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Оксана Баштовенко  

Измаильский государственный гуманитарный университет, Украина 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ВУЗЕ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Система знаний относительно формирования функциональных систем; понимание 

ценности физической культуры в обеспечении сохранения здоровья; формирование 

знаний в области методик современных оздоровительных систем и практик; объективная 

оценка зависимости здоровья от занятий физической культурой; позитивное отношения к 

физической культуре; физическая подготовленность, физическое развитие и 

профессиональное здоровье – должны обеспечиваться существующей системой 

физического воспитания студентов в высшей школе.  

Студенческая молодежь не обладает необходимыми знаниями, чтобы осознанно и 

грамотно управлять своим здоровьем и физическим состоянием. 

 Адаптация студентов к интеллектуальным, физическим и нервно-психическим нагрузкам 

становится актуальной проблемой, требующей серьезного решения на протяжении всех 

лет обучения [2, 3]. В последние годы наблюдается серьезное ухудшение состояния 

здоровья студенческой молодежи[1, 4]. 

Повышение информативности, научности, использование инновационных 

направлений в вузовской подготовке по физическому воспитанию – необходимое и 

важнейшее условие направленности на здоровый образ жизни, ибо физическая деградация 

населения – одна из основных причин де популяционных процессов в Украине.  

Раскрыть психофизиологические механизмы положительных изменений, 

возникающие под влиянием физической нагрузки, научно обосновать положительные 

изменения, сформировать сознательную направленность на здоровый образ жизни 

средствами физической культуры – вот основная задача Вузов по решению данной 

проблемы. 

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и практических 

рекомендациях к инновационному подходу в физической подготовке, оптимизации 

процесса обучения в вузе, повышения уровня здоровья студентов, формированием 

направленности на здоровый образ жизни. 

На основе анализа научно-методической литературы; данных социальных 

опросов, тестирования вузов, мониторинга медицинского осмотра и посещаемости 

факультативных занятий студентов, сделать заключение о состоянии вопроса 

формирования направленности студентов на здоровый образ жизни  и о факторах, 

влияющих на него.  

Формирование здорового образа жизни является главным рычагом первичной 

профилактики в укреплении здоровья населения. Изменение стиля и уклада жизни, его 

оздоровление, использование гигиенических знаний в борьбе с вредными привычками, 

гиподинамией и преодолением неблагоприятных сторон, связанных с жизненными 

ситуациями методами физической культуры – самый действенный механизм в решении 

этой задачи.  

Далеко не все студенты имеют верное представление о здоровом образе жизни, не 

понимают важности его составляющих, считая, что лишь только отказ от большинства 

вредных привычек способен дать положительный результат. Основными элементами 
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здорового образа жизни, по мнению студентов 1-2 курсов, выступают: отказ от вредных 

привычек, соблюдение режима труда и отдыха. Занятия физической культурой занимают 

лишь четвертое место (Рис.1). 

Наши исследования показывают, что у 55% студентов 2 курса, 53% студентов 3 

курса, 45% студентов 1 курса первое место в ряду ценностей принадлежит здоровью, в то 

время как среди студентов-4 курса таких лиц только 33,3% (т.е. лишь каждый третий 

считает здоровье самой большой ценностью в жизни) [5]. 

Недостаточная личностная ориентация и мотивация к физической культуре 

способна снижать результативность и физических, и профессионально значимых качеств 

личности, в результате чего у подавляющего большинства студентов обнаруживается 

низкий уровень отношения к своему здоровью, здоровому образу жизни [1]. 

На протяжении периода обучения с первого по третий курс увеличивается 

количество студентов в специальных медицинских группах (с 45% до 60%). 

Планирование занятий физической культурой в факультативной форме  усиливает 

негативный эффект. Свободное посещение, отсутствие зачетного контроля, приводит к 

низкой посещаемости занятий и снижению приоритета компонента физической культуры 

в сохранении здоровья.  

 Наши исследования показывают, что студенты не понимают важности физической 

нагрузки для сохранения собственного здоровья. Наибольшее значение занятий спортом 

для них это самоутверждение в обществе, а это, как было сказано выше, лишь 

опосредованная мотивация. Непосредственная же, побуждающая человека заниматься 

спортом, обеспечивается только спортивным удовлетворением, вызываемым самой 

спортивной деятельностью и успехами, достигаемыми в ней [1,5]. 

 Важным является формирование знаний о функциональных изменениях, 

происходящих в организме под влиянием физических упражнений, представление о 

сложной биологической реакции, сопровождающейся глубокими биохимическими 

сдвигами. В ответ на сигнал о необходимости выполнения мышечной работы нейрогенное 

звено управления включает двигательную реакцию и вызывает мобилизацию 

кровообращения, дыхания и других компонентов функциональной системы организма. 

Одновременно происходит активация гормонального звена. Эта стресс-реализующая 

система обеспечивает возникновение неспецифической стресс-реакции организма и 

потенцирует мобилизацию и работу органов и тканей функциональной системы на 

клеточном и молекулярном уровнях [6].  

Понятие физической культуры, кроме двигательной активности должно включать 

такие компоненты как закаливание, правильное дыхание, рациональное питание, режим 

труда и отдыха, массаж. Именно в этом инновационном аспекте – физическая культура –

образ жизни – первооснова в формировании здорового поколения.  Без систематических  

теоретических знаний и понимания роли физической нагрузки для организма, 

непосредственно физических упражнений, невозможно обеспечить увеличение 

функциональных резервов здоровья, адаптировать организм к постоянно меняющимся 

условиям существования и, наконец, невозможно сформировать потребность человека в 

двигательной активности. Кроме того, недостаточность двигательной активности, 

формируя малый объем функциональных резервов, является одной из главных причин 

дезадаптации человека к возрастающим темпам изменения социума, возрастающим 

нервно-эмоциональным нагрузкам.  
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Необходимость и важность физической культуры не осознается должным образом  

в современных условиях,  реально студенты не получают знаний о важности физической 

нагрузки и  физическую нагрузку в необходимом объеме. Причина, на наш взгляд, 

заключается, как в неготовности самих преподавателей физического воспитания 

обеспечить студентов знаниями, соответствующими требованиям сегодняшнего дня, так и 

в отсутствии должной мотивации со стороны студентов.  

Как результат, обучающиеся оказываются не готовыми к самостоятельному 

использованию средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

поддержания высокого уровня психофизической подготовленности, без чего  не возможна 

успешная самореализация в предстоящей профессиональной деятельности. Поддержание 

своего физического состояния, укрепление здоровья средствами физической культуры, 

продление творческого долголетия обеспечивается способностью человека делать это 

самостоятельно.  

Поэтому дальнейшая работа в совершенствовании личностной ориентации и 

мотивации к физкультурной деятельности у студентов способна повысить 

результативность и физических, и профессионально значимых качеств личности, в 

результате чего у подавляющего большинства студентов возможно повышение 

сознательного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни.  

 

1. Стремление стать сильным, 

здоровым 

2. Эстетическое наслаждение 

собственной красотой 

3. Чувство долга 

4. Самоутверждение в обществе 

5. Стремление к проявлению в 

экстремальных ситуациях 

 

Рисунок 1. Приоритеты мотиваций для занятий спортом у 

студентов 1-4 курсов гуманитарного вуза 

 

1. Баштовенко О. А. Спрямованість на формування здорового способу життя у майбутніх вчителів 

фізичного виховання / О. А. Баштовенко // Науковий вісник. – 2011. – № 3-4. – С. 186-190. 

2. Меерсон Ф. З. Адаптация к стрессовым ситуациям и физическим нагрузкам / Ф. З. Меерсон, 

М. Г. Пшенников. – М. : Медицина, 1988. – 350 с. 

3. Плахтій П. Д. Фізіологічні основи фізичного виховання школярів / П. Д. Плахтій. – Камянець- 

Подільський: П. П. Мошак М. І., 2005. – 176 с. 

4. Поляков А. Я. Здоровье школьников – спорт или физкультура? / А. Я. Поляков, В. С. Маляревич // 

Материалы II Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России». – М. : Медицина, 

2006. – С. 232-233. 

5. Смакула О. І. Современное понятие здорового образа жизни, пути воздействия на формирование 

здоровой нации Украины / О. І. Смакула, О. А. Баштовенко, С. О. Чіповенко // Вісник післядипломної 

освіти. – 2008. – № 9. – С. 89-97. 

6. Цебржинський О. І. Біохімія опорно-рухового апарату та біохімія спорту / О. І. Цебржинський. – 

Полтава : АСМІ, 2005. – 72 с. 
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Вікторія Березовська 

Дунайський інститут  

Національного університету «Одеська морська академія», Україна 

 

ФОРМУВАННЯ ЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ  

КУРСАНТІВ МОРСЬКИХ  НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ   

В ПРОЦЕСІ  ПРОФЕСІЙНОЇ  ПІДГОТОВКИ 

 

Модернізація освіти в контексті європейської єдності ставить метою освітнього 

процесу формування ключових компетентностей (компетенцій). Рада Європи визначилася 

з п’ятьма ключовими компетенціями   молодих європейців, особливе значення серед яких 

займають компетенції пов’язані з життям в полікультурному суспільстві [1, с. 11]. Для 

того, щоб контролювати прояви расизму, ксенофобії та розвиток клімату нетолерантності, 

освіта повинна «навчити» молодь міжкультурним компетенціям, таким як прийняття 

відмінностей, повага до інших, можливість співіснувати з людьми інших культур, мов, 

релігій.  

Сьогодні освіта є своєрідним механізмом модернізації суспільства, що реалізується 

через підготовку людини до інноваційної діяльності шляхом розвитку її  свідомості. В 

цьому контексті освіта забезпечує не лише засвоєння індивідом культурно-історичного 

досвіду, але й набуття ним можливостей освоєння та проектування нових типів діяльності 

та відносин між людьми [2, с. 3].  Змінення соціального замовлення в освіті вимагає від 

системи підготовки курсантів – майбутніх спеціалістів морської галузі – зміни цілей 

освітньої діяльності, при цьому функції відтворення поступаються місцем функціям 

розвитку, що передбачає підготовку майбутніх моряків  – як спеціалістів, що володіють 

інноваційним мисленням та здатністю  до творчої  діяльності.  

В різних мовах, в залежності від історичного досвіду народів загальне поняття 

толерантності має різні змістовні відтінки. Так, в англійській мові толерантність – це 

готовність та здатність без протестів сприймати особистість або речі;  у французів – 

повага свободи іншого, його образу думок, поведінки, політичних і релігійних поглядів; у 

арабській мові толерантність – це прощення, поблажливість, м’якість,  співчуття, терпіння 

до інших [3, с. 35]. 

Питання етнічної толерантності вже тривалий час входять до найбільш актуальних 

проблем багатьох сучасних наук, а відомі вітчизняні та зарубіжні вчені намагаються 

розглянути це питання в різних ракурсах. Так, питанням взаємовідносин етносів, націй, 

конфесій присвячені роботи Д. Бенкса, О. Лешера, К. Цюрхера; різноманітними формами 

виховання культури міжнаціонального спілкування займаються дослідники Ю. Арутюнян, 

З. Малькова;  філософські аспекти толерантності досліджуються на сторінках праць 

Р. Валітова, О. Садохіна та інших. Значна увага приділяється питанням формування 

етнічної толерантності студентів вишів (П. Комогоров, І. Резніков, Є. Рибак). 

Система різноманітних підходів дозволила визначити етнічну толерантність як 

терпляче та поважне ставлення представника будь-якої національності до представників 

інших рас, етносів, релігійних груп, їх менталітету, національним мовам, поведінки, 

зовнішності. Водночас етнічна толерантність як складова національного 

самоусвідомлення є формою прояву  відношення конкретної особи (суб’єкта міжетнічних 

відносин) до представників інших етносів і культур.  
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Етнічна толерантність фахівців морського та річкового флоту є однією з складових 

їх професійної культури, що забезпечує успішність професійної діяльності в 

іншоетнічному середовищі. Одним з невід’ємних питань в  підготовці майбутніх фахівців 

морської галузі є  виховання в них почуття толерантності та зваженого відношення   до 

елементів  іншоетнічної культури  або релігії.   

Специфіка майбутньої професії передбачає відвідування майже всіх куточків земної 

кулі, зустрічі та тривале спілкування з представниками різних націй, етнічних груп, 

релігійних конфесій. Практика свідчить, що професійна діяльність наших моряків 

реалізується в полікультурному суспільстві. Даний факт вимагає необхідність підготувати 

моряка-курсанта до його роботи в такому середовищі.  

Врахування специфіки професійної діяльності працівників морської галузі дозволяє 

визначити етнічну толерантність як частину загальної культури, що визначає якісну 

характеристику особи, її здатність до виконання своїх професійних обов’язків в умовах 

полікультурного оточення. Вона включає в себе морально-етнічну спрямованість, 

терпляче ставлення до інонаціональних явищ (мови, культури, звичаїв, норм поведінки 

тощо) в колективі.  

Толерантність формується в процесі навчально-виховної діяльності курсантів у 

вищі. Ефективність процесу формування етнічної толерантності курсантів під час їх 

навчання може бути забезпечена якщо: 

 етнотолерантнтне формування є частиною освітнього процесу  та реалізується в 

ході теоретичної та практичної підготовки під час навчання у виші; 

 змістовне наповнення та технології навчання обумовлені етапами професіональної 

підготовки курсанта й сприяють етнокультурному формуванню особистості майбутнього 

моряка, оволодінню ним основами комунікативної діяльності в полікультурному 

середовищі; 

 створені необхідні умови для формування етнічної толерантності курсанта 

морської спеціальності. 

Основними компонентами етнічної толерантності курсантів є: когнітивний (система 

знань про культуру нації та її представників); культурологічний (кроскультурна 

інформованість, що визначає толерантну поведінку під час здійснення професійної 

діяльності); мотиваційно-ціннісний (сукупність ціннісних установок, що визначають 

спрямованість на толерантну поведінку); технологічний (вміння та навички взаємодії з 

представниками різних культур і етносів в процесі здійснення професійної діяльності) [4, 

с. 89-90].  

Формування толерантної особистості, здатної до реалізації власних і 

професіональний компетенцій в умовах сучасного поліетнічного простору стає 

об’єктивною вимогою часу. Виховання етнічної толерантності невід’ємно пов’язано з 

формуванням етнокультурної компетентності [5, с. 93]. Фактично ці два поняття являють 

собою двоєдину сутність виховного процесу майбутніх працівників морської галузі.  

1. Hutmacher W. Key competencies for Europe / W. Hutmacher // Report of the Symposium Berne, Switzerland 27-

30 March, 1996. Council for Cultural Cooperation (CDCC).  –  1997. – Р. 32-36. 

2. Шейкина Л. В. Формирование этнической толерантности преподавателя в процессе его аспирантской 

подготовки / Людмила Витальевна Шейкна / Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. – Москва, 2012. – 20 с.  

