для учащихся, не имеющих возможности по
разным причинам посещать школу вообще или в течение какого-то отрезка времени;
8. дополнительное образование по интересам.
Рассматриваются следующие модели, на которых базируется существующая в
настоящее время сеть открытого и дистанционного обучения:
Первая модель – обучение по типу экстерната. Обучение, ориентированное на
школьные или вузовские (экзаменационные) требования и предназначенное для учащихся и
студентов, которые по каким-то причинам не могут посещать очные учебные заведения.
Вторая модель – обучение на базе одного университета. Это уже целая система
обучения для студентов, которые обучаются не стационарно, а на расстоянии, заочно
(открытые формы) или дистанционно, т.е. на основе новых информационных технологий,
включая компьютерные телекоммуникации. Такие программы используются для получения
разнообразных аттестатов образования.
Третья модель – обучение, основанное на сотрудничестве нескольких учебных
заведений. Она предусматривает совместную подготовку единых программ заочного
дистанционного обучения для нескольких учебных заведений по ведущим дисциплинам (в
любых районах страны и за рубежом). Такое сотрудничество в подготовке программ
дистанционного обучения позволяет сделать их более качественными и менее
дорогостоящими. Перспективная цель программы – дать возможность любому гражданину
не покидая своей страны и своего дома, получить любое образование на базе
функционирующих в различных странах колледжей и университетов.
Четвертая модель – автономные образовательные учреждения, специально
созданные для целей открытого или дистанционного обучения, в которых студенты могут
получить образование по различным направлениям. Они специализируются в создании
мультимедийных курсов. Обучение полностью оплачивается организациями и фирмами, в
которых работают студенты. Самым крупным подобным учреждением является Открытый
университет в Лондоне, на базе которого в последние годы проходят обучение дистанционно
большое число студентов не только из Великобритании, но из многих стран.
Пятая модель – обучение по автономным обучающим системам. Обучение в рамках
подобных систем ведется целиком посредством ТВ видеозаписей или радиопрограмм, а
также дополнительных печатных пособий.
Неформальное, интегрированное дистанционное обучение на основе мультимедийных
программ. Такие программы ориентированы на обучение взрослой аудитории, тех людей,
которые по каким-то причинам не смогли закончить школьное образование. [1; 2]
Бесспорными преимуществами дистанционного обучения являются:
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1. более высокая эффективность профессиональной подготовки по сравнению с
вечерней и заочными формами обучения при более низкой стоимости образовательных
услуг;
2. сокращение сроков обучения;
3. возможности параллельного обучения в российском и зарубежном вузах;
4. независимость студента от географического расположения вуза.
Эксперименты подтвердили, что качество и структура учебных курсов, равно как и
качество преподавания при дистанционном обучении зачастую намного лучше, чем при
традиционных формах обучения. Новые электронные технологии могут не только
обеспечить активное вовлечение учащихся в учебный процесс, но и позволяют управлять
этим процессом в отличие от большинства традиционных учебных сред. Интеграция звука,
движения, образа и текста создает новую необыкновенно богатую по своим возможностям
учебную среду, с развитием которой увеличится и степень вовлечения учащихся в процесс
обучения. Интерактивные возможности используемых в системе дистанционного обучения
программ и систем доставки информации позволяют наладить и даже стимулировать
обратную связь, обеспечить диалог и постоянную поддержку, которые невозможны в
большинстве
традиционных
систем
обучения.
Современные
компьютерные
телекоммуникации способны обеспечить передачу знаний и доступ к разнообразной учебной
информации иногда гораздо эффективнее, чем традиционные средства обучения. [3; 5]
Выводы. Говоря о дистанционной форме образования, следует говорить о создании
единого информационно-образовательного пространства, куда следует включить
всевозможные электронные источники информации (включая сетевые): виртуальные
библиотеки, базы данных, консультационные службы, электронные учебные пособия,
киберклассы, пр. Когда речь идет о дистанционном обучении следует понимать наличие в
системе учителя, учебника и ученика. Это взаимодействие учителя и учащихся. Отсюда
следует, что главным при организации дистанционной формы обучения является создание
электронных курсов, разработка дидактических основ дистанционного обучения, подготовка
педагогов-координаторов. Не следует отождествлять дистанционную форму с заочной
формой обучения, ибо здесь предусматривается постоянный контакт с преподавателем, с
другими учащимися киберкласса, имитация всех видов очного обучения, но специфичными
формами.
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ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
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Постановка проблеми. Поряд із забезпеченням доступності освіти, набуттям високого
рівня кваліфікації стає важливою актуальність та якість підготовки учнів. У цьому контексті
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забезпечення якості професійно-технічної освіти набуває нових цінностей та передбачає нові
інституційні ролі.
Сучасна освіта спрямована на підтримку пізнавальної активності школяра,у створенні
умов подолання труднощів у навчанні шляхом реальних втручань, встановлюючи їх у діалозі
з навколишнім середовищем, визначаючи їх ініціативу, вміння вибирати та приймати
рішення.
Школа виступає тією установою, яка забезпечує реалізацію змісту освіти. У школі
дитина потрапляє в стимулююче середовище, в якому література, музика, образотворче
мистецтво, природа, рух, соціальне перебувають у постійному діалозі між ними і, по суті, з
дитиною.
Метою статті є аналіз змісту інтегрованого навчання як комплексу розкриття
закономірностей, ідей та творчого потенціалу учнів в контексті впровадження ідей сучасної
освіти.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Сьогодні інтеграційний зміст навчання в
початковій школі приваблює багатьох вітчизняних як дослідників (І.Бех, О.Бєляєв,
Л.Варзацька, М.Вашуленко, Н.Гавриш, І.Зязюн, К. Крутій, Ніколенко Л., Н.Рудницька, О.
Савченко, Н. Тарнавчька та ін.), так і вчителів (Н. Бібік, В.Ільченко, Е. Мітяєва, Н.
Островерхова, С.Якименко та ін.).
Актуальність дослідження. Освітній феномен вимагає проведення низки адаптивних
перебудов для створення простору стимуляції континууму спонтанного навчання дитини,
формувати вміння здійснювати швидкі та ефективні передачі між різними дисциплінами,
збирати, синтезувати та використовувати систематично та інтегровано знання, вміння та
навички, набуті у вивченні дисциплін у класі. Фундаментальна зміна полягає у способі
досягнення знань від дисциплінарного типу до міждисциплінарного на користь інтеграції
дисциплін.
Виклад основного матеріалу. Теорія інтегрованої освіти пропонує підходити до
освітнього явища гнучко, адаптуючись до спеціальних вимог та потреб дітей, інтегрованих у
основну освіту.
Стратегії, характерні для інтегрованої освіти, користуються як методологією сучасної
освіти, так і набором традиційних методів, процесів, процедур та засобів, застосовуючи їх
максимально адаптованим до навчально-виховного контексту.
По суті, стратегії інтегрованої освіти – це мікрогрупові, активні, спільні, спільні,
партнерські, залучені, організаційні та соціалізуючі стратегії. Розробка та використання цих
стратегій мотивована характеристиками інтеграційних дій людини з особливими освітніми
потребами, яка потребує допомоги, участі, прийому.
Сучасна педагогічна література описує інтеграцію навчальних програм як інноваційний
спосіб проектування навчального плану, який передбачає синтез та дидактичну організацію
змісту з різних галузей знань з метою забезпечення здобуття учнем цілісного, унітарного
образу реального світу.
Спільні стратегії навчання сприяють навчанню у всіх учнів, сприяють легкому
визнанню відмінностей між ними, ефективно змінюють міжособистісні стосунки як
кількісно, так і якісно. Вплив спільного навчання на самооцінку учнів, хоча воно коливається
з часом, в кінцевому підсумку стає позитивним.
Спільне навчання сприяє соціалізації учнів та визначає постійну адаптацію навчальних
програм до потреб та потреб усіх учнів.
Психологія поведінки, когнітивна психологія та соціальна психологія з упевненістю
продемонстрували, що мале, активне та спільне групове навчання – єдиний спосіб
забезпечити:
- реальна взаємодія та взаємозв’язок / взаємозв’язок;
- правильний перерозподіл соціальних винагород, таких як вдячність / врахування /
повага;
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- природна перебудова розподілу повноважень у групі;
- ефективний розподіл робочих завдань;
- повторна корекція навчальних цілей на ходу;
- капіталізація навчання, що виходить за рамки того, що було б інтерналізовано через
індивідуальне навчання;
- набагато більше відчуття доступності та мистецтва просити про допомогу чи надавати
їй допомогу.
Інтегрована навчальна програма передбачає створення змістовних зв’язків між темами
або компетенціями, які зазвичай формуються окремо в межах дисциплін [2]. Ці теми чи
компетенції мають міцний зв’язок із повсякденним життям учнів і мають на меті, прямо чи
опосередковано, сприяти формуванню цінностей та поглядів.
Інтегрована освіта та пов’язані з нею навчальні матеріали містять принципи та вимоги
стратегій на національному та європейському рівні, які заохочують створення в системі
освіти та навчання культури, яка сприяє розвитку навичок, підключення освітньої пропозиції
до соціально-економічного середовища.
Насамперед, це спосіб навчання та оцінювання, орієнтований на навмисні зусилля
дослідження, пошук відповідей та вирішення проблем, пов’язаних із запропонованою темою.
На рівні аудиторної діяльності ці напрями освітньої політики висловлюють потребу в
кращих знаннях учнів, виявляти потреби, інтереси знань та темпи розвитку кожного, навчати
вміння вчителів адаптувати навчальні ситуації, зміст та навчальні матеріали до
характеристик індивідуальне навчання, залучення учнів до навчання шляхом створення
навчальних ситуацій, близьких до конкретного життя.
Інтегративний підхід передбачає низку складних питань, пов’язаних з методичною
здатністю вчителів до навчальної інтеграції, встановленням способів оцінювання
індивідуальної ефективності, особливо в ситуації кооперативного навчання. Така організація
шкільного змісту, інтегруючи зміст, з усіма його перевагами, має й певні труднощі та
обмеження, а саме: неможливість поглиблення спеціальних наукових знань, труднощі
підготовки вчителів до викладання інтегрованих навчальних дисциплін, відсутність
педагогічної традиції інтеграції, а також приховане чи активне протиставлення вчителям
інтегративним тенденціям.
За допомогою методу інтегрованого навчання діти можуть брати активну участь,
ефективніше та емоційно вивчаючи різноманітніші джерела, презентуючи зміст за
допомогою досвіду, пізнаючи світ через відкриття. Комплексне навчання найкраще
відображається за допомогою тематичного викладання, яке підтримує супутній розвиток
деяких напрямків.
Навчальний процес повинен бути творчим, міждисциплінарним, складним,
стимулювати дітей до засвоєння інформації, вчитель реалізуючи найцікавіший сценарій
уроку. Для досягнення цілей, запропонованих для кожної спільної діяльності, ретельно
враховується розподіл завдань щоденної діяльності по кожному сектору діяльності [4,
c. 416].
Інтегровані заходи будуть присутні у календарному плануванні, розробленому
відповідно до навчальної програми, графіку, пов’язаного з віковим рівнем, підкріпленого
досвідом вчителя. Вчитель організовує та проводить комплексні заходи, породжені
стабільними предметами, запланованими на весь рік.
Ці заходи можна проводити інтегровано за сценарієм, розробленим учителем, який
починається з групової зустрічі, розпочатої щодня і яку можна виконати у формі розповіді,
зустрічі з персонажем, відвідування дорослого, присутності тварини, події жила чи уявляла,
соціальний захід чи особлива подія в сім’ї [3].
Сценарій вчителя орієнтує дітей на вибір різних центрів, які пропонують можливість
обрання напрямів навчання та матеріалів. Їх різноманітність спонукає дітей проявляти,
спостерігати, думати, висловлювати свої ідеї, інтерпретувати дані, робити прогнози.
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Діти відповідально виконують ролі в мікрогрупі, до якої належать, беручи участь у
цікавих іграх, ініційованих за пропозицією вчителя, інших учнів або створених ними.
Завершуючи сценарій, візити, прогулянки зустрічею з фахівцями тощо може бути корисним.
Тема добираються таким чином, щоб через інтегровані заходи сприяли контакту з
навколишнім світом. Уваги вчителів привертає комплекс заходів інтегрованого навчання
(факультатив, проекти, ігри, позакласні заходи) та способи їх організації [1, c. 123].
Комплексна діяльність базується на інтегративному дидактичному сценарії, чітко
викладеному в унікальному дидактичному проекті, з гнучкою структурою, яка висвітлює
інтегрований характер підходів, взаємодію між дисциплінами, пізнавальну та метакогнітивну
підтримку школярів.
Висновки. Комплексний підхід до змісту інтегрованих уроків початкової школи
випливає з одноманітності того самого алгоритму викладання деяких уроків, учнів
стимулюють та приваблюють різноманіття одночасової навчальної діяльності та поява
елемента сюрпризу.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНОКОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
У РОБОТІ З ДІТЬМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Тетяна Нідєлку
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н. Мондич О.В.
Однією з основних завдань вчителя початкової школи є розвиток в учнів інтересу до
навчання, творчості. Інтерес в навчальному процесі є потужним інструментом, що спонукає
учнів до глибшого пізнання предмета і розвиває їх здібності. Одним із шляхів вирішення цієї
проблеми є застосування різних інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) в
навчальному процесі початкової школи, що дозволяє урізноманітнити форми і засоби
навчання, що підвищує творчу активність учнів. Незважаючи на те, що комп’ютери і інші
технології стають все більш визнаною частиною повсякденного життя і вдома, і на робочому
місці, освіта не в змозі інтегрувати інформаційні технології в навчальному процесі [1, с. 12].
На початку XXI ст. вчені тлумачили мультимедіа як своєрідний «медіум», що оптимізує
формування індивідуальності сучасного століття, впливаючи на його щоденне
функціонування. Більшість дослідників вважає мультимедіа потужним інформаційним
знаряддям (комунікаційні та культурним), одночасно окремі фахівці бачать в них серйозну
загрозу для дітей з урахуванням досягнень епохи глобалізації [2, с. 14].
Мета статті – дослідити та обґрунтувати особливості застосування мультимедійних та
інформаційно-комп’ютерних засобів навчання у роботі з дітьми початкової школи. До
основних завдань, які стояли перед нами, перед тим як приступити до дослідження можна
відзначити наступні: визначити загальні аспекти використання комп’ютерних технологій у

110 Інновації в освітньому процесі:
методологія, тенденції, технології
процесі навчання та виділити основи впровадження мультимедіа в освітній процес
початкової школи.
Зараз немає сумнівів щодо впливу медіа на реципієнтів, однак ступінь його
інтенсивності різний. Зараз актуалізовано питання комплектації вузів готовими
мультимедійними навчальними матеріалами, створені співробітниками вузу або іншими
розробниками [3, с. 11].
В останні роки мультимедійні та інформаційно-комп’ютерні технології проникли на
арену освіти і суттєво позначилися на методологію інформації та знаннях учнів в цілому.
Класичний метод використовували в наших навчальних закладах протягом десятиліть, але
зараз змінюється фундаментальний режим і поняття навчання студентів під впливом
мультимедійних технологій. Як наслідок, використання мультимедійних технологій в освіті
переносить процес навчання студентів на більш високий, інноваційний рівень [4, с. 22].
Навчання з використанням мультимедійних технологій є одним з факторів успішного освіти,
дає студентам впевненість в досягненні більш високих результатів.
Дуже важливо створити базу знань, щоб забезпечити сприятливе освітнє середовище.
На підставі всебічної рефлексії наукової літератури доведено, що мультимедіа представляє
собою не тільки інформаційні, але й комунікаційні ресурси, що впливають на суспільство, а
також допомагає ефективно організувати процес навчання і виховання [5, с. 118]. У зв’язку з
цим відчуває модернізацію і система освіти, де активований доступ до інтернету, створені
бібліотеки, що служать не просто «вікнами», а «відкритими воротами» в різні культури [6].
Сучасний рівень розвитку інформаційних і комунікаційних технологій дає підстави
говорити про доцільність створення глобальної системи дистанційного навчання, завдяки
новим інформаційним технологіям робить безпосереднім спілкування між викладачем і
учнем, незалежно від того, на якої фізичної відстані вони знаходяться один від одного [7].
Впровадження мультимедійних та інформаційно-комп’ютерних засобів навчання
неминуче, хоча і відбувається воно поступово [8]. З огляду на інтенсифіковане розвиток
мультимедійних технологій, їх впровадження в навчальний процес має бути оперативним [9].
Мультимедійні та інформаційно-комп’ютерні технології дозволяють осмислено і
гармонійно поєднувати різні види мультимедійної інформації, допомагають представляти
знання в різних форматах, а саме: зображення, зокрема, скановані фотографії, креслення,
карти і слайди; звукозапису голоси, звукові ефекти і музика; відео, складні відеоефекти і
анімаційне імітування; анімації і симуляції [10, с. 22].
Мультимедійні та інформаційно-комп’ютерні технології слід застосовувати в
контексті самих різних стилів навчання [11]. Окремі студенти вважають за краще вчитися
шляхом читання, інші – шляхом сприйняття на слух або перегляду відео. До того ж
використання мультимедіа дає студентам можливість по-різному працювати над
навчальними матеріалами: студент самостійно вибирає, як вивчати матеріали, як
застосовувати інтерактивні можливості програми, як реалізувати спільну роботу зі своїми
товаришами [12, с. 21].
Роботи вітчизняних і зарубіжних вчених, педагогів, психологів показують, що
використання мультимедіа оптимізує рішення дидактичних питань з великим освітнім
ефектом, може стати інструментом посилення ефективності навчання, істотно скорочує час,
істотно поглиблює і розширює коло проблем [13, с. 10].
Таким чином, можемо зробити висновки, що малоефективне використання
мультимедіа та інформаційно-комп’ютерні технології в освітній практиці обумовлено
реаліями вітчизняної освіти: відсутність сучасної комп’ютерної бази в школах і
університетах, нехтування новими інформаційними засобами в педагогічній діяльності.
Якщо кожен урок буде включати в себе кошти ІКТ, то інфантильних і розгальмованих дітей
буде менше.
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ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Олена Нічіпорук
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – проф. Гуменникова Т. Р.
Анотація. У статті проаналізовано теоретичні аспекти формування навичок
медіаграмотності та критичного мислення в початковій школі. Визначено дидактичні
особливості впливу медіаграмотності на освітній процес початкової школи.
Ключові слова: медіаграмотність, початкова освіта, методи навчання, прийоми
навчання.
Постановка проблеми. Сучасне суспільство XXI століття вчиться і виховується за
новими правилами і законами, що диктують нам сучасні реалії життя. Одним з
найважливіших аспектів розвитку освіти є безперервність, постійне оновлення і
саморозвиток. Процес освіти сьогодні спрямований на різнобічний розвиток дитини як
особистості і найвищої цінності суспільства; підготовку до життя підростаючого покоління
відповідно з сучасними реаліями; формування національного самоусвідомлення,
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забезпечення фундаментальної наукової, професійної та практичної підготовки в відповідно
з покликанням, інтересам і здібностей учнів.
В сучасному середовищі впровадження в навчальний процес інформаційнокомунікаційних технологій є ключовим аспектом в навчанні учнів, оскільки інформатизація
освіти дозволяє значно посилити інтелектуальну складову молоді. Під час процесу навчання
в школі дитина є активним споживачем медіа-контенту в вербальній і аудіовізуальній
формах (текст, аудіо, анімація, інтерактивність, відео, зображення, послуги мережі Інтернет),
що впливає на її свідомість, формує світогляд , життєві і культурні цінності особистості.
Безперечно, інтеграція і використання медіа в освітньому процесі допомагає дитині
вже з початкової школи навчання бути обізнаною в інформаційній сфері. Однак
використання медіа-ресурсів не завжди зацікавлює учнів і полегшує їм роботу, оскільки з
великою маси інформації, що надходить з медіа , необхідно вибрати саме ту, яка буде
корисна для навчання.
Тому, при роботі з інформаційними технологіями бажано сформувати у дітей певні
ключові компетенції для реалізації завдань медіа-освіти. Сучасні вчителі мають бути
готовими допомогти учням правильно сприймати, аналізувати і перетворювати інформацію,
отриману з медіа-ресурсів.
Очевидним стає те, що провідним завданням в діяльності вчителя початкових класів
стає створення правильної структури для успішного навчання учнів у час використання
медіа-технологій [5].
Таким чином, від правильного вибору методів, прийом і медіа-джерел залежить
ефективне навчання і виховання учнів засобами медіа. Отже, провідна роль при використанні
медіа в освітньому процесі належить вчителям початкової школи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням формування медіа-компетентності
займаються як зарубіжні (Д. Алверман, К. Ворсноп, Н. Змановская, Р. Кьюбі, Дж . Поттер,
А. Федоров та ін.) Так і українські (Д. Афанасьєв, Н. Бібік, В. Гаврильченко, Л. Найдьонова,
Н. Шубенко і ін .) вчені.
Проблема формування медіа-компетентності учителів початкових класів сьогодні
досить актуальна. Це пов’зано з тим, що XXI століття знаменується розвитком
інформаційних технологій. Кожен користувач медіа-ресурсів, а особливо молодші школярі,
мають знати і розуміти важливість вивчення правил для безпечного використання матеріалів,
наданих медіа. У зв’язку з цим, предметом уваги більшості вчених є вивчення медіакомпетентності вчителів.
Але сьогодні залишається невирішеною проблема, яка вимагає пильної уваги
педагогів усіх рівнів. Серед цих проблем слід особливо виділити важливість підготовки
вчителів до роботи з медіа, навчити їх справлятися з ситуаціями, які змінюються, і
застосовувати медіа-засоби в освітньому процесі початкової ланки. Саме від вчителя
залежить ефективна і результативна взаємодія учнів з медіа-технологіями .
Отже, метою нашої статті є вивчення етапів формування медіа-компетентності
учителів початкової школи.
Виклад основного матеріалу. Медіа-освіта (від англ. media edication, лат. media –
засоби) організація вивчення в системі навчальних закладів (школи та ін.) основних
закономірностей масової комунікації (преси, телебачення, кіно, відео тощо), які мають на
меті готувати нове покоління до життя у сучасних інформаційних умовах, до сприйняття
різної інформації та її розуміння [1].
Медіаграмотність (медійна грамотність) – сукупність знань, навичок та умінь, які
дозволяють людям аналізувати, критично оцінювати і створювати повідомлення різних
жанрів і форм для різних типів медіа, а також розуміти й аналізувати складні процеси
функціонування медіа в суспільстві, та їхній вплив. [2].
Підвищення медійної та інформаційної грамотності учнів неможливо без підвищення
медійної та інформаційної грамотності педагогів – йдеться в передмові освітньої програми
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ЮНЕСКО для педагогів «Медіа інформаційна грамотність». Орієнтація на педагогів і є
ключовою стратегією, що забезпечує багаторазове підвищення ефективності: від
інформаційно грамотних освітян до учнів і далі до суспільства в цілому. Освітяни, які
оволоділи медійною та інформаційною грамотністю, можуть більш плідно допомогти учням
здобути медіа-освіту, отримати навички самоосвіти. Навчання медійної та інформаційної
грамотності повинно стати завданням освітян виховувати інформованих і мислячих
громадян. Якщо освітяни навчяться самі та зможуть навчити школярів логічно та критично
оцінювати ситуацію, яка оточує людину, то їм буде легко, без усяких зусиль приймати та
фільтрувати безкінечні потоки інформації, з’ясовувати мету та цілі цієї інформації. Також
треба звернути особливу увагу на необхідність самостійної медіа-освіти протягом всього
життя людини. Одже медіаграмотна людина усвідомлюватиме постійне знаходження під
інформаційним впливом, розумітиме сутність інформаційного потоку, знатиме що будь яке
повідомлення має автора, має джерело, має певну мету[3].
Так у 2010 р. в Україні набула чинності Концепція впровадження медіа-освіти в
Україні, та оновлена її редакція від 2016 р. головною метою якої є «формування
медіакультури особистості в середовищі значущих для неї спільнот (малих груп, родин,
навчальних і виробничих колективів, місцевих громад тощо)» [4]
Ю. Клюєв, В. Познін в своєму дослідженні вказують на те, що від медіакомпетентності залежить правильний вибір інформації, яка в подальшому стане головним
джерелом для активного, систематичного, компетентного застосування інформаційних
технологій [3].
А. Гук розглядає таку точку зору: медіа-компетентність формується в структурі
початкової і середньої ланки закладів загальної середньої освтіи [2].
У свою чергу, Дж. Поттер висловлює зворотну думку: медіа-компетентність
необхідно розвивати протягом всього життя; особистість, яка володіє більш високою медіакомпетентністю, зможе детально аналізувати, обізнано сприймати медіа-інформацію, що, в
свою чергу, призведе до високих результатів в професійній діяльності.
Ми підтримуємо точку зору Дж. Поттера. Оскільки інформаційні технології
прогресують і вимагають від користувача більш нових і вдосконалених знань, отже, фахівець
початкової школи повинен правильно і свідомо сприймати ті зміни, які впроваджуються в
сферу освіти. Чи не варто забувати про те, що фахівці не можуть обмежуватися тими
знаннями, які отримані під час навчання.
Тому, для формування медіа-компетентності необхідно пройти, в першу чергу,
теоретичну освітню підготовку.
Пріоритетними напрямами розвитку в Україні ефективної системи медіа-освіти є:
• створення системи шкільної медіа-освіти, що закладає основу медіа-освіти
протягом життя і передбачає розроблення психологічно обґрунтованих навчальних програм
інтегрованої освіти для всіх класів загальноосвітніх шкіл, сприяння поширенню практики
інтеграції медіа освітніх елементів у навчальні програми з різних предметів, з урахуванням
профілізації навчання, розвиток різноманітних факультативних, в т.ч. бібліотечних, медіа
освітніх програм для підлітків, упровадження курсу медіакультури для старшокласників,
активізацію гурткової роботи, фото-, відео-, анімаційних студій, зокрема медіа
психологічних секцій МАН на всеукраїнському рівні, інших позакласних форм учнівської
творчості медіа освітнього спрямування;
• координація шкільної медіа-освіти з медіа-освітою дітей раннього і дошкільного
віку, позашкільною медіа-освітою, медіа-освітою в професійній і вищій школі, системі
післядипломної освіти, освіти третього віку, неформальною медіа-освітою,
• розроблення стандартів медіаінформаційної грамотності педагогів, уведення
медіакомпетентності у професійні стандарти підготовки педагогів, психологів, спеціалістів з
соціальної роботи
та
інших спеціальностей,
відповідне
врахування
вимог
медіаінформаційної грамотності в освітніх і освітньо-наукових програмах фахової
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підготовки, розроблення спеціалізованих навчальних медіа освітніх курсів для підготовки і
перепідготовки працюючих фахівців;
• активізація співпраці вищих навчальних закладів, які готують фахівців для медіа
виробництва і сфери мистецтва, з Національною академією наук України, Національною
академією педагогічних наук України, Національною академією мистецтв України, зокрема з
метою проведення міждисциплінарних досліджень з проблем розвитку медіа-освіти
налагодження обміну досвідом і кадрового забезпечення викладання спеціальних дисциплін
для медіа педагогів;
• організація за участю Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення, Незалежної медійної ради, громадських об’єднань і медіа виробників
ефективних механізмів захисту дитини від медіа продукції, що може зашкодити її здоров’ю,
розвитку і психологічному благополуччю, підтримка різних форм позашкільної освіти,
включаючи телевізійні, бібліотечні та інші форми для дітей дошкільного віку, батьківської
педагогіки, творчих студій для дітей і молоді, дитячих та молодіжних фестивалів, конкурсів,
проектів місцевого і всеукраїнського рівня для сприяння розвиткові медіа культури і
підтримки системи медіа-освіти;
• налагодження повноцінного суспільного діалогу з метою оптимізації медіа
освітньої діяльності самих медіа, підвищення психологічної та педагогічної компетентності
працівників редакцій різних медіа, поліпшення якості дитячих і молодіжних програм [4].
Таким чином, можна прийти до висновку , що медіа-компетентність – це комплекс
знань, умінь і навичок, спрямований на оволодіння самостійних, грамотних, творчих дій
щодо медіа .
Медіа-компетентність – це здатність вчителя успішно здійснювати педагогічну
діяльність, використовувати засоби медіа-ресурсів; вміння вчителя орієнтуватися в
професійній самореалізації [8].
Медіа-компетентність – це здатність аналізувати інформацію, яка надходить з медіа;
розробляти авторські медіа-продукти і створювати передумови для успішного оволодіння
медіа-компетентністю.
В. Гаврильченко вказує на те, що формування медіа-компетентності – це, в першу
чергу, теоретичні та практичні навички, націлені на оволодіння медіа – ресурсів[1].
Л. Найдьонова також акцентує увагу на те, що для оволодіння медіа-компетентністю
необхідно керуватися теоретичними (аналіз медіа-ресурсів, передача інформації учням;
індивідуальні підходи для вирішення завдань в сфері медіа) і практичними методами для
успішного оволодіння медіа (використання медіа; критичне розуміння інформації, отримана
з медіа-ресурсів; комунікативна функція , що здійснюється з допомогою медіа).
У свою чергу, В. Шарко визначає медіа-компетентність за такими характеристиками:
– практична підготовка по інформатиці;
– знання психологічних і педагогічних наук, що дозволяють критично грамотно і
адекватно сприймати медіа-інформацію;
– обізнаний відбір методів і прийомів навчання з використанням методів;
– орієнтація пізнавальної діяльності, спрямована на розвиток професійних здібностей
вчителів[8].
Висновки та пропозиції. Висновки, зроблені зарубіжними і українськими вченими,
дають нам можливість проаналізувати медіа-компетентність таким чином: поетапний процес,
який охоплює теоретичну і практичну базу знань, що включає знання, набуті в процесі
професійної підготовки учителів початкових класів способами вивчення, дослідження медіаресурсів; критичного аналізу і вивіреного відбору медіа-інформації. Практичним
фундаментом для формування медіа-компетентності виступає: створення персональних
медіа-текстів; підготовка і застосування ефективних методів і прийомів при використанні
медіа-ресурсів.
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Таким чином, для формування медіа-компетентності, необхідно опанувати
обов’язковою базою знань для того, щоб медіа-ресурси стали незамінними джерелами
отримання інформації. Практичні і теоретичні навички допоможуть фахівцям реалізувати
освітні цілі з допомогою медіа-ресурсів; медіа-компетентний учитель зможе на вищому рівні
здійснити педагогічну діяльність, навчити дітей безпомилково адаптуватися до нових
освітнім вимогам, пов’язані з медіа.
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ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ
У ФОРМУВАННІ ГАРМОНІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА
Наталя Ноговіцина
викладач
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
В умовах відродження української державності, національної культури, орієнтація на
гармонійно розвинену особистість малого українця набуває нового значення. Базовий
компонент дошкільної освіти трактує виховання як залучення малого українця до системи
вироблених людством цінностей, формування ціннісного ставлення до дійсності. Тому,
вихователь повинен стати провідником дошкільників, і не може стояти осторонь цієї
проблеми.