3. Бондырева С. К. Толерантность / С. К. Бондырева. – М. : МПСИ, 2003 – 240 с. 
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4. Шейкина Л. В. Технологический аспект формирования этнической толерантности в процессе подготовки 

кадров высшей квалификации / Л. В. Шейкина // Человеческий капитал: научно-практический журнал. – 

2010. – № 10 (22). – С. 85-90. 

5. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология / Т. Г. Стефаненко. – М. : Институт психологии РАН, 2007. – 367 с. 

 

 

Наталя Боднар 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна 

 

МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ  

ЯК НАПРЯМ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ  

ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

Опанування української мови як найважливішого засобу національного виховання 

забезпечує не тільки повноцінне існування людини в суспільстві, але й дає змогу виробити 

систему національно зумовлених уявлень, пізнати національний характер, визначити 

мовний тип особистості. 

Дошкільний вік вважається сенситивним періодом мовленнєвого розвитку дитини, 

саме тому одним із провідних напрямів діяльності вихователя дошкільного закладу є 

формування усного мовлення та навичок мовленнєвого спілкування, що ґрунтується на 

оволодінні літературною мовою. 

Знайомство з мовою, рідним словом починається з раннього дитинства в сім’ї, 

серед батьків і рідних дитині людей, а вдосконалення її триває у дошкільному закладі, 

школі та впродовж усього життя.  

Рідна мова є загальною основою навчання і виховання дітей у дошкільному закладі. 

Оволодіння нею як засобом пізнання і способом спілкування вважається найбільш 

вагомим досягненням дитинства. Адже психофізіологічні дослідження доводять, що саме 

дошкільний вік є найсприятливішим для оволодіння мовою. Так, до трьох років дитина 

засвоює звукову систему рідної мови й усвідомлює звуковий склад слова (Д. Ельконін), до 

4,5 років засвоює відмінкові закінчення та основні граматичні форми (О. Гвоздєв), а з 

п’яти років  оволодіває монологічним мовленням (С. Рубінштейн). Якщо дитина з якихось 

причин буде ізольована від повноцінного мовленнєвого спілкування в дошкільні роки, це 

негативно позначиться на її подальшому мовленнєвому і розумовому розвитку. 

Варто зазначити, що мовленнєвий розвиток дитини значною мірою залежить від 

підготовки майбутніх вихователів, при цьому важливу роль відіграють особистісні якості  

рівень професійних знань і вмінь. Проблемі мовленнєвого розвитку дошкільників і 

мовленнєвої підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів присвятили свої 

праці такі науковці, як А. Богуш, Н. Гавриш, Ф. Сохин, Н. Стародубова, О. Струніна та ін. 

Відповідно до вимог сьогодення сучасні ДНЗ потребують фахівців, здатних бачити 

і розуміти особливості мовленнєвого розвитку кожної дитини; враховуючи це, обирати 

найбільш ефективні шляхи впливу на дитяче мовлення, а саме спосіб взаємодії з дитиною 

для вирішення дидактичних завдань; відбирати зміст мовленнєвого спілкування, 

орієнтуючись на дитячі потреби; осмислено застосовувати відомі методи і прийоми 

розвитку мовлення, а також створювати оригінальні способи управління мовленнєвим 

розвитком дитини. 
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Мета статті – розкрити залежність мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку 

від рівня мовленнєвої підготовки вихователя дошкільних навчальних закладів. 

На думку Г. Бєлєнької [6], окремою важливою складовою в структурі педагогічної 

діяльності вихователя є спілкування, що вимагає розвитку комунікативних здібностей, 

необхідних для здійснення педагогічної діяльності на високому професійному рівні. До 

того ж питання важливості мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку розкривається в 

таких концептуальних документах у галузі дошкільної освіти, як Закон України «Про 

дошкільну освіту», «Концепція дошкільного виховання в Україні», «Базовий компонент 

дошкільної освіти в Україні», в сучасних програмах навчання і виховання дітей, у 

навчальних програмах підготовки фахівців галузі дошкільної освіти та в дослідженнях 

провідних учених України.  

Як зазначають науковці, рівень готовності майбутнього вихователя до роботи з 

мовленнєвого розвитку дитини-дошкільника визначається відповідно до рівня його 

мовленнєвої компетентності. При цьому однією з важливих якостей вихователя є вміння 

організувати з дітьми комунікативну взаємодію.  

У підготовці майбутніх вихователів до розвитку мовлення дітей старшого 

дошкільного віку Т. Степанова визначає такі складові: 

• розуміння значущості та необхідності розвитку мовлення дітей старшого 

дошкільного віку; 

• знання психолого-педагогічних механізмів, що стимулюють і поліпшують 

мовленнєвий розвиток дітей старшого дошкільного віку; 

• знання методики розвитку мовлення; 

• уміння аналізувати отримані результати щодо мовленнєвого розвитку старших 

дошкільників і вміння намічати подальші корекційні дії [7, с. 174]. 

Професійна готовність майбутнього вихователя до розвитку мовлення дітей 

дошкільного віку включає не тільки коло знань і вмінь щодо мовленнєвого розвитку 

дошкільників, але й передбачає ефективне їх застосування на практиці. 

Як зазначає Н. Кузьмина [4], до кінця дошкільного віку за певних умов виховання 

дитина починає не тільки користуватися мовою, але й усвідомлює її будову, що впливає 

на подальше оволодіння грамотою. 

У процесі розвитку дитячого мовлення відбувається насамперед удосконалення 

його практичного вживання під час спілкування з іншими людьми, а також перетворення 

мови у знаряддя мислення. 

О. Струніна [8] розглядає мовленнєвий розвиток як розвиток умінь розуміти і 

користуватися мовою, що передбачає розвиток фонематичного слуху і звукового аналізу, 

словника, усвідомлення складу слів, формування граматичних категорій, розвиток 

комунікативних умінь, умінь і навичок зв’язного мовлення. На думку М. Алексєєвої, 

провідна роль у розвитку мовлення дітей, підвищенні її виразності і культури належить 

роботі над образотворчими засобами мовлення, що оживляють мову, роблять її влучною й 

емоційною [1].  

Слід зауважити, що на розвиток мовлення дитини старшого дошкільного віку, 

оволодіння нею виразними засобами рідної мови великий вплив мають твори художньої 

літератури (казки, оповідання, вірші), під час читання й аналізу яких дитина привертає 

увагу не лише на зміст, але й на виражальні засоби мови. 

Вже в переддошкільний вік у дитини починається інтенсивніше формуватися 

словесно-логічне мислення, що пов’язане з використанням і перетворенням понять. Проте 
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на думку А. Богуш [2], старші дошкільники правильно застосовують вирази, особливо 

лаконічні, влучні вислови з літературних творів під час спілкування з однолітками і 

дорослими. 

За даними Л. Венгера, у старших дошкільників під час розповіді з’являється типова 

для їхнього віку мовленнєва конструкція: дитина спочатку вводить займенник («вона», 

«він»), а потім пояснює цей займенник іменником: «вона (дівчинка) читає», «вона (кішка) 

вмивається», «він (вовк) напав» та ін. [3]. Такий ситуативний спосіб викладу думки 

переривається поясненнями, орієнтованими на співрозмовника. Питання щодо змісту 

оповідання викликають на цьому етапі мовленнєвого розвитку бажання відповісти більш 

докладно і зрозуміло. На думку М. Алексєєвої [1], на цій основі виникають інтелектуальні 

функції мовлення, що виражаються у «внутрішньому монолозі», під час якого 

відбувається «розмова з самим собою». 

Як зазначають Т. Степанова та О. Скорина [7], словесний зразок здійснює 

вирішальний вплив на формування зв’язних форм мовлення і на можливість позбутися в 

ньому ситуативних моментів. Проте опора на наочний зразок посилює ситуативний 

момент мовлення, знижує елементи зв’язності та збільшує моменти експресивності. З 

розширенням кола спілкування та зростанням пізнавальних інтересів дитина оволодіває 

контекстним мовленням, що засвідчує провідне значення засвоєння дітьми граматичних 

форм рідного мовлення. Контекстним мовленням дитина опановує під впливом 

систематичного навчання. Так, на заняттях у дитячому садку малюкам доводиться 

викладати більш абстрактний зміст, ніж у ситуативному мовленні, у них з’являється 

потреба в нових мовленнєвих засобах і формах, запозичених із висловлювань дорослих. 

Дбаючи про збагачення лексичного складу мовлення дошкільників, слід пам’ятати, 

що засвоювані дітьми слова поділяються на дві групи. До першої групи  входять ті слова, 

які малюк не тільки розуміє, але й активно, свідомо використовує під час спілкування, так 

званий активний запас слів. До другої групи (пасивного запасу) відносять слова, які 

дитина розуміє, пов’язує з певним поняттям. Проте слід пам’ятати, що нове слово 

поповнить активний словниковий запас дітей лише в тому випадку, якщо воно буде 

засвоєне. 

Отже, розвиток мовлення дітей дошкільного віку є основним завданням у 

підготовці майбутніх вихователів щодо формування загальнокультурних, професійних і 

спеціальних компетенцій фахівців дошкільної галузі освіти під час освітнього процесу у 

вищих навчальних закладах. При цьому варто зосередити увагу не лише на виправленні 

наявних порушень у мовленні дошкільників, але й забезпеченні повноцінного розвитку 

особистості дитини за умов, що в педагогічному процесі ДНЗ будуть об’єднані зусилля як 

вихователів, так і батьків. 

 

1. Алексеева М. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников / М. Алексеева, 

Б. Яшина. – М. : Академия, 2000. – 400 c. 

2. Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика / А. М. Богуш. – К. : Слово, 2008. – 428 с. 

3. Венгер Л. А. Педагогика способностей / Л. А. Венгер. – М. : Просвещение, 1973. – 234 с. 

4. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения / 

Н. В. Кузьмина. – М. : Высшая школа, 1990. – 119 с. 

5. Мацюк З. С. Теорія й методика розвитку рідної мови дітей дошкільного віку / З. С. Мацюк. – Луцьк : 

Вежа-Друк, 2014. – 136 с. 

6. Підготовка вихователя до розвитку особистості дитини в дошкільному віці: монографія / Г. В. Бєлєнька, 

О. Л. Богініч, З. Н. Борисова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 310 с. 



13 

 

7. Степанова Т. М. Від мовленнєвої компетентності вихователя до мовленнєвого розвитку дитини 

дошкільника / Т. М. Степанова, О. В. Скорина // Науковий вісник Миколаївського національного 

університету ім. В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць. – 2015. – № 2(49). – 

С. 172-175. 

8. Ушакова О. С. Методика развития речи детей дошкольного возраста / О. С. Ушакова, Е. М. Струнина. – 

М. : ВЛАДОС, 2004. – 288 с. 

 

Надія Граматик  

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна 

 

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  

У ПАРАМЕТРАХ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Аналіз проблем, що хвилює сучасне людство, показує, що однією з найважливіших 

стала глобальна проблема взаємодії природи і суспільства. Сьогодні протиріччя між 

природою і людством переростають в антагонізм, що загрожує життю на планеті. 

Посилення споживацьких орієнтацій негативно позначилося на системі цінностей 

суспільства. Зросла вимога посилення виховного впливу на молоде покоління з боку 

школи, зокрема екологічного. 

Екологічне виховання підростаючого покоління є невід’ємним структурним 

компонентом навчально-виховного процесу, важливим напрямом виховання і чинником 

формування всебічно розвиненої творчої особистості. 

Виховувати екологічно відповідальне ставлення до природи потрібно ще з 

початкової школи, оскільки це перший освітній рівень, який закладає фундамент 

загальноосвітньої підготовки школярів.  

Генеральний директор ЮНЕСКО Ф. Майор вважає, що найважливішим чинником 

вирішення екологічних проблем має стати глобальне виховання, котре передбачає 

постановку екологічних питань у центр усіх навчальних програм, починаючи з 

дошкільних закладів і закінчуючи вищими навчальними закладами, підготовкою вчителів 

і управлінського апарату. 

Стратегія прогресу спирається на інтеграцію загального й екологічної освіти. У 

зв’язку з цим міжнародним союзом охорони природи (МСОП) була проголошена 

«Всесвітня стратегія охорони природи», в якій виділяються три основних аспекти: 

організаційний, науковий і практичний. Практичний аспект передбачає, зокрема, такий 

елемент, як «виховна робота з населенням», що вимагає відповідних педагогічних зусиль 

із формування нового типу екологічної свідомості. 

Тож перед вітчизняною педагогічною наукою постала потреба пошуку нових 

підходів до екологічного виховання молодших школярів, які б відповідали сучасним 

реаліям. 

Значні напрацювання в галузі екологічного виховання були закладені у працях 

видатних вітчизняних педагогів Г. Ващенка, Г. Сковороди, В. Сухомлинського, 

К. Ушинського та ін. 

Специфіку екологічного виховання обґрунтували вчені Н. Алтиннікова, І. Вагнер, 

М. Вершиніна, Н. Волкова, С. Глазачов, О. Кудрявцева, В. Липицький, Н. Насонкіна, 

М. Полєва, Г. Пустовіт, О. Романова, Т. Тимочко, С. Шанін та інші. 

Проблемі екологічного виховання учнівської молоді присвячені наукові 

дослідження А. Захлєбного, Б. Лихачова, Н. Мамедова, І. Суравегіної та інші, які 
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розкривають мету, завдання, принципи та умови здійснення екологічної освіти і 

виховання. 

Для розв’язання окресленої проблеми в сучасній науці сформувалися певні 

передумови. Зокрема, вагомий внесок у теорію і практику екологічного виховання 

молодших школярів зробили: Л. Артемова, Н. Бібік, В. Бондаренко, А. Васильєва, 

І. Звєрєв, Н. Коваль, В. Лисенко, Н. Лисенко, Г. Марочко, Д. Мельник, Л. Нарочна, 

С. Ніколаєва, З. Плохій, Т. Поніманська, Г. Пустовіт, Н. Пустовіт, О. Савченко, 

П. Саморукова, Д. Хайдурова, Н. Яришева та ін. Дослідники підкреслюють значущість 

молодшого шкільного віку для вирішення питань екологічного виховання, оскільки саме в 

цей період дитина вдосконалює навички практичного досвіду взаємодії зі світом природи, 

формуються основи її ціннісних орієнтацій. 

У змісті екологічного виховання молодших школярів закладена найважливіша ідея 

– цілісності природи. На думку С. Дерябо, Г. Пустовіта, В. Ясвіна, причина виникнення 

екологічної кризи – це здебільшого світоглядна, філософсько-ідеологічна криза. 

Під час навчальної діяльності розумовий розвиток учнів здійснюється в органічній 

єдності з формуванням у них дійових знань. Багато науковців джерелом розумового 

розвитку молодших школярів вбачали природу, оскільки вона лежить в основі дитячого 

мислення, почуттів та творчості. Саме її краса загострює сприймання й активізує 

мислення учнів.  

Кінцевою метою екологічного виховання молодших школярів є формування 

відповідального ставлення до природи, яке повинно стати важливим елементом в системі 

соціальних відносин майбутнього громадянина. 

Екологічне виховання є складовою екологічної освіти й суттєво відрізняється від 

традиційного ознайомлення дітей із природою. В  сучасній педагогічній науці й 

довідкових виданнях екологічне виховання трактується неоднозначно:  

• формування в людини свідомого сприйняття довкілля, почуття особистої 

відповідальності за діяльність, що так чи інакше пов’язана з перетворенням 

навколишнього природного середовища, упевненості в необхідності дбайливого 

ставлення до природи, розумного використання її багатств (М. Мусієнко) [2, с. 119];  

• систематична педагогічна діяльність, спрямована на розвиток екологічної культури 

(М. Фіцула) [7, с. 282];  

• ознайомлення дітей із природою, в основу якого покладено екологічний підхід, за 

якого педагогічний процес спирається на основні ідеї та поняття екології (С. Ніколаєва) [3, 

с. 4]. 

Зокрема, І. Зязюн розглядає екологічне виховання як психолого-педагогічний 

процес впливу на людину з метою формування у неї знань наукових основ 

природокористування, необхідних переконань і практичних навичок, певної орієнтації та 

активної соціальної позиції в галузі охорони довкілля, раціонального 

природокористування й відтворення природних ресурсів [6]. 

В екологічному словнику поняття «екологічне виховання» тлумачать як процес 

формування в людини почуття дбайливого ставлення до природи, розумного 

використання її багатств [1]. 

Інші українські фахівці під екологічним вихованням розуміють процес 

систематичного та цілеспрямованого впливу на духовний і фізичний розвиток особистості 

з метою формування екологогуманістичного світогляду, підготовки до виробничої, 
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громадської та культурної діяльності (С. Ніколаєва, Т. Поніманська, Н. Пустовіт, 

О. Савченко). 

Специфіка екологічного виховання молодших школярів полягає у виробленні 

світоглядного ставлення до комплексної цілісної системи «суспільство-природа», звідки 

виникає комплексний характер власне екологічного виховання.  

Детальніше сутність і специфіка екологічного виховання розкривається через його 

структуру, завдання та функції в системі виховної діяльності. Згідно з О. Салтовським, 

при детальнішому розгляді в процесі екологічного виховання можна виділити три 

відносно самостійних як за методами, так і за цілями, складових: екологічне 

просвітництво, екологічну освіту та само екологічне виховання 

Зміст навчально-виховної роботи в цьому напрямі полягає у розкритті перед дітьми 

багатогранної цінності природи. 

Успіх екологічного виховання молодших школярів значною мірою залежить від 

урахування ряду педагогічних вимог. При реалізації вимог екологічного виховання 

необхідний комплекс таких методичних засобів і прийомів, щоб вивчення природи, будь-

яке спілкування з нею залишало в пам’яті дітей глибокий слід, обов’язково впливало б на 

почуття і свідомість. 

Вивчення педагогічних умов екологічного виховання здійснюється на основі 

ознайомлення з теоретичними даними з наукових джерел. 

Це зокрема, такі вимоги: 

 комплексний підхід до вивчення природи, з використанням міжпредметних 

зв’язків; 

 урахування вікових, індивідуально-психолгічних особливостей школярів; 

 організація безпосередньої діяльності учнів з охорони та поліпшення природного 

середовища своєї місцевості під час навчальної та суспільнокорисної праці; 

 вибір оптимальних норм, методів і прийомів екологічного виховання; 

 вплив учителів на вихованців власним прикладом бережливого, дбайливого 

ставлення до навколишнього середовища. 

Таким чином, екологічне виховання учнів молодших класів має ряд специфічних 

особливостей, а його розвиток повинен відповідати комплексу педагогічних вимог. 

Аналіз наукових студій та педагогічного досвіду зарубіжних країн (Канади, 

Великобританії, Франції) у впровадженні екологічної освіти в початковій школі дає 

підстави стверджувати про його надзвичайну корисність для вивчення педагогами 

України та подальшого впровадження у власну діяльність. Зокрема екологічна освіта і 

виховання в школі першого ступеня здійснюється у співпраці з міністерствами освіти 

провінцій країни, які розробляють спеціалізовані програми з впровадження екологічних 

знань у навчальні дисципліни шкільного курсу навчання, котрі відповідають вимогам 

сталого розвитку країни.  

Усвідомлення важливості екологічного виховання учнівської молоді педагогами 

зарубіжних країн є основною причиною створення екологізованих курсів у системі 

початкової освіти. Зміст екологічних знань органічно, логічно й послідовно поєднується зі 

змістом предметів початкової школи та закладає основу поглиблення екологічних знань 

учнів і формування екологічної культури підростаючого покоління. 

Навчання екології має бути цікавим, максимально наближеним до життя, 

дохідливим, враховувати вікові особливості дитини. Відчуття краси, розуміння природи, 
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складних взаємозв’язків у ній не приходить саме по собі. Його треба виховувати з 

раннього дитинства, коли інтерес до навколишнього світу особливо великий. На 

початковому етапі школа забезпечує комплексне вивчення природи і розкриття учням її 

багатогранних аспектів: естетичного, санітарно-гігієнічного, екологічного, економічного. 

Молодші школярі мають зрозуміти також залежність якості життя і здоров'я від стану 

довкілля, прагнути поліпшувати його.  

Значна частина сучасних наукових досліджень присвячена певним аспектам 

екологічного виховання та його характеристикам: екологічної культури (Л. Н. Різник, 

В. І. Скутіна), екологічної грамотності (Д. І. Мельник), естетичного ставлення до природи 

(С. І. Жупанин, Л. М. Мінелко, А. Т. Овчиннікова, Г. С. Тарасенко). 

Усвідомлення учнівською молоддю свого обов’язку перед природою та 

виникнення бажання самостійно брати участь у вирішенні проблем довкілля можна 

вважати показником ефективності екологічної освіти та виховання. 

Результати аналізу здійснення екологічного виховання молодших школярів у 

параметрах сучасних наукових досліджень дозволили зробити висновок про те, що 

екологічна освіта розглядається як засвоєння загальних екологічних понять і здобуття 

певних знань, умінь і навичок природоохоронної роботи, тоді як реалії сучасного життя 

висувають запит щодо виховання творчої, екологічно грамотної особистості. На нашу 

думку, покращити цю ситуацію можливо за умови активізації творчого потенціалу через 

практично доцільну діяльність у довкіллі. 

Екологічні проблеми сучасності вимагають від системи освіти більше уваги 

надавати формуванню екологічної свідомості, розумінню навколишнього світу й місця 

людини в ньому. Таким чином, з метою підвищення ефективності екологічного виховання 

молодших школярів необхідне належне осмислення поняття і структури екологічного 

виховання особистості в системі виховної діяльності суспільства. 
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РОЗВИТОК І СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ СІМ’Ї 

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ 

 

Як відомо, в процесі сімейної соціалізації відбувається першочергове становлення 

особистості. Завдяки сім’ї дитина відчуває свою належність до світу людей, усвідомлює 

значимість соціального життя, необхідність бути людиною й особистістю. Сім’я містить у 

собі індивідуальну і колективну складові, об’єднуючи усі цінності у виховному процесі. 

Вивчення теорії та ознайомлення з досвідом соціалізації дитини в сім’ї дозволяє 

стверджувати, що в будь-який історичний період сім’я перебуває у взаємодії із соціумом. 

Вона не відірвана від суспільства, бере участь у розвитку останнього й залежить від 

конкретної соціокультурної ситуації в країні. Однак і стан сім’ї впливає і визначає стан 

суспільства, адже «сім’я – джерело продовження життя нації, морально-духовного і 

фізичного» [1, с. 332]. 

У другій половині ХХ століття соціалізаційний вплив сім’ї на формування дитини в 

різні періоди був неоднаковим. Нами було виділено 3 періоди, кожен із яких має свої 

особливості. А саме: 

І період – 1950-1966 рр. – обмеження соціалізаційного впливу сім’ї на формування 

дитини; 

ІІ період – 1967-1983 рр. – взаємодія сім’ї та школи щодо розвитку, виховання та 

соціалізації підростаючого покоління; 

ІІІ період – з 1984 р. – поступове посилення соціалізаційного впливу сім’ї на 

формування дитини. 

У перший період (1950-1966-і рр.), у час, коли держава спрямовувала всі зусилля на 

обмеження соціалізаційного впливу сім’ї на формування дитини, метою соціалізації 

дитини в тогочасному суспільстві було формування людини праці, яка має активну 

громадянську позицію. До негативних чинників, що впливали на сімейну соціалізацію, ми 

відносимо зубожіння населення, ідеологізацію громадян країни, антирелігійну 

пропаганду, соціальну депривацію та ін.; а до позитивних – педагогічне просвітництво та 

підвищення педагогічної культури батьків, співпрацю сім’ї, школи та громадськості. У 

той час на соціалізацію дитини значно впливали такі соціальні інститути, як освіта, 

культура і громадськість. Сім’я і релігія, котрі до того головним чином здійснювали вплив 

на формування дитини, були відтиснуті на задній план, а релігія стала заперечуватися і 

переслідуватися. 

Напрямами соціалізації дітей у сім’ї у визначений період були: 

  формування соціально активної особистості, людини-трудівника; 

  прищеплення працьовитості, формування трудових умінь і навичок, готовності до 

трудової діяльності, виховання любові до праці; 

  формування у дітей морально-етичних поглядів та ідеалів, рис характеру, високих 

моральних якостей і звичок, життєвої позиції; 

  формування адекватної поведінки, соціальних норм і цінностей, звички до покори і 

слухняності, усвідомлення дитиною необхідності заборони негативного та застереження її 

від необдуманих учинків; 
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  формування свідомості особистості та антирелігійного світогляду. 

Проте провідним напрямом було вироблення у дитини трудових умінь і навичок, 

прищеплення працьовитості, виховання любові до праці. 

Форми соціалізаційного впливу батьків на дітей даного періоду відмічаємо такі: 

майстрування, прибирання у квартирі (будинку), догляд за могилами, ремонт одягу, 

виготовлення поробок, приготування їжі, вишивання, зустрічі з друзями, змагання, 

відвідування родичів, допомога, вітання та ін. При цьому широко використовувалися такі 

засоби, як книги, преса, радіо, усна народна творчість, музика, діафільми та ін. 

У 1967-1983 рр. в Україні відбувалася тісна співпраця сім’ї та школи з питань 

розвитку, виховання та соціалізації підростаючого покоління. У цей період метою 

соціалізаційного впливу сім’ї на дитину було: формування ідейно спрямованої 

особистості з розумними потребами, яка знає в усьому міру; будівника комуністичного 

суспільства, характерними якостями якого є духовне багатство, моральна чистота, 

фізичний розвиток. А провідними напрямами сімейної соціалізації стали: організація 

змістовного дозвілля (в тому числі спрямованого на фізичне вдосконалення дитини); 

формування основ культури особистості дитини, прищеплення естетичних смаків, 

розвиток почуття прекрасного та формування позитивних стосунків між батьками і 

дітьми, виховання поваги до старших, до жінки. Ці напрями реалізовувалися за 

допомогою таких форм роботи батьків з дітьми, як: екскурсії, походи, відвідування 

театрів, виставок, прибирання у квартирі, перегляд фільмів, читання книг, виготовлення 

поробок, колекціонування, вишивання, малювання, спільні ігри батьків і дітей, змагання, 

інтелектуальні ігри, загартування та ін. 

Окрім засобів соціалізаційного впливу сім’ї на дитину, виділених у першому 

періоді, у другому періоді використовуються такі засоби, як іграшки, дидактичні ігри, 

телебачення, туризм, ранкова гімнастика та ін. 

Посилення соціалізаційного впливу сім’ї на формування дитини розпочалося з 1984 

року, а особливо в 90-ті роки ХХ століття після набуття Україною у 1991 році 

незалежності. Перед сім’єю постало завдання щодо формування духовно вільної, 

морально відповідальної, політично активної, економічно незалежної особистості. 

М. Г. Стельмахович писав, що «настав час, коли необхідно якнайрішучіше повернутися до 

української родинної педагогіки…, до відродження традиційного статусу родини з її 

непорушним авторитетом, подружньою вірністю, любов’ю до дітей і відданістю святому 

обов’язку їх виховання» [1, с. 351].  

Учений виділив методи і засоби народної педагогіки, котрі впливають на 

формування особистості: «переконання, етичні бесіди, роз’яснення, позитивний приклад, 

дотримання сімейних та народних традицій, ігри та іграшки, організація дитячого 

дозвілля, дитячих і молодіжних свят, перебування на лоні природи, орієнтування на 

самовиховання, вправи у моральній поведінці, заохочення тощо» [2, с. 29]. Він наполягав, 

що український народ має високу педагогічну культуру, яку треба досліджувати, вивчати, 

використовувати у вихованні підростаючого покоління. 

У третій період важливу роль у соціалізації дитини продовжує відігравати освіта. 

Крім того значно зростає значення сім’ї та релігії у формуванні підростаючої особистості. 

А от вплив культури і громадськості в цей час дещо зменшується, стає спонтанним і 

стихійним. Це можна пояснити такими чинниками: спад виробництва; маргіналізація 

населення; посилення соціальних, духовних і емоційних деривацій; усвідомлення і 
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визначення своєї громадянської позиції кожним членом суспільства; послаблення 

психолого-педагогічного впливу освітньо-виховних установ на соціалізацію дітей в сім’ї. 

З’являються нові напрями сімейної соціалізації: формування психологічної 

готовності й уміння зміцнювати основи власної сім’ї, забезпечувати передачу традицій від 

покоління до покоління; формування українського менталітету, привчання до 

наслідування традицій народу та ін., за допомогою яких досягалася поставлена мета: 

формування всебічно розвиненої особистості, успішно адаптованої до соціального 

середовища. 

У даний період почали широко впроваджуватися і використовуватися такі форми 

соціалізаційного впливу сім’ї на формування дітей, як спільне ведення фермерського 

господарства та залучення дітей до сімейного бізнесу. Змінилися і провідні засоби 

соціалізації дітей в сім’ї. На перший план виступили звичаї і традиції сім’ї та українського 

народу, пізніше – телефон, комп’ютер, інтернет та ін. А от книга, преса, дидактичні ігри, 

настільні ігри були дещо призабуті. 

Отже, починаючи з 90-х років ХХ століття соціалізація дитини в сім’ї набула 

іншого характеру, ніж у радянський період. Сім’я стала повністю відповідальною за 

формування підростаючої особистості. Це мало певні позитивні й негативні наслідки як 

для самої дитини та її родини, так і для всього українського суспільства. До того ж у 

сімейному і суспільному вихованні підростаючого покоління набула нового значення 

народна педагогіка, що, без сумніву, позитивно впливало на соціалізацію дитини.  