Забезпечення якості дошкільної освіти залежить від впровадження програм дошкільної
освіти, в основу яких покладено особисто орієнтовний підхід до виховання та навчання
дітей. Зважаючи на те, що Закон України «Про дошкільну освіту» [1] та Базовий компонент
дошкільної освіти в Україні [2] спрямовують педагогів на здійснення інноваційного підходу
до розв’язання проблем змісту дошкільної освіти, педагогічний колектив повинен працювати
над створенням національного дошкільного закладу, який відповідав би основним
принципам навчально-виховного процесу.
Кожна дитина неповторна і унікальна, відтак, якщо створити умови для її розвитку, у
малюка неодмінно відкриються здібності, закладені в нього від природи. Для розвитку
дитини в дошкільному закладі необхідні спокійна й довірлива обстановка, тісна взаємодія з
сім’єю, високоморальні і професійні педагоги, розвивальні ігри, посібники, матеріали. У
розвитку дитини важливі не академічні знання, а пошук можливостей, за яких вона буде
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успішною. З метою забезпечення кожному вихованцеві перспективи всебічного розвитку,
педагогові необхідно переосмислити місце дитини та дорослого в педагогічному процесі.
Результат діяльності педагога залежить не тільки від його професійної майстерності, я й від
позитивної «Я-концепції», особистісної готовності розпочати перебудову своїх взаємин з
іншими учасниками освітнього процесу, пам’ятаючи про те, що повнота духовного розвитку
особистості достатньо забезпечена лише тоді, коли змалку будуть закладені начала
моральних якостей.
Переосмислення всієї картини дійсності потребує й переосмислення наших ідеалів у
вихованні. Важливо, що виховний ідеал має тісний зв'язок з етнопсихологією, з
ментальністю даного народу, він потрібний для збереження національної самобутності і
виконує ще одну важливу суспільну функцію – корегуючу і вдосконалюючу. Сучасний
духовний ідеал – це особистість з високорозвиненою духовною культурою. Це поняття
нелегко конкретизувати, оскільки духовна культура як педагогічна категорія відсутня.
Духовну культуру дошкільників визначають як індивідуальний досвід дитини у
засвоєнні етичних, моральних, естетичних і художніх цінностей національної культури.
Звертаючи погляд на не таке вже далеке минуле, замислюємося; як виховувались наші дідусі
і бабусі, адже бездуховними їх аж ні як не назвеш, бо вміли вони не тільки працювати, а й
любили свою землю, збудувати власним коштом народний дім, дбати про своїх батьків. Ці
покоління були носіями і творцями національної культури, бо не цурались рідної мови, пісні,
берегли звичаї та обряди, які є виявом високої духовної культури українського народу,
тисячоліттями акумульованим досвідом предків.
Нашим малюкам припало жити в часи економічних криз, боротьби батьків за
виживання родини, занепаду моральних цінностей, насадження культу розваг, грошей тощо.
Наших дітей оточують досконалі іграшки, якими можна захоплюватись, але до яких не
можливо «прирости душею». Проте, як багаторазово наголошував у своїх творах відомий
педагог К.Д. Ушинський, виховання не треба вигадувати, бо воно існує в народі стільки
віків, скільки існує сам народ, з ним народилося, з ним зросло, відобразило в собі всю
історію і всі його якості. Поділяємо впевненість дослідників (О.С. Березюк, О.І. Гуренко, та
ін.) у тому, що сьогодні вихователі повинні глибоко вивчати українську етнопедагогіку та
відновлювати народне виховання дітей з метою збереження лінії нації, забезпечення
духовної єдності поколінь [3, 4]. Не випадково в народі кажуть: «Якщо твої плани
розраховані на рік – сій жито, якщо твої плани розраховані на десятиліття – саджай дерево,
якщо твої плани розраховані на віки – виховуй дітей». Складний процес соціалізації у
народній педагогіці відбувався просто і ненав’язливо, з великою любов’ю до дітей і
починався якось непомітно: ніжна колискова з одвічними сподіваннями щасливої долі;
нехитра забавлянка, співаночка, небилиця, казочка, найпростіша іграшка (лялька з тканини),
посильна участь дітей у праці. Як тут не згадати бабусю і дідуся, які найчастіше доглядали
малечу і докладали зусиль, щоб їхні онуки виросли фізично і духовно здоровими. Осередком
цього процесу була сім’я, яка несла відповідальність за виховання дітей.
Оптимальним засобом формування духовної культур, на нашу думку, має бути
цілеспрямований вплив традицій народної культури. Навколишнє середовище
різноманітними засобами впливу формує індивідуальний досвід дитини, який вона проявляє
у різних типах діяльності. Сьогодні виховання і навчання дітей здійснює велика група людей
різного рівня спеціальної підготовки. Як не прикро, але їх зусилля часто спрямовані на
дріб’язкові, непотрібні у дошкільному віці завдання. Первинний досвід, який дитина отримує
у цей віковий період, має насамперед розвивати емоційну чутливість. Закладати основи
моральності, допомагати дітям відчувати єдність усього живого на Землі. Все це змушує
повертатись до традицій народної педагогіці, а потім йти шляхом удосконалення нашого
духовного ідеалу. Народно-календарні свята мали великий виховний вплив, оскільки були
пов’язані з господарською діяльністю, готували дітей до неї. На кожному святі – відбиток
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любові і дбайливого ставлення до природи, тонкого відчуття тих змін, які переживає Земля, а
разом із нею і люди, протягом року.
У нашому досвіді для формування духовної культури дошкільників ми використовуємо
спеціально розроблену систему знань з ознайомлення із звичаями та обрядами. Як
підкреслюють відомі в Україні методисти з дошкільногоо виховання (В.М. Ніколаєнко,
А.С. Шевчук та інші), система ознайомлення із звичаями та обрядами має наближатися до
класичної системи входження в етнокультурну, яка існувала раніше у народній педагогіці і
відповідала віковим та індивідуальним особливостям дітей [5, 6]. Дійсно, початковий вплив
на розвиток дитини має підсвідомо отримана інформація, яка надходить через різні джерела
і, як правило, відображає ціннісні орієнтири соціального оточення і специфічно
сприймається кожною дитиною і починає формувати її досвід. У народній педагогіці
продовжувався цей процес посильною участю дітей у календарних святах. Основним на цих
етапах роботи є дитячий фольклор з його багатими поліжанровими особливостями.
Зауважимо, що процес входження у традиції національної етнокультури має бути
цікавим, змістовним і не перетомлювати малят. Це вимагає відповідного планування,
підготовки збоку вихователів, поєднання певного впливу дошкільного закладу і сім’ї.
Необхідною умовою, водночас і фактором, що впливає на процес формування духовної
культури дошкільників, є готовність вихователів бути носіями національної культури. Якщо
педагог усвідомлює значення духовних цінностей української етнокультури для морального,
естетичного, етичного розвитку дітей, дотримується народних звичаїв, обрядів, традицій,
діти сприймають їх легко і радісно.
Розв’язанню проблеми збагачення духовного світу дітей сприяє прилучення до джерел
народного буття, до історії народу, традиційної обрядовості, фольклорного та
етнографічного багатства. Народознавство – це багата спадщина, якою можна збагатити і
зцілити дитячі душі, відродити духовний світ українського народу. Спираючись на дитячу
допитливість, вихователі поступово вводять дитину до світу знайомих і незнайомих речей.
Це допомагає виховати добро, цікавість, бережливість, працелюбність, чуйність, естетичні
смаки тощо. Зараз вже ні в кого не викликає сумніву твердження про те, що дітей треба
більше знайомити з народними традиціями, а ніж з іншими подіями світу. Виховувати малят
слід на зразках народної творчості, прилучати їх до джерел народної мудрості і культури,
плекаючи щиру любов до рідного краю. Адже тут наше коріння, наші витоки – основа
духовного розвитку кожної людини, кожної нації.
За результатами проведеного опитування, вихователі надають перевагу в організації
форм навчально-виховної роботи екскурсіям-оглядам, тематичним та інтегрованим заняттям,
святам, розвагам, народним іграм, гурткам тощо. Довколишній предметний світ є
першоджерелом інформації для дитини. Форма, колір, величина предметів та їх просторове
розміщення приваблюють дитину. Спостереження, розгляд, що супроводжується вдалим
запитанням, доступним поясненням, порівнянням є першою сходинкою у пізнанні предметів.
А їх результат дає матеріал для подальшого розвитку мислення дитини – наочно-дійового,
образного, абстрактного. А далі, другою сходинкою стане розповідання, читання, вивчення
напам’ять, бесіди.
Організації святкових ранків для малят завжди приділяється велика увага як з боку
керівництва дитячим садком, так ї збоку вихователів груп. Під час свята педагоги і батьки
мають змогу спостерігати за діяльністю своїх дітей, оцінити рівень розвитку мовних,
музичних, рухових здібностей. Але необхідно свято підготувати так, щоб в гонитві за якістю
знань і вмінь дітей не губилась основна мета свята: виховання естетичних почуттів, розвиток
емоційної сфери, виховання змалку активного ставлення до суспільного життя.
Фольклор – невичерпне джерело духовних цінностей українського народу, шлях
формування духовного світу підростаючого покоління, відродження національного дитячого
садка. Не можна перелічити все розмаїття народної творчості, яке нагромаджувалось віками.
На жаль, відомі умови розвитку дошкільної педагогіки в Україні привели до того, що
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вихователі дитячих садків не мають системних ґрунтовних знань щодо видів фольклорних
ігор та їх використання у педагогічному процесі.
Сучасні наукові дослідження (Л.М. Маєвська, С.І. Поворознюк та ін.) та досвід роботи
кращих дошкільних установ дають можливість широкому колу практичних працівників
підвищити свою професійну майстерність за рахунок ознайомлення з видами та змістом
фольклорних ігор, як засобом залучення дітей до скарбниці духовності українського народу
[7, 8]. Традиційно народна педагогіка дотримувалась правила: щоб виховати фізично
здорову, життєрадісну людину, в дитині необхідно підтримувати позитивні емоції. Такої
мети можна досягнути використовуючи приспівки. Дослідники стверджують, що прагнення
дитини до небилиць обумовлене намаганням пізнати оточуючу дійсність. Всім добре відомі
такі народні ігри, як загадки, лічилки, хороводні ігри, рухливі ігри. Велику групу
фольклорних ігор складають календарно-обрядові ігри. Дорослі до них завжди залучають
дітей, в таких іграх малі імітують оранку, засів, визрівання і збір урожаю. Такі ігри емоційно
забарвлюють знання дітей про працю дорослих, мають певне виховне значення і розважають
малюків.
Народне художнє слово як один із засобів виховання здавна використовувалось
педагогікою. Зрозумілість і доступність створених народом образів насамперед
зумовлюється тим, що вони пов’язані з усім укладом життя людей з рідною природою.
Жанри дитячого фольклору мають різні джерела і виникли в різні історичні періоди. Деякі з
них беруть початок від давніх обрядових вірувань. Чимало пісень і потішок – безпосередніх,
емоційних – передають прагнення дітей до гри словами і звуками, потяг до таємничого,
загадкового. Особливу роль відіграє усна народна творчість у перші дні перебування малюка
в дитячому садку. Ще не звикнувши до нових умов, дитина сумує за рідною домівкою,
матір’ю, найпершим джерелом з якого дитина починає своє життя, вона найтепліша і
найрідніша в світі людина. Тому в кожній групі дитячого садка необхідно проводити свято
матері. За сучасним календарем його можна відмічати 8 березня, але в деяких регіонах
України його відзначають у другу неділю травня. Кожен регіон нашої країни має право
самостійно визначатися відносно дати влаштування цього свята, право вибору за
педагогічним колективом. Вдало підібрані потішки допомагають вихователеві встановити
контакт з новою дитиною, викликати позитивні емоції, симпатію. Головна заувага – у роботі
з дітьми треба використовувати такі ігри та пісні, які б органічно входили у їхній побут, були
б їм цікавими і зрозумілими. Дитині потрібні не тільки ніжні ласкаві звуки, їй потрібна
активність, яка б розвивала рухи, мислення. Одним з видів подібного спілкування є
забавлянка, де слова поєднуються зі своєрідними вправами.
Готуючи малят до сну, вихователі ясельних груп звертаються до колисанок. У багатьох
із них діючою особою виступає кіт. Присутність цього персонажа в сюжетах колискових
пісень пояснюється не тільки близькістю тварини до людей, а ще й тим, що в народних
уявленнях та віруваннях кіт завжди був другом людини, здатним захищати її від злих сил.
До найпоширеніших жанрів дитячого календарного фольклору належать пісні заклички, які стосуються різних явищ природи – сонця, вітру, дощу. Дуже багато щасливих
моментів буде в житті малюка. Їх несуть народні стята: Свято Миколая, Новий рік, Різдво,
стрітення, Великдень, Мамин день, Івана Купала, Обжинки, свято врожаю та інші, що
відзначають в регіоні, де живуть діти. Кожен з цих свят має свій, вивірений віками, зміст,
який передавався від покоління до покоління збагачуючись та змінюючись. Структура
кожного святкового ранку може бути різноманітною. Але вимога до його організації
залишається незмінно. Це чергування різних видів діяльності, обмеженість часу, емоційна і
часткова новизна змісту ранку тощо. Головне – зробити ранок справжнім святом.
Наведемо приклади тематичної народознавчої діяльності, яку можна включити до
плану роботи зі всіма групами, враховуючи вікові особливості дітей:
Літо
- Зелені свята «Травичко-сестричко, на свято збирайся, квіточками прикрашайся»
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- «Як на Івана на Купала Маланка рідних шанувала»
- «Чарівнице Літо, чи поспіло жито» (підготовка до свята обжинків)
- «Добрий день, дядьку Спас! Меду, яблук настав час»
Осінь
- «Квітучий колосковий краю, запашного хліба дай!»
- «рушник бабця вишивала, моєму татові дарувала»
- «Віночок дівчина сплітала, про добробут промовляла»
- «Як нам тітонька Орина дарувала півня з глини»
Зима
- «Є в бабусі в хаті піч – чудова, незвичайна річ»
- «З глини глечик прикрашала до Водохреща готувала»
- «На Стрітення півня зустрічали , з калюж водою пригощали»
Весна
- «Масляна Маснице приходь до нас, розважитись дітям час»
- «Жайворонки прилітають, діток хлібом пригощають»
- «Веснянки співали, Вербну зустрічали»
- «Писаночку розмалюю, усім рідним подарую».
Керуючись програмою «Я у Світі», нагадуємо, що заняття мають бути інтегрованими і
відбуватись з пріоритетом будь-якої діяльності. Наприклад,тема «Як на Івана на Купала
Маланка рідних шанувала», може поєднати шанування віночка та квіти-обереги.
Отже вдаючись до народної творчості, вихователь повинен чітко усвідомлювати й
специфіку, прийоми керівництва певним видом діяльності дітей. всю систему роботи з
використанням фольклорного матеріалу має будувати так, щоб зацікавити ним малят,
викликати бажання слухати і вивчати твори. Доцільне також використання наочності для
полегшення процесу сприймання і засвоєння їх. Досконале вивчення українських
фольклорних ігор, потішок, забавлянок, колисанок, небилиць, приспівок, закличок та
народно-календарних свят, та їх впровадження в життя дитячих установ допомагає
відродженню самобутньої національної культури, збереження одвічного безцінного засобу
виховання наступних поколінь. Тематична народознавча діяльність, яку можна включити до
плану роботи зі всіма групами, враховуючи вікові особливості дітей. Керуючись програмою
«Я у Світі», нагадуємо, що заняття мають бути інтегрованими і відбуватись з пріоритетом
будь-якої діяльності.
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АРТ-ТЕРАПИЯ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Шухрат Останов
старший преподаватель
Бухарский государственный университета (Узбекистан)
Вступление. В современном обществе и в системе образования все более отчетливо
обнаруживается ряд проблем социально-педагогического характера. В связи с повышением
социального престижа интеллекта и научного знания педагогическая установка в первую
очередь на развитие мышления превращает эмоционально-духовную сущность ребенка во
вторичную ценность.
Анализ научной литературы и обобщение практического опыта свидетельствуют о
повышении интереса педагогов к использованию искусства в воспитательных целях, т.к.
именно в искусстве наиболее полно и последовательно проявляются художественные
возможности человека.
Придавая огромное значение формированию личности посредством искусства,
JI. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, М. С. Каган, Б. М. Неменский, М. М. Бахтин и другие
авторы отмечали, что приобщение ребенка к миру прекрасного, «погружение его в
удивительный мир единства чувств и мыслей, преобразующих человека, обогащает его,
раскрывает творческий потенциал» [1, с. 80-81].
В связи с вышесказанным особый интерес представляет педагогическое направление
арт-терапии.
Основная часть. Термин «арт-терапия» (art therapy) стал впервые использоваться в
1940 гг. в англоязычных странах такими авторами, как М. Наумбург и А. Хилл для
обозначения различных форм клинической практики. Общим для всех них выступало
психологическое «сопровождение» клиентов с эмоциональными, психическими и
физическими нарушениями в ходе их занятий изобразительным творчеством с целью их
лечения и реабилитации.
Арт-терапия – метод психотерапии, использующий для лечения и психокоррекции
художественные приёмы и творчество, такие как рисование, лепка, музыка, фотография,
кинофильмы, книги, актёрское мастерство, создание историй и многое другое. Со времени
основания в арт-терапии образовались два главных направления. Во главе первого
направления стояла Эдит Крамер, рассматривавшая изобразительное искусство как терапию
и арт-психотерапию.
Второе направление возглавляла Маргарет Наумбург, специализировавшаяся на
инсайт-ориентированной арттерапии.
Оба эти направления основывались на психоанализе, но имели различия, о которых
упоминалось выше.
В системе различных направлений психотерапии, использующих искусство, арттерапия рассматривается как совокупность психологических методов воздействия,
осуществляемых
в
контексте
изобразительной
деятельности
клиента
и
психотерапевтических отношений и используемых с целью лечения, психокоррекции,
психопрофилактики, реабилитации и тренинга лиц с различными физическими
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недостатками, эмоциональными и психическими расстройствами, а так же представителей
групп риска [2, с. 17]. Арт-терапия включает в себя: изотерапию, фототерапию, музтерапию,
книготерапию, кинотерапию, сказкотерапию, аромотерапию, глинотерапию, танцетерапию,
театротерапию.
Не смотря на обилие методов и средств, цель всех видов арт-терапии одна – помочь
человеку, нормализовать его душевное состояние, вывести из тяжёлого эмоционального
ступора и увеличить в нём самодостаточность и эмпатию.
Каждый из вышеперечисленных видов арт-терапии направлен, как правило, на
комплекс или один из органов чувств. За счёт этого достигается максимальная
сосредоточенность и активация стимулируемых сенсоров.
Коррекционные возможности арт-терапии связаны, прежде всего, с предоставлением
ребенку практически неограниченных возможностей для самовыражения и самореализации в
продуктах творчества.
Педагогическое направление арт-терапии имеет неклиническую направленность и
рассчитано как на потенциально здоровую личность, так и личность с особенностями в
развитии. Многочисленные зарубежные и отечественные исследования отмечают, что арттерапия не имеет противопоказаний. Л. Д. Лебедева пишет о том, что любой человек,
независимо от культурного опыта и художественных способностей, может быть участником
арт-терапевтического процесса [3].
На первый план в педагогическом подходе выходят задачи развития, воспитания,
социализации. Центральная фигура в арт-терапевтическом процессе – личность, стремящаяся
к саморазвитию и расширению диапазона своих возможностей. По словам известного
психотерапевта В. В. Макарова, арт-терапия полностью соответствует все возрастающей
потребности современного человека в мягком, экологическом подходе к его проблемам,
неуспешности или неполной самореализации [4].
От современного искусства арт-терапию отличает то, что для неё важен в первую
очередь процесс творчества и нет особой необходимости в специальных навыках. Говоря о
творчестве с точки зрения арт-терапии, мы имеем ввиду не общепринятое о нем понимание,
как о процессе создания новых материальных и духовных ценностей, а рассматриваем его
как преодоление человеком своих границ, расширение пределов своего существования,
попытку постигнуть некие гармонии жизни, пробуждение активности, направленной на
реализацию предельных творческих возможностей.
Особенностью арт-терапевтического подхода является и то, что качество продуктов
детской художественной деятельности определяется не по параметрам сценического или
изобразительного совершенства, а по иным критериям: по степени проявления интереса
детей, активности, но степени удовлетворенности ребенка процессом художественной
деятельностью и эмоционального благополучия, по степени развития коммуникативных контактов со сверстниками и взрослыми на основе художественной деятельности.
Тем не менее, в процессе арт-терапевтического воздействия искусства наблюдаются
качественные изменения личности ребенка: это не только вытеснение предшествующего
негативного опыта (застенчивости, тревожности, неуверенности, страха публичных
выступлений), но и приобретение новых художественных потребностей, обогащение новыми
способами художественной деятельности, активизация внутренних ресурсов.
Для выявления эффективности арт-терапевтического метода в обогащении
социокультурного опыта были выделены следующие критерии: мотивационно-ценностный
(положительное эмоциональное отношение к арт-деятельности, стремление и желание
улучшить качество художественных знаний и умений, высокая продуктивность, уровень
самостоятельности, активность и уверенность в себе), когнитивный (усвоение
художественных представлений, знаний о разных видах искусства и способах осуществления
арт-деятельности; сформированность потребности в самостоятельной познавательной
активности; способность запоминать информацию, сравнивать, анализировать),
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деятельностный (усвоение практического опыта в коллективной арт-деятельности, опыта
творческой и коммуникативной деятельности; вклад в совместную деятельность и
психологическую атмосферу коллектива; степень адаптированности в детском коллективе).
Речь пойдёт о групповой арт-терапии, которая оказывает, по сравнению с
индивидуальными занятиями, наиболее эффективное влияние на младших школьников в
плане развития у них социальной адекватности и эмпатии. Коллектив младших школьников,
по своему способу влияния на каждого из его членов, является эффективным механизмом
для социальной адаптации, а арт-терапевтические методики – средством настройки его
правильного функционирования.
Связующим звеном между младшим школьником и социумом, который в случае арттерапевтических занятий представляет из себя терапевтическую группу, является творчество.
Творчество – это компонент, который способен заменить в жизни младшего школьника
стремление к пагубным привычкам, тягу к зарабатыванию сомнительного авторитета в
социально неблагополучном окружении и желание быть похожим на девиантные
стереотипы.
Творчество делает человека самодостаточным, наполняет его жизнь смыслом,
заставляет стараться поступать не в ущерб себе и окружающим. Творческий процесс – это
созидание в чистом виде, а значит, он не может вызвать отрицательный эффект. И чем
раньше человек прикоснётся к этому роду деятельности, тем для него будет полезнее.
Ведущим понятием процесса творчества является креативность (от лат. Creatio –
творение).
Одним из родоначальников исследования креативности считается американский
психолог-исследователь Джой Пол Гилфорд (1897-1987). До Д. Гилфорда считалось, что
психологические проблемы, возникающие перед человеком, могут решаться только в
результате мышления по строго установленным схемам. Д. Гилфорд пришел к выводу, что
ключ к нахождению новых идей заключается в том, чтобы отстранить рассмотрение уже
известных путей мышления, касающиеся какого-либо рассматриваемого вопроса. Д. –
Гилфорд называет этот способ, при котором намеренно проблема рассматривается с
неожиданных точек зрения, «дивиргентным мышлением» и требует скачкообразного,
открытого на все стороны и охватывающего несколько тем подхода [2, с. 44-45].
По мнению П. Торренса, автора самого известного в мировой психологической
практике теста измерения креативного мышления, креативность – процесс, в ходе которого
ребенок становится чувствителен к трудностям, дефициту и пробелам знаний, к
объединению разноплановой информации, к дисгармонии элементов; определяет связанные
с этим проблемы; ищет их решения, выдвигает предположения и гипотезы о возможности
решений; проверяет и опровергает эти гипотезы; модифицирует их; перепроверяет их;
окончательно обосновывает результат [5, с. 27-32].
Развивая у младшего школьника креативность посредством арт-терапевтических
занятий, для него появляется больше шансов на самореализацию в позитивном,
созидательном ключе и, как следствие, на становление его в социально-адекватном образе
жизни.
Чаще всего на негативное поведение детей младшего школьного возраста возникает
от безделья и отсутствия какой-либо позитивной мотивации заниматься творческой
деятельностью. Развивая креативность методами арт-терапии в младшем школьнике, мы
даём ему шанс выбирать между девиантными склонностями, социально-опасными мотивами
и творчеством, фантазированием, развитием собственного внутреннего мира и путеводной
целью в жизни, берущей своё начало в креативном образе мышления.
Выводы. Целенаправленное использование методов стимулирования мотивации
деятельности и поведения оказывает неизменно положительное влияние на эмоциональноволевую сферу младших школьников. Для поддержания постоянного интереса детей к
различным видам арт-деятельности, особое значение имеет внимание педагогов к чувству
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эмоционального удовлетворения детей от собственного творчества. Рост мотивации заметно
повышает активность и уверенность в себе: дети начинают осознавать свою значимость,
ответственность, ощущать коллектив как единое целое в достижении поставленной цели, а,
следовательно, улучшаются взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.
Таким образом, очевидно, что арт-терапия в образовательном пространстве школы
выступает как наиболее естественное и оптимальное условие для развития мотивационноценностной сферы личности, формирования у нее здоровых потребностей, мотивов и
интересов деятельности (поведения), активной социальной позиции.
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The use of the method of pedagogical modeling to study the process of foreign language
acquisition has a wide practice. In the opinion by A. N. Shchukin, modeling allows to explore
objects of different nature in order to determine and refine their existing or newly constructed
characteristics [1].
In the methodological plan, we distinguish 3 stages of designing a model of teaching English
in the higher educational institution:
1. The stage of modeling: the formulation of goals and objectives, the definition of the
structure of the content of teaching, the selection of the content and the development of technology.
2. The design stage: determining the conditions for implementing the model of teaching
English in the higher educational institution in practice, developing teaching aids for of the model.
3. The stage of implementation and diagnostics: development of monitoring of the
evaluation of the quality of the proposed model and organizing its implementation in the practice of
teaching.
Thus, the procedure for modeling the process of foreign language teaching in the higher
educational institution includes the development of an integrated system for foreign language
teaching, which reflects the goals, structure, content of the material, the learning process, methods
and mechanisms of the teaching impact [2].
In our study, an attempt was made to design an algorithm of the formation of professionallyoriented competence with the means of innovative technology in organizing the classroom,
extracurricular and independent work of university students and its implementation during a
pedagogical experiment.
The conditions for teaching foreign languages in higher educational institutions require that
students be more able to organize their own learning activities and working skills. It is important to
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form a holistic structure of the activity of the students in the interconnection of all the constituent
components. Such a link in all types of learning activities should be communication.
Since we are considering the formation of professionally-oriented competence of students of
higher educational institutions, the main target component will be the desire to acquire professional
knowledge through the achievement of knowledge of a foreign language, as well as knowledge of
professional interaction. So, the orientation of a student’s personality is to acquire foreign language
knowledge and skills for professional communication, as well as acquire the knowledge and
techniques of business communication of a specialist. The above-mentioned knowledge, skills and
abilities of the future specialist and the effectiveness of communication in the business context will
be the indicators of the criteria module for assessing professionally-oriented competence of students
of higher educational institutions [3].
By effective pedagogical conditions we mean a set of factors that contribute to the formation
of professionally-oriented competence on the basis of communicative principle in organizing
language instruction with the use of task-oriented and pragma-functional approaches.
Now we will try to generalize the known facts in the algorithm for the formation of
professionally-oriented competence of students of higher educational institutions. Unusual
complexity of multifaceted professional activity, various communicative situations, dependence on
a large number of variables, as well as the presence of a subjective factor complicate the
construction of the algorithm. However, this complexity has a positive value as well, because it
expands the possibilities of research [4]. The creation of the algorithm of the formation of
professionally-oriented competence allows us to situate the facts in interconnections, to show their
cause-effect connections, and also to express the facts not only qualitatively, but also quantitatively.
With the help of the algorithm of the formation of professionally-oriented competence of students
of higher educational institutions, it is possible to plan experimental work, to purposefully apply
psychological and pedagogical methods and to predict and project results.
Of course, our algorithm of the formation of professionally-oriented competence of students
of higher educational institutions is an approximate, conditional and variable analogue of this
complex psychological and pedagogical phenomenon. However, it has, in our opinion, a certain
explanatory ability, visibility and applicability in further studies of this problem.
The analysis of various approaches to the problem of the formation of value orientations in
the process of communication [5] made it possible to draw conclusions about the need for a targeted
orientation:
– firstly, the orientation to the personality, positive qualities of students;
– secondly, the orientation to disclosing their own spiritual creativity;
– thirdly, the orientation to organizing educational and cognitive, creative communication
activities.
As a result of our research, the algorithm of the formation of professionally-oriented
competence of students of higher educational institutions has the following objectives:
1. General, universal personality properties: professional orientation, psychological
preparedness, courtesy, empathy, relevance, motives of attitudes.
2. Special properties: characterize the internal communicative structure of a non-language
university student. A characteristic of the special communicative properties of a non-language
university student also includes foreign language communicative knowledge, skills and abilities,
and the professional orientation of the individual. Building a hierarchy of professional values of the
specialist, we believe that among all the others, the value attitude to foreign-language
communication occupies a special place. This suggests that a person is personally and
professionally significant for a specialist. Its value is unconditional and determinative, since it is the
person who is the bearer of culture, its creator.
3. Cognitive properties: allow the individual to perceive, understand and study the
surrounding world, including other people and himself. This property is characterized by interest in
cognition of everything around, the desire to develop «the gift of people’s cognition», the desire for
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empathy, and identification with other people. It is advisable to distinguish the following values:
«Man», «Communication», and «Cognition».
4. Expressive properties: characterize the expressiveness of the personality, which allows to
be understood by other people. For this, it is necessary to be hard-driving to oneself and people,
tactfulness and politeness, endurance and patience, strong-willed personality traits.
Thus, according to the target component of the algorithm, the goal of foreign language
teaching in higher educational institutions is the formation of professionally-oriented competence as
an essential characteristic of a competitive specialist with higher education.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Світлана Пенькова
доцент, кандидат педагогічних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Вимоги Державного стандарту початкової загальної освіти спрямовують мовну освіту
молодших школярів не лише на здобуття мовних знань, а на їх практичне використання у
різних життєвих ситуаціях, оволодіння навичками нормативного мовлення в соціумі. У
зв’язку з вищезазначеним мовно-мовленнєва компетентність, сформована в молодшому
шкільному віці, є основою мовленнєвої та загальної культури особистості майбутнього
громадянина держави, а тому й першорядним завданням сучасного вчителя початкової
школи.
Проблема формування мовленнєвої культури була постійно в полі зору як учених, так
і педагогів закладів загальної середньої освіти: Н. Бабич, М. Вашуленка, І. Голубовської,
Г. Грибан, С. Єрмоленко, А. Каніщенко, А. Коваль, Л. Мацько, М. Пентилюк,
В. Русанівського, Л. Сугейко та ін.