Слід наголосити, що, оскільки соціалізація дитини в сім’ї не обходиться без 

зовнішнього впливу, то перспективними шляхами розбудови виховання дітей в сім’ях 

незалежної сучасної України є: посилення уваги держави до соціокультурного виховного 

середовища сім’ї як до важливого фактору соціального формування підростаючої 

особистості; створення умов для зміцнення потенціалу соціокультурного виховного 

середовища сім’ї; відродження духовних основ родини; залучення широкого кола 

соціальних педагогів та соціальних працівників до роботи із сім’єю. 
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ДЕЯКІ  ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОЛІКУЛЬТУРНОГО 

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Сьогодні для України питання національної самосвідомості, статусу рідної мови, 

взаємин етносів, що домінують чи поступаються за чисельністю в тій чи іншій місцевості, 

виходять на рівень доленосних, визначальних процесів централізації та демократизації в 

державі, стабільності й нестабільності в суспільстві. Закон України «Про дошкільну 

освіту» висуває як принципи державної політики в цій галузі пріоритети 

загальнолюдських цінностей. Водночас закон стверджує, що одним із завдань системи 

освіти є захист національних культур і регіональних культурних традицій в умовах 
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багатонаціональної держави. Саме полікультурність будь-якої території нашої країни 

зумовлює необхідність полікультурного виховання на регіональній основі. Національно-

культурні співтовариства, родина, релігійні конфесії неодноразово посилювали свій вплив 

на формування нового покоління, виходячи із власного розуміння нових суспільних 

реалій і своїх інтересів. У той же час державна система виховання, покликана визначати 

національно-культурні орієнтації й громадянську поведінку людини з позиції держави як 

об’єднуючого соціуму, фактично залишалася колишньою. 

 У наш час в суспільстві досить явно відчувається соціальне замовлення на пошук 

нового балансу виховних зусиль родини, національно-культурних співтовариств і системи 

суспільного виховання. Звичайно, такий пошук має місце. Повсюдно збільшується 

кількість дошкільних навчальних закладів, шкіл, установ професійної освіти, де 

виховання, навчання й спілкування здійснюється мовою діаспори, яка чисельно 

переважає. Однак посилення національної складової, привласненої особистістю, знімає 

лише частину проблеми, причому тимчасово. Ясно, що потрібні пошуки додаткових 

рішень, які б, з одного боку, враховували національну самосвідомість кожного етносу, а з 

іншого – пропонували б способи гармонізації інтересів різноманітних співтовариств. 

Якщо зважати на той факт, що на формування особистості родина, релігійні й 

національно-культурні співтовариства впливають уже в ранньому дитинстві, то, мабуть, і 

система відповідного виховання повинна починатися з дошкільного віку. Як бачимо, тут 

наявне протиріччя між усвідомлюваним соціальним замовленням на гармонізацію 

міжнаціональних відносин і застарілим змістом та засобами відповідних виховних впливів 

у сфері суспільного виховання, починаючи з дошкільного. 

Аналіз праць з проблеми полікультурного виховання свідчить, що вона 

розроблялася в контексті різних наукових галузей. Філософські та культурологічні 

аспекти з позицій української державності, ідеалів і норм  загальнолюдських цінностей, 

співіснування різних національностей висвітлювалися Г. Ващенком, В. Винниченком. 

Б. Грінченком, М. Грушевським, М. Драгомановим, І. Огієнком, К. Ушинським та ін. 

Проблема полікультурного виховання у педагогічній науці тривалий час пов’язувалася з 

інтернаціональним, патріотичним вихованням, вихованням культури міжнаціональних 

стосунків (З. Гасанов, О. Джуринський, М. Терентій). Слід відзначити, що в цих 

дослідженнях переважали етнографічні аспекти [5]. 

 Проблеми, пов’язані з полікультурним вихованням в Україні, знайшли своє 

відображення в «педагогіці миру» (Н. Бібік, Е. Суслова, О. Сухомлинська та ін.), 

загальнопедагогічні та психологічні – у працях Н. Миропольської, О. Рудницької, 

етнопедагогічні – в дослідженнях Н. Ганнусенко, Л. Пуховської. Праці Г. Бойчук, 

Є. Мандалян, В. Пісакар, О. Сосновської присвячені формуванню патріотичних та 

інтернаціональних уявлень школярів в умовах багатонаціональних регіонів. В. Єршова, 

О. Ковальчук, висвітлюють історико-педагогічні аспекти розвитку теорії та практики 

полікультурної освіти, наголошують на полікультурному підході в навчанні і вихованні; 

виховання толерантності досліджує Т. Білоус.  

На сучасному етапі з аналізом проблеми полікультурного виховання пов’язані 

імена відомих зарубіжних учених Д. Бенкса, Ж. Гей, С. Нієто, П. Фрере та ін. Серед 

вітчизняних дослідників окремі аспекти полікультурної освіти вивчали О. Гукаленко, 

І. Лощенова, О. Сухомлинська, Н. Терентьєва, Г. Філіпчук та ін.  

Українська освіта і зокрема система дошкільного виховання не може повністю 

розв’язати політичні, економічні, етнічні та інші конфлікти й проблеми. Але вона може 
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зробити істотний внесок у раннє формування багатоукладного менталітету, виховання 

підростаючого покоління поваги до культур різних народів. Дошкільні освітні установи 

можуть допомогти дитині раніше й глибше зрозуміти, усвідомити й оцінити її власну 

культуру. 

Проблема раннього формування у дошкільників ціннісних стосунків у сфері 

національних інтересів може практично вирішуватися лише у виховному процесі, в центрі 

якого спостерігається зустрічний рух національних культур, які історично сусідять, що 

передбачає взаємний інтерес, взаємне вивчення, діяльнісне спілкування.  

Важливою складовою раннього громадянського виховання має стати полікультурне 

виховання, бачення дитиною привабливості національних танців, ігор, пісень, 

програвання казкових сюжетів різних народів, входження у фольклорне коріння різних 

культур. Полікультурне виховання, на думку О. Гукаленко, розглядається як процес 

засвоєння цінностей і досвіду культури народів регіону, де проживає дитина, з 

пріоритетом культури її національності. Заглиблення в культуру свого краю дозволяє 

дитині відчути й зрозуміти не тільки відмінні риси національних культур, але й деякі 

механізми їхньої взаємодії, взаємопроникнення й взаємовпливи. У ході прилучення до 

культури поліетнічного регіону дошкільник поряд з регіональними засвоює 

загальнонаціональні, загальнолюдські цінності [4]. Таким чином, прилучення 

дошкільників до соціальної дійсності, виховання маленького громадянина, готового і 

здатного жити в полікультурному середовищі – актуальна проблема сучасного 

дошкільного виховання. Ще в ХІХ столітті російські педагоги й просвітителі 

Є. Водовозова, К. Ушинський та ін. стверджували, що виховання почуття любові до 

Батьківщини необхідно починати в дошкільному віці. Центральною ідеєю цього процесу 

була ідея народності – прилучення дітей до культури свого народу. Вона підтверджується 

філософською концепцією про конкретно-почуттєву природу патріотизму. Відповідно до 

концепції патріотизм спочатку формується у вигляді прихильності до рідної землі, мови, 

традицій 

Виховання патріотичних почуттів, становлення громадянської позиції людини 

здійснюється в нерозривному зв’язку з її прилученням до культури своєї національності, 

своєї малої Батьківщини, до народознавства. Теоретичний аналіз проблеми 

народознавства в дошкільній освіті показує, що науковий інтерес до названої проблеми 

почав інтенсивно відроджуватися. Так, проблема ознайомлення дошкільників із 

соціальною дійсністю розглядається у працях Т.мПоніманськоої, виховання любові до 

рідного краю, Батьківщини – у А. Богуш, Н. Лисенко, формування уявлень про рід, 

родовід – у Л. Артемової, Н. Гавриш, К. Крутій та ін. [1; 2; 3; 7]. У базовому компоненті 

дошкільної освіти в Україні сформульовані ідеї гуманізації, ставиться завдання всебічного 

розвитку особистості дитини, обґрунтовується необхідність розвитку в дітях моральних і 

патріотичних почуттів тощо. При цьому, відзначають автори, недоцільно акцентувати на 

національних особливостях на шкоду ідеї спільності всіх людей на планеті.  

На сучасному етапі розробляються авторські підходи введення системи знань про 

народи, де науковці, намагаючись зберегти рівність цих двох напрямів, по-різному 

розставляють акценти. Одні з них переносять виховання людини-інтернаціоналіста на 

виховання в дитини-дошкільника усвідомлення себе як біологічної й соціальної істоти, 

інші – на формування у неї національної свідомості й полікультурної компетенції з 

раннього віку, а дехто ці дві складові процесу виховання представляє як рівнозначні й 

рівноправні. Оскільки ідеям сучасного народознавства передувало інтернаціональне 
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виховання, то насамперед варто було б уточнити положення концепції П. Щербаня, який 

розглядає національне виховання як виховання у дітей любові до рідного народу, 

усвідомлення своєї етнічної й національної культури, виховання почуття національної 

гордості, необхідності «пустити корінь у рідну землю» уже в перші роки життя [10]. 

Визначаючи національне виховання як початок у системі знань про народи, вчений 

констатує, що цей процес повинен бути поступовим, а прилучення до світу 

загальнолюдських цінностей у першу чергу має здійснюватися на матеріалі, близькому й 

зрозумілому дітям. У своїй концепції П. Щербань визначив обсяг і зміст пізнавального 

матеріалу про народи, сформулював педагогічні умови реалізації етики міжнаціонального 

спілкування дошкільників на основі взаємодії дошкільного навчального закладу з 

родиною і школою; наголосив на створенні умов для практичного спілкування дітей із 

представниками різних національностей у дошкільному навчальному закладі [10]. 

О. Кононко, Т. Поніманська пропонують широко знайомити дітей із соціальною 

дійсністю, поступово розширюючи коло уявлень про світ. Знання про людину в сучасній 

дошкільній освіті повинні, на думку Н. Голіциної, стати стрижневими, тому що вони 

дозволяють дитині в дошкільному віці, а потім і на інших щаблях розвитку усвідомлено 

включатися в процеси саморозвитку й самовиховання.  

На наш погляд, принцип від близького до далекого надає вихователям можливість 

включати знання про народи регіону в педагогічний процес з дошкільниками. Провідним 

є завдання виховання доброзичливих взаємин між дітьми, бажання гратися разом, уміння 

не сваритися, мирно розв’язувати конфліктні ситуації [6; 7]. О. Сухомлинська в Концепції 

громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності дає 

визначення сучасному громадянському вихованню, включаючи в нього й основні напрями 

роботи. Обов’язковими складовими громадянського виховання, на думку автора, мають 

бути уміння і бажання людини брати участь у суспільному, політичному й економічному 

житті своєї країни, уміння будувати комунікативні зв’язки, поважати права й думки 

інших; здатність сприймати зміни, що відбуваються, і приймати відповідні рішення тощо. 

Всі ці якості тією чи іншою мірою закладаються вже в дошкільному віці та є початковим 

щаблем у становленні громадянина. О. Сухомлинська пропонує педагогам прищеплювати 

дітям повагу до культури свого народу, його традицій, до своєї мови та держави [9]. 

 Таким чином, розглянуті вище концепції виражають ідеї національного й 

багатоетнічного виховання дошкільників. На наш погляд, вони, по суті, є 

полікультурними освітніми моделями, які в наш час активно включаються в теорію й 

практику загальної педагогіки. У результаті вивчення феномену полікультурності 

українськими та зарубіжними науковцями було визначено, що полікультурне виховання 

слід розглядати як частину педагогічних зусиль, котрі забезпечують культурно-соціальну 

ідентифікацію особистості, відкриту іншим культурам і національностям. 
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СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

 

У статті висвітлюється проблема освітньої інтеграції як початкової стадії 

соціальної інтеграції загалом; розглядається інклюзивна освіта як невід’ємний складник 

розвитку сучасного навчання, в основу якої покладено індивідуальний підхід до кожного 

учня, що є актуальним сьогодні в демократичному суспільстві. 

Міжнародні стандарти в галузі прав людини передбачають участь кожної особи в 

суспільному житті на засадах рівності й без дискримінації (ООН, 1993). Поширення в 

Україні процесу інклюзивного навчання дітей з обмеженими можливостями фізичного та 

психічного здоров’я є не тільки нагальною потребою сьогодення, але й ще одним кроком 

до забезпечення повної реалізації прав дітей з особливими потребами на якісну освіту. 

Метою роботи з дітьми, які мають порушення психофізичного розвитку, є інтеграція в 

сучасну систему соціальних стосунків [5, с. 175].  

Актуальність проблеми інклюзивної освіти зумовлена, насамперед, тим, що 

кількість дітей, котрі потребують корекційного навчання, неухильно збільшується. Дітей, 

котрі потребують корекції фізичного або розумового розвитку, в Україні понад 1 млн., що 

становить 12% від загальної кількості дітей у країні. Окрім цього, виявляється тенденція 

якісної зміни структури дефекту, комплексного характеру порушення у кожної окремої 

дитини. В основу інклюзивної освіти покладено ідеологію, яка не допускає будь-яку 

дискримінацію дітей, забезпечує однакове ставлення до всіх людей, однак створює 

спеціальні умови для дітей з особливими потребами. Навчання таких дітей ґрунтується на 

принципах виваженої педагогіки, дієвість яких дедалі підтверджується. Наше сьогодення 

– переосмислення ціннісних орієнтацій в освіті, визначення особливостей кожної дитини, 

що зумовлено зміною освітньої парадигми на гуманістичну, а саме: «освіта для всіх, 

школа для всіх» [2, с. 59 ]. 

Перед нашим суспільством покладено гостру проблему залучення наших 

співгромадян, що мають деякі особливості фізичного розвитку в соціум, проблему їх 

активної адаптації, соціалізації та розвитку в межах суспільства і на благо суспільства. 

Одним із шляхів розв’язання цієї проблеми є розвиток в Україні інклюзивної 

освіти. 
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Протягом останнього десятиліття вітчизняні науковці, зокрема, В. Бондар, 

Т. Євтухова, І. Іванова, А. Колупаєва, В. Ляшенко, О. Савченко, О. Столяренко, 

А. Шевчук та інші присвячують свої праці дослідженням проблеми залучення дітей з 

особливими потребами до навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, їх 

реабілітації та соціалізації. Значний вплив на розвиток системи спеціальних навчальних 

закладів, удосконалення їх структури, розробку методик ранньої діагностики психічного 

розвитку дітей мали праці психологів О. Венгер, Л. Виготського, О. Запорожця, 

О. Киричука, Б. Корсунської, Г. Костюка, С. Максименка, Н. Морозової, В. Синьова, 

П. Таланчука, В. Тарасун, М. Ярмаченка. В них обґрунтовано принципові положення 

щодо особливостей розвитку психічних процесів у дітей різного віку, ролі корекційного 

виховання в підготовці до шкільного навчання, механізмів формування їхньої соціально-

комунікативної активності.  

Метою статті є визначення сутності інклюзивної освіти, проблеми та перспективи 

розвитку в системі інклюзії. 

Інклюзія – процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціумі, і насамперед 

тих, що мають відхилення у фізичному розвитку. Він припускає розробку й застосування 

таких конкретних рішень, які дозволять кожній людині рівноправно брати участь в 

академічному і суспільному житті.  

Головний сенс процесу інклюзії можна позначити так: «Усім тут раді!»  