У пропонованій статті маємо на меті запропонувати шляхи вдосконалення
мовленнєвої культури здобувачів вищої освіти внаслідок опанування навчального курсу
лінгводидактичного спрямування.
Загальновідомо, що завданням початкової мовної освіти є вивчення елементів
мовознавства (фонетики, графіки, лексикології, словотвору, граматики та ін.) на практичній,
функціональній основі, формування мовної особистості, спроможної до літературного
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спілкування з однолітками та дорослими. «Завдання початкового курсу навчання української
мови – прищепити учням осмислене ставлення до мовних фактів, навчити їх орієнтуватися у
мовних структурах; сформувати науково правильні уявлення з фонетики і графіки, лексики,
словотвору, граматики (морфології та синтаксису). Все навчання має бути спрямоване на
організацію і вдосконалення мовленнєвої діяльності дітей, на оволодіння засобами творення
зв’язних висловлювань в усній і писемній формах» [2, с. 2].
Теоретичне та навчально-методичне забезпечення процесу формування мовної
особистості молодшого школяра напряму обумовлюється рівнем лінгводидактичної
підготовки вчителя, його майстерним використанням мовно-виражальних засобів як
інструментів впливу на своїх вихованців. Від того, наскільки майбутній педагог оволодів
якісним і культурним мовленням як системою основних комунікативних ознак, залежить
успіх свідомого та цілеспрямованого засвоєння вимог культури мовлення і спілкування
учнями початкової школи.
Важливого значення надаємо фаховим методикам у підготовці майбутнього вчителя
початкової школи, серед яких першорядну роль відіграють нормативні курси «Українська
мова», «Методика навчання української мови», «Дитяча література з методикою
літературного читання». Однак, зауважимо, що значне скорочення аудиторних занять у
загальному обсязі цих фахових дисциплін негативно впливає на якість лінгвометодичної
підготовки майбутнього вчителя. Відтак, до навчальних планів підготовки бакалаврів
початкової освіти був уведений курс «Основи культури і техніки мовлення в початковій
школі», провідним завданням і метою якого стали опанування майбутніми фахівцями з
початкової освіти основних комунікативних ознак культури українського мовлення,
практичне оволодіння засобами логіко-емоційної виразності читання тощо. Нашу роботу зі
студентами IV курсу, що здобувають вищеназвану спеціальність, ми розпочали з уточненням
суті поняття «культура мовлення та її основні комунікативні ознаки», визначення й аналізу
психолінгвістичних, психологічних та лінгвістичних основ формування мовленнєвої
культури в початковій школі. Практика довела, що більшість студентів недостатньо повно
обізнані з поняттям «культура мовлення» як системою основних комунікативних ознак, що
характеризують змістові та формальні сторони мовлення. Вивчаючи стан мовленнєвої
культури в групі здобувачів вищої освіти, констатуємо низку причин, якими обумовлено її
низький рівень, а саме: ігнорування читанням високохудожніх текстів класиків літератури,
недостатній рівень мовознавчих знань, відсутність звички користуватися мовними
словниками та довідковою літературою, де висвітлюються норми та правила літературної
вимови, погане мовленнєве середовище тощо. З огляду на це, до змістових модулів
дисципліни було включено наступні теми: літературна мова та її норми; форми літературної
мови; комунікативні ознаки культури мовлення; орфоепічна та граматична правильність
мовлення; змістовність і логічність мовлення; точність, чистота і доречність мовлення;
багатство і різноманітність мовлення; образність і виразність мовлення; засоби логікоемоційної виразності мовлення; техніка та логіка читання; підготовка художнього твору до
виразного читання та ін.
У нашій роботі ми дотримувалися погляду відомих науковців, зокрема Л. Сугейко, яка
зазначила «… щоб опанувати ці норми, замало вивчених граматичних і правописних правил
– необхідна постійна робота з різноманітними за стилями (стильовими жанрами) текстами,
живе мовне спілкування в різних ситуаціях, потрібна постійна увага до змін, які
відбуваються в удосконаленні норм і правил сучасної літературної мови» [3]. При організації
початкового навчання молодших школярів висловлюванням різних типів і стилів
українською мовою вчителю початкових класів слід чітко розмежовувати їх функціональностильову приналежність; володіти в достатній мірі знанням теорії мовленнєвої діяльності та
теоретико-практичними засадами формування культури мовлення. В межах локального
педагогічного експерименту нами розроблено зміст лабораторно-практичних занять, до
складу яких було включено завдання, які б спонукали студентів спеціальності «Початкова
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освіта» висловлюватися виразно, вдосконалити навички володіння орфоепічними,
граматичними, стилістичними нормами сучасної української літературної мови; засвоїти
навички техніки мовлення та читання (дихання, голос, дикцію, інтонацію тощо), опанувати
майстерністю розмітки тексту для виразної декламації та подальшого відтворення вголос.
Наприклад, проглянути презентацію «Виразність мовлення й структурно-інтонаційна
організація тексту» та визначити поняття експресії мовлення та екстралінгвістичних умов
виразності; скласти партитуру виразного читання (усвідомлення тексту на основі емоційнообразного аналізу в поєднанні із розбором мовних і композиційних засобів); пояснити, чим
зумовлюється необхідність вдумливого і розумного підходу до визначення завдань
наскрізної словесної дії та послідовного аналізу твору з дітьми молодшого шкільного віку на
прикладі конкретного твору та ін. Усі вказані напрямки пов’язані між собою та доповнюють
одне одного, метою яких є – допомогти студентам опанувати навички виразного мовлення та
читання.
Професійний рівень майбутнього вчителя початкової школи складається з багатьох
компонентів, головними з яких є системні фахові знання та комунікативні вміння
педагогічної взаємодії, що потребує від викладача вищої школи необхідності навчити
студентів вільно користуватися різноманітними мовними засобами у численних
комунікативних умовах педагогічного спілкування під час майбутньої професійної
діяльності. Зауважимо, що пропонований курс «Основи культури і техніки мовлення в
початковій школі» формує першорядні навички комунікативно досконалого педагогічного
мовлення й потребує постійної уваги до нього у вчительській праці. Інноваційні технології
викладання, значна вага самостійного вправляння здатні суттєво покращити рівень
мовленнєвої культури здобувачів вищої освіти. Зокрема, серед 28 студентів випускних курсів
спеціальності «Початкова освіта» достатньо високий рівень оволодіння культурою мовлення
мають 19 респондентів, що становить 67,9%, на низькому рівні знаходяться 9 здобувачів –
32,1%. Успішне розв’язання поставлених у ході вивчення дисципліни навчальних завдань,
особливо в умовах міждисциплінарної інтеграції дозволяє усунути недостатню
підготовленість випускників стосовно висококультурного педагогічного спілкування,
дозволяє результативно прогнозувати різні комунікативні ситуації, що виникатимуть у
подальшій професійній діяльності.
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Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Різке падіння читацької активності нинішнього школяра, як, власне, й дорослого
населення, зумовлене багатьма об’єктивними факторами. Причина криється завперш у
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стрімкому розвитку технологічної сфери буття. У зв’язку зі щоденними «інформаційними
цунамі» останніми роками новою реальністю виразно постає цифровізація усіх сфер
життєдіяльності людини як провідний тренд сучасності. Тим часом слово було й залишається
потужним засобом не лише здобуття нових знань, але й могутнім чинником емоційноестетичного впливу на читача, на становлення особистості загалом, формування її духовної
іпостасі. Особливо це стосується поетичного (ширше – художнього) слова, що його
В. Сухомлинський афористично назвав «еліксиром для розвитку мозку дитини», котрий
вливає в її «мозок енергію думки» [7, с. 183].
Невипадково сьогодні програма міжнародного оцінювання знань учнів (PISA) в
переліку ключових компетентностей на перше місце вивела читацьку грамотність, поруч із
такими освітніми компетентностями, як математична та природничо-наукова. Проте ця
настанова не нівелює значущості для сьогодення й цифрової грамотності, визнаної ЄС
вельми важливою для повноцінного життя і діяльності людини. Відтак виникає потреба
кардинальних (не декоративних) змін векторів літературної освіти, здатних гармоніювати
словесну інформацію та діджиталізацію. Адже сучасна інформаційно-комунікаційна
компетентність – це «не тільки комп’ютерна грамотність, але й розуміння того, як
розробляти і здійснювати процес навчання з використанням засобів інформаційнокомунікаційних технологій, зробити цей процес захоплюючим, різноманітним і
персоналізованим» [9, с. 68].
Подоланню означених суперечностей у сучасній освіті слугують особистісно
орієнтовані педагогічні технології, котрі за гуманістичною теорією особистості Е. Фромма
виступають провідною мотиваційною силою не тільки в опануванні навчального матеріалу з
усіх предметів, літератури в тім числі, але й у становленні сучасної гармонійної особистості
загалом, її вільного вибору та власного погляду на світ. Проте, як засвідчує практика, навіть
найновіша шкільна програма з української літератури (2019 р.) й досі переважно залишається
«предметоцентричною й інспектуючі органи запитують учителя не про особистісний
розвиток вихованця, а про конкретні знання та вміння (здебільшого предметні на рівні
репродукції)» [5, с. 3].
Відомий сучасний учений Г. Клочек, визначаючи основні концепти реформування
освіти, окреслює таку її триєдину мету: «1. Підготовка інтелектуального читача – реципієнта
художнього тексту з високим рівнем імплицитності. 2. Гуманізація, етизація та естетизація
свідомості майбутнього громадянина; активне сприяння його медіаосвіченості. 3. Усний та
письмовий мовленнєвий і, відповідно, розумовий розвиток особистості»[4, с. 112].
Надзвичайно гострі дискусії викликав дещо провокативний цьогорічний проєкт «Державного
стандарту базової середньої освіти» в частині мовно-літературної освіти, що також «оголив»
чималий каскад проблем в означеній царині.
Вирішення назрілих і вельми болючих питань сучасної літературної освіти
закономірно диктує нагальну потребу оновлення її традиційних технологій навчання. Однією
з найоптимальніших на сьогодні вважається концепція особистісно зорієнтованого навчання
(ОЗОН), зініційована старшим науковим співробітником Інституту педагогіки НАПН
України А. Фасолею. Ця методична технологія вивчення художньої творчості останніми
роками набуває дедалі активніших обертів і завойовує
передові позиції шкільної
літературної освіти. Її основна дидактична мета – цілісне бачення проблеми формування
учня-читача – актуалізує низку насущних освітньо-виховних завдань сучасної школи,
засвідчуючи якісне оновлення освіти, її очевидну гуманізацію.
Сам підхід до освоєння літературного матеріалу в системі ОЗОН-технологій жодною
мірою не може бути кваліфікований як абсолютна методична новація. Його речники не
пропонують відмовитись від класичних принципів шкільного вивчення творів художньої
літератури. Основною ідеєю цієї концепції є зміщення акцентів із суто інформативних
аспектів (нагромадження літературних фактів, імен, творів, явищ тощо) на становлення
суб’єктності учня-читача, заснованої на принципах освітньої рефлексії (усвідомлення та
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оцінка засвоюваного матеріалу суб’єктами освіти), тобто процесу не тільки кількісних, але й
якісних (і то насамперед) змін у читацькій самосвідомості школяра. В системі особистісно
зорієнтованого навчання учні набувають навичок керувати власною читацькою діяльністю –
поза «чужими» думками щодо прочитаного тексту, проте в межах обов’язкових принципів
вивчення літературного твору (передусім оцінки його естетичної вартості).
Особистісно зорієнтоване навчання включає у себе чимало складових, кожна з яких
потребує окремого, виваженого, методично обґрунтованого підходу. Як зауважує А. Фасоля,
унікальні можливості для їх реалізації має література рідного краю. Адже в цьому випадку
йдеться про потенційні можливості під час вивчення художніх текстів письменниківземляків акцентувати «роль учня, який ставиться в ситуацію екзистенційного осмислення
власного буття в контексті природи, людей, культури рідного краю» [8, с. 27]. Інтерес до
історії своїх предків і сучасників, відчуття власного «дому буття» суттєво підвищує рівень
мотивації школяра в навчальній діяльності з предмета «Українська література». Адже саме у
площині мотиваційної сфери пролягають основні суперечні між прагненням учнів до
свободи вибору освітніх траєкторій та дієвістю такого вибору, здатного забезпечити
оптимальність співвідношення між інтенціями суб’єкта освіти й отриманими результатами
опанування програмового матеріалу.
Варто зауважити, що сьогодні й саме питання вивчення літератури рідного краю
(навіть поза методичними новаціями) є вельми актуальною проблемою шкільної літературної
освіти взагалі. Як зауважує А. Лисенко, «література рідного краю, попри повсякденне
акцентування уваги на відродженні національної духовності, часто залишається
відстороненою від навчально-виховного процесу в загальноосвітніх закладах» [6, с. 9]. Тобто
йдеться про ще один аспект порушеної нами проблеми.
Відомо, що уроки літератури рідного краю відкривають перед учителем широкі
можливості щодо вибору тем, персоналій, художніх творів тощо, оскільки чинною (як і
попередніми) програмою з української літератури передбачено самостійність словесника
щодо планування змістового наповнення цього сегмента літературної освіти. Розглянемо
деякі аспекти особистісно зорієнтованого навчання на основі опанування учнями творчості
поетів Придунав’я, що в загальнонаціональному часопросторі оприявнює унікальний
мистецький феномен. Він представлений доробком яскравих постатей, кожна з яких
репрезентує оригінальний художній світ, наділений високою енергетичною здатністю
формувати в школяра особистісне «Я», його самоідентичність – аксіологічну, громадянську,
національну, мистецьку тощо.
На літературну карту південноукраїнського краю останніми кількома десятиліттями
занесено знакові збірки поетичного «грона» придунайських авторів, що засвідчують високий
естетичний рівень. Назвемо деякі з них: «Серце на долоні бандури» (Ізмаїл, 2005)
М. Василюка; «Дзвони вічного добра» (Ізмаїл-Кілія, 1998), «Полум’я кульбаб» (Одеса, 1998),
«Музика серця» (Ізмаїл, 2019) В. Виходцева; «Дві мови – два крила» (Ізмаїл, 2005), «Весна на
Дунаї» (Ізмаїл, 2017), «На Дунаї хвиля грає» (Ізмаїл, 2017) Т. Кібкало; «Доля» (Одеса, 2004),
«Слово – не птах...» (Ізмаїл, 2005) Г.Лисої; «Добро заволодіє світом» (Ізмаїл, 2007), «Сонети.
Поеми» (Ізмаїл, 2008), «Обітниця любові» (Київ, 2013) В. Реви; «Дунайська легенда» (ІзмаїлКілія, 2001), «Першоцвіт кохання» (Ізмаїл-Кілія, 2002) В. Сімейка та ін.
Методична ОЗОН-технологія у процесі вивчення творчості означеного кола
придунайських митців слова забезпечує розв’язання таких ключових питань оптимізації
літературної освіти: сприяння формуванню особистості учня; підвищення інтересу до
читання текстів близько знайомих у житті авторів, що в реаліях сьогодення видається вельми
важливим. У цьому випадку мотиваційний вектор вивчення літератури рідного краю в
умовах особистісного зорієнтованого навчання визначається принципом «діалогічної
взаємодії: навчання є діалогом рівноправних суб’єктів – учня й учителя, а об’єктом (в
окремих випадках суб’єктом) виступає навчальний текст» [8, с. 26]. Тут важливим є відбір
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учителем текстів – естетично вартісних і смислозначеннєвих для становлення суб’єктності
учня-читача.
Так, у школах м. Ізмаїл та району однією з ключових творчих постатей літератури
рідного краю є ізмаїльська поетеса Т. Кібкало. Вона добре відома мешканцям бессарабського
краю – від малюків дитячих садочків і школярів до прихильників її проникливої лірики,
перейнятої вірою в силу любові до людини, до Творця, до України, до Придунав’я. Поетеса
несе до читача світло своєї душі, добро серця, висоту Духу, утверджуючи християнські
цінності та шану до рідної землі. В її творчості учні знаходять для себе ключові світоглядні
пріоритети. Особистий приклад життєдіяльності Т. Кібкало слугує їм основою емоційної
готовності до сприйняття її текстів.
Присутність поетеси на уроках літератури рідного краю створює педагогічну ситуацію
цікавого діалогу учнів із талановитою особистістю. Живе поетичне слово викликає в них
інтерес до літератури, підсилює їх мотивацію щодо читання художніх творів, зміцнює
установки на особистісне прочитання, розвиває комунікативні творчі здатності. Та й самі
вірші Т. Кібкало побудовані переважно як діалог з уявним читачем, звернення до нього: «На
крилах натхнення, на крилах надії / красу усім дітям у пісні несу» [3, с. 9]. Уроки-зустрічі з
поетесою допомагають учням самовиразитись. Її духовна енергія, власний погляд на добро,
красу, любов допомагає читачеві створити особистісний зміст прочитаного, стимулювати
його самопізнання, забезпечуючи один із важливих принципів ОЗОН-технології навчання –
«принцип освітньої рефлексії: навчальний процес супроводжується його рефлексивним
усвідомленням і оцінкою суб’єктами освіти» [8, с. 26]. До подібних рефлексій учня
спонукають наскрізні риторичні питання, з яких поетеса вибудовує свого роду
психологічний алгоритм самопізнання особистості й пізнання нею світу, рідного
придунайського краю зокрема: «За що ми любимо свій край? / За те, що є ріка Дунай...» [3,
с. 10].
Важливим принципом ОЗОН-технології в засвоєнні матеріалу літератури рідного
краю є самореалізація особистості не стільки через традиційну зовнішню діяльність, скільки
через внутрішній простір суб’єкта освіти, його самооцінку, самоаналіз, заглиблення у власне
«Я». Тому сприйняття й аналіз художнього твору в системі особистісно зорієнтованого
навчання передбачає не просто ознайомлення з його змістом, художніми особливостями.
Першочергово тут постає питання саморефлексії учня в результаті прочитання тексту. В
цьому випадку учні стають співавторами уроку, вступають у віртуальний зв’язок із поетом.
Означений аспект вивчення літератури рідного краю в системі ОЗОН-технології може бути
предметно реалізований на прикладах лірики члена Національної спілки письменників
України, кілійського поета В. Виходцева, творчість якого засвідчує взірець інтроспекції.
Ознайомлення учнів із доробком митця стимулює їх до формування особистісного «Я»,
оскільки в цих віршах рельєфно прочитується код творчої самоідентичності поета, його
мистецького самовираження у слові: «Я виважую слово, / Я відшукую голос / У
багатоголоссі / Єдиний, свій» [2, с. 62].
З огляду на специфіку уроків літератури рідного краю, вирізняємо набуття учнями
етнокультурної та громадянської компетентностей, що передбачають формування їх
національної самосвідомості, відчуття себе частинкою національної спільноти, що
«підносить особистість на якісно новий рівень, допомагає їй визначитися у процесах
національного відродження, знайти своє місце в реалізації національної ідеї» [8, с. 25]. Зпосеред придунайських поетів
виділяємо щодо цього вектора навчально-виховного
потенціалу літератури рідного краю творчість М. Василюка – композитора, музиканта,
бандуриста, організатора жіночого музичного колективу «Кобзарська дума», першого голови
ізмаїльського осередку Всеукраїнського товариства «Просвіта», члена Спілки кобзарів
України, активного громадського діяча, популяризатора української мови, культури та
мистецтва в Придунайському краї, пасіонарія національної ідеї. Його злободенною снагою
завжди залишалась Україна, її мова й культура, її минуле, сучасне та прийдешнє: «Без
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Незалежної мені / Не жить на світі незалежно, / Не розмовлять беззастережно, / Й не звідать
волі і вві сні» [1, с. 22]. Життя і творчість М. Василюка для учнів-читачів є наочним взірцем
щодо формування їх національної свідомості, розуміння ними власного національного
обов’язку. Лейтмотивом крізь доробок поета проходить ліричний образ «Придунаю
журавлиного»: «Поміж Дунаєм і Дністром / До моря горнеться степами / Земля, прозвана
Буджаком / Турецькомовними вустами» [1, с. 22]. Націєцентричність митця виявились в
органічному поєднані загальноукраїнських та регіональних історичних, культурних,
фольклорно-міфологічних горизонтів світосприйняття й світовідтворення.
Підсумовуючи свої пунктирні з огляду на регламентовані межі статті міркування щодо
вивчення літератури рідного краю в системі ОЗОН-технології, зауважуємо, що незмінним
принципом тут, як і в літературній освіті загалом, залишається вимога щодо предметних
знань, умінь і навичок. Ключовою ж відмінністю таких уроків є зміцнення установки на
особистісне прочитання художнього твору на основі вищого рівня мотивації щодо читання,
емоційного налагодження комунікації з близькою учням культурою рідного краю, відчуття
гордості за своїх митців-земляків. Відтак діалогічна взаємодія школяра й учителя з текстом
формує не тільки суб’єктність учня-читача, але й культурно-етнічну ідентичність його
особистості.
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Тополь играет особую роль в системе поэтических образов узбекских народных песен.
Были сохранены в ритуалах рождения и смертиследы верований, связанных с этим деревом.
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Образ тополяозначает особую роль в народных песнях, и часто наблюдается, что образы
мужчины, мальчика и влюблённого парня.
Целью данной статьи является освещение вопроса формирования компетентностей
ученика через специфическую интерпретацию тополя в узбекских народных песнях. Так же
анализируется поэтический образ тополяв узбекской лирике.
В народе в фольклорных произведениях наблюдается своеобразное символическиобразное появлениетаких деревьев, как чинара, жида, гужум, ива, тополь, тут, ель, орех,
инжир. Изучая их, можно узнать о нравоучительных взглядах народа, связанных с
деревьями.
В составе образов узбекских народных песен как бесценный клад и очень древнее
искусство слова привлекает внимание тополь, изображающийся иногда в реальном, иногда в
символическом характере, в основном, служит повышению художественности и
привлекательности песни. Народные нравоучительныевзгляды, связанные с деревьями,
исходят из религиозна мифологических понятий, сформированных до Ислама. Хотя в
узбекском фольклороведение этот вопрос ещё не доведен до уровня объекта отдельного
исследования, в книгах и статьях таких фольклороведов как М. Алавия, Б.Саримсаков,
С. Рузимбаев, О. Сафаров, А. Мусакулов, Ш.Турдимов и Д.Ураева встречаются цунные
мысли. Опираясь на имеющиеся об этом мнения можно сказать, что понятия, представления
древних людей, связанные с появлением человека, стали причиной переноса образа дерева в
понятие человека. Первобытные люди, сравнивая своеобразие деревьев и человека, считали,
что один является символом другого. Такие понятия привели к параллельному употреблению
образов дерева и человека в произведениях фольклора.
Взгляды древних людей о том, что они с деревьями одной крови, что они близки по
духу, что дух человека и до рождения человека и после его смерти остаётся в дереве, что
душа человека является духом и превращается в другой вид (например, в зверя, в дерево или
какое-нибудь растение) привели к формированию веры, связанной с миром деревьев и
растений. Следы этой веры в хорошей степени сохранились в обрядах, провидимых в связи с
рождением ребёнка или со смертью человека. К примеру, в Фергане до сих пор сохраняется
традиция посадить тополь при рождении в семье мальчика. Вообще говоря, можно сказать,
что такие обрядные, ритуальные отношения к тополю послужили основанием ему прочно
занять своё место в народных песнях как образ [2].
Бешимдакўрдим беш терак,
Кокилларинг сийрак-сийрак.
Сенинг ўзинг менга керак,
Ёр мунча зор этдинг мани?
В песне имеется намек на традицию сажать каждый год тополь в соответствии с
возрастом ребёнка. Значит, образ тополя в этой песне напоминает имеющиеся народные
традиции, связанные с деревом.
Терак барги доим-доим шалдирайдур,
Эгнимда зар чопоним ялтирайдур.
Йигирма бир червонни санаб берсам,
Қаро кўзинг кўнглимда милдирайдур.
Тополь – образ трусливого влюблённого юноши в узбекских народных легендах.
Потому что, как говорится в одной из легенд о нём, в одну страну напал враг, начал грабить
в качестве трофея богатства и женщин, бой всё усиливался, один трусливый парень, видя,
как враги схватили его любимую девушку, спасая свою жизнь, спрятался в погребе. Увидев
это, девушка прокляла парня. По проклинанию девушки парень превратился в тополь.
Говорят, от этого шелест тополя, независимо от того, дует ветер или нет. На основании таких
эпических анализов, а также по тому, как тополь растёт только ввысь, не бросая тень, в
народные произведения он привносит такое символичное содержании как хвастовство,
горделивость, трусость и напыщенность. Не случайно выше обращается внимание на то, что
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листья тополя всё время шелестят. Правда, это естественная особенность тополя, на этом
основании делается намёк на эпическое изображение [1; 2; 3].
Раскрытие духовного состояния лирического героя состоянием постоянно шелестящих
листьев тополя – один из широко распространённых художественных методов.
Нега оҳ урдингиз? Ўртанди жоним,
Теракнибаргидай титранди жоним.
Теракни баргигашабнам тушибди,
Ўлимни қасди отамга тушибди.
Ниже в песне изображается белый тополь, вид тополя по цвету. Тем самым
напоминаются другие его виды то есть кўк терак, мирза терак, бақа терак.
Здесь можно вспомнить широко распространённую среди детей игру “Оқ теракми, кўк
терак”.
Оқ терак ёнида ойнам қолибди.
Отамдан, онамдан кўнглим қолибди.
В узбекском народном творчестве образ мирза терак занимает особое место.
Мирза терак кестирган,
Мулла ўғил ўстирган.
Многие песни привлекательны тем, что они начинаются с изображения тополиного
пейзажа. «Эшигинг олди терак, Емишгинанг кади барак», «Эшигим олдида шаршара терак,
Ёз ойида кийсанг даройи кўйлак», «Эшигининг олди теракли, Элга – юртга керакли». Слова
«Перед дверьми тополя» означают, у хозяина этого дома есть сын [4].
Делая вывод, можно сказать, что образ тополя занимает особое место в народных
песнях и наблюдается олицетворение в себе образов мужчины, сына, влюбленного парня.
Литература:
1. Гулёр (1967). Ферганские народные песни. Коллекционер Г. Раззоков. Ташкент :
Литература и художественное издательство. 250 с.
2. (1972). Оқолма, қизилолма. Узбекские народные песни. Многотомные. Коллекционер
М.Алавия. Ташкент: Гулом Г. Издательство литературы и искусства. 232 с.
3. Мусакулов А. (2010). Узбекская народная лирика. Ташкент .: Фан. 308 с.
4. Турдимов Ш. (1982). Символ в лирических песнях. Узбекский язык и литература.
Ташкент. №3. Б. 16-19.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ АВТЕНТИЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
Світлана Рябушко
кандидат педагогічних наук, доцент
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Нові підходи до освітнього процесу, його реформування висувають нові вимоги до
підготовки вчителя Нової української школи (НУШ). Так, здобувачі освітнього ступеня
«бакалавр» ІДГУ у 2019-2020 н.р. вивчали дисципліну «Теорія і практика викладання
англійської мови в початковій школі». Зміст цієї дисципліни було наповнено так, щоб він
базувався на формуванні й розвитку в майбутніх бакалаврів професійно значущих умінь
учителя англійської мови і культури. Тобто із залученням інтеграційних зв’язків із
педагогікою, психологією, методикою навчання іноземних мов та культур з метою
оволодіння на достатньому рівні професійною діяльністю, специфікою якої є формування в
учнів рис вторинної мовної особистості, котрі зумовлюють здатність до участі у
міжкультурному спілкуванні. Щодо змісту професійно значущих умінь учителя англійської
мови та культури, то їх поділяють на чотири групи, зокрема: 1 група – вміння пізнавати
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особливості особистості учня, яке формується і розвивається на основі процесу
самопізнання; 2 група – вміння, пов’язані з плануванням мовленнєвого спілкування в
освітньому процесі; 3 група – вміння, детерміновані реалізацією спланованих професійних
дій та оцінкою їх результатів; 4 група – вміння аналізувати результати організованого на
уроці іншомовного спілкування [6, c. 40]. Отже, майбутній учитель англійської мови має
вдосконалювати свою методичну компетенцію не лише на практичних заняттях, але й
упродовж усього життя.
Вимоги, що ставляться до роботи вчителя НУШ, згідно з реформою освіти базуються
на певних особливостях навчання англійської мови в початковій школі. Як зазначає
С. Ніколаєва, до них відносяться: широке використання наочності; різноманітність прийомів
навчання, їх часта зміна; застосування ігрових прийомів роботи; репродуктивний характер
мовленнєвої діяльності учнів; переважання хорових і фронтальних форм роботи.
Сучасні автентичні засоби навчання є важливим і необхідним компонентом
освітнього процесу з англійської мови в НУШ.
Існують різні класифікації засобів навчання іноземних мов за Н. Ф. Бориско,
М. В. Ляховицьким, С. Ю. Ніколаєвою, О. Н. Солововою та ін. Нашу увагу привернула
класифікація засобів навчання іноземних мов за Н. Д. Гальсковою, яка розподіляє їх на три
групи, як-от: основні, допоміжні й додаткові засоби. Розглянемо детальніше компоненти
засобів кожної із зазначених груп. Але звертаємо увагу на те, що засоби навчання іноземних
мов розподіляються на такі, що подаються як комплект для вчителя й комплект для учня. До
комплекту основних засобів учителя й учня включено для вчителя: підручник, книжку для
вчителя; учням – пропонується підручник, зошит на друкованій основі та книжка для
читання, що входить до навчально-методичного комплексу (НМК) певного класу.
Допоміжними засобами навчання іноземних мов як для вчителя, так і для учня є
аудіовізуальні, аудитивні та візуальні засоби. Щодо додаткових засобів навчання, то для
вчителя – методична, психолого-педагогічна література; книжки англійською мовою про
англійську мову; відеофільми, телепередачі; довідники; словники; газети, журнали. До
додаткових засобів учня включено: книжки (художні, науково-популярні) англійською
мовою; відеофільми, телепередачі; довідники; словники; газети, журнали для дітей, підлітків
та юнацтва. Щодо класифікації засобів навчання М. В. Ляховицького, то вони
розподіляються за каналом надходження інформації, тобто засоби навчання можуть бути
слуховими, зоровими та слухо-зоровими. Також М. В. Ляховицький у класифікації засобів
навчання наводить технічні й нетехнічні засоби.
Слід зазначити, що вищеназвані засоби навчання представлено в НМК. Заслуговує на
увагу сучасний, оновлений НМК з англійської мови «Fly High Ukraine 1» (Д. Козаноглу,
С. Сорочинська, М. Петречко), що є автентичним виданням для учнів 1 класу Нової
української школи.
Згідно з критеріями аналізу та оцінювання НМК [6, c. 150-153] по-перше, визначають
об’єкти й критерії аналізу та оцінювання НМК. По-друге, виділяють компоненти НМК та
аналізують зміст кожного з них.
Так, основними компонентами НМК «Fly High Ukraine 1» є: підручник, книга для
вчителя, робочий зошит, прописи, набір флеш-карток «Alphabet», набір флеш-карток
«Vocabulary», CD-Rom, аудіодиски для роботи в класі. Всі додаткові ресурси до НМК можна
знайти на сайті www.pearson.com.ua/flyhighukraine. Унікальність НМК полягає в тому, що й
батькам
пропонується
спеціальна
сторінка
за
електронною
адресою:
http://elt.dinternal.com.ua/for-parents.
Аналізований нами НМК відповідає всім вимогам стандарту початкової школи.
Особливу увагу слід звернути на матеріали, що пропонуються в книзі для вчителя, тобто
плани уроків (розгорнуті та стандартні). Вони базуються на засадах діяльнісного та
розвивального навчання, сприяють розвитку в учнів умінь ХХІ століття. Так, вчителеві
пропонуються розділи: «Додаткова ідея», «Values», «Педагогічна майстерня», «Мій
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щоденник навчання». До того ж слід сказати й про додаткові засоби навчання, що є
доречними в роботі вчителя-початківця, а саме: банк навчальних ігор (добірка мовних ігор з
фонетики, лексики, граматики та розвитку мовленнєвої діяльності учнів у читанні, письмі,
говорінні тощо). Новим і важливим компонентом книги для вчителя є пальчиковий театр, за
допомогою якого реалізуються принципи інтегрованого та комунікативного навчання
англійської мови в початковій школі. Розділ «Глосарій термінів з методики навчання
англійської мови» пропонує вчителеві фахову термінологію, котру бажано знати й активно
використовувати на фахових вебінарах, семінарах, конференціях і таким чином зростати
професійно.
Наприклад, міжнародний освітньо-методичний центр «Dinternal Education Online» у
2019-2020 н. р. проводив для вчителів англійської мови цикл вебінарів щодо професійного
зростання й удосконалення їх методичної компетенції. Вебінари, на яких відбувалася така
робота, проходили за участю як українських (Г. Білоус, Ю. Киянець, О. Міходуй,
Н. Михненко, М. Петречко, Л. Сидорчук), так і британських (Е. Батлер, Д. Брайшоу,
Г. Джонс, К. Кірбі, С. Маккин, Р. Робертс) методистів. Основними темами вебінарів були:
«Мислити, спілкуватися, діяти – більше ніж урок англійської мови», «Персоналізоване
навчання сучасної англійської мови учнів покоління Z», «Інтерактивні компоненти
підручників видавництва «Person», що полегшують життя вчителя», «Розставляємо
пріоритети: лексична складова уроку», «Інтерактивні компоненти навчання англійської мови
дітей та підлітків», «Як використання сучасних інтерактивних технологій сприяє
ефективному опануванню англійської мови та полегшує життя вчителя іноземних мов»,
«Рефлексувати чи ні? Як перетворити завершення уроку в початковій школі в захопливу гру
для отримання зворотнього зв’язку від учнів», «Інтерактивні онлайн компоненти до
підручників видавництва «Pearson» – вивчення англійської мови за будь-яких умов», «Як
збалансувати уроки англійської мови у початковій школі для відмінних результатів»,
«Розширюємо педагогічний репертуар: ефективна технологія володіння мовою за допомогою
лексичного підходу», «Використання сучасних автентичних ресурсів для якісного розвитку
навичок комунікації».
У рубриці книжки для вчителя «Педагогічна майстерня» пропонуються практичні
поради з методики навчання англійської мови у Новій українській школі.
Оновлені додаткові матеріали (аудіо, ігри та картки) з НМК «Fly High Ukraine 1»
вчителі залучають до роботи на уроках з платформи http://www.pearson.com.ua/flyhighukraine.
Тож, НМК «Fly High Ukraine 1» є сучасним оновленим виданням всесвітньовідомого
курсу з англійської мови для початкової школи, котрий базується на компетентнісному
підході навчання й ефективно формує та розвиває англомовну комунікативну компетенцію
учнів Нової української школи. Перспективу подальшої роботи за НМК «Fly High Ukraine 1»
можна позначити підготовкою додаткових матеріалів, як-от: пісень, коротких віршів,
римівок, скоромовок, нових персонажів для сюжетних історій пальчикового театру.
Таким чином, англомовний НМК «Fly High Ukraine 1» є комплексним і складним
засобом навчання, а вебінари, семінари й ресурси міжнародного освітньо-методичного
центру «Dinternal Education» стають у нагоді щодо порад та ефективного використання
сучасних прийомів навчання учнів у НУШ та вдосконалюють методичну компетенцію
вчителя англійської мови.
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Джерелом пізнавальної активності є потреба особистості в придбанні нових знань,
поглиблення наявних, в осягненні духовної культури суспільства, потреба в самовираженні і
самореалізації. Провідною характеристикою пізнавальної активності є рівень її розвитку,
який відображає такі сфери діяльності як: відношення учня до предмету і процесу діяльності
(мотиваційна сфера діяльності); прагнення учня до оволодіння знаннями і способами
діяльності (змістовно-операційний сфера діяльності); зусилля учня по досягненню
навчально-пізнавальних цілей (морально-вольова сфера діяльності). В силу своєї професійної
діяльності вчитель зобов’язаний «помічати» всіх школярів: і пасивних, і періодично
«засвічуються», і завжди готовий до спільної діяльності і включити їх в пізнавальну
діяльність. охарактеризуємо кожен з перерахованих вище видів активності і запропонуємо
способи педагогічної взаємодії вчителя на уроках з учнями, що володіють тим чи іншим
рівнем пізнавальної активності.
Відтворює активність як активність першого рівня характеризується прагненням учня
зрозуміти і відтворити знання, опанувати способом їх застосування за зразком.
Критерій оцінки сформованості активності цього рівня – прагнення учня зрозуміти
досліджуване, уважно слухаючи, ставлячи питання в зв’язку з виконуваним завданням,
систематично виконуючи домашню роботу.
Але вольові зусилля учня непостійні, інтерес до вирішення поставлених завдань
виражений слабо, відсутній інтерес до поглиблення знань. За комп’ютером такі учні
намагаються, як правило, формально виконати отримане завдання, навіть при наявності
вільного часу не вносять в нього «родзинки», нічого «від себе» і часто звертаються до
вчителя і однокласників «ні про що, просто так».
Учням, з нерозвиненими емоційними, інтелектуальними та поведінковими навичками,
які не виявляють зацікавлення навіть у спільній роботі над проектами необхідно приділити
особливу увагу. Важливо створити атмосферу, яка знімає у них почуття страху перед
комп’ютером, скутості, що не дозволяють проявити себе.
При роботі з такими учнями необхідно використовувати «емоційне погладжування»:
звернення тільки по імені, добрий спокійний тон, по можливості надання додаткового часу
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на виконання завдання, а при необхідності його обмежити не можна різко переривати роботу
таких учнів фразою: «твій час минув». Бажано при обговоренні навчальної ситуації не
звертатися до таких учнів несподівано з проблемними питаннями, необхідно дочекатися,
щоб вони самі захотіли висловитися. Іншими словами, в свідомості учня необхідно створити
«ланцюжок»: стан безпеки – зняття дискомфорту перед роботою на комп’ютері або спільної
проектної діяльністю – готовність включитися в співробітництво з педагогом або
однокласниками – очікування і емоційна готовність до освоєння нового типу пізнавальної
активності.
Інтерпретуюча активність як активність другого рівня – характеризується прагненням
учня зрозуміти сенс досліджуваного матеріалу, проникнути в сутність явища, пізнати зв’язок
між явищами і процесами, оволодіти способами застосування знань у змінених умовах.
Критерій оцінки сформований цього рівня активності – бажання з’ясувати причину
виникнення конкретного явища. На уроці такий учень задає вчителю уточнюючі питання,
може сам запропонувати версію, яка пояснює дані явища або їх взаємозв’язок. Він в змозі
застосувати знання в нетиповою ситуації, інтерес до вирішення завдань досить виражений,
вольові зусилля стійкі.
Як правило, такі учні намагаються довести справу до кінця, а в разі виникнення
труднощів намагаються знайти вихід, що не відмовляючись від виконання завдання. На
цьому рівні активності можливо епізодичне прагнення до самостійного пошуку відповіді на
питання, що цікавить. За комп’ютером такі учні вкрай старанні й акуратні, швидко
виконують завдання, застосовуючи відпрацьовані прийоми: порахувати, зафарбувати
таблицю, намалювати додатковий елемент. Як правило, раніше закінчення часу уроку роботу
не припиняють. Учні з інтерпретують рівнем активності відчувають інші труднощі при
навчанні роботі із засобами інформаційних технологій.
Іноді здається, що їм все дається легко, але ця легкість – результат більш ранніх
умінь: вміння зосередитися на змісті завдання, уважно ознайомитися з умовами завдання,
активізувати наявні знання але даного засобу інформаційних технологій, проаналізувати
алгоритм дій і вибрати найбільш вдалий варіант, а при необхідності повторити весь
ланцюжок дій.
Якщо матеріал для них занадто легкий – такі учні починають нудьгувати. Основними
прийомами активізації пізнавальної діяльності в цьому випадку можна назвати використання
проблемних, частково-пошукових і евристичних задач. Наприклад, за час, що залишився
знайти в Інтернеті спірну або відсутню (додаткову) інформацію по темі уроку: виробничі
показники або т.п., факти біографії або фотографії людей.
Можна запропонувати школярам з інтерпретують рівнем активності спрогнозувати
певну величину, а потім перевірити правильність прогнозу за допомогою певних операцій.
Можна використовувати метод «мозкового штурму» для створення банку ідей майбутніх
проектів (учитель повинен утриматися від критики, якою б фантастичною не здавалося
запропонована ідея), запропонувати провести аналіз висунутих раніше ідей (пошук
раціонального зерна в кожному, навіть самому «нереальному» пропозиції, відбір найбільш
продуктивних ідей), провести презентацію результатів роботи групи і так далі.
Всі вищеназвані дії сприяють розвитку пізнавальної активності на уроці в учнів з
інтерпретують рівнем активності.
Творча активність як активність третього рівня – характеризується прагненням учня
проникнути в сутність явищ встановити їх взаємозв’язку, застосувати отримані знання в
новій ситуації, інтересом до нових способів діяльності. Таким чином, учні цього рівня
проявляють готовність і здатність до переносу знань і способів діяльності в невідомі до сих
пір умови. Критерій оцінки сформований цього рівня творчої пізнавальної активності –
інтерес учнів до теоретичного, наукового осмислення досліджуваних процесів і явищ, до
самостійного пошуку вирішення проблем, що виникають в процесі навчальної діяльності.
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Такі учні виявляють високі вольові якості, наполегливість в досягненні мети, великі
пізнавальні інтереси, їм доступні пошукова та дослідницька діяльність. Учні, які досягли
цього рівня пізнавальної активності, глибоко знають прикладні програми (програму) і
виступають в ролі «знавців», консультантів для однокласників.
Школярі з даним рівнем активності володіють нестандартним мисленням, яскравою
образністю сприйняття, але саме вони для педагога часто створюють проблеми в навчальній
діяльності, коли необхідно обгрунтувати послідовність дій або логіку викладу, грунтовність
передбачуваних результатів роботи. Пояснюючи послідовність своїх дій при виконанні
завдання, такі учні, на думку вчителя, часто виходять за рамки алгоритму, який повинен бути
освоєний кожним школярем. У цьому випадку, щоб не заплутати інших учнів учитель може
зупинити його, але тільки не словами: «Не продовжуй! Ти не так говориш! ». Діяльність
педагога з учнями, які перебувають на даному рівні розвитку пізнавальної активності,
полягає в розвитку потреби у творчості, в прагненні до самовираження.
Зауважимо, що кожен педагог у своїй роботі хоч раз стикався з учнем, взагалі не
виявляють активності в навчальній діяльності. Тому, додатково до рівнів активності,
виділеним Т. І. Шамовою [4, с. 352], запропонуємо мінімальний рівень активності. Вважаємо
за необхідне позначити той факт, що зовнішня активність може не стати внутрішньої.
Такі учні байдуже і байдуже сприймають новий матеріал, у них відсутня пізнавальний
інтерес. Рідкісна спроба проявити внутрішню активність закінчується безрезультатно, так як
у учня відсутні базові знання, система знань не сформована, він не володіє способами
організації навчальної діяльності. Як наслідок, у таких учнів відсутній інтерес до вирішення
завдань і слабо сформовані вміння виконувати дії по зразком. Як правило, це або педагогічно
запущені діти, у яких відсутні вольові навчальні зусилля, або учні пропустили багато занять
через хворобу, або, наприклад, діти переселенців, мігрантів.
Таким чином, основними ознаками пізнавальної активності є: ставлення до навчання,
пізнання; інтенсивність пізнавальної діяльності; якість знань, умінь і навичок; мобілізація
морально-вольових зусиль. Знання ознак, рівнів і способів педагогічної взаємодії допоможе
вчителю розробити правильну тактику (найближчі педагогічні взаємодії) і стратегію
(перспективу розвитку позиції школяра в навчальному процесі) педагогічної діяльності по
навчанню застосування засобів інформаційних технологій в школі.
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Leadership is about influencing relationship. In a relationship between a leader and
followers, the aforesaid functions as an inspirational figure that inspires others to produce greater
efforts (Henman, 2017). It is an influencing process whereby the so called leaders would be
exerting power in order to control the situation so as to result in the desired goals or objectives of
an organization. Theories of leadership emerge and experience evolution starting from Theory X
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and Theory Y, which encompass the style, behaviour and situation of leaders to contingency
theories which denote the task-oriented leaders or relationship-oriented leaders (Henman, 2017).
The «new» leadership theory has identified the dissemination of leadership or also known as
distributed leadership theory which has become the origin of the teacher leadership (Wills, 2015).
Distributed leadership theory states that organization can perform with the absence of leaders
because Gronn (2000) believes leadership is being distributed among the agents in the
organization. In an educational institution, the agents would be the teachers and these teachers
portray leadership competencies. Leadership among the teachers is evidence in terms of authority,
values, interests and personalities. Leadership values being distributed among the teachers will
produce teachers who act as leaders in their classrooms and manage to influence the students and
colleagues for better performance (Muijs & Harris, 2003).
Hence, there is a significant contribution of teacher leadership to the performance of the
teachers by the positive influence it has upon students and other teachers. Teacher leaders play an
important role in making the difference in student performance as well as teacher performance
(Wills, 2015; Berry, Daughtrey & Wieder, 2010; Sugg, 2013). Having the values of teacher leaders
in each teacher is a must for teachers to commit to their responsibility as educators. These values
will determine the roles that teachers will play in the classroom and beyond in order to produce
positive impact on the students and their performance likewise. Several studies have outlined the
values, roles and significance of the teacher leadership to prove how they affect teacher
performance [1].
Reformation in leadership style is a must so as to ensure that changes happen from
bureaucratic leadership to distributed leadership (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2011) making
empowering teachers as leaders a reality (Terry, 2017). Only with teachers acting as leaders in their
classrooms that teacher performance will improve and thus has a positive influence on student
performance [2].
York-Barr and Duke (2004) defines teacher leadership as individual empowerment of the
teachers and bringing management to the teachers’ level. It is reported by Berry, Daughtrey and
Wieder (2010) that teachers who are granted with more authority over the school policies and
exceeding degree of autonomy in their career are more prone to stay in teaching profession. This
stresses on the importance of the teachers being the core functions in the realm of teaching and
learning. They conclude that teacher leadership is leading the way to effective teaching; which is
an exceptional teacher performance [3]. Terry (2017) believes that the concept of teacher
leadership stems from the idea of empowering teachers as leaders. He defines teacher leadership as
a paradigm shift in leadership whereby significant decisions regarding teaching and learning are
made by the figures who are working most closely with the students instead of anyone who is at the
top of the hierarchy and they are definitely the teachers.
Not being left behind, Katzenmeyer and Moller (2009) being the champion of teacher
leadership, define teacher leaders as «leaders within and outside the classroom; identify with and
contribute to a community of teacher learners and leaders; influence others to improve their
teaching practice; and accept responsibility for realizing the goals of their leadership».
Norashikin Abu Bakar, Ramli Basri and Foo Say Fooi (2015) in their research, the
Relationship between Teacher Leadership and Students’ Academic Achievement, describe teacher
leadership as leadership contributes by all teachers by means of teachers are all set for lifelong
learning, developing the ability of teachers and willing to accept greater leadership qualities. Wills
(2015) accentuates teacher leadership as the practice of leadership in three main domains namely
excellence in teaching, collaboration with colleagues and participation in decision-making. She
concludes that a teacher leader is «an excellent educator who collaborates with her colleagues to
improve teaching and participates in the school wide decision-making process» Villiers and
Pretorius (2012) have concluded teacher leadership is in existence in the Eden and Central Karoo
Education District of the Western Cape Province in South Africa due to the fact that effective
teacher leadership is the key aspect in achieving school improvement. Suffice to say that teacher
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leadership is indeed an important element in an educational institution should the teacher
performance be the indicator for the school achievement.
Some perceive teacher leadership based on three roles that teacher leaders play namely
leadership of students or other teachers, leadership of operational tasks and finally leadership
through decision-making or partnership (Katzenmeyer & Moller, 2001). The first role usually
refers to the teacher leadership performance as facilitator or coach when working with the students
and mentor or trainer when undergoing courses for teacher development. The second role,
leadership of operational tasks, is the role when teacher leaders are keeping the school organized
and implementing activities or programmes in order to achieve the school’s goals. They can be the
heads of departments, committees of any task force or action researchers. The final role, leadership
through decision-making or partnership, is when teachers are making decisions based on their
positions such as committee members of school improvement teams (Muijs & Harris, 2003).
Mulford (2003) has stated multiple conceptions of the teacher’s role such as team leader,
lead teacher, teacher researcher and master teacher. Exercising these roles is indirectly expressing
the teacher leadership in the teachers themselves. When teachers assume these roles, they will
exercise values relevant to the roles. These values are the focus of discussion in this paper because
it is believed that with the values practised by the teachers, they will automatically carry out the
roles of teacher leaders and with the roles, they will definitely perform in their job as teachers [4].
Villiers and Pretorius (2012) in their research, A Changing Leadership Paradigm: South
African Educators’ Perceptions of the Dimensions of a Healthy School Culture for Teacher
Leadership, state their finding that four values out of seven being tested of teacher leadership are in
existence in 283 educators from the Cape Province in South Africa. One of them is
developmentally focused which shows that the teachers are interested to gain new knowledge and
skills in teaching. They also have the spirit of mutual respect and caring towards each other which
leads to teacher recognition of contributions made by colleagues. Teachers with leadership are also
proactive and show they have autonomy in making improvements and innovations. Finally, teacher
leaders have the feelings that they are respected by many such as parents, students and
administrators. The research concludes that these values will guarantee teacher performance and
improve school achievement (Villiers & Pretorius, 2012). While the Center for Comprehensive
School Reform and Improvement in its article Teacher Leaders: the Backbone of Sustained
Improvement published in Newsletter (2005), is in agreement with the concept of the teacher
leaders, which has identified five values that teacher leaders demonstrate. First is the collaborative
attitude that teacher leaders portray. They are always discussing or facilitating meetings with
colleagues in order to produce better teacher performance. Second, they profoundly participate in
school decisions.
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Соціальна значущість математичної освіти у сучасному суспільстві досить очевидна.
Роль математики, яка в усі часи мала безперечне культурне і практичне значення, не може
бути поставлена під сумнів. Її значущість в технічному і економічному розвитку суспільства
важко переоцінити.
Доведено, що загальний інтелект людини складається з трьох окремих підструктур, а
саме: просторового, семантичного, формального або математичного. Через це, вчені
Шрираман Б., Холодна М., Іл’ясов Ф. вбачають у якості однієї з основних причин зменшення
інтелектуального потенціалу нашої країни саме в недоліках математичної освіти громадян [2,
c. 27].
Сьогодні освіта покликана стати стратегічною галуззю як чинник національної
безпеки. У цьому зв’язку досить згадати досвід Японії, Китаю, Кореї та інших країн.
Особливість розвитку освіти в світі на даний час як раз і полягає в підвищеній увазі уряду
більшості держав до проблем її якості та ефективності. Україна в цьому відношенні не є
винятком. На сьогоднішній день в світі створено систему моніторингу якості освіти, в якій
бере участь кілька десятків країн [5, c. 24].
Однак, порівняльний рівень математичної підготовки випускників шкіл оцінює
знання основних математичних понять та їх застосування, вміння аналізувати запропоновані
ситуації, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, практично реалізовувати свої знання,
уміння та навички в різних соціальних галузях.Результати такого аналізу виявилися нижчим
за середні міжнародні результати.
Відомо, що якість освіти визначається за допомогою тестування в представницьких
вибірках учнів. Тест проводиться з періодичністю один раз в декілька років. Міжнародний
інструментарій перевіряється й адаптується до умов кожної країни. Порівняльні міжнародні
дослідження дозволяють оцінити стан системи освіти в загальноукраїнському та
міжнародному контекстах. Зокрема, відповідно до міжнародного дослідження PISA, Україна
зайняла 41-46 місце з математики у 2018 році [1].
Водночас, це ще не дає максимально повної картини щодо навчальної підготовки
школярів у порівнянні із стратегіями в нашій країни. У той самий час саме такий факт
дозволяє виявити сильні та слабкі сторони української освіти й окреслити шляхи більш
ефективного досягнення визначених цілей.
І зараз, коли суспільство переживає час переосмислення освітніх трендів, важливо
зрозуміти, яке саме практичне значення має вдосконалення математичних знань, умінь і
навичок (ЗУНів) у позакласній роботі в школі.
По-перше, своєчасне вивчення вчителем математичних ЗУНів у молодших школярів
сприяє окресленню наступного плану з формування в них культури мислення. Саме цей
аспект культури актуальний для людини незалежно ні від її майбутньої професії, ні від її
соціального статусу.
Математична освіта молодших школярів у позаурочний час є також незамінним
напрямом роботи, що сприяє розвитку когнітивних властивостей особистості (таких, як:
точність і докладність аргументації, здатність до доказовості, вміння виділяти істотне й
другорядне в спостережуваних явищах тощо). Це дає нові можливості для дослідження й
осмислення креативних завдань, що виникають в різних галузях людської діяльності.
По-друге, вивчення математики молодшими школярами формує такі особистісні
якості, як: прагнення до істини, наполегливість, здатність зосередитися, критичність
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мислення. Удосконалення математичних ЗУНів у молодших школярів сприяє розвитку в них
не тільки інтелекту, але й характеру, морального й естетичного ресурсу особистості, пам’яті,
мови, уяви, емоцій. Як підкреслює Першин П. В., саме «математик краще планує свою
діяльність, послідовніше і точніше викладає свої думки, краще обґрунтовує свою позицію,
прогнозує ситуацію» [5, c. 53].
Механізм вітчизняної оцінки виконання учнями математичної частини тесту за
низкою видів діяльності свідчить, що діти переважно мають більш високі результати в
застосуванні відомих алгоритмів і процедур. Водночас, ці результати є декілька нижче, якщо
взяти до уваги процес перевірки їхнього розуміння змістовного сенсу математичних понять
саме при вирішенні завдань.
Так, в порівнянні з іншими країнами, ми маємо нижче результат, якщо йдеться про
виконання учнями завдань, пов’язаних з аналізом інформації, поданої в формі таблиць,
діаграм, графіків. Саме в таких формах життєво важливі кількісні відомості транслюються у
засобах масової інформації
Отже, має сенс констатувати, що досягнення мети математичної освіти з підготовки
випускників шкіл до вільного використання математичних ЗУНів у повсякденному житті ще
в значній мірі не досягається.
Початковий курс математики, як органічна частина шкільного, націлено на створення
міцної основи для подальшого навчання цієї дисципліни. У даний час в українській школі
представлено єдину державну програму з математики згідно державних освітніх стандартів,
що відповідає їх вимогам [3].
Численні авторські школи, «тиражування» новизни, невиправданість деяких нових
«модних», погано перевірених практикою методів і прийомів навчання, зміцнили позиції тих
учених і педагогів-практиків, які виступали за стабільність системи математичної освіти і її
змісту, зокрема. Математика, як навчальний предмет, по своїй суті вже стабільний і, тим
більше, не залежить від будь-якої кон’юнктури. Тому, сучасна програма, хоча і зазнала
певних змін і доповнень, водночас виявилася більш стабільною, вивіреною часом і
практикою. Її основна особливість полягає в тому, що презентується інтегрований
початковий курс математики, що об’єднує арифметичний, алгебраїчний, геометричний
матеріал. Основу початкового курсу складають: уявлення про натуральне число, нулі; про
чотири арифметичні дії і їх властивості; засвоєння прийомів усних і письмових обчислень.
Важливе місце в програмі займає й ознайомлення з величинами та їх вимірюванням. Курс
передбачає: формування у дітей просторових уявлень; ознайомлення з геометричними
фігурами (їх властивостями), з найпростішими креслярськими (вимірювальними)
інструментами. Такі елементи пропедевтики алгебри та геометрії дозволяють підвищити в
учнів рівень узагальнень, сприяють розвитку абстрактного мислення в дітей.
Подання дидактичного матеріалу в програмі є концентричним. Це дозволяє
дотримуватися принципу наступності та послідовності щодо підвищення труднощів на
перспективу, забезпечує повторення матеріалу, його актуалізацію, створює хороші умови для
вдосконалення ЗУНів школярів. Окрім зазначеного принципу, у програмі базовими є й інші:
врахування вікових особливостей; органічне поєднання навчання та виховання; практична
спрямованість викладання; розвиток пізнавальних здібностей учнів; вироблення міцних
обчислювальних і вимірювальних навичок.
Крім обов’язкової вимоги щодо відповідності державним стандартам, будь-яка
програма має бути зорієнтована й на стимулювання високого рівня математичної підготовки
молодших школярів у позаурочний час, що в результаті вплине й на якість підготовки з
інших дисциплін.
Примітно, що оцінка рівня підготовки випускників початкової школи за результатами
міжнародних досліджень свідчить, що, як правило, у них вищим є рівень знань
фактологічного матеріалу. Йдеться про вміння відтворювати та застосовувати їх саме у
знайомій ситуації. Водночас, значно зниженими ще залишаються інтелектуальні вміння
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дітей, що пов’язані з вирішенням ними завдань, які вимагають інтеграцією знань і
застосуванням їх в незнайомих ситуаціях, ситуаціях, близьких до реального життя [2, c. 28].
Це дало підставу для виокремлення в нашому дослідженні сучасних пріоритетів щодо
початкової математичної освіти та можливі напрямки її вдосконалення в умовах гурткової
роботи з школярами. Йдеться про формування в учнів математичної грамотності під час
організації позакласної та позашкільної роботи.
Як зазначає Шрираман Б., математична грамотність – це здатність індивідуума
формулювати, застосовувати й інтерпретувати математику в різноманітних контекстах. За
висновками Шрираман Б., вона включає «математичні міркування, використання
математичних понять, процедур, фактів і інструментів, щоб описати, пояснити і передбачити
явища». Вчений підкреслює, що такий аспект грамотності допомагає людям «зрозуміти роль
математики в світі, висловлювати добре обґрунтовані судження та приймати рішення, як це
мають робити конструктивні, активні та мудрі громадяни» [2, c. 15].
Під математичною грамотністю, у вже згадуваному PISA, розуміють такі здібності
учнів, як: розпізнавати проблеми, що виникають в навколишній дійсності та які можуть бути
вирішені засобами математики; формулювати проблеми на мові математики; вирішувати
проблеми, використовуючи математичні знання та методи математичного моделювання;
аналізувати використані методи вирішення; інтерпретувати отримані результати з
урахуванням поставленої проблеми; формулювати і записувати остаточні результати
вирішення поставленої проблеми [1].
Вченими-дослідниками, які розробили матеріали щодо оцінювання знань і вмінь для
міжнародної програми PISA, було виокремлено три ієрархічні рівні математичної
грамотності в дітей та способів їх виміру [1]:
– перший рівень (рівень відтворення), як пряме застосування в знайомій ситуації
відомих фактів і стандартних прийомів; розпізнавання математичних об’єктів і властивостей;
виконання стандартних процедур, застосування відомих алгоритмів і технічних навичок;
робота зі стандартними, знайомими виразами і формулами; безпосереднє виконання
обчислень;
– другий рівень (рівень встановлення зв’язків), як репродуктивна діяльність щодо
вирішення завдань, які, хоча і не є типовими, але все ж знайомі учням (або виходять за межі
вже відомого лише в дуже малому ступені); у змісті завдань є підказка, матеріал з якого
розділу математики слід використати і які відомі методи застосувати; в завданнях більш
присутні вимоги до інтерпретації рішення (вони передбачають встановлення зв’язків між
різними уявними ситуаціями, описаними в задачі, або встановлення зв’язків між даними в
умові задач);
– третій рівень (рівень міркувань), як конструкція з розвиту попереднього рівня (для
вирішення завдань вже потрібні певна інтуїція, роздуми та творчість у виборі математичного
інструментарію, інтегрування знань з різних розділів математики, самостійна розробка
алгоритму дій; завдання включають більше даних, учням слід знайти закономірність,
провести узагальнення та пояснити або обґрунтувати отримані результати).
З метою вдосконалення математичної грамотності в учнів молодшого шкільного віку
значно актуалізується ресурс позакласних заходів та елементів позашкільної роботи. Саме
такий аспект роботи зі школярами суттєвим додатковим стимулом щодо підвищення їх
інтересу до вивчення математики.
Такі позакласні заходи дозволяють організувати роботу над завданнями, які
спрямовані на розширення математичного та логічного мислення учнів. Так, корисним може
бути задавання з проведення міні-дослідження в рамках проекту «Математика навколо
нас»[4]. Його метою є пошук учнями знайомих математичних категорій та дій з ними в
довкіллі; підготовка власних презентацій та інших учнів. Таке завдання стимулює не лише
пошук та використання знайомих математичних дій, але й виступає для учнів добрим
стартом до початку наукового пошуку.
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В якості завдань, рекомендованих учням у позаурочний час, доцільним є
виготовлення власних збірок із вправами та завданнями з математики. Вони, як правило,
структуруються за певною темою, або містять завдання на всі операції, що відомі учням.
Такий вид роботи є творчим, але водночас розвиває математичну грамотність учня. Він
опановує логіку побудови математичних виразів, демонструє вміння визначати причинонаслідкові зв’язки різних операцій та опрацьовувати їх. При цьому, під час перевірки
молодший школяр буде змушений вирішити власні приклади для розуміння їх вірності.
Отже, як свідчать отримані нами аналітичні дані, реальне значення в організації
гурткової роботи з учнями має не саме по собі набуття математичних знань, а той
особистісний розвиток, який набуває дитина в процесі їх вивчення. Через це ми враховуємо в
позашкільній роботі один із сучасних принципів – принцип гуманізації як посилення уваги
до учня, його саморозвитку та самопізнання, до виховання вміння шукати та знаходити своє
місце в житті.