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, підґрунтям якої є принципі 

забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, 

що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами, зокрема дитини з 

особливостями психофізичного розвитку, в умовах загальноосвітнього закладу [4, с. 11]. 

Інклюзивне навчання забезпечує доступ до освіти таких дітей у загальноосвітніх школах. 

В інклюзивних класах діти з особливими потребами включені в освітній процес. Вони 

осягають основи незалежного життя, засвоюють нові форми поведінки, спілкування, 

взаємодії, учаться виявляти активність, ініціативу, свідомо робити вибір, досягати згоди в 

розв’язанні проблем, приймати самостійні рішення. 

Інклюзія базується на концепції «нормалізації», в основу якої покладено ідею, 

згідно з якою життя та побут людей з обмеженими можливостями мають бути 

максимально наближеними до умов і стилю життя всієї громади. Принципи 

«нормалізації» закріплено низкою сучасних міжнародних правових актів: Декларацією 

ООН про права розумово відсталих (1971), Декларацією про права інвалідів (1975), 

Конвенцією про права дитини (1989) тощо.  

Цінними в науково-дослідницькій практиці є результати психолога 

Л. С. Виготського. На думку вченого, завданням виховання підлітка з будь-якими 

обмеженнями здоров’я є його інтеграція в життя. «Ми бачимо, яку цінність набувають 

загальні колективи інших і нормальних дітей, яку важливість набуває підбір груп і 

пропорції інтелектуальних рівнів у них», – стверджував Л. С. Виготський [3]. Учений 

уважав за необхідне створення системи навчання, в якій дитина з дефектами не 

вилучається з соціуму, де основним завданням виховання такої дитини є інтеграція в 

реальне життя [3].  

Вивченню проблем упровадження інклюзивної освіти підлітків присвячені роботи 

психолога С. В. Альохіної, яка стверджувала, що інклюзивна чи включена освіта – 

поняття, котре використовується для опису процесу навчання підлітків з обмеженими 

можливостями в загальноосвітніх установах, в яких сутністю процесу є неприпустимість 
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будь-якої нерівноправності індивідів з особливими освітніми потребами та водночас 

створення особливих умов для них. Зарубіжний досвід й теоретичні дослідження проблем 

упровадження інклюзивної освіти засвідчують, що в суспільстві склався певний консенсус 

щодо важливості інтеграції підлітків з обмеженими можливостями здоров’я. 

У 1975 р. США з прийняттям Закону № 94-142 «Про освіту дітей-інвалідів», 

покликаного забезпечити право на безкоштовну освіту дітей-інвалідів в державних 

школах за рахунок коштів федерального бюджету, дали правову основу інтеграційним 

процесам в освіті [5]. 

Особливої уваги в демократичному суспільстві потребують громадяни з 

обмеженими фізичними можливостями, адже ці люди розвиваються в умовах 

деформованого процесу соціалізації, що значно ускладнює процес становлення та 

формування повноцінної особистості. До інструментів, які застосовуються державою для 

розв’язання цього питання, належать освіта, психолого-педагогічний і духовний вплив на 

особистість [1, с. 30]. 

Інклюзія – це масштабне залучення всіх школярів до всіх аспектів навчання та 

шкільного життя, незалежно від наявності тих чи тих індивідуальних особливостей чи 

відмінностей. Вона передбачає усунення будь-яких форм шкільної сегрегації, зокрема, 

спеціальних класів для тих, хто не відповідає умовно визначеному стандарту 

«нормальності». В межах інклюзивної моделі всі учні навчаються разом у звичайних 

школах, класах, які, зі свого боку, активно адаптуються та змінюються, щоб ураховувати й 

задовольняти потреби кожного. 

Концепція інклюзивної освіти відбиває одну з основних демократичних ідей – усі 

діти є цінними й активними членами суспільства. Навчання в інклюзивних навчальних 

закладах є корисним для дітей з особливими освітніми потребами та дітей з нормальним 

рівнем розвитку, членів суспільства загалом. Інклюзивна освіта передбачає створення 

освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, 

незалежно від особливостей її психофізичного розвитку. 

Основний принцип інклюзії: у разі, якщо це можливо, усі діти мають навчатися 

разом, незважаючи на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними.  

Спеціалізоване навчання замінюється новими формами здобуття освіти – інтеграція 

та інклюзія, завдяки яким учні з особливими потребами мають змогу перейти зі 

спеціалізованих шкіл у загальні за місцем проживання. В основу інклюзивної освіти 

покладено ідеї рівного ставлення до всіх членів суспільства.  

Отже, на підставі сказаного зазначимо, що освіта – це найвагоміша і найбільш 

проблемна сфера в житті людей з обмеженими можливостями. Освіта є ніби індикатором 

кола інших проблем, оскільки виявляє такі проблеми, як: доступність архітектурних 

споруд, транспортування людей з особливими потребами, комунікаційна обмеженість, 

матеріальне забезпечення, працевлаштування в майбутньому. 

Інклюзивна освіта прагне розвинути методологію, спрямовану на дітей і 

орієнтовану на те, що всі діти – індивідууми з різними потребами у навчанні.  

Із часу ратифікації Україною в 1991 р. Конвенції ООН про права дитини дедалі 

більшого визнання та поширення набуває соціальна модель, пов’язана з дотриманням прав 

людини. На противагу медичній моделі соціальна модель «розглядає ваду здоров’я як 

соціальну проблему, а не як характеристику особистості», оскільки проблема створена 

непристосованістю оточення, враховуючи ставлення до людей з особливими потребами та 

виробничі норми, архітектурну безбар’єрність і транспорт.  
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Основна ідея інклюзивної освіти – від інтегрування в школі до інтегрування в 

суспільство. Основний принцип інклюзивного навчання полягає у зменшенні зовнішньої і 

збільшенні внутрішньої диференціації. 

Дослідження цієї проблематики показує доцільність упровадження інноваційних 

методів, високоефективних соціальних технологій і методик у практику роботи 

загальноосвітніх установ, держави та соціуму, які підтримують реалізацію проекту 

інклюзивної освіти, що передбачає створення особливих класів і груп для дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Отже, в сучасних умовах інклюзивна освіта є необхідною. Цей проект підкріплений 

законодавством, відповідає міжнародним вимогам і процесам світової інтеграції. 

Просування цієї системи освіти вимагає максимум зусиль для створення науково-

дослідних програм, соціальних проектів і участі багатьох установ і організацій, 

зацікавлених у кращому майбутньому підростаючого покоління. 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ОРІЄНТИРИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ДО МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ 

 

У сучасних умовах соціально-економічних і політичних перетворень на теренах 

української держави суттєвого значення набувають питання духовного розвитку 

особистості. Саме тому в державних документах (Національна стратегія розвитку освіти в 

Україні на 2012-2021 рр., Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст., 

Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовий компонент дошкільної 

освіти в Україні) однією з основ модернізації освіти, в тому числі дошкільної, 

проголошено пріоритетність підвищення морально-соціального рівня молодого покоління, 

а провідним завданням виховання – розвиток у дитини духовних цінностей, духовного 

здоров’я як домінуючого начала у структурі особистості.  

Багато видатних педагогів досліджували сутність морального виховання 

дошкільників. В Україні плідно працювала над проблемами морального виховання дітей 

дошкільного віку Л. Артемова, яка керувала створенням програм виховання і навчання 

дітей у дошкільних закладах. Визнаною в Україні та за кордоном є наукова школа доктора 

педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, завідувачки кафедри теорії 

і методики дошкільної освіти Південноукраїнського національного педагогічного 

університету імені К. Д. Ушинського, заслуженого діяча науки і техніки України 

академіка А. М. Богуш, під керівництвом якої захищено 7 докторських і 58 кандидатських 
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дисертацій, в основі яких – експериментальні дослідження з проблем дошкільної 

лінгводидактики, розбудови дошкільної освіти, підготовки професійних кадрів для 

дошкільної освіти у системі вищої школи України, окремих питань виховання й розвитку 

дітей дошкільного віку. 

Вважаємо за необхідне наголосити, що багато зроблено щодо пізнання особливостей 

розвитку і виховання дітей дошкільного віку завдяки зусиллям український психологів, 

зокрема: особистісного режиму дошкільника (О. Кононко), формування вольових якостей 

(В. Котирло), виховання гуманних почуттів і взаємин у дітей (С. Кулачківська, С. Ладивір, 

Ю. Приходько та ін.). 

Феномен «морально-духовне виховання» трактується сучасними довідниковими 

джерелами як процес накопичення високих морально-духовних почуттів, досвіду 

моральної поведінки, духовного досвіду, який формується передусім на основі знань про 

моральні й духовні цінності, які надалі усвідомлюються і перетворюються у власні 

переконання, стають мотивами і стимулами до життя за законами мудрості, добра і краси. 

Духовно-моральне виховання особистості спрямоване на формування її моральної позиції, 

ціннісних орієнтирів, інтересів і духовних потреб. 

Сучасні науковці підкреслюють, що основи морального розвитку особистості 

закладаються з перших років життя дитини, коли розвиваються уявлення, почуття, звички, 

які спрямовують подальше її вдосконалення. Особливо значні зміни відбуваються у 

мотиваційній сфері дитини-дошкільника, що виявляється в розвитку моральних мотивів 

поведінки, а на етапі старшого дошкільного віку вони вже підпорядковані певній меті. У 

дошкільному віці рушійною силою поведінки дитини є моральні почуття, котрі 

виражають бажання та емоційні стани, забарвлюють психічні процеси [1]. 

Зауважимо, що повною мірою реалізувати закономірності морального виховання 

можна лише застосовуючи їх на основі вивчення рівня моральної вихованості кожної 

дитини. Для цього потрібно виявити переважну спрямованість мотивів її вчинків, у яких 

висловлене ставлення до дорослих, навколишнього, самої себе. Таку моральну сторону 

можна побачити, виділити у будь-якій діяльності дитини. На жаль, педагоги прагнуть 

побачити і проаналізувати переважно погані вчинки дитини, щоб у майбутньому 

попередити їх повторення, проте не встигають за моральним розвитком дитини, 

втрачають можливість його своєчасного корегування [3]. 

Встановлено, що у старшому дошкільному віці моральні почуття і знання 

зливаються тісніше і пов’язуються з почуттям обов’язку. Дитина цього віку здатна 

усвідомлювати моральну суть своєї поведінки. Виникають внутрішні моральні настанови, 

коли дитина прагне до поведінки згідно з моральними нормами не тому, що цього 

вимагають дорослі (батьки, вихователі), а тому, що це приємно для навколишніх і для 

себе. В межах морального виховання стає доцільним формування духовних цінностей у 

дітей дошкільного віку [2]. 

Варто підкреслити, що духовні цінності – це специфічний вид цінностей, які 

максимально ідентичні сутнісним силам людини і сприяють її оптимальній самореалізації. 

Вони є основою гуманізації суспільних відносин, утвердження людини вищою цінністю в 

ієрархії цінностей. Отже, моральне виховання дітей дошкільного віку – це процес 

цілеспрямованого формування особистості дитини. Знання основних особливостей 

морального розвитку дітей допомагає вірно організувати процес морального виховання, 

спрямувати його на досягнення цієї мети. 
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Аналіз чинного стандарту дошкільної освіти дозволяє встановити, що Базовий 

компонент дошкільної освіти представляє моральне виховання у змістовій лінії «Дитина в 

соціумі». Він передбачає формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, 

вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати 

іншим. Завдяки спілкуванню з дорослими як носіями суспільно-історичного досвіду 

людства в дитини формуються вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з 

однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного 

результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей. 

Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в людський соціум, 

що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства. 

На сьогодні Базовий компонент дошкільної освіти обслуговується за варіативним 

принципом. Саме тому сучасні педагоги-вихователі у професійній діяльності повинні 

вміти обирати найбільш доцільні навчально-методичні орієнтири з урахуванням 

своєрідності регіональної ситуації, особливостей індивідуального розвитку вихованців та 

власних особистісних характеристик. 

З метою уточнення пріоритетних завдань і виявлення провідних засобів морально-

духовного виховання дітей дошкільного віку ми проаналізували низку найновіших 

редакцій програм, затверджених МОН України, а саме: «Українське дошкілля», «Дитина в 

дошкільні роки», «Впевнений старт», «Соняшник», «Оберіг», «Я у світі», намагаючись 

окреслити в них місце морально-духовного виховання та з’ясувати шляхи його реалізації. 

У програмі розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» завдання 

морально-духовного виховання дошкільників представлені в розділі «Соціально-

моральний розвиток». У ньому викладені завдання, зміст роботи з виховання у дітей 

гуманних почуттів і доброзичливих взаємин, основ колективізму; конкретизовано зміст 

знань про норми моралі в суспільстві, що необхідні для формування основ моральних 

якостей; дотримано принцип наступності в усіх аспектах морального виховання між 

віковими групами; введено напрям роботи «Духовне виховання». Особливу увагу 

приділено вихованню культури поведінки дітей.  

Завданнями соціально-морального розвитку дітей у ранньому віці є: формувати 

елементарні уявлення про те, що таке добре і що таке погано; прищеплювати почуття 

шанобливого ставлення до членів сім’ї, родини; виховувати слухняність, почуття симпатії 

до ровесників, любов і співчуття до всього живого; вчити чемно поводитися у 

громадських місцях.  

У молодшому дошкільному віці духовне виховання дітей полягає у створенні 

сприятливих умов для формування моральної свідомості (знань, моральних норм, 

моральних почуттів, зародження свідомості), моральної поведінки (вміння керуватися у 

своїй поведінці моральними нормами, ініціювати допомогу, співчуття й радіти успіху, 

робити комусь приємно, відчувати від цього задоволення).  

У середньому дошкільному віці морально-духовне виховання здійснюється шляхом 

реалізації наступних освітніх завдань: формувати моральну позицію дитини, ціннісні 

орієнтири, інтереси та потреби; виховувати позитивні почуття до рідних, повагу до 

старших; формувати співчутливе ставлення до дітей з особливими потребами; вчити 

виявляти турботу та любов до приручених тварин; виробляти вміння виявляти турботу 

про молодших дітей.  

Старший дошкільний вік характеризується виникненням «внутрішньої моральної 

інтуїції» – прагнення поводитися згідно з моральними нормами не тому, що цього 
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вимагають дорослі, а тому, що це приємно для себе й для інших. Пріоритетними 

завданнями соціально-морального розвитку в цьому віці є: збагачувати знання дітей про 

пріоритети загальнолюдських цінностей: справедливість, чесність, доброту, повагу тощо; 

розширювати уявлення дошкільника про авторитет і людські чесноти; вчити розуміти 

інших та рахуватися з чужою думкою; сприяти засвоєнню уявлень про духовний ідеал 

людини; вчити адекватно реагувати на асоціальні вчинки, розв’язувати спірні питання, 

бути справедливим, совісним, відповідальним. 