Таким чином, перспективний розвиток учнів в контексті їх навчання практичній
стороні математичної освіти є орієнтиром для того, щоб вони змогли застосовувати набуті
знання в життєвих ситуаціях. Зміщення акцентів у навчанні математики зі зменшення уваги
до формування апаратних умінь спрацьовує на рахунок посилення ролі знань, умінь і
навичок з практичним значенням.
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ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З БАТЬКАМИ УЧНІВ
З ОСОБЛИВОСТЯМИ В РОЗВИТКУ ЗАСОБАМИ ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Альона Сивак
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – проф. Біла О. О.
Згідно з ідеєю інклюзії, що виникла як наслідок усвідомлення цінності людської
багатоманітності та відмінностей між людьми, будь-яка дискримінація має бути виключена.
Більше того, така ідея, як переконливо доводять учені К. Бондар, М. Ляшенко, віддзеркалює
одну з найважливіших параметрів демократичного суспільства: усі діти є цінними
громадянами суспільства та мають рівні права щодо отримання освіти, не зважаючи на
особливості їхнього психофізичного розвитку [3, 8].
Як зазначено в Законі України «Про освіту» дитина з особливими освітніми
потребами (ООП) – «це особистість, яка має потребу допоміжної систематичної чи
тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту» [2].
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Очевидно, що організація освітнього простору для дітей з ООП має відмінності від
стандартного освітнього простору. У першу чергу йдеться про дизайнерські рішення
простору, а також наявності ефективної взаємодії вчителя та батьків учнів.
Мистецтво дизайну відіграє значну роль у житті людини. Створення світу красивих
речей для сучасної людини сприяє формуванню навколо неї нового світу, який є більш
цікавим. Дизайн є мистецтво-діяльнісною творчістю у проектуванні, головною метою якої є
взаємозв’язок людини з її виробом [7, с. 303]. Зокрема, Білл Барнет та Дейв Еванс роблять
акцент на важливості дизайну в оточенні людини: «Дизайн не настановлений для витвору
тільки крутих речей, як комп’ютери чи «ферарі»; його можна використати і для створення
класного життя. За допомогою дизайнерського мислення можна створити змістовне,
повноцінне і сповнене життя» [2, с. 18].
Професор Є. О. Антонова, посилаючись на наукові праці Дж. Гілфора, виокремлює в
особистості наступні інтелектуальні здібності креативного характеру: швидкість (кількість
ідей); гнучкість (перехід від однієї ідеї до іншої); оригінальність мислення (здатність до
реалізацій ідей); допитливість (підвищена чутливість до проблем); іррелевантність (реакція
логічної незалежності від стимулів) [1, с. 16].
Педагогічна взаємодія педагогів та батьків у вищезазначеному ракурсі є
віддзеркаленням спільної діяльності, що будується на засадах «погодження цілей, форм та
методів сімейного виховання з вихованням у закладі освіти» [3, с. 71].
До організаційних форм взаємодії педагогів із батьками належать: батьківські збори
(загальношкільні, групові), батьківські читання, тренінги з батьками. Зазвичай шкільні
вчителі обирають низку методів взаємодії з батьками відповідно до кожної конкретної
ситуації. Щодо професійної діяльності з родинами з дітьми з ООП, то більш ефективними
постають індивідуальні бесіди з батьками дитини. Такі бесіди є суттєвими для спільного
обговорення комплексу засобів, необхідного для здійснення навчального та виховного
процесу з вихованцями.
Досвід свідчить, що сам процес спілкування персоналу школи з батьками не завжди є
ефективним для справжнього усвідомлення ними питань виховування та розвитку дітей з
ООП. Крім того, хоча в суспільстві вже здійснюються вагомі кроки щодо інклюзивної освіти
громадян, однак ще мають місце стереотипи та упередження щодо успішності категорії учнів
у навчальній діяльності.
Проте, люди з інвалідністю можуть не лише активно діяти в межах суспільства, а і
приносити йому величезну користь. Наприклад творчість всесвітньо відомого фізика Стівена
Гокінга, результати якої змінили уявлення людства про Всесвіт [3].
Тобто, освітній процес, учасниками якого є діти ООП, потребує тісної взаємодії
педагога та батьків. Кожна дитина має потребу в розвитку її креативного мислення та
творчого підходу до життя як такого, без виключення на наявність або відсутність особливих
потреб.
Підкреслимо, що розвиток креативності є відносно молодим напрямом освітньої
діяльності. Креативність у дітей розвивається та виховується, насамперед, креативним
задачами, які ставить перед ними як педагог, так і батьки. Креативних задач існує велика
кількість. Одним з найефективніших видів таких задач є задачі, що покликані вирішувати
питання дизайну, тобто пов’язані із дизайнерською діяльністю [4].
Сутність дизайнерської діяльності зводиться до того, що вона є способом відтворення
соціальних процесів, зокрема самореалізації людини та її зв’язків зі світом, що її оточує.
Саме така діяльність є різновидом проектної. Створення спільних дизайнерських проектів
сьогодні постає одним із перспективних аспектів освітнього процесу дітей з ООП. Власне
проектна діяльність сприяє влаштуванню умов для творчого саморозвитку та самореалізації
таких учнів, а також формуванню в них полікультурних, мовленнєвих, інформаційних,
патріотичних і соціальних життєвих компетенцій [5, с. 35].
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До засобів дизайнерської діяльності належить проектне моделювання. І власне тут
діти з батьками мають змогу спільно проявити себе, збагатити креативний потенціал. Адже
до засобів проектного моделювання відносяться наступні: системні моделі, блок-схеми,
функціональні схеми, моделі типологічні, просторово-пластичні засоби моделювання,
візуально-графічні та словесні методи проектного моделювання [6, с. 37].
Дизайнерська діяльність дітей з ООП об’єднує у собі різноманітні види творчості:
художня праця, конструювання, аплікація, ліплення, малювання. Достатньо вагомий ресурс у
досліджуваному контексті має й застосування в роботі дітей і батьків нетрадиційних технік
(декупаж, ґраттаж, пап’є-маше, квілінг, оригамі, тістопластика, колаж, тощо).
Вищевказані види діяльності позитивно впливають на дітей з ООП. Більше того, арттерапія, як така, є загальноприйнятим напрямом розвитку будь-якої особистості, включаючи
і людей з інвалідністю.
До спільних дизайн-завдань у рамках співробітництва з батьками дітей з ООП можна
запропонувати стратегії:
1) «Асоціативний кущ»(метод гронування для входження в тему, спонукає до вільної
відкритої думки)
2) «Кубування»(опис, порівняння, встановлення асоціації, аналіз, застосування,
аргументи «за» або «проти»)
3) «Знаємо-хочемо знати-дізналися» (передбачає аналіз власних знань з теми)
4) «Проведення дискусій і дебатів» (дискутування, щоб уникнути чужої думки,
відбувається розвиток критичного мислення)
Можна запропонувати ідеї творчих робіт: найкращий момент через малюнок; дизайн
шкільної емблеми; наукове мистецтво; виставки; і т.д.
Завдяки спільній роботі на уроках художньо-естетичного циклу і в позакласній роботі
(шкільному гуртку) у дітей появляється прагнення до самовдосконалення, самореалазації,
громадської активності, критичного мислення.
Ознайомлення батьків із засобами дизайнерської діяльності в освітньому процесі їхніх
дітей також має здійснюватись під час батьківських читань, тренінгів. Саме останні їм
допоможуть більш грунтовніше опанувати знання про особливі потреби дітей та
застосовувати широке різноманіття дизайн-знань на практиці під час спільного сімейного
дозвілля.
Таким чином, розвиток дітей з ООП засобами дизайнерської діяльності постає більш
успішним. Саме така діяльність сьогодні має стати невід’ємною частиною освітнього
процесу для зазначеної цільової групи учнів. Результативність всього ресурсу дизайнерської
діяльності для вихованця знаходиться в прямій залежності від моделі педагогічної взаємодії
вчителя з батьками.
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У сучасному діджиталізованому світі з повсюдним поширенням різноманітних
багатофункціональних комп’ютерних пристроїв і смартфонів, високошвидкісного Інтернету
та розвинених технологій розробки програмних застосунків і контенту відкриваються широкі
можливості для навчання, здобування знань і культурного збагачення людини.
Новітні апаратно-програмні засоби, що забезпечують надійне та швидке передавання
мультимедійних даних телекомунікаційними мережами, допомагають доставити потрібний
контент до всіх, хто має можливості та бажання його отримувати.
Звісно, якість і цінність навчально-пізнавальних матеріалів залежить від їх науковості,
змістовності, сюжетного наповнення, грамотного з методичної точки зору компонування та
естетичної привабливості. Велике значення також має відповідність змісту навчального
контенту віковій аудиторії, на яку він розрахований.
Для того, щоб розробляти по-справжньому ефективні та корисні навчальні матеріали,
слід докладати чимало зусиль, застосовуючи при цьому перевірені практикою методичні
напрацювання з відповідного навчального предмету, галузі знань або людської діяльності.
Важливо вміло послуговуватися знаннями з вікової та педагогічної психології, ґрунтовним
аналізом особливостей навчально-пізнавальної діяльності суб’єктів навчання, що будуть
використовувати розроблюваний навчальний контент, а також практичним досвідом
викладацької діяльності й ефективних комунікацій з представниками відповідних вікових і
соціальних груп.
У світлі останніх подій, що викликали тотальну потребу людей в отриманні
різноманітних онлайн-послуг, у тому числі освітніх, відбувається переосмислення
важливості мережевих взаємодій у сучасному суспільстві та їх ролі у забезпеченні
функціонування багатьох сфер життєдіяльності, зокрема й освітньої.
Діджиталізація – це актуальний запит теперішнього часу, що висуває підвищені
вимоги до якості, повноцінності та безпечності електронних послуг. Все це має втілюватись і
в інструментальних засобах, і в контенті.
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Нинішній вимогливий користувач, що прагне задовольняти власні освітні та культурні
потреби через Інтернет і шукає доступні методи для цього, повинен мати можливість
отримати максимум користі від новітніх технологій і від діяльності фахівців, які
забезпечують інформаційний, методичний, програмний і технічний їх супровід.
За допомогою різноманітних онлайн-ресурсів і веб-застосунків можна дистанційно
багато чому навчатись, відпрацьовувати навички роботи з віртуальними аналогами
традиційних інструментів, приладів та інших реальних об’єктів, осмислювати способи
функціонування різних механізмів, техніки виконання певних видів робіт усіляким
приладдям, осягати та поглиблювати знання з потрібних предметів, підвищувати власну
кваліфікацію і здобувати нові вміння, вивчати корисні інформаційні та наукові джерела, тим
самим розширюючи свій світогляд, досліджувати нове для себе у різних сферах життя,
максимально наповнюючи побут позитивом, занурюючись у віртуальні подорожі до
приголомшливо гарних куточків світу, спостерігаючи онлайн через веб-камери або за
допомогою попередньо записаних авторських відеосюжетів за улюбленими та незнайомими
представниками земної флори і фауни, милуючись ні з чим незрівняною витонченістю
відомих і маловивчених історико-архітектурних пам’яток, пишнотами розмаїтих видів
мистецтв і зворушливістю різних жанрів фольклору, а також неодмінно поринати у
змодельовані мандрівки у часі, щоб насолоджуватися подихом визначних історичних подій.
Така насичена палітра електронних послуг може збентежити будь-кого своєю
багатоманітністю, і, звісно, треба вміти добре щоденно планувати свій час аби не вгрузати в
онлайні надовго.
Переваги діджиталізованого світу очевидні – це доступність на відстані витягнутої
руки незліченних онлайн-можливостей, велика частка яких може бути корисною для
задоволення різноманітних культурно-освітніх потреб.
Завдяки онлайн-формату здобування знань можна значно економити власний час і
фізичні сили. До того ж багато ресурсів знаходиться у вільному доступі, а отже це дозволить
економити ще й матеріальні ресурси.
Час отримання потрібних послуг в онлайн-світі, здебільшого, може визначати їхній
споживач. Хіба що мова йде про різноманітні онлайн-трансляції, вебінари та онлайнконференції – тоді потрібно підлаштовуватись під наперед відомий розклад таких онлайнподій, що забезпечують синхронне передавання інформації. Але цей формат дуже корисний
тим, що впродовж такого цифрового зв’язку забезпечується інтерактивна взаємодія його
учасників – як правило, можна організатору (лектору чи ведучому) поставити запитання, а
інколи й навіть поспілкуватись з учасниками такої онлайн-зустрічі (чи принаймні дізнатись
їхні думки з приводу розглядуваних питань).
Реалістична комп’ютерна графіка, хороша якість аудіо, відео високої чіткості, майже
досконалі засоби 3D-моделювання і непогано втілені алгоритми комп’ютерної анімації
дозволяють лаштувати чудові мультимедійні матеріали. А подеколи новітні технології,
наприклад такі, що допомагають створювати панорамне відео, навіть можуть сприяти
виникненню у глядача відчуття присутності у певному місті, внаслідок чого додаткові
сенсорні подразники дають можливість занурити його у певну симуляцію і посилити
бажання активніше вивчати реальні об’єкти чи процеси, змодельовані апаратними та
програмними засобами комп’ютерної техніки.
Конкуренція на ринку мультимедійного контенту, а точніше – серед компаній та
організацій, що його створюють, природно сприяє підвищенню його якості, тому вибагливий
користувач обов’язково знайде для себе гідні матеріали.
Щоправда, не завжди виходить всього досягти просто та безпечно допитливому
користувачеві Інтернет-послуг, який безмежно сповнений бажання навчатись. Доступ до
значної частини корисного контенту організовується за певну плату. Це стосується, зокрема,
і доступу до наукових матеріалів, навчальних курсів та навіть до культурно-просвітницького
доробку. До частини матеріалів дістатись можна, пройшовши нескладну процедуру

Інновації в освітньому процесі: 149
методологія, тенденції, технології
реєстрації. Якщо під час такої реєстрації вимагаються лише формальні дані, наприклад
адреса електронної пошти і відомості на зразок статі та віку користувача, то це не критично.
Важливо лише пам’ятати, що не варто використовувати під час заповнення реєстраційної
форми адреси своїх основних електронних поштових скриньок (наприклад, корпоративних
або тих, до яких прив’язані платіжні картки). Сучасний користувач Інтернету завжди має
пам’ятати старе як світ правило – все, що створено однією людиною, іншою може бути
зламане, а тому залишаючи десь у мережі інформацію про себе, не можна бути впевненим у
тому, що її розкриття сторонньою людиною не спричинить у майбутньому певних
неприємностей.
Багато комерційних компаній заманюють у свої тенета наївних людей, що бажають
скористатися їхніми певними послугами безкоштовно. Наприклад, останнім часом через
затребуваність різноманітного навчально-популярного контенту, окремі фірми пропонують
користувачам вчасно зареєструватись, скажімо, на якийсь корисний вебінар і тоді отримати
безплатний доступ до його стріму та інших демонстраційних матеріалів. Але під час
процедури реєстрації у відповідній електронній формі вони свого потенційного клієнта
просять обов’язково зазначити номер контактного телефону. Відтак ця інформація потрапляє
до спеціальних баз даних, доступ до яких, в принципі, може отримати будь-хто в цьому
зацікавлений. Не важко уявити, чим може обернутись власнику телефону така необачність,
якщо його номер потрапить до рук шахраїв чи іншого роду зловмисників.
В Інтернеті порушення конфеденційності користувача можна зустріти на кожному
кроці. В ефективності роботи спеціальних програмних модулів, що вивуджують у
завсідників всесвітньої мережі різного роду інформацію, можна переконатись аналізуючи,
наприклад, так звану контекстну, зокрема пошукову, рекламу, що настирно супроводжує
активного Інтернет-користувача чи не скрізь після того, як він робить певні пошукові запити
чи залишає інші небажані «сліди» на деяких веб-сайтах.
Глобальне поширення та доступність різного інформаційного контенту, в тому числі
наукоємного та освітнього, може також завдавати шкоди розробникам і власникам цього
контенту внаслідок неправомірного його використання іншими. Саме тому останніми роками
науково-освітянська спільнота багато зусиль спрямовує на подолання академічної
недоброчесності.
Загалом, використання різноманітних електронних послуг для задоволення
культурно-освітніх потреб має надзвичайно багато переваг, якими обов’язково слід
користуватись, але уважно та обережно.
ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНОГО МАТЕРІАЛУ
В ДИТЯЧІЙ ТВОРЧОСТІ
Ганна Терзі
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Боднар Н. М.
У статті представлений аналіз роботи з технології конструювання з природного
матеріалу в умовах закладу дошкільної освіти, його вплив на розвиток творчих здібностей
старших дошкільників.
Мета статті – дослідити технології використання природного матеріалу дітьми
дошкільного віку.
Дослідження в галузі технології використання
природного матеріалу дітьми
дошкільного віку вивчали Л. Виготський, В. Давидов, О. Запорожець, М. Подд’яков,
Н. Ветлугіна та ін., які довели, що творчі можливості дітей проявляються вже в дошкільному
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віці. Підтвердженням цього є безліч відкриттів, створення цікавих, часом оригінальних
малюнків і конструкцій.
Формування творчої особистості вважається одним з важливих завдань сучасної
педагогічної теорії і практики. І чим раніше дитина буде залучена до творчого процесу
пізнання навколишнього світу, тим активніше будуть формуватися і розвиватися в неї такі
психічні процеси, як сприйняття навколишнього світу, образне мислення, уява, увага,
пам’ять, мовлення. Велика роль у цьому процесі належить конструюванню з природного і
непридатного матеріалу [5, с. 357-360].
Як допомогти дитині відкрити себе найбільш повно? Як створити умови для її
творчого зростання і підтримати прагнення пізнати світ у всіх його проявах? Всі ці питання
можна вирішити під час такого виду діяльності, як конструювання з природного матеріалу.
Скільки різноманітних таємниць відкриває дитина, окидаючи цікавим поглядом дари
природи. Природний матеріал сам по собі комора для фантазії та уяви. Під час прогулянок з
дітьми, проходячи повз дубу, варто зупинитися, не поспішати. Земля під дубом вкрита
жолудями. Але це не жолуді! Адже якщо приробити ніжки і прикрасити обличчя – нам
посміхнеться гномик! А ось красуня ялина, а ось – сосна. А що під ялинкою? Шишки? Та це
ж сова, ні, ось ці дві шишки тільки з’єднай, і буде лисиця. А ось пухнастий кінчик гілочки
сосни, ще зовсім свіжий, пахне смолою – скоріш за все, це вітер тільки-но ненавмисно його
зірвав. А якщо з’єднати з сусідньою шишкою – дізнаєтеся? Та це ж їжачок! Завдання
вихователя – виховати тонку і чутливу душу дитини, яка б змогла побачити незвичайне у
звичайних речах, можливе – в неможливому.
Завдяки конструюванню з природного і непридатного матеріалу діти потрапляють до
дивовижної країни, де можна пізнати радість творчості. Робота з природним матеріалом
містить у собі великі можливості зближення дітей з рідною природою, виховання
дбайливого, турботливого ставлення до неї, формування перших трудових навичок,
всебічного розвитку малюків [3, с. 89].
Вироби з природного матеріалу з дітьми дошкільного віку – це прекрасний спосіб
навчання малюків. В результаті занять творчістю поліпшується уява, розвивається дрібна
моторика рук, дитина пізнає навколишній світ. Робота з природним матеріалом містить в
собі великі можливості зближення дитини з рідною природою, виховання дбайливого,
дбайливого ставлення до неї і формування перших трудових навичок. Великий вплив робить
праця з природним матеріалом на розумовий розвиток дитини, на розвиток його мислення.
Вироби з природного матеріалу у великій мірі задовольняють допитливість дітей. У цій праці
завжди є новизна, творче шукання, можливість домагатися більш досконалих результатів
[2,с.107].
Розглянемо деякі види рослинного матеріалу, найбільш часто використовуваного для
різних виробів в дитячому саду [3, с. 102].
Листя. Відмінне заняття для дітей старшого віку – флористика, або мозаїчні
зображення з засушених квітів, листя – це видовищний вид виробів. Так само листя служать
прекрасним доповненням при виготовленні іграшок. Вони можуть бути найрізноманітніших
форм і забарвлень. Великий лист дуба, клена діти застосовують як вітрило для яхти, плоту,
пароплава. Листя можна також використовувати для виготовлення крил метелика, плавників
рибки. Листя збирають в той момент, коли вони стають особливо красивими, потім їх
кладуть між сторінками старих журналів для зберігання або пропрасовують праскою.
Насіння. Цінним доповненням до іграшок з природного матеріалу можуть бути
насіння, квітів, овочів, фруктів, ягід, різні крупи.
Якщо не викидати кісточки від вишень, кавуна, дині, яблук, оливок і апельсинів, а
збирати їх і висушувати, додавши до них всілякі крупи, насіння (наприклад, насіння
соняшнику) і сушені ягоди (шипшина, горобину), можна створювати великоформатні
колективні панно. Дітям особливо сподобаються пейзажні або фігурні картини, складені з
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природної мозаїки. Однак з кісточок і насіння можна зробити орнаментальні панно в
«килимовому» стилі або декоративні картинки в рамочках.
Жолудь. Жолуді дуже зручні для виготовлення фігурок забавних чоловічків, тварин,
різних деталей до іграшок з іншого природного матеріалу.
Шишки прекрасний матеріал для об’ємних іграшок і цікавих виробів. За формою вони
нагадують частини тулуба тварин, людини. Шишки добре склеюються, є у великій
різноманітності за формою, величиною і виду: кедрові, кипарисові, ялицеві, ялинові, соснові.
Пташине пір’я. У роботі можна використовувати пір’я птахів різних розмірів,
відтінків і будь-якої якості (курячі пір’я, качині, гусячі, пір’я горобців, голубів та ін.). Перед
роботою пір’я промивають, сушать і розчісують для повернення їм природного вигляду.
Яєчна шкаралупа. Якщо в яйці зробити отвір і прибрати рідину, то з нього виходять
чудові об’ємні іграшки, а подрібнену шкаралупу можна використовувати для виготовлення
різних декоративних картинок.
Каміння. Найпростіше використання кам’яного матеріалу – малювання. На
камінчиках можна намалювати букви і цифри. Математика і Абетка в такому виконанні буде
куди цікавіше для дітей, особливо якщо вони візьмуть участь в процесі малювання. Цікаво і
саме малювання, коли з каменю виходить звір, квіточка. Найпростіше намалювати з
малюком сонечко або черепашку. Це вийде, не залежно від наявності художньої освіти.
Мушля. З черепашок можна робити фігурки тварин (білочки, собачки, кішки, зайці,
кури, крокодил та ін.). Черепашки використовуються також і як додатковий матеріал (вуха у
чебурашки, крила у птахів, пелюстки квітки і т.п.), з них можна скласти яскраві візерункові
панно, обклеїти рамку для фотографії або картини, зробити симпатичну композицію.
Глина. Вироби з глини – це цікаве завдання, як для дорослих, так і для дітей.
Створюючи підробки, ви не тільки займете дитину захоплюючим заняттям, а й одночасно
будете стимулювати нервові закінчення пальців, розвиваючи дрібну моторику рук. А як буде
приємно через роки подивитися на роботи, адже підробка, створена з глини своїми руками,
зберігається роками.
Пісок. Вироби з кольорового піску – це не тільки вид дитячої творчості.
Кольоровий кварцовий пісок прекрасний матеріал для створення декоративних
колажів і малюнків. Працювати з ним не складно, творчий процес надихає, а результат часом
перевершує всі очікування. Звичайно, як і в будь-якому іншому рукоділлі, красиві і якісні
роботи вимагають від свого творця уваги і акуратності.
Отже, скільки цікавих речей можна зробити з шишок, з пташиного пір’я, з яєчної
шкаралупи, з кукурудзяного і кленового листя, з тополиного пуху, горіхів тощо. Будь-який
природний матеріал, дбайливо зібраний і збережений влітку, доставить вам і вашим дітям
масу задоволення восени і взимку, пробудивши гру фантазії і творчий початок! [5, с. 357360].
Діапазон різноманітності кожної групи величезний і може обмежуватися часом року і
місцевим ландшафтом. Розвиток і формування дитячого конструювання відбувається
поетапно, відповідно до принципів ускладнення матеріалу, переходу від простого до
складного – при знайомстві з новими видами конструювання і матеріалами. Робота з
конструювання з природного і непридатного матеріалу починається з другої молодшої групи
і триває до кінця старшої групи. У другій молодшій групі вихователь створює умови для
знайомства дітей з художніми особливостями і конструктивними можливостями різних
матеріалів, безпечних для життя і здоров’я дітей. Діти вільно експериментують з папером,
тканиною та природним матеріалом у всьому їх розмаїтті [4, с. 78].
В середньому дошкільному віці до конструювання з природного матеріалу додається
конструювання з непридатного матеріалу. У цьому віці вихователь ставить перед
дошкільниками такі завдання: побачити образ у природному матеріалі, скласти образ з
частин, творчо доповнити зображення деталями.
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Значно більше можливостей для творчості і конструювання з природного матеріалу
виникає в старшому дошкільному віці, коли діти майструють за власним задумом або на
якусь задану тему, не маючи перед собою зразка. Дітям надаємо можливість проявити
творчість і самостійність на всіх етапах виконання виробу, як в плані підбору матеріалу, так і
вибору прийомів роботи. Вироби стають більш якісними, складними за своїм змістом,
кількістю деталей і природного матеріалу, використаного під час роботи. В одному й тому
самому виробі можна використати різні види матеріалів. Вироби дошкільників мають
поступово ускладнюватися за рахунок збільшення кількості деталей, використання різних
природних матеріалів і прийомів його обробки, об’єднання окремих предметів у сюжетні
композиції [1, с. 45].
Для успішного здійснення даного виду дитячої діяльності важливо створити необхідні
умови. Першою умовою, насамперед, варто визначити «куточок дивовижних речей», в якому
зберігаються різноманітний природний і непридатний матеріали для виготовлення виробів.
Такий спосіб зберігання дає дітям можливість вільного доступу до матеріалів, що
використовуються під час самостійної творчої діяльності.
Другою умовою є організація освітнього процесу [5, с. 357-360].:
– спільна освітня діяльність дошкільників і вихователя;
– самостійна діяльність дітей;
– різні форми взаємодії з батьками.
Третя умова – вибір змісту роботи:
– виготовлення виробів з непридатного матеріалу;
– виготовлення виробів з природного матеріалу «Є ідея!»: виготовлення виробів зі
свіжих цілих або розрізаних на частини овочів і фруктів, деталі яких з’єднані загостреними
сірниками і прикрашені клаптиками тканини, паперу і фольги.
Інтерес до конструювання з природного матеріалу доцільно підтримувати не тільки
грамотним проведенням освітньої діяльності та індивідуальною роботою з дітьми, а й
створенням умов для спільної діяльності дітей і батьків за цим напрямом. З цією метою варто
консультувати батьків з питань технології виконання виробів, розповідати про значення
ручної праці в розвитку особистості дитини, ділитися досвідом своєї роботи, проводити
виставки дитячих робіт, виконаних як на заняттях в дитячому садочку, так і вдома разом з
батьками. Це сприяє активізації батьків, формуванню в них усвідомленого ставлення до
художньо-творчої діяльності дітей.
Вироби, створені своїми власними руками, дошкільники можуть використовувати в
режисерських іграх «Подорож з Лісовичком», «Пригоди домовичка Кузі», «Дивовижні
Смішарики» та ін.
Результатом спільної роботи з конструювання виробів з природного і непридатного
матеріалу є тематичні творчі виставки та конкурси.
Таким чином, конструювання з використанням природного і непридатного матеріалів
сприяє розвитку в дошкільників творчих здібностей, формує не тільки технічні вміння і
навички, а й особливе ставлення до навколишнього світу – діти починають бачити і
відчувати красу смарагдового моху і яскраво-червоної горобини, химерність коренів і гілок
дерев, відчувати красу і доцільність їх поєднань [2, с. 112].
Робота з природними матеріалами задовольняє в дітей дошкільного віку потребу в
дослідницькій діяльності, пробуджує почуття задоволення від результату своєї праці,
розвиває прагнення до творчості.
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СОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Вікторія Ткаченко
кандидат педагогічних наук
Миколаївського юридичного коледжу
Національного університету «Одеська юридична академія»
Розвиток суспільства та реформування системи освіти вимагає компетентного
працівника, який здатен швидко пристосовуватися до змін, підвищувати особистісний та
професійний рівні розвитку. Відтак особливого значення набуває здатність учня до
спілкування, знання традицій та звичаїв, культури, вміння узгоджувати власну поведінку
відповідно до ситуації.
Питання формування соціокультурної компетентності україномовної особистості
досліджували В. Дрозд, О. Горошкіна, Л. Мацько, М. Пентилюк, О. Семеног та інші
науковці.
Поняття «соціокультурна компетентність» у словнику методичних термінів
трактується як «сукупності знань про країну, мова якої вивчається, національно-культурну
специфіку соціальної та мовленнєвої поведінки носіїв мови і здатність користуватися такими
знаннями у процесі спілкування, дотримуючись звичаїв, правил поведінки, норм етикету,
соціальних умов і стереотипів поведінки носіїв мови» [1, с. 286-287]. Водночас Т. Фоменко,
визначає «соціокультурну компетентність» як «якісну характеристику особистості, що
ґрунтується на сукупності здобутих знань соціальних та культурних сфер життя, ціннісних
орієнтацій; здатність та готовність до міжкультурного спілкування з носіями інших мов та
культур» [3, c. 153]. В. Сафонова зазначає, що «учень, який має сформовану соціокультурну
компетенцію, повинен не просто володіти знаннями та вміннями, але й орієнтуватися в
різних видах культур і цивілізацій і співвідносних із ними комунікативних нормах
спілкування, адекватно інтерпретувати явища і факти культури і використовувати ці
орієнтири для вибору стратегій взаємодії при розв’язанні особистісно та професійно значимих завдань і проблем у різних типах сучасного міжкультурного спілкування» [2, с. 29].
Отже, соціокультурна компетентність покликана підгодовувати учнів до життя, надати
знання про рідну та іноземну мову, культуру, традиції, спосіб життя, манеру спілкування
відповідно до соціальних норм поведінки.
Соціокультурна компетентність найповніше розкривається під час вивчення
української мови. Мова є основним джерелом знань та пізнання світу. Отже, забезпечує
виховання патріотичних, моральних, етичних, естетичних, цінностей протягом усього курсу;
слугує основою для оволодіння іншими компетентностями; є ключовим компонентом у
соціалізації особистості у багатокультурному суспільстві.
Отже, соціокультурна компетентність складається з трьох взаємопов’язаних
компонентів: 1) країнознавчого (подає інформацію про державу та її устрій, освіту, культуру,
традиції, звичаї, особливості побуту); 2) лінгвокраїнознавчого (здатність сприймати та
використовувати мову у поєднанні з національно-культурними особливостями);
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3) соціолінгвістичного (знання мовленнєвого етикету, вміння ним користуватися у різних
життєвих ситуаціях тощо).
Вивчення рідної мови спирається на знання отримані в родині, у попередніх класах,
життєвий досвід. Опрацьовуючи розділи фонетики, орфографії та орфоепії учні вчаться
правильно писати та вимовляти слова, ставити наголос, інтонувати мовлення, що становить
основну культури мовлення.
Вивчення розділу лексикології поповнює словниковий запас учнів, надає можливість
увиразнити власне мовлення синонімами, антонімами, омонімами, паронімами, уникати
повторів та тавтології, визначити терміни, запозичені слова, правильно трактувати їх
значення, доцільно використовувати у мовленні. Важливо приділяти увагу чистоті мовлення,
щоб учні використовували літературну мову, а не замінювали її діалектизмами чи суржиком.
Для цього доцільно застосовувати вправи на порівняння діалектизмів і літературних
відповідників, добору синонімів до них, укладання спеціального словника.
Використання уривків з художніх текстів є основою для формування поняття про різні
типи та жанри творів та розвитку красномовства. Спираючись на них учні розвивають та
удосконалюють вміння створювати власні висловлювання (наприклад, опис природи,
написання казки, вірша, байки, міні-твору тощо).
На уроках з української мови значна увага приділяється народознавчому та
країнознавчому матеріалам, що сприяють формуванню національної свідомості, патріотизму,
любові до Батьківщини. Під час використання уривків з творів художньої літератури про
різні історичні періоди, видатних людей минулого та сьогодення, учні не лише
опрацьовують граматичний матеріал, але й знайомляться з історією країни, визначають
пам’ятні дати. Для розвитку мовлення доцільно писати твори-описи місцевості, диктанти про
видатних людей краю, аудіювання тощо. Учні можуть створювати невеличкі презентації про
рідний край, свою вулицю тощо. Опрацювання фразеологізмів, прислів’їв та приказок,
допомагає не лише вивчати віковічну мудрість народу, але й урізноманітнити завдання для
підвищення мотивації учнів. Наприклад, під час вивчення морфології можна дати наступне
завдання: навести приклади прислів’їв чи приказок де використано займенники або
числівники; хто більше пригадає фразеологізмів про роботу тощо.
На уроці важливо створити сприятливу атмосферу для навчання. Учні повинні
дотримуватися правил поведінці у класі, вміти слухати, правильно задавати питання, чемно
поводитися з однокласниками, дотримуватися правил ведення бесіди (наприклад,
привітання, вживання різних форм звертання, вигуків тощо), поведінки у різних ситуаціях
спілкування (формальне, нейтральне, офіційне, неформальне, фамільярне), використовувати
засоби невербального спілкування. Для формування і удосконалення цих навичок доцільно
використовувати форму парної та групової роботи, де учні вчаться діяти між собою,
розподіляти обов’язки. Серед вправ доречно використовувати складання діалогів, де учні
зможуть тренувати навички культури спілкування; виконувати вправи на переклад,
редагування тексту (наприклад, лист, що починається в офіційно-діловому стилі, а
закінчується розмовно-побутовим, або замінити у тексті іншомовні слова українськими
відповідниками тощо); переказувати тексти, що висвітлюють питання культури поведінки;
наводити приклади ситуацій з життя та робити їх аналіз. Корисним для розвитку ділового
мовлення є написання учнями автобіографії, характеристики, звіт про виконану роботу,
протокол, витяг із протоколу тощо. Під час роботи над документами учні розглядають
правила їх укладання, стильові особливості, правила вживання мовних штампів та
канцеляризмів, абревіатур, недопустимість використання діалектизмів, тавтології тощо.
Водночас вивчення курсу мови є підґрунтям для вивчення іноземних мов та
знайомства з іншими культурами. Відтак, володіючи рідною мовою на високому рівні учні
зможуть гідно представити країну у мовному та культурному аспекті. Вивчення іноземних
мов буде спиратися на отримані знання з рідної мови.
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Значну роль у формуванні соціокультурної компетентності відіграють опрацювання
текстів на морально-етичну тематику, відповіді на питання, проведення дискусій та диспутів,
написання творів-роздумів («Чи завжди необхідно говорити правду?», «Що таке дружба?»,
«Людина починається з добра») тощо. Написання творів можна поєднувати з граматичними
завданнями, наприклад, використати у творі пряму мову, цитату, або розібрати одне з речень
тощо.
Для формування естетичних цінностей формується під час опису певного малюнка, чи
складання твору за ним (наприклад, портрет, пейзаж тощо), написання відгуку про твір
мистецтва (наприклад, після відвіданої вистави, або прочитаного твору, побаченої картини
чи репродукції).
Продовження вивчення української мови та формування соціокультурної
компетентності можна продовжувати і під час проведення позакласних заходів: тиждень
української писемності, олімпіади, вікторини, тематичні стінгазети, інсценізації тощо.
Отже, соціокультурна компетентність на уроках української мови покликана
сформувати цілісну особистість, яка володіє літературною мовою, може вільно
використовувати мовні засоби у різних ситуаціях спілкування відповідно до норм поведінки.
Великий вибір вправ та форм роботи, можливість навести приклад, наближеність до життя
збільшує мотивацію до навчання.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ПЕСЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ)
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Людмила Томчани
старший преподаватель
Туринский политехнический университет в г. Ташкенте (Узбекистан)
В сегодняшнем мире, с его практически неограниченными коммуникационными
возможностями, очень актуальным является изучение иностранных языков. Ведь стать
востребованным высококвалифицированным специалистом, в какой бы то ни было сфере,
без знания иностранного языка невозможно. В процессе изучения иностранных языков
учащиеся, кроме получения непосредственных знаний, связанных с грамматикой языка,
приобретают сведения страноведческого и культурно-эстетического характера, приобщаясь к
духовной культуре народа-носителя изучаемого языка.
Кроме того, наличие интереса к предмету – одно из главных условий активизации
познавательной деятельности обучаемых в процессе обучения. Известно, что для
достижения данной активизации, а, следовательно, и наибольшей эффективности обучения
иностранному языку, необходимо задействовать эмоции учащихся в этом процессе. В этом
плане неоценима роль музыки. В связи с этим хочется напомнить слова В. Леви, который
назвал музыку «сильнейшим психическим побудителем, проникающим в подспудные
глубины сознания» и добавил, что «она, при всей своей отвлечённости, всегда содержит
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чувственную непосредственность».
Воздействуя на психоэмоциональность учащегося, музыка привносит в урок радость,
повышая уровень мотивации учащихся. Очень эффективно, на наш взгляд, использование на
уроках иностранного языка песен. По мнению Т. А. Потапенко, «песни – живой источник
для изучения русской культуры и языка, они в художественной форме отражают моральные
ценности народа, а также стереотипы его сознания».
К сожалению, использование песен зачастую не имеет места в самом процессе
обучения, а рассматриваются только как способ расслабления. Кроме того, многие
преподаватели вообще не используют данный вид работы, объясняя это нехваткой времени
на развлечения. Таким образом, песни вовсе «выпадают» из процесса обучения. Однако этот
вид деятельности способствует решению очень серьезных задач по достижению важных
целей. Хочется отметить глубокий, доступный и систематизированный способ подачи
грамматического материала в песнях, что не приводит к утомляемости учащихся от
теоретического материала и способствует одновременной отработке грамматических
явлений.
Работа над песней развивает навыки аудирования и перевода. Кроме того, так как
песня затрагивает жизненные ценности, использование песни на уроке иностранного языка
помогает студенту осознать, что иностранный язык ему нужен сейчас, а не пригодится когданибудь в будущем. Использование песен на уроке иностранного языка дает возможность
ознакомить учащихся с лексикой, выполняя коммуникативную функцию. Что самое важное,
песня, как и любой художественный текст, дает «живые» грамматические конструкции, то
есть грамматику в действии.
Хочется отметить, что разучивание и исполнение небольших, несложных по
мелодическому рисунку песен с частыми повторами текста помогает закрепить правильную
артикуляцию и произнесение звуков, правила фразового ударения, особенности ритма и т.д.
На уроке иностранного языка можно использовать песни, по возможности, на всех
этапах учебного процесса:
• для отработки произношения звуков изучаемого языка;
• для закрепления лексического и грамматического материала;
• как стимул для развития речевых навыков и умений;
• как возможность небольшого расслабления на уроке, когда учащимся необходима
разрядка, снимающая напряжение и восстанавливающая работоспособность.
При этом, достижение таких непростых задач, как формирование грамматических,
фонетических, лексических навыков происходит без особых умственных, физических и
эмоциональных затрат со стороны обучаемых.
Это связано с тем, что запоминание песенных текстов облегчается наличием таких
факторов, как рифма, лад, тональность, мелодия. Многочисленные повторы, характерные для
песенного жанра, способствуют легкому и непроизвольному запоминанию лексикограмматических конструкций, тем самым повышая эффективность тренировки.
Нельзя не согласиться с Г. В. Кокориной, которая считает, что «применительно к
процессу обучения иностранному языку корректнее говорить не просто о песнях, а о
песенных материалах». Она выделяет в песне следующие аспекты и компоненты: музыка,
слова, исполнение, «легенда» (история создания песни, сведения об исполнителе и об
авторах музыки и слов).
Использование песенных материалов на уроках иностранного языка оправдано, кроме
вышеуказанных аспектов, и по следующим причинам: песенный материал расширяет круг
знаний обучаемых по страноведению и культуре страны изучаемого ими языка, способствует
развитию социокультурной компетенции учащихся, и кроме того использование песенного
материала содействует эмоциональному воспитанию обучаемых, развивает творческие
способности студентов, помогает снять психологическое напряжение, вызывая яркие
эмоциональные переживания.
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что наличие желания изучать
иностранный язык само по себе еще не обеспечивает положительную мотивацию.
Мотивация должна быть подкреплена интересом обучающихся к предмету обучения.
Поэтому одна из главных задач учителя иностранного языка состоит в том, чтобы сделать
процесс изучения языка максимально интересным и понятным для учащихся. Многие
методисты и психологи отдают особое предпочтение песне как одному из эффективных и
интенсивных методов обучения иностранному языку, так как именно песня позволяет
достичь высоких результатов в процессе обучения, принося учащимся радость и способствуя
их культурному развитию и эстетическому воспитанию. Песня является одним из наиболее
сильных мотивирующих факторов при изучении такого сложного материала, как
грамматика. Согласно исследованиям, применение интенсивных методов более продуктивно
по сравнению с традиционными методами овладения грамматическим материалом.
Благодаря песне учащиеся углубляют знания по грамматике и лексике русского языка,
формируют навыки произношения незнакомых фонетических единиц, улучшают их,
совершенствуют точность в артикуляции, ритмике и интонации. При правильной
организации работы с песней она может быть органично введена в урок, являясь его
неотъемлемой частью и способствуя эффективному обучению иностранному языку.
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Педагогическая инновация – это теоретически обоснованное, целенаправленное и
практико-ориентированное новшество. Современное образовательное пространство состоит
из двух типов педагогических процессов – инновационных и традиционных. Сегодня в
системе образования активно используются инновационные технологии, новые методики
обучения. Актуальным и модным стала цифровизация пространства, в том числе
образовательного, любой сферы деятельности. В этой связи уместно вспомнить актуальную
технологию смешанного обучения, сочетающую в себе цифровые дистанционные
технологии и контактное общение педагогов с обучающимися.
Особую актуальность смешанное обучение приобретает в последнее время, что
объясняется как потребностью общества в особых технологиях и формах образования, так и
развитием информационных технологий, позволяющим рассматривать дистанционный
аспект смешанного обучения как особую автономную технологию, обладающую своими
особенностями, стандартами, понятийным аппаратом.
Смешанное обучение относится к новым технологиям, применяемых в
образовательном процессе. Это образовательная концепция, в рамках которой
студент/школьник получает знания и самостоятельно онлайн, и очно с преподавателем.
Такой подход дает возможность контролировать время, место, темп и путь изучения
материала. Смешанное образование позволяет совмещать традиционные методики и
актуальные технологии [2; 3].
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Основная часть. В первые годы XXI в. многие педагоги мировых вузов выступали
против дистанционного обучения, большинство широкомасштабных проектов электронного
обучения оказались несостоятельными. В качестве основной причины подобных провалов
указывалось на то, что для эффективного обучения требуется человеческое общение и
контакт между преподавателем и студентом, поддержка и объяснения педагога. Однако
электронные формы обучения продолжали совершенствоваться, было запущено несколько
европейских проектов в этой области, их сторонники отстаивали право дистанционного
образования на жизнь, отмечая, что обучение с помощью компьютерных технологий
открывает широкие перспективы для студентов с разным уровнем подготовки, что оно
позволяет использовать разнообразные формы образовательной деятельности.
Постепенно электронное обучение переросло в смешанное обучение – сочетание
традиционных форм с использованием информационных и коммуникационных технологий.
Смешанное образование становится подходом, который учебные заведения могут применять
«здесь и сейчас», в реалиях обычной школы или института, актуализируя образовательный
процесс.
Школьник/студент посещает «живые» занятия в классах, но при этом широко
используются компьютер, онлайн-режим, мобильные девайсы и специальные обучающие
программы/платформы/ресурсы.
Образовательная парадигма смешанного образования применима к разным
аудиториям: это может быть обучение школьников и студентов, а могут быть тренинги и
корпоративное обучение сотрудников.
Смешанное обучение начало бурно развиваться в первую очередь в вузах, которые
используют разнообразные информационные образовательные системы и платформы с
доступом к интернет-ресурсам и которые позволяют отрабатывать разные виды заданий,
обмениваться мнениями на форуме, работать над проектами в группе, а также:
• контролировать учебную деятельность студента;
• развивать у студента чувство ответственности за изучение и своевременное
выполнение учебных заданий;
• самостоятельно регулировать и контролировать процесс обучения;
• развивать аналитические способности и критическое самосознание;
• использовать все доступные информационные источники.
Использование обучающих систем и платформ привело к изменению структуры
представления учебного материала, к самостоятельному выбору траектории обучения,
представления и извлечения знаний, к обеспечению личностно-ориентированного режима
учебной деятельности.
Смешанное образование стоит на трех китах: дистанционное обучение, обучение в
классе и обучение через Интернет.
Курс может быть выстроен на дистанционном обсуждении темы студентами не
только одной группы или одного вуза, но и их сверстниками по всему миру. Педагог в этом
случае играет роль посредника, который направляет студентов в ходе обучения и
председательствует в дистанционных дискуссиях. У студентов есть выбор: они могут
обучаться исключительно дистанционно либо посещать, кроме того, аудиторные занятия.
Сейчас отрицательное отношение к дистанционному обучению уходит в прошлое, тем
более что интернет проник во все сферы жизни и доступен почти везде. Нет необходимости
покупать дорогие планшеты, ноутбуки или компьютеры – достаточно иметь мобильный
телефон. Использование информационных и коммуникационных технологий в обучении
продиктовано самой жизнью.
Сегодня студент должен владеть всеми слагаемыми профессиональной компетенции,
чтобы быть востребованным на рынке труда, а для этого ему нужно соответствовать трем
важным критериям:
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• быть профессионалом в своей сфере деятельности;
• уметь работать с информационными и коммуникационными технологиями –
находить информацию, обрабатывать ее, сравнивать и анализировать;
• знать, как минимум, английский язык на академическом уровне.
Сегодня зарегистрировано множество обучающих сайтов, на которых организуются
курсы для обучения и тренировки отдельных умений и навыков.
На аудиторных занятиях фокус сместился с активности педагога на активность
студента, который из пассивного слушателя превращается в создателя знаний. В настоящее
время смешанное обучение включает три основных метода: подготовительное изучение
материала, изучение при непосредственном контакте педагога и студента, совместное
дистанционное изучение материала (обсуждение на форумах).
Дистанционное обучение в этом случае оказывается очень полезным, так как
отработка терминологии, чтение аутентичных текстов, просмотр видеоматериалов, а также
обсуждение некоторых вопросов на форумах осуществляются в автономном режиме.
Сегодня смешанное обучение называют образованием третьего поколения.
Первое поколение – это когда на аудиторных занятиях использовались радио- и
телевизионные передачи в режиме прямой трансляции. Эта форма имела свои преимущества,
но и свои недостатки. Во-первых, передачи транслировались в определенное время, с
которым зачастую не совпадало время занятий (приходилось переставлять пары). Во-вторых,
не все группы могли просмотреть или прослушать передачу, так как объединять группы до
размеров целого потока неэффективно с точки зрения восприятия учебного материала.
Второе поколение – это использование простых информационных технологий:
обучение с применением компьютера (обучение с применением системы обработки
информации в качестве инструмента) и начальное обучение на основе интернет-технологий.
Третье поколение – это традиционное аудиторное обучение с использованием
многообразия информационных технологий для самостоятельной работы студентов.
Электронное обучение включает в себя все плюсы очной, вечерней и заочной форм
обучения, тем самым освобождая студентов от необходимости синхронизировать участие
педагогов в процессе обучения. Все курсы, которые проводятся в информационных
системах, приемлемы для университетского образования, так как они позволяют представить
большой объем материала за определенный промежуток времени, при этом педагог имеет
возможность полностью контролировать содержание и последовательность представления
учебного материала, точно распределить время.
Один из главных методов online обучения, отличный от традиционных форм, – это
форум (групповое обсуждение), который позволяет максимально полно использовать опыт,
знания и аргументацию студентов, что способствует лучшему усвоению изучаемого
материала. Появился еще один новый метод обучения третьего поколения – метод проектов
(презентации), который способствует актуализацию знаний, умений и навыков, их
практическому применению и стимулирует потребность студента в саморазвитии,
самореализации и самовыражении.
Итак, сегодня можно с уверенностью утверждать, что смешанное обучение – это
необходимая форма современного университетского курса.
Благодаря ему образовательный процесс становится:
• гибким (обеспечивается независимость учебного процесса от времени,
продолжительности);
• модульным (можно планировать индивидуальную образовательную траекторию в
соответствии с образовательными потребностями);
• доступным (достигается независимость от географического положения студента);
• мобильным (благодаря налаженной связи между студентом и педагогом).
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Кроме того, обеспечивается одновременный охват обучением большого числа
студентов, удается использовать разные дидактические подходы в обучении, появляется
возможность интегрировать в процесс обучения такие вспомогательные элементы, как
видео- и аудиоролики, наглядные графики и схемы, ссылки на интернет-ресурсы, общение на
форумах, обмен информацией.
Многие педагоги приходят к выводу, что при модульной системе организации
учебного процесса и использовании ИКТ доминирующим видом учебной деятельности
становится самостоятельная работа студента в удобном для него режиме.
Для эффективной реализации изучения дисциплины в системе смешанного обучения
необходимо, в первую очередь, разработать методическое обеспечение программы обучения,
которое включает:
• учебно-методические материалы: содержание учебного предмета, соответствующее
целям и задачам образования, направленное на усвоение обучающимися определенного
объема научных знаний; материалы для формирования мировоззрения, познавательной
активности, интереса к профессиональной деятельности;
поддержку,
созданную
на
основе
информационно• компьютерную
коммуникационных технологий: программное обеспечение учебного процесса (системные и
прикладные программы и программные комплексы, используемые в том или ином виде,
включая инструментальные среды для создания обучающих программ и программных
комплексов); вычислительное, телекоммуникационное и другое оборудование; каналы
передачи данных.
Интерактивные учебные курсы – это своего рода электронные учебники, наполненные
текстом, анимацией, видео, звуком, симуляциями. Курсы можно записывать на диски,
проходить в локальном режиме, загружать на сайты. Преимущество использования
интерактивных учебных курсов заключается в следующем:
• развитие навыков самостоятельного обучения и самоконтроля;
• стимулирование активного обучения;
• интерактивная наглядность материала;
• изучение исследуемых процессов изнутри посредством различных симуляций;
• использование видеоматериалов.
При очевидных плюсах использования видеокурсов, таких как разнообразие учебных
материалов, демонстрация производственных процессов, контроль обучения – существуют и
недостатки: снижение активной роли студентов при обучении; возможные технические
проблемы с программным обеспечением или оборудованием.
Внедрение смешанной формы обучения связано с необходимостью внесения
изменений в нормативную базу, требует инвестиций в разработку необходимого учебного
контента, переподготовки кадров. [1]
Выводы. В современном образовании технологии смешанного обучения и
дистанционные образовательные технологии востребованы и активно применяются. При
этом дистанционно-образовательная технология используется и как составляющая
смешанного обучения, и как самостоятельная технология.
Между тем необходимо сказать и о том, что, несмотря на большое количество проблем,
электронное и смешанное обучение имеют огромный потенциал в образовательной среде,
который необходимо развивать и использовать.
Смешанное обучение представляет собой продуктивную образовательную технологию,
которую необходимо всесторонне исследовать и внедрять в образовательный процесс.
Дистанционная составляющая смешанного обучения позволяет сделать процесс
обучения более гибким: педагог получает больше возможностей в презентации учебных
материалов, больше свободы в контроле и оценивании.
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РЕФЛЕКСИЯ КАК УСЛОВИЯ САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
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В современных психологических научных исследованиях рефлексия рассматривается
как качество личности, представления личности о себе, способ присвоения общественно
значимых ценностей, самосознание - как ядро личности. Рефлексия всегда имеет
синтезирующую роль и позволяет расширить границы личности. Важнейшим и
необходимым компонентом в структуре духовного развития и формирования
нравственности личности является рефлексия как внутренняя психологическая деятельность
человека, направленная на осмысление, познание своих собственных действий и состояний;
самопознания своего духовного мира: «что делаю, как делаю, зачем делаю?» [2, с. 410].
Понятие «рефлексия» означает обращение назад к основанию, отражение;
существенное и принципиальное действие разума по возвращению к себе самому благодаря
отражению от границы, полагаемой между ним и миром в процессе познания. По мнению
Ю.М. Романенко, рефлексия есть способность разума направлять и приводить себя в
единство в процессе взаимодействия с многообразием отдельных вещей. Рефлексируя
условия и результаты познания внешнего мира, человек приходит к внутреннему
самопознанию. Начальный момент действия рефлексии становится возможным при
достижении такого предела измененных состояний (флексий) ума, когда он стремится
возвратить и возобновить свою самотождественность и целостность в ситуациях изумления
(удивления) перед вновь возникшими вещами. Благодаря рефлексии у человека возникает
новый образ познанной вещи и в связи с этим появляется мысленный образ, или идея.
Рефлексия является принципом внутреннего самодвижения в познавательной деятельности.
Процесс рефлексии являет собой взаимоотражение познающего и познаваемого друг в друге,
что приводит к творческому саморазвитию личности [1].
Рефлексия человека как его внутренняя психологическая деятельность, направленная
на самопознание, самоопределение и осмысления им своего духовного мира, собственных
действий и состояний, роли и места деятельности. Она заметно способствует продуктивному
развитию творческого потенциала и задействования его в процессе деятельности
(образовательной,
профессиональной).
Итак,
ключевым
звеном
продуктивного
самоопределения человека выступает ее способность к рефлексии. Практическим следствием
этого является возможность целенаправленного формирования способности к
продуктивному самоопределению, освоению нового, через культивирование различных
форм рефлексивности, а именно через рефлексивно-гуманистическое интерактивное
обучение, особое внимание уделяется рефлексивно-инновационному тренингу [3, 4].
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Компетентность рефлексии личности заметно способствует продуктивному развитию
инновационности,
которая
является
важной
составляющей
компетентностей
конкурентоспособности личности в современных быстро изменяющихся инновационных
условиях. Для появления у человека психологических новообразований, необходимых для
обеспечения достаточной интенсивности рефлексирования, необходимо насыщение
образовательной среды носителями организованной рефлексии. Такими носителями
являются различные по своей организации и знаковой презентацией рефлексивные средства,
компьютерные и аудиовизуальные системы, рефлексивные положительные дискуссии,
рефлексивные полилоги, а также различные рефлексивно-игровые тренинги.
Функционирование этих рефлексивных средств позволяет существенно интенсифицировать
формирование способностей, необходимых для реализации конкретным человеком своего
профессионального и личностного самоопределения как основного условия продуктивного
протекания процесса профессионального самосовершенствования и формирования
конкурентоспособной личности. Одним из эффективных и апробированных на практике
средств активизации личностного, а с помощью этого и профессионального
самоопределения является рефлексивно-инновационный тренинг (РИТ) [3, 4].
Изучение данной темы не только с позиций современныхэкспериментальных подходов,
но и в историческом ракурсе, безусловно, дополняет научные знания, что не может не
отразиться на эффективности поиска их практического приложения.
При анализе научно-философских воззрений мыслителей Востока по проблемам
рефлексии в первую очередь необходимо заметить, что они всячески подчеркивали
значимость осознания личности самой себя в целях саморазвития, особенно для
самовоспитания. Так, великий персидский поэт и мыслитель Муслихиддин Саади (11841292) писал «И о чужих изъянах не кричи, Сам на себя взгляни и замолчи», призывая
предъявлять нравственные требования в первую очередь, самому себе, анализировать свое
поведение с точки зрения соответствующих норм. Обращает внимание и то, что мыслитель
своим советом «замолчи» как бы заранее выражает уверенность в обнаружении человеком
некоторых недостатков в самом себе, от которых он будет вынужден замолчать из-за
некоторой внутренней смущенности.
Значимость рефлексивных процессов в нравственном самосовершенствовании также
неоднократно подчеркивал великий восточный последователь идей Аристотеля, которому
присвоен титул «Ал-Муаллим ас-соний» – «Второй учитель» (второй после Аристотеля) Абу
НасрФараби (872-951). В частности, перечисляя двенадцать главных признаков
нравственности, ученый отметил, что важнейшим из них является решительность в
реализации тех решений, которые по собственному разумению человеку ему кажутся очень
важными. Другими словами, по мнению Фараби, не только решительность в исполнении
намеченного, но и осознанность принятого решения является признаком нравственного
развития. Здесь следует заметить, что мысль Фараби о значимости самосознания в
психологическом развитии распространяется не только на относительно индивидуальной
психологии, но также в вопросах социальной психологии. К такому рассуждению мы
приходим, анализируя его описания культурного общества, где он четко указывает, что
развитое в культурном плане общество явно отличает такой признак как занятие каждого тем
видом деятельности, который им был выбран по собственному желанию. Как пишет Абу
Абдаллах Рудаки (858-941), «Ты не газель: в мои тенета ты идешь, сама того желая, Так не
ищи освобожденья, не вырывайся дорогая!»
Для восточных мыслителей рефлексивные процессы это важнейшее условие
проявления чувств сопереживания и сочувствия. Как пишет Саади «Иди давай бальзам
больным сердцам, Кто знает – вдруг больным ты будешь сам», «Кто сам не знает, что такое
гнет, Тот состраданья к слабым не поймет». Вообще тема познания человеком самого
себячерез другого не раз поднимается в трудах мыслителей средневекового Востока. В этой
связи нередко вспоминают почти анекдотичный случай, описанный Фахриддином Али Сафи
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(1463-1533) в его «Замечательных рассказах»: «Как-то раз человек, встретив знакомого,
спросил, как он себя чувствует. На этот вопрос знакомый ответил, что чувствует себя точно
также, как чувствовал себя вчера, спрашивающий человек. На что спрашивающий уже
раздраженно поинтересовался о том, это как же он себя вчера чувствовал. На этот вопрос
собеседник ответил, что спрашивающий чувствовал себя вчера так же как сегодня теперь
себя чувствует он».
Самоотношение как особый рефлексивный процесс не раз становился предметов
философского рассмотрения со стороны мыслителей средневекового Востока. Так,
например, еще великий Абу Али ибн Сина (980-1037) отмечал, что «Человек не должен
обманывать себя мнением, что он может переваривать недоброкачественную пищу, ибо в
результате этого со временем образуются злокачественные соки, вызывающие болезни, и
смерть». В данном положении четко зафиксирована врачебная рекомендация ученого,
согласно которому, человек должен, в том числе, в вопросах питания критически оценивать
свои возможности, то есть осознавать силы своего организма. Призыв к такому
самокритичному отношению встречается не только относительно физической стороны
развития, но и в самооценке своих социальных, индивидуально-психологических
показателей.
Таким образом, первичный анализ некоторых рассуждений мыслителей средневекового
Востока о вопросах рефлексии и самосознания подводит нас к следующим выводам:
1. Восточные мыслители рассматривают развитие самосознания как главное условие
формирования нравственности личности, и в первую очередь этики отношения к другим.
2. Мыслители средневекового Востока обращают внимание на возможность познания
самого через познание другого.
3.Призывая адекватно оценивать свои возможности, великие мыслители Востока
пытались донести, в чем конкретно может быть вред от неадекватности самооценки.
4. Восточные мыслители в вопросах рефлексии не только обсуждали общие
теоретические аспекты, но и пытались указать на практические возможности ее
усовершенствования.
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ОРГАНІЗАЦІЯ МИСТЕЦЬКОГО ДОСВІДУ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ
Ольга Христюк
магістранта педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Шевчук А. С.
Законом України «Про дошкільну освіту» визначено одним із стратегічних завдань
розвитку сучасної дошкільної освіти виховання у дітей любові до України, шанобливого
ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних
мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також
цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе та довкілля [2]. Відповідно
українські вчені висвітлюють актуальні проблеми: національно-патріотичне виховання в
українському дитячому садку (А. Богуш); українське народознавство та українська
етнопедагогіка в дошкільному закладі (А. Богуш, Н. Лисенко); освіта у сучасному світі
(Н. Кічук); виховання соціально компетентнісного дошкільника (О. Кононко); формування
полікультурної особистості (К. Крутій); педагогіка мистецтва (Г. Падалка); українське
мистецтво в полікультурному просторі (О. Рудницька); формування духовних інтересів і
потреб у дітей за допомогою мистецтв (С. Жуков) тощо.
Вітчизняні дослідники асоціюють сучасний погляд на місію української освіти з тим,
щоб «сприяти становленню дитини-українця з європейським серцем і українською душею,
носія українських цінностей у європейській спільноті; дитини, яка здатна виявити свою
українську унікальність у царині духовного, культурного, соціального і мовного характеру»
[5, c. 5]. Сприятливим тлом для цього справедливо визнані мистецтво свого та інших народів,
національні та класичні мистецькі традиції, культурна спадщина поколінь українців, що
затребувані сучасною людиною.
Безцінною для освіти дітей за допомогою мистецтва є культурна спадщина таких
українських композиторів-класиків як В. Барвінський, В. Верховинець, С. ГулакАртемовський, А. Кос-Анатольський, В. Косенко, М. Лисенко, М. Любарський, С. Людкевич,
Н. Нижанківський, Л. Ревуцький, Ю. Рожавська, М. Скорик, М. Скорульський,
М. Степаненко, Я. Степовий, С. Шевченко та ін. Великий потенціал українського мистецтва
зосереджений у творах композиторів сучасності – С. Вакарчука, Л. Горової, Л. Дичко,
О. Злотника, В. Івасюка, М. Катричко, Ж. Колодуб, Н. Май, А. Мигай, А. Олейнікова,
М. Різоля, О. Скрипки, А. Філіпенка, М. Чембержі та інших.