Морально-духовне виховання дошкільників у програмі «Українське дошкілля» 

втілюється у життя переважно шляхом використання художньо-естетичних засобів, 

представлених  у розділі «Художньо-естетичний розвиток» такими видами роботи: 

читання і розповідання художніх творів, інсценування та драматизація за змістом 

художньої літератури та ін. Використовуючи такий великий спектр роботи з дітьми, 

вихователь має змогу збагачувати духовний світ дитини, розвивати уяву, почуття. 

Зауважимо, що до переліку художніх творів уведені переважно твори авторів Західного 

регіону (І. Калинець, І. Радковець, І. Франко, М. Людкевич, Марійка Підгірянка, Олена 

Пчілка, та ін.). 

Програма «Дитина в дошкільні роки» зорієнтована на цінності та інтереси дитини, 

врахування вікових можливостей, на збереження дитячої субкультури, на збагачення, 

ампліфікацію дитячого розвитку, взаємозв’язок усіх сторін життя малюка. У зміст 

програми «Дитина в дошкільні роки» вміщено підрозділ «Розвиток духовного потенціалу 

дитини». В ньому зазначається, що духовний потенціал є інтеґральним утворенням, який в 

унікальній та неповторній комбінації поєднує можливе й дійсне, свідоме й несвідоме, 

суще й належне; взаємопов’язує здібності й здатності особистості до прийняття, 

переживання й творчого втілення в усіх сферах життєдіяльності базових 

загальнолюдських цінностей та індивідуальних ціннісних новоутворень кожної дитини. 

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» відображає 

запити практиків та з урахуванням кращих теоретичних і методичних рекомендацій 

пропонує орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з дітьми, націлює педагогів і 

батьків на особистісний розвиток дітей за основними напрямами і робить окремий акцент 

на ігровій діяльності – провідному виді діяльності для всього дошкільного дитинства, 

незамінному засобі розвитку дітей. Завдання морально-духовного виховання 

дошкільників представлені в розділі «Пізнавальний розвиток» у напрямі виховання «У 

світі людей»: закріплювати і збагачувати уявлення дитини про соціальне середовище: 

сім’ю, родину, рід, дитячий садок, школу, місто, село, країну; розвивати відчуття 

приналежності до місця народження та проживання (малої Батьківщини – назва селища, 

міста, мікрорайону); виховувати громадянські почуття та інтерес до сучасних подій у 

країні; вчити любити та шанувати сімейні свята, брати активну участь у їх творенні, 

дотримуватися сімейних традицій, зміцнювати їх, шанувати пам'ять роду; формувати 

уявлення про інші нації та народи (2-3 країни); вчити прихильно ставитися до людей 

інших національностей; виховувати миролюбність та ін. 

У комплексній програмі розвитку, навчання й виховання дітей раннього віку 

«Соняшник» морально-духовне виховання дошкільників представлене в розділі «Розвиток 

і виховання душі та серця». Розділ включає в себе підрозділи, а саме: «Люби ближнього 

свого, як самого себе», «Шануй батька і матір, і буде тобі добре на землі», «Патріотичне 

виховання», «Моральне виховання» та ін.    У віці від 0 до 1 року (Немовлятко) моральне 

виховання передбачає ввічливе спілкування, подяку після прийому їжі, за подарунки тощо 
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(наприклад, кивання голівкою); формування елементарного почуття жалю і співчуття 

(пожаліти лялю, що впала; хвору бабусю); навчання дітей розрізняти, що таке добре і що 

погано. У віці від 1-го року до 2-х років (Малятко) моральне виховання відбувається 

шляхом розвитку елементарних навичок етичного спілкування (вітання, прощання, подяка 

після прийому їжі, за подарунки тощо); заохочення до проявів доброзичливості у 

взаєминах з довколишніми; виховання таких гуманних почуттів, як доброта, чуйність, 

товариськість, співчуття. В період від 2-х до 3-х років (Мовленятко) відбувається 

виховання таких гуманних почуттів, як доброта, чуйність, товариськість, співчуття, 

милосердя; розвиток здатності висловлювати задоволення з приводу власних успіхів, 

щиро радіти успіхам своїх однолітків. 

У програмі розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» морально-духовне 

виховання здійснюється шляхом реалізації наступних завдань: розширювати уявлення 

дітей про сім’ю як об’єднання людей, що живуть разом, люблять, турбуються, 

підтримують, захищають одне одного; вчити налагоджувати контакти з однолітками та 

дорослими; плекати в дитини прихильне ставлення до всіх членів родини, вдячність та 

повагу до них; виробляти вміння визнавати свої помилки, брати до уваги чесноти та 

досягнення іншого; формувати співчуття до дітей, які залишилася поза дитячим 

товариством; виховувати доброзичливість, вправляти в умінні приємно спілкуватися: 

вітатися, привітно звертатися, виявляти прихильне ставлення та увагу; виховувати 

доброзичливість, співчуття. Засобами морально-духовного виховання є використання 

художньої літератури. Після прочитання дорослим літературних творів дитина 

намагається відтворити слова улюблених персонажів. Вона імітує звучання їхнього голосу 

(силу, тембр, інтонацію), їхні дії (бігає, ловить, шукає, ховається тощо), характер 

ставлення (доброзичливе, турботливе, співчутливе, негативне). 

На підставі проведеного аналізу вважаємо, що серед зазначених програм навчання та 

виховання дітей дошкільного віку найбільш повно завдання духовно-морального розвитку 

висвітлені у програмі «Українське дошкілля». Саме у цій програмі, на нашу думку, 

найбільш ґрунтовно представлено систему морально-духовного виховання дітей 

дошкільного віку, спрямованого на зміцнення авторитету загальнолюдських і 

національних духовних цінностей, формування громадянської і національної ідентичності, 

забезпечення світоглядних запитів дітей, вільне і добровільне прилучення до культури 

традиційних конфесій.  

Отже, духовно-моральне виховання – одна з найактуальніших і найскладніших 

проблем, яка повинна вирішуватися сьогодні усіма, хто має відношення до дітей. Те, що 

закладено в душу дитини зараз, проявиться пізніше, стане її життям, життям усього 

суспільства. Тому проблема відродження в суспільстві духовності та культури 

безпосередньо пов’язана з підготовкою майбутніх фахівців до морально-духовного 

розвитку і виховання дітей дошкільного віку. 
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ІЗ ДОСВІДУ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО ЦЕНТРУ 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Набуття Україною ознак цивілізованої і правової держави безпосередньо пов’язане 

з позитивною динамікою розв’язання новопосталих проблем. З-поміж них ключовими, на 

думку науковців (О. Безпалько, І. Звєрєва, А. Капська, Н. Лавриченко, Л. Міщик, 

С. Харченко), є ті, що породженні безпритульністю і бездоглядністю неповнолітніх.  

Сучасні дослідники здебільшого єдині у визнанні наявного протиріччя між 

наполегливим поступом вітчизняного соціуму до євроінтеграційних пріоритетів 

превалюючим у соціальній сфері декларативним підходом до розв’язання соціально-

педагогічних проблем, що актуалізує потребу українського суспільства у просоціальній 

моделі поведінки дітей і молоді. Загально визнано і науковцями (О. Безпалько, І. Звєрєва, 

С. Харченко), і практиками (А. Досін, О. Канюк, Н. Обухова), що сутність соціалізації 

особистості – послідовне її входження соціальне середовище – пов’язана із розвитком і 

самозмінами, що відбуваються (на рівні результату) під час набуття соціального досвіду. 

З огляду на те, що особистість унаслідок певної кризової ситуації опинилась у 

своєрідній для неї соціальній інституції, якою є соціально-психологічний центр 

реабілітації, насамперед виключного значення набуває такий складник процесу її 

соціалізації, як соціальна адаптація  [1, с. 474]. По-перше, йдеться про соціальну 

адаптацію як неперервний процес; по-друге, соціальна адаптація відбувається з різною 

мірою інтенсивності, залежить від адаптаційних можливостей самої особистості (зокрема, 

наявних умінь і навичок пристосування, ступеня вияву особистістю активності щодо 

взаємодії із  середовищем). До того ж, як засвідчує практика, клієнти з низькою здатністю 

до соціальної адаптації є надто вразливими, оскільки в них  може повільно розвиватися 

соціальна дезадаптація, спроможна спровокувати вияв різних форм девіантної поведінки. 

Аналіз соціально-педагогічної літератури (О. Безпалько, А. Капська та ін.) 

засвідчує про домінуючу нині дослідницьку позицію, яка у згорнутому вигляді може бути 

представлена в такий спосіб: соціальну адаптацію варто органічно пов’язувати з 

психологічною адаптацією, оскільки вони перебувають у взаємозалежності; на характері 

розвитку соціальної адаптації позначаються індивідуальні психічні ознаки особистості, 

характеристики темпераменту, риси характеру тощо; соціальна адаптованість проявляться 

переважно у двох типах реагування особистості на вплив середовища: прийняття та 

ефективна відповідь на ті соціальні очікування, з якими зустрічається кожний відповідно 

зі своїм віком і статтю; гнучкість при зустрічі з новими, у тому числі й потенційно 

загрозливими умовами, а також здатність спрямовувати події в бажаному для особистості 

напрямі  [2, с. 77]. 

Ми дійшли висновку, що соціальна адаптація підлітків в умовах центру соціально-

психологічної реабілітації дітей може бути як позитивною (тобто педагогічно 

скерованою), так і стихійною, і навіть негативною. До того ж адаптація дитини до умов 

закладу соціального захисту має ті ж самі особ-ливості, що й загальний процес адаптації 

особистості. Потрібно розуміти, що перебування дитини в закладах соціального захисту 

має свої недоліки і переваги. Враховуючи небезпечні умови для життя дитини в 
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неблагополучній сім’ї, які травмують дитину, ізоляція дитини від таких факторів, 

безумовно, є позитивним моментом, оскільки дитина перебуває в безпеці, її 

життєвлаштуванням починають займатися спеціалісти, з’являється шанс оптимізації умов 

її життя. Проте ізоляція має бути тимчасовим, екстреним способом допомоги дитині. 

Причому чим менша дитина, тим коротшим повинен бути термін перебування її в закладі. 

Аналітична робота, проведена нами з метою вивчення плідного досвіду соціальної 

адаптації дітей до умов означеної соціальної інституції, що склався на Одещині, дозволяє 

окреслити деякі конструктивні підходи. 

Базою проведеної нами дослідно-експериментальної роботи виступав Ізмаїльський 

центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Ми встановили соціально-педагогічні 

ресурси цієї установи. Нами насамперед визнано доцільність втілення таких двох базових 

принципів: дитиноцентризму і співробітництва із сім’єю, навчальними установами та 

іншими інститутами соціалізації. 

Вивчення й аналіз соціально-педагогічної діяльності центру соціально-

психологічної реабілітації дітей засвідчує про такі основні негативні риси суспільного 

виховання (виховання в закладах різного типу). З-поміж найбільш типових виокремлюємо 

наступні: по-перше,неправильна або недооцінена організація спілкування дорослих із 

дітьми: знижений або відсутній рівень довірливих взаємостосунків дорослих із дітьми; 

дефіцит можливості встановлення міцних і довготривалих взаємовідносин дитини з 

конкретним дорослим; висока частота зміни персоналу закладів (плинність кадрів) 

посилює процес травматизації дітей;домінування групових і обмаль дитиноцентрованих 

виховних впливів; жорстка регламентація поведінки дитини, гіперопіка в діяльності – 

покрокове планування і санкціонування поведінки дітей дорослими: позитивне ставлення 

дорослого дитина має заслужити виконанням його вимог, зразковою поведінкою, гарними 

оцінками. 

І ще: недосконалою є психолого-педагогічна підготовка вихователів. Так, за 

результатами діагностувального експерименту, проведеного нами на базі такої установи у 

м. Ізмаїл, з’ясовано про таке: за самооцінними судженнями фахівців-соціономістів цієї 

установи (вибірка становила 17 осіб), лише кожний п’ятий (28 %) вважає себе «практично 

готовим до повноцінного сприйняття клієнта цієї установи саме як спорідненої душі», а 

60 %  – «більш не готовий, ніж готовий» професійно. 

До того ж у переважній більшості факт перебування дитини в соціальному закладі 

є раптовим і неочікуваним. Ми спостерігали, що які б не були складні умови життя дітей 

вдома, як правило, діти рідко за власним бажанням потрапляють до таких закладів. Окрім 

відсутності бажання та психологічної готовності до даного факту, дитина не має 

достатньої інформації для адекватного розуміння ситуації, що склалася [3, с. 269]. 

Нами вивчався досвід центру соціально-психологічної реабілітації дітей міста 

Ізмаїл переважно у двох напрямах. А саме: 

1) сукупність заходів соціальної адаптації підлітка до звичних і природних шляхів 

«входження» дитини в соціум, тобто набуття нею елементарних навичок  

самообслуговування, організації елементарного побуту, виконання режимних моментів 

щодо їжі, сну, перебування на свіжому повітрі тощо; 

2) спеціально організовані види діяльності, спрямовані саме на позитивну 

соціалізацію дитини (ігрова, комунікативна, просоціальна та інші види діяльності).  

Так, аналіз планування соціального виховання за режимними моментами цієї  

соціальної інституції засвідчив про таке: якщо всі види соціалізуючого впливу закладу 
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оцінити в умовні 100 %, то  за першими параметрами  обсяг таких заходів сягає 67 % 

(йдеться про сприяючий вплив на соціальну адаптацію дитини до звичайного людського 

побуту). Це п’ятиразове харчування, ціла година гігієнічних процедур уранці та  година  

підготовки до сну,  тиха година становить близько трьох годин.  

Щодо заходів другого напряму, то їх відсоток складає 33 %. Йдеться про 

педагогічно спрямовану діяльність підлітка (рухова, ігрова, трудова, навчально-

пізнавальна тощо), а також на суто корекційно-виховну (корекція мовленнєвого розвитку, 

організацію дозвілля − наприклад, художня студія, казкотерапія, гурткова робота, 

прогулянки, спостереження, розваги).  

Водночас спостереження за процесом соціальної адаптації дітей підліткового віку в 

умовах центру соціально-психологічної реабілітації дітей засвідчив і про невикористані 

ресурси, зокрема – активізація міжособистісного спілкування через застосування 

тренінгових соціально-педагогічних технологій. Отож, із використанням цього ресурсу ми 

пов’язуємо перспективи своїх подальших наукових пошуків. 
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ПІДРУЧНИК  

ЯК ЗАСІБ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Одним із незаперечних викликів інформаційного суспільства є формування в учнів 

бажання та вміння вчитися, культури розумової праці, що актуалізує проблему 

розумового виховання молодших школярів [2]. З огляду на те, що основним носієм змісту 

освіти є підручник, значущість якого у рамках школи першого ступеня зростає у рази, 

роль зазначеного виду навчальної літератури у забезпеченні всебічного і гармонійного 

розвитку особистості очевидна.    