Проблема формування інтересу до музики у дітей дошкільного віку висвітлюється в
ґрунтовних працях Н. Ветлугіної, О. Радинової, К. Тарасової, які є прихильниками
важливості як розвитку здібностей на основі задатків, так і музичного досвіду й середовища
для розвитку дітей та, зокрема, їхніх інтересів.
Різні проблеми особистісного, культурного, музичного розвитку дошкільників
засобами українського фольклорного і сучасного мистецтва досліджують вітчизняні
науковці: формування першооснов національної самосвідомості у дітей старшого
дошкільного віку засобами української народної музики (І. Газіна); концептуальні основи
загальної мистецької освіти (Л. Масол); вплив українських музично-хореографічних
традицій на музично-руховий розвиток старших дошкільників (А. Шевчук); розвивальні й
оздоровчі можливості музики для дошкільників (С. Нечай; І. Малашевська) тощо.
Утім формування інтересу у дітей старшого дошкільного віку до української музики
вивчалося недостатньо. Тому-то об’єктом дослідження визначено процес формування
інтересу дітей старшого дошкільного віку до музики; предметом дослідження став
мистецький досвід дітей як засіб формування інтересу до української музики.
Метою статті визначено розкрити теоретичні основи формування інтересу дітей
старшого дошкільного віку до музики, а саме з’ясувати: сутність поняття інтересу з
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психолого-педагогічних позицій загалом та до музики як складника загальної музикальності
дитини зокрема; чинники формування музичного інтересу. У дослідженні було зроблене
припущення, що новаційна форма організації ранкової зустрічі під назвою «Мистецький
досвід» матиме позитивний вплив на збагачення досвіду дітей українською музикою.
Рекомендації МОН України «Про організацію роботи з музичного виховання дітей у
дошкільних навчальних закладах» орієнтують педагогів на забезпечення гармонійного
розвиту дитини з урахуванням її індивідуальних задатків, нахилів, здібностей, культурних
потреб; на виховання в дітях життєвої мистецької активності, емоційно-ціннісного ставлення
до українського і світового музичного мистецтва, на розвиток загальної музикальності [3].
Дослідники визначають загальну музикальність як «особистісну характеристику
дитини, що є наслідком якісно своєрідного поєднання музичних здібностей, інтересів,
потреб, смаків. Музикальність дитини розвивається в процесі музичної діяльності, під
впливом музичних вражень, спілкування з музикою і дорослими, залежить від музичного
досвіду дитини» [5, с. 16]. Тож у дослідженні з’ясовувалася сутність поняття інтересу
загалом та зокрема до музики як складника загальної музикальності дитини.
Вивчення поняття інтересу з позиції психології та педагогіки дозволило встановити:
це активна пізнавальна спрямованість людини на предмет, явище або діяльність, пов’язана з
вибірковим емоційно-позитивним ставленням до об’єкту, що мотивує навчання, розвиток
вмінь і навичок, формує цінності (С. Гончаренко; В. Крутецький; В. Шапар). Загалом
інтерес – це те, що має значення, що є важливим для людини. С. Гончаренко підкреслює, що
зміст інтересу визначається умовами життя людини, а задоволення одних інтересів викликає
появу нових, більш високого рівня [1, с. 147].
Формування широкого кола позитивних інтересів, зокрема музичних, з погляду
науковців (Н. Ветлугіна; О. Радинова), залежить від музичного досвіду дитини і отриманих
музичних вражень, змісту музичної освіти (якість музичного репертуару; народна, класична,
сучасна музика тощо), системи навчальних впливів у музичній діяльності та різних формах
роботи, організованого музичного середовища у щоденній життєдіяльності дитини тощо.
Л. Виготський, сучасні дослідники надають виняткового значення взаємодії між дітьми і
освітнім середовищем, тому-то наша увага зосереджуватиметься на змінах в музичному
середовищі дитини.
Сучасні вчені, автори програм вважають, що формування стрижневих музичних
інтересів, навчання дітей музики має ґрунтуватися, насамперед, на національній, етнічній і
класичній, компоненті (І. Газіна; Г. Падалка; А. Шевчук). Беззаперечною в цьому питанні є
позиція Г. Падалки: «Забезпечення національної основи мистецької освіти передбачає
надання національній мистецькій творчості пріоритетного місця в навчальних програмах»
[4, с. 66].
Виходячи з сутності поняття інтересу та особливостей його формування, виявлено, що
формування інтересу дітей до музики та української зокрема залежить від ряду чинників:
а) музичного досвіду і вражень дитини (хаотичні, програмові; загальні, вибіркові;
епізодичні, часті, систематичні; традиційні, новаційні; важлива, не важлива українська
музика);
б) системи навчальних впливів (якість музичного репертуару в змісті освіти,
наявність українських музичних творів, музична діяльність під час занять, музика в
щоденних активностях дітей тощо);
в) музичного середовища, що оточує дитину (засоби відтворення музики,
різноманітний музичний контент, оптимальне використання протягом тижня).
В експериментальній частині дослідження саме за цими чинниками як критеріями
буде вивчатися сучасний стан мистецького досвіду дітей старшого дошкільного віку в царині
української музики.
Аналіз джерел засвідчує, що у рекомендаціях МОН України останніх років, освітніх
програмах комплексного і парціального типу для дітей дошкільного віку («Впевнений
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старт», «Дитина», «Дитяча хореографія»), навчально-методичних посібниках, що схвалені
МОН, пропонується чимало новацій, запозичених з прогресивного європейського досвіду
освіти. Так, привертається увага до запровадження соціально спрямованої активності дітей
на початку дня (ранкова зустріч, ранкове коло), та зокрема, тематичного її варіанту під
назвою «Мистецький досвід». Автор ініціативи розкриває структуру цієї форми організації
дітей: марширування по колу, інтерактивне вітання в колі, інформація про новий мистецький
досвід від кожної дитини, групова енергійна вправа/руханка неконкурентної спрямованості
[5, с. 48-49]. Пропонується хода під помірну або жваву музику. Може звучати український
марш або народна мелодія, динамічна, класична чи легка сучасна музика, що залежить від
контексту наступного заняття чи розваги. Музика може бути використана під час вітання та,
зазвичай, наприкінці – для виконання руханки.
Тому-то в дослідженні зроблене припущення, що розробка музичного репертуару з
українських творів (народні, класичні українських композиторів ХХ століття і сучасних
авторів, сучасні патріотичного звучання) для проведення новаційної форми організації
ранкової зустрічі «Мистецький досвід» матиме позитивний вплив на збагачення досвіду
дітей українською музикою та інтересів до неї. Контент творів складатимуть такі, яких немає
в розділі музичної діяльності діючих програм. Відповідно одне із завдань експериментальної
частини дослідження буде спрямовуватися на розробку методики збагачення «мистецького
досвіду» дітей 5-7 років на основі українського мистецтва, на використання потенціалу
музичних творів українських композиторів для формування інтересу до української музики.
У висновку зазначимо, що організація мистецького досвіду дітей на основі спеціально
розробленого репертуару українських музичних творів збагатить досвід дітей, розвине
інтереси дітей до української музики, позитивно вплине на розвиток загальної
музикальності. Розробка навчально-методичного забезпечення допоможе вихователям і
музичним керівникам на належному рівні реалізовувати цінності «Мистецького досвіду» як
засобу і форми впливу на розвиток інтересу дітей до української музики, що становитиме
практичне значення кваліфікаційної роботи.
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Соціальна дійсність, що швидко змінюється, викликає до впровадження в життя нові
цілі, зміст, методи і технології освіти. Це спричинило за собою і інші вимоги до педагога.
Сьогодні вчитель повинен виконувати функції не тільки викладача, наставника, вихователя,
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а й дослідника, який відкриває у своїй діяльності нові принципи, методи навчання і
виховання, об’єднує традиції з нововведеннями, строгі алгоритми і правила з творчим
пошуком, використовує нові інформаційно-комунікативні технології. Педагогічна творчість
немислимо без широкого кругозору, культури, без розвитку здібностей і устремлінь вчителя
до пошуку більш досконалих систем навчання. Як вказує В. Володько, на творчий
дослідницький характер педагогічної праці звертали увагу великі педагоги минулого: Я. А.
Коменський, І. Г. Песталоцці, А. Дістервег, К. Д. Ушинський. А. Дістверг писав, що «без
прагнення до наукової роботи вчитель елементарної школи потрапляє під владу трьох
демонів: механичности, рутинності, банальності. Він дервенеет, кам’яніє, опускається ».
К. Д. Ушинський підкреслював, що «робота педагога потребує постійного наснагу» [1, с.25].
Що ж включає в себе поняття «творча особистість педагога»?
Педагогічна творчість передбачає наявність у вчителя комплексу загальних якостей,
які характеризують будь-яку творчу особистість незалежно від роду діяльності,
ерудованості, почуття нового, здатності до аналізу і самоаналізу, гнучкості і широти
мислення, активності, волі. розвиненої уяви. Становлення творчої особистості педагога
неможливо тільки у вузьких предметно-методичних рамках, воно вимагає широкого
загальнокультурного «багажу», безперервно поповнюється і збагачується. Читати і думати
про прочитане, дивитися кінофільми і спектаклі, відвідувати картинні галереї, бачити
пам’ятні історичні місця необхідно вчителю: без цього дуже важко «знайти себе» у творчій
діяльності. Але як включити кожного вчителя в інноваційну діяльність? За твердженням Є.
Коломієць, вихід в створенні освітньої програми школи. Важливо було, щоб кожен учитель:
дав обґрунтовану характеристику загальноосвітніх і розвиваючих програм, нововведених в
зміст освіти відповідно до нових цілей; довів обґрунтованість корекції навчального плану,
що вводяться в його шкільний компонент спеціальних предметів, необхідність в зміні
системи додаткової освіти [2, с. 149]. Виходячи з цього, в школі повинні відбутися зміни в
управлінні: повинні виникнути нові форми і структури; будуть створюватися в школі
методичні служби, що представляють два простору: рефлексивне і вільний простір
самовизначення і співуправління.
В дослідженнях В. Моляко вказано, що організовуючи інноваційний процес в
початковій школі, повинні з’явитися методичні відділи: дослідно-експериментальний
(планування та узагальнення досвіду); консультативно – діагностичний (досвідчені вчителі
допомагають тим, хто почав цю роботу); відділ з проблем виховання; атестаційний відділ
(надає допомогу вчителям в проходженні атестації), організація творчих лабораторій:
додаткової освіти, правового виховання, виховання здорового способу життя [3, с. 7]. Ці
групи повинні виникати на добровільних засадах: вчителі можуть об’єднуватися, щоб
вирішувати разом конкретну проблему. Для успішної роботи сьогодні потрібно працювати в
тісній кооперації між собою: разом планувати, разом управляти, проводити взаємоконтроль,
тобто вирішувати всі в спільній роботі.
Інший простір – рефлексивне: педагогічна рада, науково-методична рада, нарада при
директорі та завуча. Це свого роду використання різних форм відстеження і коригування
проміжних і підсумкових результатів і одночасно навчання кожного вчителя. Протягом
навчального року кожен учитель повинен готуватися до цих нарад з різних питань. При
підготовці він обов’язково повинен вивчити теорію питання, дивитися, що виходить у нього і
його товаришів.
Для вчителя, на думку О. Несторенко, має велике значення громадську думку в
освітньому співтоваристві [4, с. 5]. Можна створити в школі методичний кабінет, який буде
надавати допомогу вчителю, створювати умови для підвищення професійної майстерності і
бути інформаційним центром. Тут будуть всі (по можливості) сучасні педагогічні журнали,
педагогічні новинки, варіативні підручники і програми, нормативно – правова база,
планування, аналіз і напрацювання школи за всі роки. Ось тоді у педагога з’явитися творчий
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стиль в роботі. Творчий стиль діяльності – це особливий педагогічний почерк учителя, його
індивідуальна манера роботи.
Формування творчого стилю діяльності педагога залежить від комплексу зовнішніх і
внутрішніх умов. Сформована система роботи не вирішує повністю проблеми підготовки
студента до творчої педагогічної діяльності, її необхідно вдосконалювати відповідно до
вимог шкільної реформи. Щоб впевнено підніматися по сходинках педагогічної
майстерності, вчителю не можна знеособлюється, він зобов’язаний шукати і знайти себе, свій
стиль діяльності, розкрити самобутність своєї натури. творчий підхід до справи, справжня
майстерність припускають індивідуальний стиль діяльності вчителя, в якому реалізуються
найбільш сильні сторони його особистості.
У навчальному процесі завжди своєрідно сплавлено нормативне і творче, обов’язкове
і варіативної, типове та індивідуальне. Принадність творчості – в новизні, неповторності,
індівідуалізованості рішень, оригінальності підходів і засобів.
Мабуть, немає теми більш різнобічно і ретельно дослідженою, ніж творчість. Різні
аспекти проблеми творчості вивчені російськими дослідниками і практиками і добре відомі.
Однак досліджень змісту індивідуальної творчої діяльності вчителя в школі мало. Ми
проаналізували роботи сучасних зарубіжних дослідників проблеми психології творчості. Так,
стандартні визначення творчості і його критерії розглянуті О. Савченнко [5].
Роботи В. Шапар [9] присвячені вивченню взаємозв’язку стилів творчості і
креативних продуктів цієї творчості. Т. Тихонов досліджуючи взаємозв’язок між мисленням
і творчим стилем діяльності, виділяє, що між творчістю вчителя, його мисленням, стилем
взаємодії з дітьми і готовністю до ігрової діяльності з ними [8, с.92]. Н. Теличко розглядає
залежність творчого стилю діяльності від типу особистості та досліджує впізнаваність
індивідуальних творчих стилів всередині і між доменами [7, с.190]. Однак зміст
індивідуального творчого стилю діяльності вчителя не було в цих дослідженнях предметом
детального аналізу.
Проблема творчої індивідуальності нерозривно пов’язана з формуванням
індивідуального творчого стилю діяльності. У педагогічній діяльності формується цілісна
структура особистості вчителя. Якість людини, виражене в діяльності, є стилем діяльності
цієї людини. Потреба в творчості тісно переплітається і взаємодіє з усіма формами психіки:
свідомістю, мисленням, уявою, волею, пам’яттю. На думку С. Сисоєва творчість носить
суб’єктивний характер: «стандартне визначення тільки вказує, які критерії повинні
використовуватися; воно нічого не говорить про те, хто повинен судити, і хто повинен
судити суддів. Потім виникають питання про кількість критеріїв, які слід використовувати у
визначенні творчості» [6, с. 11]. Критерії творчого розвитку особистості можна виділити на
основі аналізу продуктів діяльності цієї особистості. О. Несторенко вважає: «всі творчі
результати індивіда є виразом певної, що лежить в основі унікально структурованої
самоорганізується внутрішньої моделі світу» [4, с. 5]. Таким чином, художній образ завжди
несе в собі риси особистості творця.
У проекції на педагогічну діяльність стиль як культурна категорія сприймається
майбутнім учителем музики не тільки на рівні інтелекту, а й через музику, через слух, що
знаходить своє вираження в музичній і виконавської діяльності. У той же час внутрішній
образ стилю виступає стимулом до певних фізичних дій, які вимагають мобілізації всіх сфер
особистості: емоційної, інтелектуальної, вольової, фізичної моторики, додання їм єдиної
спрямованості, заданої смисловою структурою того чи іншого музичного стилю. Ця функція
стилю вимагає не тільки його інтеріоризації, в процесі якої створюється його внутрішній
образ, характерний для сприйняття слухача, але і його екстеріорізаціі у виконавському
процесі. Обидва дії разом складають основу розвитку виконавської музичного стилю.
Отже, пріоритет у розвитку індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності є
виконавська робота.
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Творче мислення – це процес оперування образами-ідеями, що несуть в собі елементи
спільності та індивідуальності музиканта. Система художнього і образного мислення
музиканта – його стиль. Очевидно, що проблема формування творчого стилю діяльності
взаємопов’язана з проблемою формування відповідного стилю мислення.
У чому суть професійного педагогічного мислення? Які його структура, основні
складові? Сутність педагогічного мислення полягає в двох основних функціях: по-перше, в
відображенні педагогічного процесу і, по-друге, педагогічне творчість. До основних
компонентів педагогічного мислення відносяться педагогічне мислення і музичне мислення з
визначальною педагогічною спрямованістю. Педагогічне мислення визначається як
узагальнене і системне відображення специфіки педагогічного процесу, яка визначається
практичним досвідом педагога.
Зміст уроку включає в себе різні типи спільної творчості вчителя і учня. Для спільної
творчості необхідний особливий клімат, емоційне взаємодія. На думку В. Володько «Місія
вчителя музики полягає в тому, щоб організувати навчальну діяльність так, щоб духовноморальний зміст музичних творів могло досягти душі учня» [1, с. 27]. Одним із засобів
реалізації індивідуального творчого стилю діяльності вчителя є відповідний стиль
спілкування, майстерність педагогічного мовлення або комунікації.
Таким чином, виявлені наступні змістовні компоненти індивідуального творчого
стилю педагогічної діяльності в процесі аналізу педагогічної діяльності: виконавська
виразність; стиль творчого мислення, в тому числі: рефлексія; стиль творчого спілкування,
мовні навички, педагогічне спілкування. Підкреслимо, що підготовка майбутніх вчителів
музики стає особливо актуальною, оскільки комплексний освітній процес забезпечує
формування у бакалаврів музичної освіти полікультурної педагогічної компетенцій. Ми
вважаємо, що творча реалізація майбутнього педагога-музиканта можлива і необхідна в
освітньому процесі.
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ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ В КОЛЕКТИВІ
В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
Віоріка Чернова
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н. Лунгу Л. В.
Серед сучасних світових тенденцій в системі освіти інклюзивне навчання займає
особливе місце. Поняття «інклюзія» в сучасній науці трактується по-різному. В контексті
освітнього простору інклюзію можна розглядати як механізм створення «школи для всіх»,
яка спрямована на створення взаємовигідних відносин між школою та суспільством –
відносин, заснованих на повазі до «різноманітності» учнів; як «освіта для всіх», тобто
забезпечення широкого доступу до освіти та участі в навчально-освітньому процесі всіх
членів суспільства; як принциповий підхід до розвитку освіти і суспільства, включно з
розробкою заходів, методик і політик, спрямованих на впровадження конкретних пріоритетів
і цінностей, реформування суспільної свідомості [1, с. 2]. У Європі та Україні однією з
основних проблем реалізації інклюзивної освіти є недостатня розробленість конкретних
інклюзивних технологій і методичного супроводу освітнього процесу, а також
фрагментарність уявлень про соціальні прояви і характеристики, що виникають в конкретних
умовах реалізації інклюзивного навчання.
Початкова школа як перший обов’язковий ступінь загальної освіти покликана внести
істотний внесок у вирішення завдань соціалізації дітей через формування і розвиток їх
соціальної компетентності і соціальних компетенцій. Розвиток соціальних компетенцій
включено до переліку вимог до особистісних результатів учнів, встановлених Новою
українською школою (НУШ).
Мета статті – теоретично дослідити та охарактеризувати особливості виховання та
навчання особистості дитини в колективі в умовах інклюзивного навчання. До завдань
дослідження увійшли: виділити загальні аспекти виховання та навчання особистості дитини,
розкрити особливості створення дитячого колективу в умовах інклюзивного навчання.
Нами був проведений аналіз спеціальної та методичної літератури, метою якої було
вивчити середовищні і освітні умови, а також, ступінь обізнаності педагогів і фахівців
окремої освітньої організації в області питань інклюзивної освіти. Дослідження в галузі
педагогіки колективу в нашій країні мають давню традицію. На даний період розвитку
вітчизняної педагогіки від терміну «колектив» відмовилися. Однак виявилося, що досить
чітких уявлень про виховний процес колективу не має. Незрозумілі і механізми впливу на
особистість дитини всередині дитячого колективу. Вихователі нерідко заміняють без
достатніх для того підстав впливу одного типу впливами іншого [2].
У літературі принципи колективного виховання обгрунтовані в педагогічних працях
П. Блонського, Н. Крупської, А. Луначарського, В. Сухомлинського, К. Ушинського,
С. Шацького. Центральне місце в теорії колективного виховання займають праці
найбільшого радянського педагога А. Макаренко, який розробив модель «виховного
колективу».
На початку XX століття великі педагоги П. Каптерев, Н. Пирогов, Л. Толстой,
К. Ушинський займалися вивченням організаційних умов підтримки і супроводу в групі
однолітків, атмосфери взаємодопомоги та співробітництва. Автори розглядали
безпосередньо питання формування колективу і використання його ресурсів для
гармонійного розвитку особистості. Проведений аналіз педагогічної літератури виявив
протиріччя між необхідністю розвитку дитячого колективу молодших школярів та
недостатньою розробленістю методичного забезпечення формування колективу
першокласників [3, с. 44].
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У той же час не можна не погодитися з тим, що будувати в сучасній школі виховний
процес на окремих розрізнених, епізодично проведених заходах по формуванню основ
здорового способу життя або інших напрямах – значить втратити важливі для становлення
особистості вихованця роки, втратити можливість педагогічного впливу на учнів [4, c. 128].
Головна відмінна риса виховного колективу полягає в соціальній функції виховання,
яка визначає специфіку його структури. Будь-який колектив представляє собою систему з
двох відносно незалежних колективів. До складу можуть входити вихованці – учні –
вихователі – педагоги – учні. При цьому педагогічне забезпечення виховного процесу
спрямовано на організацію виховання життєдіяльності вихованців, в яку включають їх
педагоги.
Учнівський колектив – група однолітків, пов’язана загальної (навчальної) метою і
діяльністю, що володіє загальними виборними органами, що характеризується
згуртованістю, відповідальністю, взаємозалежністю і рівністю всіх членів групи в правах і
обов’язках. Потрібно відзначити, що одним з основних умов формування колективу
першокласників є організація цілеспрямованої, систематичної і керованої діяльності
школяра, що поєднує навчальну діяльність, а також спрямованої на досягнення загальних
цілей в навчанні, спорті, суспільно-корисної праці і творчої діяльності.
Аналіз сучасної літератури і досвіду, накопиченого в деяких навчальних закладах,
показує, що оцінка успішності програми формування колективу першокласників у
навчальній діяльності здійснювалася за допомогою комплексу взаємодоповнюючих методик:
«Методика вивчення рівня розвитку дитячого колективу», анкетування учнів, вчителів.
Практика інклюзивного та інтегрованого навчання дітей з особливими освітніми потребами
(далі – ООП) як навчання дітей з особливими потребами стає все більш поширеною в системі
освіти. З одного боку, система освіти перебудовується відповідно до світових тенденцій, а з
іншого боку, суспільство не завжди готове до таких змін. Це обумовлює протиріччя інтересів
суб’єктів системи освіти. Протиріччя виникають всередині самої шкільної системи, коли
батьки націлені на досягнення високих результатів навчання дитини, інтенсивність
освітнього процесу, гонку за високими балами підсумкових атестацій та при цьому будь-яка
зміна розуміється як перешкода на цьому шляху. Саме так більшість батьків сприймають
інклюзивне і інтегроване навчання дітей з ООП [5].
Продумане здоров’язберігаюче середовище, фізкультурно-оздоровча робота в
поєднанні з виховною, сприятиме формуванню основ об’єднаного колективу. На організацію
колективу у початковій школі в умовах інклюзії мають значний вплив як педагоги, так й
батьки учнів з ООП. Діти з ООП «відрізняються» від більшості однокласників. І. Калініченко
висловлює думку, що для того, щоб відносини між ними сформувалися як прийняття і
дружба, як взаємодія «на рівних», необхідний обмін розумінням позицій і світовідчуття [3,
с. 45]. А. Колупаєва пояснює, що прийняття однолітків можна розуміти як досвід того, щоб
бути улюбленим або прийнятим членами групи однолітків, в той час як дружба може
розглядатися як досвід близьких, взаємних, діадичних відносин [6, с. 27].
Отже, виходячи з вищезазначеного матеріалу, та проведеного аналізу, можемо зробити
певні висновки. В цілому інклюзивна освіта виступає як найбільш перспективний напрям для
розширення соціального потенціалу осіб з обмеженими можливостями здоров’я, так як
дозволяє їм придбати певний пізнавальний, комунікативний, соціальний, психологічний
досвід, необхідний для успішної адаптації до існуючих життєвих умов і подальшої
діяльності в соціумі.
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ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ШВИДКО ЗМІННИХ УМОВАХ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Віра Чудакова
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник
Інститут педагогіки НАПН України
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
Особливого значення набуває актуальності та важливості вивчення і вирішення
проблеми
«науково-методичного
забезпечення
формування
компетентностей
конкурентоспроможності особистості в умовах інноваційної діяльності», над якою сьогодні
працює автор публікації [2; 3; 7; 8; 10-12].
У даній публікації нами представлено авторська комплексна система науковометодичного забезпечення формування компетентностей конкурентоспроможної особистості
в умовах інноваційної діяльності. З метою її реалізації розроблено, адаптована і впроваджена
авторська
«Психолого-організаційна
технологія
формування
компетентностей
конкурентоспроможності особистості в умовах інноваційної діяльності» (далі
«Технологія»). Вона складається з двох взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих моделей, що
відповідають діагностичного етапу дослідження (пошуковому і констатувальному) та
корекційно-розвивального (формувальному) етапу дослідження, а саме:
1. Діагностична модель експертизи компетентностей конкурентоспроможності
особистості [4; 6; 7; 8];
2. Корекційно-розвиваюча модель рефлексивно-інноваційного тренінгу, коучингу
«Сучасні психологічні технології формування компетентностей конкурентоспроможної
особистості в швидко змінних умовах інноваційної діяльності» [7-12].
«Технологія» містить основні блоки: інформаційно-смисловий, діагностичний,
аналітично-інтерпретаційний та прогностичний, і корекційно-розвивальний.
Авторська «Технологія» проходить апробацію та впровадження в закладах і установах
освіти і науки України (м. Київ, м. Одеса, м. Херсон тощо) та Республіки Узбекистан (м.
Ташкент, м. Бухара тощо). В Україні вона реалізовується в рамках наукової діяльності, та
авторської міжнародної школи і рамках освітньо-дослідницького проекту «Академія
конкурентоспроможного інноваційного лідера ПРОФІ» (засновник і керівник В. П. Чудакова,
Київ , Україна). У Республіці Узбекистан «Технологія» реалізується в рамках «Проекту
міжнародної співдружності освітніх програм В. П. Чудакової в Узбекистані» на базі закладів
вищої освіти; Ташкентський державний педагогічний університет імені Нізамі,
Національний університет Узбекистану імені М. Улугбека, Ташкенського фармацевтичному
інституті, Туринському політехнічному університеті в Ташкенті,
Розкриємо основні теми і пріоритетні можливості реалізації освітнього модуля
авторського рефлексивно-інноваційного тренінгу, коучингу (В. П. Чудакова). Розкриємо

Інновації в освітньому процесі: 173
методологія, тенденції, технології
короткий зміст корекційно-розвиваючої програми освітнього модуля авторського курсу
рефлексивно-інноваційного тренінгу (РІТ), який реалізований у форматі тренінгу для
тренерів:
«Сучасні
психологічні
технології
формування
компетентностей
конкурентоспроможності особистості в швидко мінливих умовах інноваційної діяльності».
Рефлексивно-інноваційний тренінг (РІТ) це психологічна практика, при якій
особистість переосмислює ситуацію, в якій вона знаходиться, проблеми, які вона хоче
вирішити, цілі, які вона прагне досягти через інтенсивний пошук нових шляхів і засобів
вирішення завдань, які стоять перед нею. РІТ призначене для управлінців, менеджерів,
психологів, педагогів, науково-педагогічних кадрів, студентів, учнів та батьків, вчених,
консультантів і для тих, у діяльності яких зміни і розвиток окремих людей і груп грають
істотну роль [1; 5; 9; 10].
Програма спецкурсу РІТ націлена на оволодіння певними соціально-психологічними
життєвими
компетентностями
необхідними
для
формування
компетентностей
конкурентоспроможності особистості в швидко змінних умовах інноваційної діяльності. Це
дозволяє вирішенню наступних завдань (В. Чудакова) [7; 8; 11; 12]:
– розвивати рефлексивні навички, тобто здатність аналізувати ситуацію, поведінку і
стан в цій ситуації, як членів групи так і особистості;
– опановувати вміннями адекватно сприймати себе і оточуючих, що сприяє
виробленню і коригування норм особистої поведінки і міжособистісного взаємодії;
– розвивати емоційну стійкість в складних життєвих ситуаціях і здатність до швидкої
адаптації;
– опановувати способами позбавлення від тривожних переживань, фобій, страхів і
інших психологічних травм і травмуючих спогадів;
– оволодіти методами подолання професійного стресу і синдром професійного
вигорання;
– подолання песимізму і депресії;
– опанувати технологію рішення міжособистісних суперечностей і подолання
конфліктних ситуацій;
– розвивати комунікативну компетентність; – оволодіти інструментарієм ефективної
взаємодії і взаєморозуміння з людьми
– виробити вміння протистояти маніпулятивним впливам;
– розвивати здатність гнучко реагувати на ситуацію, швидко перебудовуватися в
різних умовах і різних групах, вийти на новий рівень управління своїми станами;
– опанувати технологію створення адекватної самооцінки і впевненості в собі;
– прояснити і розвивати ціннісно-мотиваційну сферу особистості, оволодіти
технологією створення позитивної мотивації;
– оволодіти ефективними стратегіями прийняття рішень і постановки стратегічних і
тактичних цілей, і прояснити їх вплив на ефективність інноваційної діяльності;
– відкрити свою місію, яка спонукає особистість рухатися вперед і об’єднує її
переконання, вірування, цінності, дії і почуття власної гідності та надає радість
самореалізації.
Розкриємо деякі теми і пріоритетні можливості реалізації I-го освітнього модуля
рефлексивно-інноваційний тренінгу для тренерів «Сучасні психологічні технології
формування компетентностей конкурентоздатності особистості в швидкозмінних
умовах інноваційної діяльності» (у форматі тренінгу, коучингу і консультаційних сесій)
(В. Чудакова) [10-12]:
1. Формування комунікативної компетентності. Мета: оволодіння – мистецтвом
ефективної взаємодії та взаєморозуміння між людьми. (Як розпізнати хто «я» та інший для
ефективної взаємодії; як установлювати відносини довіри і співробітництва та розвити
вміння делікатно розривати контакт, коли це необхідно; як відрізнити, коли Вам говорять
правду або неправду; як почути те, що Вам сказали, і зрозуміти, про що промовчали; як
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розпізнати і протистояти маніпулюванню інших людей)
2. Формування компетентності стресостійкості та здатності до швидкої адаптації.
Мета: оволодіння технологією розвитку стресостійкості та здатності до швидкої адаптації.
(Як упоратися зі стресом і синдромом професійного вигоряння; як переформувати: страхи,
наслідки психологічних проблем, спогадів, що травмують; як позбутися почуття образи,
провини, комплексів, шкідливих звичок, міжособистісної залежності тощо).