Зазначимо, що проблема розумового виховання молодших школярів у вітчизняній 

науці не є чітко окресленою, хоча напрацювання вчених у цьому аспекті слугують 

надійним підґрунтям розгортання наукового пошуку. Зокрема, теоретичні засади 

організації виховного процесу у школі першого ступеня розкриті у дослідженнях І. Беха, 

О. Матвієнко, І. Червінської та ін.; теорія шкільного підручника знайшла своє 

відображення у напрацюваннях вітчизняних і зарубіжних науковців (В. Бейлінсон, 

В. Беспалько, Д. Зуєв, Я. Кодлюк, В. Редько, О. Савченко та ін.); дидактико-методичне 

забезпечення навчально-виховного процесу у школі першого ступеня розробляють 

Н. Бібік, М. Вашуленко, Н. Листопад, В. Мартиненко, О. Онопрієнко, К. Пономарьова, 

О. Прищепа, О. Савченко, С. Скворцова та ін. 

На особливу увагу заслуговує посібник для вчителів і методистів початкового 

навчання «Виховний потенціал початкової освіти», підготовлений академіком О. 

Савченко, у якому відомий дидакт з початкового навчання розкрила потенційні 

можливості змісту навчальних предметів щодо духовного, морально-етичного, 

громадянського трудового, екологічного та ін. напрямів виховання молодших школярів. У 
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контексті нашої проблеми суголосним є аспект розвитку творчих здібностей та 

«виховання розумної особистості, яка вміє і хоче самостійно вчитися» [3].     

Мета статті: розкрити потенційні можливості підручників з літературного 

читання щодо розумового виховання молодших школярів. 

В. Сухомлинський трактує розумове виховання як таке, що «передбачає набування 

знань і формування наукового світогляду, розвиток пізнавальних і творчих здібностей, 

вироблення культури розумової праці, виховання інтересу й потреби в розумовій 

діяльності…» [6, с. 206].   

У структуру розумової вихованості особистості дослідники включають, з одного 

боку, розумовий розвиток (знання, вміння і навички, творчі здібності тощо), а з іншого, – 

соціально значущі мотиви інтелектуальної діяльності (результат розумового виховання). 

Відтак про розумовий розвиток йдеться тоді, коли враховуються інтелектуальні 

можливості учнів, організовується спеціальна робота з їх розумового розвитку у процесі 

навчання. В основі такого навчання –  принципи розвивального навчання, розроблені Л. 

Занковим: навчання на високому рівні складності;  у вивченні програмового матеріалу йти 

вперед швидким темпом; провідна роль теоретичних знань у початковому навчанні; 

усвідомлене засвоєння учнями навчального матеріалу; працювати над розвитком усіх 

учнів, а не тільки слабких. Якщо ж враховується мотиваційна сфера особистості і 

проводиться спеціальна діяльність з її формування – реалізується мета розумового 

виховання. 

Аналіз наявного наукового фонду та власне бачення проблеми дослідження дають 

підстави окреслити основні завдання розумового виховання молодших школярів, а саме:  

– збагачення учнів знаннями основ наук;  

– формування основних мислительних операцій;  

– формування умінь і навичок культури розумової праці;  

– формування позитивних мотивів навчання, пізнавальних потреб та інтересів.  

Помітно, що результати розумового виховання найбільш повно відбиті у ключовій 

компетентності початкової загальної освіти – умінні вчитися. Цю ключову компетентність 

О. Савченко трактує як цілісне індивідуальне утворення, яке містить кілька компонентів, – 

змістовий, мотиваційний, діяльнісний (процесуальний), контрольно-оцінювальний та 

рефлексивно-корекційний (ядром цього вміння відомий дидакт вважає процесуальний 

компонент). Результатом повноцінного оволодіння зазначеним умінням є готовність 

школярів самостійно вчитися – «двигун неперервної освіти», а його основою – уміння 

працювати з підручником [4; 5].   

Конкретизуючи виокремлені компоненти, пропонуємо авторське тлумачення 

зазначеного феномена: вміння вчитися – це ключова  компетентність початкової загальної 

освіти, яка охоплює змістовий  (знання про культуру розумової праці, про змістову основу 

загальнонавчальних умінь і навичок та про вміння вчитися як інформаційну цінність), 

мотиваційний (усвідомлення значущості знань, наявність стійкого інтересу до навчання) 

та процесуальний (уміння організувати робоче місце, планувати навчальні дії, працювати 

з підручником, аналізувати, порівнювати, узагальнювати, здійснювати само- і 

взаємоконтроль) компоненти і формується в цілісному навчально-виховному процесі 

школи першого ступеня [1].  

Оскільки основним виразником змісту освіти є підручник, у ньому мають бути 

повноцінно репрезентовані всі компоненти зазначеного вміння, зокрема:  

– знання про культуру розумової праці, про змістову основу загально навчальних 

умінь і навичок та про вміння вчитися як інформаційну цінність (відповідно до основних 

видів знань – про навколишній світ, про способи пізнавальної і практичної діяльності, про 

цінності) – у формі предметно орієнтованих, інструментально орієнтованих та ціннісно 

орієнтованих текстів; 



35 

 

– завдання на формування уміння організувати робоче місце, планувати навчальні 

дії, працювати з підручником, аналізувати, порівнювати, узагальнювати, здійснювати 

само- і взаємоконтроль – елементи апарату організації засвоєння; 

– ціннісно орієнтовані тексти, що сприяють усвідомленню значущості знань в 

умовах інформаційного суспільства, формують в учнів стійкий інтерес до навчання. 

Неабияку роль у цьому процесі відіграють вдало використані ілюстрації та апарат 

орієнтування.  

Розглянемо технологію пред’явлення уміння вчитися у підручниках з 

літературного читання (авт. О. Савченко), оскільки у цих книгах, на наш погляд, зазначене 

вміння відбито не лише найбільш повно, а й інноваційно.  

Змістовий компонент уміння вчитися. У підручнику для другого класу вміщено 

чимало текстів, які формують в учнів знання про культуру розумової праці.  Ці твори 

ознайомлюють учнів з тим, як потрібно поводитися в школі, як правильно вчитися, де 

можна знайти цікаву інформацію, як швидко та якісно здобувати міцні знання (наприклад, 

А. Коваль «Слова розповідають», Д. Павличко «Школа», Л. Глібов «Бачити – не бачить»). 

Третьокласники дізнаються про те, як виникли мова, книга, письмо (А. Коваль «Наша 

мова», Д. Білоус «Кожну літеру ціни»). Прикметно, що у підручнику є спеціальний розділ 

«Від слова – до книги» (теми цього розділу: «Мова – дивний скарб» та «Похвала книгам»), 

матеріал якого ознайомлює школярів з тим, як навчалися люди від найдавніших часів до 

наших днів. 

Привертають увагу тексти, які дають знання про змістову основу 

загальнонавчальних умінь і навичок (так звані інструментально орієнтовані). Вони вчать 

учнів користуватися словниками, підручником, електронною книжкою; відшукувати 

необхідну інформацію в журналах, працювати в бібліотеці. Це поради учням «Читаючи 

текст, звертай увагу», «Щоб порівняти твори, треба:…», «Читаючи оповідання:…..», 

«Спостерігай: як побудовано твори, хто їхні герої…»; вступне звернення «Мій друже»; 

рубрика «Подружися з підручником»; авторські твори «Привчайся працювати зі 

словниками!», «Чи любиш ти читати журнали?» (О. Савченко), «У бібліотеці» (Л. Повх); 

«Бібліотека – затишний дім для зустрічі читача з книгою» та ін. (3 кл.).  

Текстів, які формують знання про вміння вчитися як інформаційну цінність, про те, 

яку користь приносить людям навчання, у зазначених підручниках незначна кількість, але 

вони глибокі за своїм змістом (М. Чумарна «Хто сьогодні зірка в класі», В. Фетисов «Яку 

користь приносить людям навчання» – 2 кл.; за В. Дацкевичем «Як з’явилася друкована 

книга», за О. Єфімовим «Як жила книга за часів Київської Русі» та «Друкар книг, перед 

тим не бачених» – 3 кл.; І. Крип’якевич «Книги за княжих часів» – 4 кл.). Посилюють 

мотиваційний компонент уміння вчитися прислів’я і приказки відповідного змісту («До 

учіння треба розум і терпіння», «Хто більше читає, той більше знає», «Книга вчить, як на 

світі жить» та ін.), побажання автора підручника школярам («Бажаю усім учням стати не 

лише читачами журналів, а й їх дописувачами!»).  

Іншим структурним компонентом уміння вчитися є процесуальний, який 

представлений елементами апарату організації засвоєння – навчальними завданнями і 

вправами, поліграфічними виділеннями, узагальнювальними таблицями та ін.  

Наведемо приклади завдань на формування в молодших школярів таких 

загальнонавчальних умінь і навичок:  

– планувати навчальні дії. Завдання цього виду («Простежте за текстом, як 

розгортаються події: зачин, основна частина, кінцівка», «Підготуйте і розіграйте діалог з 

однокласником по телефону») допомагають учням продумати послідовність виконання 

дій, налаштовують на роботу, допомагають чітко та якісно виконати поставлене завдання;  

– працювати з підручником. Показово, що у підручниках з літературного читання 

Олександра Яківна ввела наскрізну рубрику «Вчись працювати з підручником», яка 

передбачає ознайомлення учнів зі структурою навчальної книги, зокрема з такими 

структурними компонентами як зміст, розділ, умовні позначення, форзаци тощо. Цікавим 
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є і такий задум автора: вступне звернення до читача «Мій друже!» у підручниках для 

різних класів збагачено рубрикою «Подружися з підручником!», у якій наводяться 

практичні рекомендації щодо роботи з навчальною книгою, зокрема з апаратом 

орієнтування;  

– аналізувати, порівнювати. Автор спонукає учнів порівнювати вірші, оповідання, 

прислів’я; вчить аналізувати вчинки дійових осіб («Які ознаки хліба названо у тексті?», 

«Чи перегукується зміст цього вірша з попереднім? Чим вони схожі і чим різняться?», 

«Які порівняння використав письменник?»). Захоплює різноманітність формулювання 

завдань і запитань; матеріал, дібраний для порівняння; опора на різновиди мислиннєвих 

операцій, на яких базуються зазначені уміння;  

– узагальнювати. Завдання такого виду наводяться практично після кожного твору, 

однак особливо результативною є рубрика «Чи уважно ти читав?», мета якої – 

систематизувати знання учнів з теми, вчити робити найпростіші висновки («Які особливі 

ознаки має кожна дійова особа?», «У яких словах виражено головну думку твору?», «Як 

ти розумієш заголовок твору?», «Пригадай назву теми. Переглянь за змістом підручника, 

які твори у цій темі»);  

– здійснювати само- і взаємоконтроль. Формуванню цих умінь сприяє інноваційна 

за своїм спрямуванням рубрика в кінці кожного розділу «Перевір свої досягнення», яка 

орієнтує учнів на такі навчальні результати: «Знаю…» («Назву прочитаного розділу», 

«Відомості про життя…», «Хто автор гумористичних творів»); «Розумію, можу пояснити» 

(«Поясни на прикладах, що таке рима у вірші», «Чим літературна казка відрізняється від 

народної»); «Умію» («Визначати головну думку прочитаних творів», «Визначати 

послідовність подій у творі», «Виразно розказати напам’ять вивчений вірш»); «Виявляю 

ставлення, почуття…» («Що тебе вразило, здивувало в розповідях про життя видатних 

письменників?», «Чи допомогли прочитані байки тобі краще зрозуміти себе?»). Помітно, 

що такі завдання формують у молодших школярів рефлексію навчальної діяльності 

(здатність аналізувати власний процес учіння) як необхідну умову повноцінного навчання.  

Мотиваційний компонент уміння вчитися представлений вступним зверненням до 

учнів про користь читання, важливість уміння вчитися, красу рідної мови; якісними 

кольоровими ілюстраціями (пам’ятники книжкам у різних країнах, друкарський верстат 

Йоганеса Гутенберга, стародавні книги з Державного музею книги і друкарства України, 

пам’ятник Іванові Федорову у Львові та книги, виготовлені у його друкарні); змістовними 

форзацами; навчальними проектами, які спонукають учнів до пошукової діяльності 

(«Дружба з книгами – це свято); «цікавинками» з історії виникнення мови, письма, книги, 

підручника; поради автора учням прочитати певну книгу, створити рукописний журнал та 

ознайомити з ним батьків, однокласників тощо.  

Таким чином, нами з’ясовано потенційні можливості підручників з літературного 

читання (авт. О. Савченко) щодо розумового виховання молодших школярів. Перспективи 

подальших досліджень вбачаємо у розробці змістового забезпечення в навчальних книгах 

для початкової школи інших ключових компетентностей – здоров’язбережувальної, 

громадянської та ін. 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ  

МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ-ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ  

ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Входження України в європейський освітній простір вимагає проведення в країні 

реформування системи освіти через модернізацію освітньої діяльності в контексті 

компетентнісного підходу. Сучасні вимоги до підготовки документознавців спрямовані на 

формування у майбутніх фахівців комплексу відповідних компетентностей, серед яких 

інформаційно-комунікаційна, що проявляється в наявності сформованого високого рівня 

інформаційно-комунікативної культури, ґрунтовних теоретичних знань і досвіду 

організації інформаційної та комунікативної взаємодії, вмінні будувати інформаційні 

моделі та досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ, застосувати ІКТ у професійній 

діяльності, працювати з професійним програмним забезпеченням, сприяє вільному 

професійному обміну фаховою інформацією; використанню мережі Інтернет для 

професійного зростання тощо. Саме комунікативні та інформаційні уміння, які є 

результатом сформованої інформаційно-комунікаційної компетентності, на нашу думку, 

складають основу професійної діяльності, забезпечують адаптацію у світі професійних і 

сфері документних комунікацій та вирішення професійних завдань. 

Питання використання інформаційно-комунікаційних технологій та Інтернету в 

навчально-виховному процесі розглядаються в роботах як вітчизняних, так і зарубіжних 

учених, серед яких В. Беспалько, Є. Полат, І. Роберт, Г. Селевко тощо.  

Проблема вивчення комунікативної компетентності досліджувалася  

О. О. Аршавською, І. А. Воробйовим, Т. І. Дементьєвим,  М. М. Заброцьким, 

Б. Ф. Ломовим, С. Д. Максименко та ін. 

Згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра 

«Документознавство та інформаційна діяльність» вимогами до фахівця є сформовані 

комунікативні здатності та вміння. На практиці це передбачає формування в майбутніх 

бакалаврів-документознавців комунікативних здібностей, що мають забезпечити 

реалізацію мовних операцій і мовленнєвих дій через адекватне й раціональне 

використання засобів мови та врахування конкретики ситуацій професійного спілкування. 

Саме опанування технологіями комунікацій для майбутнього документознавця є 

найважливішим завданням навчання, бо найбільш реалізується у професійній сфері їх 

діяльності. Професійна культура документознавця передбачає вміння грамотно й 

правильно складати ділові документи, успішно проводити переговори, налагоджувати 

зв’язки з партнерами й конкурентами, використовувати  знання іноземних мов і засобів 

ділової взаємодії між користувачами як особистісно, так і в мережі на відстані, знання 

форм і засобів передачі телекомунікаційних технологій для реалізації ділового 

спілкування. 