3. Формування компетентності самоусвідомлення себе і рефлексії. Мета: оволодіння
стратегією створення адекватної самооцінки і впевненості в собі. (Як розвинути рефлексивні
навички, сформувати адекватну самооцінку, впевненість в собі та вміння здійснювати новий
можливий вибір).
4. Формування компетентності вирішення конфліктів. Мета: Оволодіння
технологією вирішення міжособистісних протиріч і конфліктних ситуацій. (Як розпізнати і
переформувати в собі фактори, що провокують, за рахунок чого відбуваються
міжособистісні протиріччя і конфлікти; набути навичок розуміння, що саме необхідно Вам
зробити, щоб урегулювати відносини як мінімум до нейтральних).
5. Формування компетентності постановки та досягнення стратегічних та тактичних
цілей (цілепокладання). Мета: оволодіння ефективними стратегіями постановки і
досягнення цілей. (Які умови необхідно виконати, щоб досягти запланованого результату
(цілі); як зрозуміти, за рахунок чого ви раніше не досягали результату; пізнати, які параметри
і критерії необхідні, щоб правильно сформулювати мету; як сформувати підсвідому
готовність до досягнення цілей; опанувати стратегією постановки і досягнення стратегічних
та тактичних цілей) .
6. Формування компетентності самодіагностики. Мета: пізнати теорію й оволодіти
практикою самодіагностики характеристичних особливостей особистості, та набуття навичок
усунення виявлених проблем (за розробленням Центру підготовки космонавтів).
(Визначення потенціалу людини, виявлення «сильних» і «слабких» сторін особистості;
виявлення і розуміння причин міжособистісних суперечностей і конфліктних ситуацій;
вироблення власної стратегії поведінки щодо вирішення виявлених проблем та врегулювання
відносин).
Отже, впровадження у освітню практику «Психолого-організаційної технології
формування компетентностей конкурентоспроможності особистості в умовах інноваційної
діяльності» стає дієвим психологічним діагностичним і корекційно-розвивальним ресурсом
формування життєвих компетентностей конкурентоздатності особистості в швидкозмінних
умовах інноваційної діяльності.
Література
1. Величко В. В., Максименко С. Д., Чудакова В. П. (2016) Психологічне та професійне
(юридичне) забезпечення – головний ресурс ефективності професійної діяльності
працівників Національного центрального бюро Інтерполу в Україні: стратегії, моделі,
технології: Навч.-метод. посібник. Київ: ТОВ «Інформаційні системи». 87 с.
2. Закон
України
«Про
освіту»
від
05.09.2017 № 2145-VIII.
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
3. Концепції «Нова українська школа. URL: http://osvita.ua/school/reform/54276/
4. Курбанов И. Х. Исследование инновационной компетентности представителей
сферы здравоохранения за методикой «экспресс диагностика инновационности» (В. П.
Чудакова). Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання в освіті: теоретичний і
практичний аспекти: Зб. наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної
конференції (м. Київ, 4 листопада 2019 р.), м. Київ. Ін-т педагогіки НАПН України. Київ: Пед.
думка, 2019. 484 с.
5. Максименко С. Д. (2003) Методологія психологічної експертизи «Державних

Інновації в освітньому процесі: 175
методологія, тенденції, технології
стандартів базової і повної середньої освіти». Директор, ліцею, гімназії. № 2. С. 13-16.
6. Скалозуб А. А. (2019) Психодіагностика «інноваційності» працівників
правоохоронних органів за методикою «Експрес діагностика «інноваційності» (В. Чудакова).
Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання в освіті: теоретичний і практичний
аспекти: зб. наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (м.
Київ, 4 листопада 2019 р.), м. Київ: Ін-т педагогіки НАПН України. Київ : Пед думка. 484 с.
7. Чудакова В. П. Интеграция диагностических и коррекционно-развивающих методов
формирования
компетентностей
конкурентоспособности
личности
в
условиях
инновационной деятельности. Вестник интегративной психологи: журнал для психологов.
Бухара: Бухарский государственный университет. 2020. Выпуск 20. с. 180. С. 169-172 (ВАК
Узбекистан). ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3801-6545
8. Чудакова В. П. (2020) Развитие профессиональной компетенции основы,
формирования
компетентностей
конкурентоспособности
личности
в
условиях
инновационной деятельности. Замонавий таьлимда касбий тафаккурни ўстиришда
педагогик мулоқотнинг долзарб масалалари [Матн]: халқаро ташкилотлар иштирокида
Республика миқёсидаги илмий-амалий конференцияси материаллари, 24-25 апрель 2020 й.
тўпловчи Г. Н. Қурбонова. Бухоро: «Sadriddin Salim Buxoriy» Durdona nashriyoti. 336 б. С. 4247. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3801-6545
9. Чудакова В. П., Баратов Ш. Р., Чупров Л. Ф., Шарипов Ш. С. (2019)
Психологическое обеспечение образовательного процесса: психологическая служба в школе
− создание, современное состояние и перспективы. Освіта та розвиток обдарованої
особистості : щоквартальний науково-методичний журнал. Київ: Інститут обдарованої
дитини НАПН України. № 2 (73). С. 39–46 DOI: https://doi.org/10.32405/2309-3935-20192(73)-39-46 URL: http://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2019/2/8.pdf
10. Chudakova V. (Vira Chudakova). (2020) Resources Development Of The Competences
Of Personality Competitiveness In Terms Of Innovative Activities. Professional competencies and
educational innovations in the knowledge economy: collective monograph / Editors Lyubomira
Popova, Mariana Petrova. Veliko Tarnovo, Bulgaria: Publishing House ACCESS PRESS. 532 p. P.
473 485.
11. Chudakova V. P. (2020) Psychological tools for the examination and correction of the
formation of innovative competence, a component of individual competitiveness in the conditions
of innovative activity. The 6th International scientific and practical conference “Scientific
achievements of modern society” (February 5-7, 2020) Cognum Publishing House, Liverpool,
United
Kingdom.
P.
1341-1351.
URL: http://sci-conf.com.ua/wpcontent/uploads/2020/02/scientific-achievements-of-modern-society-5-7.02.20.pdf
12. Chudakova V.P. Chudakova (2020) Methods of examination and correction of the
formation of innovativeness, competence of a person’s competitiveness in the conditions of
innovative activity. Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 6th
International scientific and practical conference. Publishing House «ACCENT». Sofia, Bulgaria. p.
P
975-984.
URL: http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/topical-issues-of-thedevelopment-of-modern-science_12-14.02.2020.pdf

176 Інновації в освітньому процесі:
методологія, тенденції, технології
ОСОБЕННОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТРИАДЫ МЕТОДИК
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Чупров Леонид Федорович,
кандидат психологических наук,
главный редактор и учредитель научного журнала
ЭНЖ «PEM: Psychology.Educology. Medicine»;
г. Черногорск, Республика Хакасия
Чудакова Вера Петровна,
кандидат психологических наук
старший научный сотрудник
Институт педагогики Национальной академии педагогических наук Украины
Институт психологии имени Г. С. Костюка
Национальной академии педагогических наук Украины
м. Київ, Україна
Вопрос психологической диагностики умственного развития школьников, как основы
коррекционно-развивающей работы с ними, всегда был и остается актуальным и поныне. В
этом году исполняется тридцать лет создания батареи «Психодиагностический комплекс
методик» для диагностики умственного развития младших школьников [2].
Психологическая диагностика – то направление в практической психологии, которое
стало интенсивно развиваться с первых шагов психологической службы, поскольку это был
ее запрос на разработку необходимого психологического обеспечения для диагностического
процесса. К.М. Гуревич определяет эту область современной прикладной психологии как
«дисциплину» о методах классификации и ранжирования людей по психологическим и
психофизиологическим признакам» [1, с. 23; 12; 13; 14].
Для практического применения психологической диагностики, естественно, требуется
решение ряда фундаментальных вопросов: теории, методологии психодиагностики,
разработки и надежности инструментария конкретного психологического исследования. Как
отмечает И.С. Якиманская: «Проблема создания надежных методов диагностики не только
теоретически значима. От правильной ее разработки зависит решение многих практических
вопросов. Выделение критериев интеллектуального развития и создание адекватных методик
необходимодля сравнения и оценки различных экспериментальных программ обучения.
Очень важно определить наиболее оптимальные пути обучения и развития учащихся. Особо
остро стоит сейчас задача установления психологических причин неуспеваемости, способов
ее преодоления, диагностирования ее различных проявлений и форм. Необходимо создавать
методики, позволяющие изучать нормальных детей, детей с повышенной или пониженной
обучаемостью, с задержками в психическом развитии, на основе обоснованного и
тщательного анализа структуры их учебной, деятельности. Все эти (и многие другие) задачи
не могут быть успешно решены без серьезной и ответственной работы по созданию
психодиагностических методик и их апробации» (И.С. Якиманская, 1981) [11, с. 215-216].
Перед психологами, работающими в области психодиагностики, перед практическими
школьными психологами стоит задача диагностики уровней психического развития ребенка,
контроля возрастной динамики этого развития, дифференциальной диагностики различных
психических состояний и нарушений развития. Специальные тесты могут быть полезны для
выбора путей целенаправленного развития с использованием различных методов
психологической коррекции или стимуляции.
Целью данной публикации есть освещение«Психодиагностического комплекса методик
для исследования структуры интеллектуального развития младших школьников (ПДКТриада)», которая была разработана и апробирована известными ученными - авторами: Л.И.
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Переслени, Е.М. Мастюковой, Л.Ф. Чупровым и М.С. Певзнер. Впервые эта методика была
опубликован как учебно-методическое пособие в 1990 году под названием
«Психодиагностический комплекс методик для определения уровня умственного развития
младших школьников» (ПДК) [2]. Названный комплекс нещадно тиражировался и
претерпевал изменения, а также приобретал близких и дальних «родственников».
Тогда авторы не предполагали, что пройдет всего несколько лет, и оно станет
своеобразным бестселлером, активно воспроизводимым разного рода справочниками,
учебно-методическими комплексами, пособиями и т.п.
Представленный комплекс методик, позволяет во взаимосвязи исследовать процессы
вероятностного прогнозирования, особенностей произвольного внимания, памяти, уровень
развития невербального и вербального мышления (Л.И. Переслени, Е.М. Мастюкова, Л.Ф.
Чупров, 1988, 1990) [2; 4].
Комплекс постоянно дорабатывался с целью практического его
применения,
апробации на межрегиональных выборках проблемных детей [9]. В результате было
подготовлено одноименное практическое пособие [3; 7], где рассматривается теоретический,
методический и диагностический материал по использованию в практической работе
«Психодиагностического комплекса» методик.ПДК целесообразно применять в работе
школьной психологической службы, а также в практике работы медико-психологопедагогических комиссий/консультаций (ПМПК) по отбору детей в специальные
школы/классы. Пособие предназначается для преподавателей и студентов психологических
специальностей, практических психологов, членов медико-педагогических комиссий,
детских врачей-психиатров. В пособии описаны: а) набор психодиагностических методик
(«Психодиагностический комплекс» -ПДК), отвечающий этим требованиям, разработанный
и апробированный авторами (Л.И. Переслени, Е.М. Мастюковой, Л.Ф. Чупровым); б)
клинико-психологические особенности детей с ЗПР; в) основные требования к работе с ПДК;
г) результаты клинико-психологического исследования, полученные при его применении с
целью установления причин неуспеваемости учащихся 1 - 2 классов (исследование
проведено совместно с М.С. Певзнер) [8].
Разносторонний анализ получаемых при использовании психодиагностического
комплекса данных дает возможность специалистам (психологу и психиатру) более
объективно диагностировать отклонения в умственном развитии, выявить психологическую
структуру интеллектуального дефекта, что необходимо для дифференциальной диагностики
нормы, ЗПР и олигофрении. Результаты обследования могут быть полезны учителю
начальных классов для определения путей коррекции отклонений в психическом развитии
ребенка, основных направлений работы по профилактике неуспеваемости младшего
школьника. В то же время, следует акцентировать внимание на следующем:
1. Отдельно взятая методика не позволяет достоверно отграничить, норму от ЗПР, ЗПР
от олигофрении. Это можно сделать лишь на основе применения комплекса методик, в
данном случае, используя все три методики ПДК.
2. ПДК в описываемом виде, ориентирован на обследование детей определенного
возраста и вне этих возрастных границ его использование нецелесообразно.
3. Поскольку, психологические данные - это лишь метод необходимой, но
вспомогательной диагностики, то лишь квалифицированное клиническое обследование,
проведенное врачом-психиатром (или психоневрологом) с обязательным анализом
анамнестических, неврологических и психопатологических данных, может решить вопрос
объективной диагностики наличия или отсутствия нарушений в психическом развитии
ребенка.
4. Для установления причины отставания в развитии и неуспеваемости младшего
школьника
необходимо
клинико-физиологическое
обследование
и
тщательное
педагогическое изучение ребенка, включающее анализ данных педагогических
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характеристик, изучение продуктов учебной деятельности учащегося (письменные работы,
рисунки), объема знаний и навыков, выявление реальных учебных затруднений [5; 10].
Приведенная в приложении практического пособия форма «Вопросникахарактеристики», разработанная совместно с М.С. Певзнер, может быть использована
учителем начальных классов в качестве образца для написания характеристики на
неуспевающего младшего школьника для врача-психиатра и для психолого-медикопедагогической комиссии, а также в качестве стандартного бланка формализованной
характеристики.
В состав набора, позволяющего установить наличие и выраженность интеллектуальных
дефектов, как показывает анализ литературных данных, целесообразно включать методики,
выявляющие уровень развития наглядно-образного и словесно-логического мышления, а
также методики, направленные на исследование нарушения произвольной регуляции
деятельности. Кроме того, результатом применения психодиагностических методик должны
быть данные, легко соотносимые с клиническими, позволяющие намечать психологически
обоснованные пути коррекционно-развивающей работы, а также объем и характер лечебной
помощи.
Перечисленным выше требованиям удовлетворяет психодиагностический комплекс
(ПДК) методик, который может быть использован при первичном обследовании детей 6,5 10 лет с трудностями усвоения программы общеобразовательной школы. Схематически
структура ПДК включает три методики:
- методика исследования особенностей прогностической деятельности («Угадайка»),
созданная Л.И. Переслени и В.Л. Подобедом (1982) и в дальнейшем доработанная авторами
совместно с Л.Ф. Чупровым;
- цветные прогрессивные матрицы Дж. К. Равенав модификации Т.В. Розановой (1978);
- методика диагностики словесно-логического мышления «Словесные субтесты» (по
Л.И. Переслени, Е.М. Мастюковой, Л.Ф. Чупрову, 1988). Первоначально она была
сконструирована Э.Ф. Замбацявичене (1984) по принципу, использованному Р. Амтхауэром
для первых четырех вербальных субтестов из его теста структуры интеллекта. Методика
модифицирована Л.И. Переслени и Е.М. Мастюковой (1986), и экспериментально проверена
(Л.И, Переслени, Е.М. Мастюкова, Л.Ф. Чупров, 1989; Л.И. Переслени, Л.Ф. Чупров, 1989;
Л.Ф. Чупров, 1987; 1988) на репрезентативной выборке младших школьников [2; 3; 4; 6].
Анализ эмпирических данных результатов исследования умственного развития
младших школьников, получаемых с помощью рассматриваемых методик при
сопоставлении с клиническими данными, дает возможность установить наличие или
отсутствие интеллектуальных отклонений, их характер и выраженность, особенности
регуляции произвольных форм деятельности и определить ведущий фактор в структуре
дефекта при его наличии [4; 9; 10].
В настоящее время ПДК широко используется не только в России, но и в работе ПМПК
в Украине (См.: Обухівська А.Г. Діяльність психолого-медико-педагогічних консультацій в
умовах інтеграції дітей з особливими освітніми потребами – Електрон. дані. – Київ,
Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2013. – 1 електрон. опт. диск
(CD-ROM), 12 см. ISBN 978-617-7118-06-9).
Формирование компетентности использования комплексной психологической
диагностики умственного развития младших школьников, является основой коррекционноразвивающей работы с ними.
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ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНСИЛИУМ
В ШКОЛЕ
Феруз Шадиев
воспитатель спец.школы №123 г. Бухары
Райно Раджабова
студентка ІІ-курса факультета дошкольного образования
Бухарского государственного университета
Научный руководитель – доц. Джалилов З.Б.
Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК) – это одна из форм
взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся не только для
психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, но и с целью создания
особых условий реализации образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Согласно положению о государственных специализированных образовательных
учреждениях (школах, школах-интернатах) для детей с отклонениями в физическом или
психическом развитии – специализированными образовательные учреждения являются
учебно-воспитательными, коррекционными и лечебно-оздоровительными учреждениями и
создаются в целях оказания помощи детям с различными отклонениями в физическом или
психическом развитии в получении ими общего среднего образования и воспитания в
соответствии с их познавательными возможностями, создания для этого необходимых
условий, содействия им в социальной адаптации и интеграции в обществе, а также помощи
семьям из социально уязвимых слоев в воспитании и обучении детей [5].
Основными задачами специализированных образовательных учреждений являются:
обеспечение
образовательного
уровня
в
соответствии
с
государственными
образовательными стандартами общего среднего образования и разработанными на их
основе образовательными требованиями специального образования (для умственно отсталых
детей), утверждаемыми Министерством народного образования Республики Узбекистан;
организация дифференцированного и индивидуального обучения в системе личностно
ориентированного, социально направленного образовательного процесса с целью
оптимального развития учащихся; воспитание личности через формирование оптимальной
модели поведения в личной, семейной, общественной и трудовой жизни; подготовка
учащихся к обучению в общеобразовательных учреждениях в условиях инклюзивного
(интегрированного) образования; создание необходимой коррекционно-развивающей
образовательной среды для социально-эмоционального развития учащихся, формирования
их жизненной способности; организация систематического наблюдения за развитием
психических функций и состоянием здоровья учащихся в процессе обучения и воспитания.
А основной задачей ПМПК являются:
Выявить детей «группы риска».
Проанализировать
качественный
и
количественный
состав
детей
с
признаками дезадаптации, неусваивающих и слабоусваивающих по программе.
Определить
психолого-медико-педагогическое
сопровождение
учащихся
с
трудностями адаптации.
Определить специальный образовательный маршрут ребёнка.
Отследить динамику развития ребёнка в процессе реализации индивидуальной
коррекционно-развивающей программы, внести необходимые изменения в эту программу.
Решение вопроса о необходимости принятия адекватных экстренных мер по
выявленным обстоятельствам, а также внесение изменений в индивидуальные
коррекционно-развивающие программы при их неэффективности.
Перечисленные задачи консилиума являются основными, но на наш взгляд одна из
важных задач деятельности психолого-медико-педагогических консилиумов это
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предупреждение не успешности обучающихся. Как правило, учебная неуспешность и
дезадаптация ярче проявляется в периоды детских и подростковых кризисов, к которым
относятся: поступление в первый класс, переход из начальной школы в среднюю, и
подростковый кризис. Эти периоды часто сопровождаются спадом учебной деятельности,
дисциплинарными сложностями, ростом случаев психосоматических заболеваний. Наличие
большого числа многоплановых психолого-педагогических проблем связано не только с
недостатками в работе педагогических коллективов школ. Гораздо более сильными
факторами чаще являются ослабленное здоровье и семейно-бытовые сложности, которые
сказываются на снижении учебной мотивации, и, как следствие, на трудности в усвоении
школьной программы. Чтобы получить более полную информацию об ученике, необходимо
провести медицинскую, социально-психологическую и педагогическую диагностику и
рассмотреть в комплексе соответствующие данные специалистов.
Несмотря на то, что чётко определены основные задачи, хотелось бы обозначить такие
внутренние задачи консилиума как: формирование единой (с методологической точки
зрения) системы анализа состояния ребенка на основе профессиональных моделей анализа
(логопеда, дефектолога, психолога, педагога, врача); применение наиболее удобной для всех
специалистов «рабочей» типологии вариантов отклоняющегося развития; выработка
«единого языка» и технологий междисциплинарного взаимодействия; понимание «видения»
ребенка другим специалистом; умение работать в команде; повышение профессиональной
компетенции каждого за счет расширения знаний в смежных областях; формирование
толерантности к мнению другого.
Школьные ПМПК призваны своевременно выявлять существующие проблемы и
намечать пути преодоления негативного влияния внешних факторов на успешность
обучения. Существуют принципы деятельности ПМПК, определяющие её успешность, а
именно:
принцип семейной центрированности;
принцип партнёрства;
принцип междисциплинарного взаимодействия;
принцип добровольности;
принцип открытости;
принцип конфиденциальности;
принцип уважения личности ребёнка;
принцип уважения к личности родителя;
принцип профессиональной ответственности;
принцип информированного консультирования.
Приказом по образовательному учреждению о создании ПМПК и утверждении членов
консилиума общее руководство возлагается на руководителя учреждения, председателем
консилиума назначается только заместитель руководителя по учебной работе. В состав
консилиума входят все профильные специалисты учреждения, а также медицинский
работник.
Для более точного оценивания состояния развития ребёнка творческой группой
учреждения определяются основные области деятельности каждого специалиста
консилиума.
Таким образом, подводя итог можно сказать, что в рамках консилиума происходит
разработка и планирование единой психолого-педагогической стратегии сопровождения
обучающихся в процессе обучения.
Консилиум позволяет объединить информацию об отдельных составляющих
школьного статуса ребёнка, которой владеют педагоги, специалисты и на основе целостного
видения ученика, с учётом данных о прошлом состоянии здоровья, обучения, разработать и
реализовать общую линию его дальнейшего обучения и развития.
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Консилиум помогает избежать субъективизма в оценке возможностей отдельных
учащихся, позволяет объективно их оценить и построить совместную программу действий,
направленную на развитие определённых качеств или на устранение выявленных трудностей
и недостатков.
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ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ
Дилором Юлдашева
кандидат педагогических наук,доцент
Бухарский Государственный университет (Узбекистан)
Вопрос методологии преподавания, который неоднократно анализировался в
педагогической литературе, столь же стар, как и содержание образования [1; 4; 6; 7].
Например, И. Лернер в своем исследовании развития навыков творческого мышления у
студентов ставит вопрос: «Развивается ли мышление с приобретением знаний?», А ответ –
«Нет» [5]. Если в цепи знаний нет взаимосвязи, связей, причинно-следственных связей, она
не может дать человеку идеи, то есть педагога. Существует множество различных способов,
способов и средств получения знаний, передачи знаний слушателю, передачи навыков,
навыков, привычек и формирования их характера.
Метод – это способ осуществления деятельности, который приводит к достижению
намеченной цели, то есть метод достижения цели. Метод представляет собой инструмент,
механизм для систематического выполнения когнитивного процесса человека или для
фактического изменения объекта. Метод фактически основан на человеческой деятельности.
Основное содержание методов действия – это прежде всего те, которые проверены на
практике, такие как научные исследования, знания, теория и образование. Цель, достигаемая
с помощью модальностей действий, служит способом создания следующей цели, или
основной цели, или определения содержания и практики.
Если правильные режимы работы верны, желаемый результат, может быть, достигнут
с полной уверенностью. На сегодняшний день человечество накопило богатое сокровище
способов ведения дел. Тем не менее, наука и технология требуют постоянного развития и
совершенствования культуры, новых возможностей, новых способов обучения и доведения
их до учащихся. Это, конечно, напрямую связано с образовательным процессом.
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Знания, навыки и привычки, которые учащийся должен освоить и развить, все
преподаются по-разному. Методы обучения являются формой теоретического и
практического изучения учебного материала, в котором важна учебная и практическая
деятельность.
Правильный выбор методов обучения в процессе обучения обеспечивает четкую
реализацию целей образования, воспитания и развития. Правильный выбор методов
обучения зависит от общих и конкретных целей образовательного процесса. Точность цели
образования и ее отношение к периоду образования гарантирует, что образовательный
результат соответствует социальным потребностям общества. Такое соответствие между
целью и содержанием образования создает возможность для правильного выбора методов
обучения и создает целый процесс для координации учебной и воспитательной деятельности.
Методы обучения должны быть научными, ориентированными на обучение
обучающегося, с главной целью которого является реализация процесса обучения,
согласование с психолого-педагогическими возможностями развития ученика, его
популярности и укрепление учебного материала. и должны быть обновлены и обновлены в
зависимости от предмета. Каждый из используемых методов, таких как визуальное
сравнение, анализ, синтез, абстрактное обнаружение, индукция и дедукция и т. д. Обычно
используется для всех предметных областей. В настоящее время многие учебные предметы
не только отражают определенный аспект реальности, но и, для определенной цели,
внедряют эту реальность в сознание учащегося, помогая ему развивать новые навыки и
знания и интегрировать его в свою независимую жизнь и работу. Будем готовить кадров. Это
требует постоянного совершенствования когнитивных методов, особенно методов обучения.
Поскольку преподавание является формой учебного контента, педагогическая
(дидактическая) литература подвергается тщательному анализу как при обсуждении
учебного контента, так и при обучении в классе, а также в методологических разработках и
рекомендациях. Ясно, что дидактический процесс, воспитание ребенка, приобретение
навыков и умений в творческой деятельности, различные способы и средства превращения
независимости, предпринимательства и творческого подхода в каждый аспект его или ее
характера – привычки и характер. требует использования инструментов. Стоит помнить, что
А. С. Макаренко сказал: «Я почувствовал себя учителем только после того, как научился
говорить« Иди сюда! »72 способами».
Действительно, учение никогда не может быть универсальным, универсальным,
твердым, твердым или единым. Ясно, что учитель может достичь своей цели только в том
случае, если он выберет соответствующие условия и методы, подходящие для человека, в
зависимости от обстоятельств, конкретной ситуации, возраста, опыта и особенностей
развития учащихся. Поэтому Ю. Б. Бабанский и М. М. Пошник твердо отвечают «Нет»
относительно того, был ли наиболее эффективный метод обучения использован в
методических рекомендациях и разработках, написанных для прохождения определенной
темы [2].
Эти рекомендации и разработки лишены практики и конкретных условий, в которых
работает учитель. Следовательно, это может быть не самый эффективный способ.
«Самый эффективный способ» – это творческий метод, который преподаватель
выбирает из множества способов и средств (образования и влияния) для достижения
конкретной цели в том же контексте и темы (Ю. Б. Бабанский и М. М. Пошник). Здесь
инвариантность не уникальна.
Хотя невозможно привести образовательный метод к инварианту, дидактика
объединяет его основные формы в определенные типы и типы: вскоре О. Розиков,
М. Махмудова, Б. Азизов, С. Агаев. И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин являются основными
типами ограничивающих методов (устные, повествовательные, интервью), визуальные,
решения проблем, самостоятельной работы, дидактических игр и практики. В своих
конкретных исследованиях по этой теме, М. Н. Скаткин является воспроизводимым
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иллюстративным примером методов обучения. (воспроизводимый, объяснительно –
иллюстративность),
проблемный
(исследовательский)
и
исследовательский
(исследовательский), и каждый из них имеет определенную цель и никогда не может быть
строгим и абсолютным для всех ситуаций. они говорят. Это означает, что метод обучения
никогда не может быть единственным. Хотя он подбирается индивидуально для каждого
типа образования (темы), уровня образования, в зависимости от характера предмета, уровня
учителя и ученика, условий образования и многих других ситуаций. Тип образования,
который неразрывно связан с целью образования, может иметь общий, общий и общий
взгляд на конкретный предмет. Например, если целью образования является разработка
образованного человека, ретроспективные методы и дедуктивное образование, несомненно,
приведут к такой подготовке, как того требуют образовательные цели. Если образование
направлено на развитие предпринимательского мышления, предпринимательством следует
руководствоваться проблемным обучением и индуктивным обучением. Метод обучения
требует знаний и навыков, на основе которых ученик создает ученика-учителя и
взаимодействует с ним. При этом мы должны сосредоточиться на двух разных подходах к
отношениям между учеником и педагогом.
Первое состоит в том, что учащийся обращается с определенным количеством знаний,
а педагог рассматривает предмет как предмет учебного процесса. Этот подход требует
использования метода дедукции, то есть основанного на правилах анализа, подхода здравого
смысла к образованию – способа обучения. Объект, преподаватель, в серии дидактических
работ по обучению в дидактических трудах нескольких ученых – И. Лернера,
А. М. Матюшкина, М. Махмудова, А. В. Занкова, Ю. В. Сенько, В. П. Паламарчука,
Н. Ф. Тализина и других рассматривается как предмет [1; 2; 5; 6; 7]. Методическая
организация учебного дедуктивного и репродуктивного методов, общеизвестно, является
лидером многолетнего образования.
Второе направление – ученик как субъект учебного процесса и ученик как
организатор процесса. Поэтому учебный процесс (урок) обычно выполняется учеником.
Здесь используется когнитивно-прагматический (индуктивный) метод, то есть наблюдение и
анализ принципа права, приватности – формирования знаний.
Здесь мы должны остановиться на термине индуктивное обучение, которого нет в
дидактической литературе, в серии методов обучения, которые стали популярными в
узбекской дидактике с момента обретения независимости. Действительно, в серии методов
обучения нет образовательного метода, называемого индуктивным термином. Индукция –
индуктивность (феномен → закон) по своей сути философская и логическая, и, как правило,
является проявлением знания, умственной практики и противоположна методу дедукции
(легитимность → событие). Как метод преподавания в индукционной / индуктивной
дидактической литературе, он впервые использовался в узбекской дидактике в программе на
родном языке для первых обсуждений Х. Нигматова и А. Гулямова [8]. Суть метода
обучения, используемого в этой программе – это когнитивно-прагматический (или
полностью сознательный, словесный, когнитивно-прагматический) метод, который в то
время широко использовался в западной дидактике и психологии. Однако, как позже
признают авторы, они были в то время и когнитивизмом, и прагматизмом как вредной
буржуазной наукой в советской дидактике, а философия – как способ воспитания сознаний с
индивидуалистическими интересами. Они не назвали метод должным образом, и сохранили
метод и заменили термин на индукцию, которая является одним из способов получения
знаний и которая является фундаментальной для этого метода обучения. Исходя из этого,
этот термин стал популярным в узбекской дидактике без необходимости дальнейшего
обновления. В частности, учитывая тот факт, что термин «индуктивное обучение»,
популярный в узбекской дидактике, сильно отличается от термина «когнитивизм», который
используется и практикуется на западе, главным образом в психологии, в настоящее время
его нельзя заменить – термин в узбекской дидактике. Он приобрел особый смысл и больше
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не нуждается в обновлении. После такого краткого отступления мы продолжим наш
образовательный подход.
Как мы уже упоминали, методика обучения – это, в основном, учащийся, который
активно участвует в индуктивной учебной деятельности. На этих занятиях студенты смогут
самостоятельно анализировать материал, обобщать и обобщать результаты с руководителем,
а также применять, тестировать и изучать полученную общность. решить свои проблемы.
Основная задача учителя в этом процессе – «дать ученикам способность мыслить
самостоятельно» [3].
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