На думку дослідників [2], під поняттям «комунікативна компетентність» розуміють 

сукупність сформованих теоретичних знань і практичних умінь з інформаційно-

комунікативних дисциплін, важливими є знання з іноземних мов, наявність 

комунікативних та ораторських умінь, що дають змогу якісно проводити процес 

вербальної та невербальної комунікації, а також набір особистісних і професійно-ділових 
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якостей спілкування у суспільстві. Компоненти комунікативної компетентності для 

документознавців передбачають наявність умінь слухати і рахуватися з думкою інших 

фахівців, працювати в команді; грамотно й аргументовано відстоювати свою професійну 

позицію, використовувати знання іноземних мов (уміння вести ділову переписку), 

дискутувати, використовувати під час виступів сучасні засоби мультимедіа, 

використовувати комунікаційні технології для пошуку, збору, опрацювання й передачі 

різного виду інформаційних повідомлень. [2]. 

На думку Ю. Романишин, формування у майбутніх документознавців 

комунікативних умінь і навичок забезпечить використання засобів сучасних ІКТ та 

комп’ютерно-опосередкованого спілкування в мережі, що полегшує процес комунікації і 

долає просторовий та інформаційний бар’єри. 

Використання Інтернет-технологій та електронної комунікації у процесі підготовці 

документознавців дозволяє підвищити мотивацію студентів, особливо до процесу 

самостійного навчання. Як наголошує Л. Філіпова,  Інтернет-мережа є могутнім засобом 

комунікації, допомагає формуванню комунікативних навичок особистості; крім того, 

Інтернет сприяє самовираженню і самоствердженню особистості, організації мережевого 

спілкування студентів з різними користувачами з усього світу та ін.» [3] 

У цьому процесі, як показують доробки вчених та особиста практика, чільне місце 

посідають технології Web 2.0, які дозволяють забезпечити простоту у спілкуванні та 

співпраці всіх учасників навчального процесу за допомогою мережних технологій, 

створення соціальних спільнот, засобів колективного спілкування й обміну знаннями, 

сприяють налагодженню професійних комунікацій, розробці спільних проектів із 

колегами з різних регіонів. 

При підготовці документознавців у вищому навчальному закладі доцільним є 

використання таких типів завдань, серед яких є використання спеціально розроблених 

програмних продуктів, орієнтованих на застосування у навчальному процесі вищої школи; 

організація діалогу в мережі через використання автоматизованих тестових систем, 

комп’ютерних мовних ігор, програм комп’ютерного перекладу, електронних 

енціклопедій, Skype електронної пошти, синхронних і перенесених на певний термін 

телеконференцій, вебінарів; створення і ведення тематичних блогів, web-сторінок, 

розробка й упровадження спільних проектів, wiki-сторінок, використання сервісів Google 

для спільного створення та коригування документів, проведення веб-квестів (webquest) 

тощо. 

Окреслені типи завдань можуть бути впроваджені як основа для організації 

дискусій на лекційних і практичних заняттях, а також як індивідуальні навчально-дослідні 

завдання, спрямовані на розвиток внутрішньої і зовнішньої самоорганізації майбутнього 

фахівця, здатного вибудовувати індивідуальну траєкторію самонавчання. 

 

1. Гончар Т.  І.  Комунікативна компетентність: суть, структура, розвиток / Т. І. Гончар. –  [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.knukim.edu.ua/articles_gonchar.htm    

2. Романишин Ю.  Л.  Формування готовності майбутніх документознавців-менеджерів до професійної діяльності 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф дис… кан. пед. наук : 13.00.04 / Романишин Юлія 

Любомирівна.  – Тернопіль, 2011 – 20 с. 

3. Філіпова Л. Я. Професійні компетенції фахівців з документальних комунікацій: освітній аспект / Л. Я. 

Філіпова // Вісник Книжкової Палати. – К., 2009. – С. 25-28.  

http://www.knukim.edu.ua/articles_gonchar.htm


39 

 

4. Шмелѐв А. Н. Развитие ИКТ-компетентности бакалавров по направлению «Документоведение и 

архивоведение» / А. Н. Шмелѐв, Н. С. Беззубенко, О. В. Родионова // Современные проблемы науки и 

образования. – 2015.– № 3. – С. 407-415.  
 

                          Людмила Кожухаренко 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна 

 

ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС МОЛОДІ 

 

У статті висвітлена молодіжна волонтерська діяльність. Розкривається потенціал 

волонтерства як ефективний механізм вирішення наболілих патріотично-виховних 

проблем. Розроблено висновки щодо перспективи волонтерської практики в Україні. 

Мета статті – розкрити значення діяльності молодіжних громадських організацій, 

задіяних сьогодні у волонтерському русі. Відповідно до поставленої мети сформульовані 

такі завдання: висвітлити сутність функціонування молодіжних громадських організацій в 

умовах трансформації суспільства; визначити внесок волонтерського руху в розвиток 

України.  

В умовах сучасних реалій нашої країни дослідження волонтерського руху набуває 

особливої актуальності. Становлення української державності, інтеграція України у 

світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну 

культуру й визначають основні напрями виховної роботи з молоддю. У зв’язку з цим стан 

сучасного суспільства потребує такого орієнтиру, на який можна було б опертися та через 

нього змінити свідомість людей. Ним може стати в наші дні волонтерство. Волонтерство 

втілює в собі найшляхетніші прагнення людства: миру, свободи, безпеки для всіх людей – 

це і є фундамент громадянського суспільства. На думку М. Дейчаківського, волонтери – 

«найактивніші представники різних груп населення, які бажають своєю працею та участю 

зробити конкретний внесок у поліпшення становища маргінальних груп чи в розвиток 

соціальної та культурної сфер» [1, с. 24]. 

Сьогодні в суспільстві відбуваються кардинальні зміни в політичній, економічній, 

соціальній, духовній сферах, що роблять дітей, підлітків і молодь більш прагматичними. 

Ці зміни впливають на формування молодого покоління, яке є чутливим індикатором 

суспільних трансформацій, і визначають в цілому потенціал розвитку суспільства. 

Волонтерська діяльність нині може виступити тією діючою формою соціалізації молоді, 

яка забезпечить протиставлення споживацькій психології та відповідним їй моделям 

поведінки. У процесі побудови в Україні відкритого, демократичного суспільства важливу 

роль відіграє саме молоде покоління, оскільки воно безпосередньо задіяне в процесі його 

побудови і бачитиме його здобутки в майбутньому. У дні Євромайдану – оптимістичні, 

драматичні, героїчні – наші молоді сучасники склали іспит на людяність, на суспільний 

приклад.  

У наш час інститут волонтерства, розповсюджений у багатьох країнах світу, стає 

вагомішим виховним ресурсом розвитку суспільства. У 1998 р. було створено 

Всеукраїнський громадський центр «Волонтер». Основним його завданням є сприяння 

розвитку волонтерського руху в Україні. Членами Центру можуть бути громадяни 

України, які досягли 14 років [6, c. 52-53]. 2000 р., за підтримки Дитячого фонду ООН 

(ЮНІСЕФ), вперше в Україні центром «Волонтер» була проведена Всеукраїнська 

конференція «Перспективи розвитку волонтерського руху на порозі ХХІ ст.», присвячена 
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проблемі волонтерства [4, c. 23]. Основними напрямами виконання Загальнодержавної 

програми підтримки молоді передбачено підтримку трудових і волонтерських загонів 

молодіжних громадських організацій, діяльність яких спрямована на реставрацію й 

відновлення об’єктів культурної спадщини, меморіальних комплексів, пам’ятників 

бойової та трудової слави. Також у квітні 2015 р. була проведена міжнародна науково-

практична конференція «Волонтерський рух: історія, сучасність, перспективи» у 

м. Харкові.  

Участь у волонтерському русі не має вікових, гендерних, расових, релігійних і 

навіть політичних меж. Це підтверджує Закон України «Про молодіжні та дитячі 

громадські організації». У ньому, зокрема, зазначається: «Молодіжні та дитячі громадські 

організації утворюються і діють на засадах добровільності, рівноправності їх членів, 

самоврядування, законності та гласності» [2]. Особливість волонтерського руху в Україні 

полягає в тому, що доволі чисельною групою волонтерів є учнівська та студентська 

молодь. Питання про потенціал використання молодіжної волонтерської діяльності може 

розглядатися як мінімум у двох аспектах: вплив молодіжного волонтерства на конкретно-

історичну ситуацію, яка склалася в суспільстві; вплив волонтерства на саму особистість 

молодої людини, включеної в дану діяльність. Завдяки волонтерській роботі відбувається 

реалізація тих характеристик особистості, які часто залишаються нерозкритими у 

повсякденному житті, виконують функцію морального виховання, відродження в 

молодіжному середовищі фундаментальних цінностей, таких як: милосердя, 

справедливість, чуйність. Волонтерство є однією з найефективніших форм роботи з 

молоддю, невичерпним джерелом набуття громадянської освіти, дає можливість 

реалізувати себе у служінні суспільству та укріплювати в ньому демократичні й духовні 

цінності. 

До активної роботи з підтримки української армії підключилася молодь 

Дніпропетровщини. Координацію волонтерського руху взяв на себе обласний 

Молодіжний центр. Волонтери підіймають бойовий дух солдат концертними програмами, 

створюють газети, листуються з бійцями на передовій, а також збирають матеріальну 

допомогу армії [5, c. 19].  

Якщо говорити про сфери діяльності волонтерів, особливо тих добровольців, які є 

студентами соціально-педагогічних, соціальних і психологічних спеціальностей вишів, то 

для них доброчинна робота є безпосередньою сферою застосування своїх професійних 

знань, умінь і навичок. Волонтерська робота молодіжних груп спрямована, як правило, на 

найболючіші проблеми, що існують в українському суспільстві: догляд за людьми 

похилого віку та інвалідами, які перебувають вдома чи в спеціалізованих установах, 

догляд за пацієнтами хоспісів, робота з ув’язненими у в’язницях та колоніях і допомога їм 

після звільнення, робота з дітьми та молоддю в дитячих садках, школах, молодіжних 

клубах, допомога представникам етнічних меншин через консультування та відповідний 

супровід, допомога безпритульним, збір коштів тощо. Також реалізуються інші проекти: 

благоустрій мікрорайонів, уроки добра в навчальних закладах, форуми, благодійні 

вистави. В результаті проведення таких заходів, а також щоденної роботи молодіжних 

об’єднань по всьому світу, мільйони молодих людей приносять користь суспільству, 

реалізуючи програми доброчинної діяльності. Виявлено, що однією з найоптимальніших 

технологій навчання є навчання однолітків з однолітками, тобто передача достовірної 

соціально значущої інформації підростаючому поколінню через спілкування на рівних з 

метою позитивного самовдосконалення особистості.  
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Значущі зміни сталися в організаційно-інституційний підсистемі українського 

молодіжного руху. Замість дітищ тоталітарної радянської системи – комсомольської та 

піонерської організацій – створено систему державних інститутів, що займаються 

формуванням і реалізацією державної молодіжної політики. Волонтерські служби при 

центрах соціальних служб для молоді поступово стали одним із напрямів державної 

молодіжної політики. Держава не має потужних матеріальних, технічних можливостей, 

проте людський фактор відіграє значно важливішу роль. Щоб молодь прийшла до 

організації, вона має володіти певною інформацією. До інформаційних ресурсів можна 

віднести буклети, листівки про організацію, веб-сторінку організації в Інтернеті, 

публікації про діяльність організації в пресі. Найлегший шлях залучення волонтерів – 

опублікувати оголошення в газеті: «Потрібні волонтери». Для популяризації 

волонтерського руху було видано книжку «Доброчинність в Україні: минуле, сучасність, 

майбутнє», бюлетені «Добра воля» та підручник «Управління діяльністю волонтерів. Як 

залучити громадськість до вирішення проблем суспільства». Волонтерська діяльність 

формує у молоді мужність, національну свідомість, прищеплює любов до Батьківщини, 

бажання відстояти її соборність, наслідувати кращі традиції, що сприяють вихованню 

патріотизму, причетності до історичної долі України, які закликають допомагати в зоні 

АТО, вшановувати героїв Небесної Сотні.  

Поприте , що кількість громадських молодіжних та дитячих об’єднань поступово 

зростає, вони нечисленні за складом. Більшість з них маловідомі для молоді, не стали для 

неї авторитетними та престижними. Отже, є проблеми з мотивацією до здійснення 

волонтерських практик. Йдеться про двосторонню мотивацію: потенційні волонтери самі 

по собі є невмотивованими до здійснення волонтерських практик, а організації, що 

займаються волонтерською діяльністю, не здійснюють спроб їхньої мотивації, або ж 

здійснюють їх не так активно, наскільки це було б потрібно для досягнення позитивного 

результату. Також слід зрозуміти питання про те, як мотивувати молоду людину, щоб 

вона захотіла стати волонтером. Чого потребує людина, яка приходить в центр, що ж вона 

шукає в роботі волонтера? Для підлітків і молоді волонтерська діяльність виступає 

способом набуття досвіду, нових знайомств, проведення вільного часу з користю для себе 

і суспільства Необхідно створювати умови для організації волонтерського руху з 

урахуванням сучасних історичних реалій. Робота з підлітками потребує врахування 

кількох важливих правил: 

• робота в організації не повинна заважати основному навчанню; 

• робота не повинна бути одноманітною; 

• у кожній справі має бути місце для прояву їх власної ініціативи і самостійних 

рішень, а також персональної відповідальності;  

• участь у волонтерському русі має бути погодженою з батьками і вчителями; 

• робота має бути безпечною, у тому числі для дитячої психіки; 

• не варто включати дітей у внутрішні конфлікти організації; 

• чітко визначати засоби заохочення, не обіцяти більше, ніж можете зробити. 

Нині організація роботи волонтерів у державних і громадських організаціях 

виходить на якісно новий рівень. Істотну роль у посиленні статусу добровольців та у 

формуванні позитивного ставлення громадськості до їхньої діяльності відіграє 

впровадження системи навчання волонтерів. У 2006 році був виданий наказ Міністерства 

України у справах сім’ї, молоді та спорту «Про затвердження Типового положення про 

Школу волонтерів центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді». Основним 
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завданням Школи є забезпечення теоретичної та практичної підготовки волонтерів до 

реалізації соціальних програм. Навчання в Школі здійснюється на безоплатній основі. 

Слухачами Школи можуть бути учні старших класів загальноосвітніх шкіл та інших 

навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів, безробітна молодь, клієнти 

Центру тощо. До роботи в Школі залучаються: фахівці на договірних засадах (соціальні 

педагоги, лікарі, психологи, вчителі, юристи тощо), волонтери, які пройшли відповідну 

підготовку та мають досвід.  

Молоді волонтери – нові інтелектуальні ресурси, котрі є не лише виконавцями 

програм, але й джерелом нових ідей, нового життєвого досвіду. Волонтерський рух 

сьогодні сприймається як важливий елемент розвитку демократії й активно залучається до 

системи освіти, створюються всілякі можливості для участі молоді в цьому виді 

діяльності. Один з таких заходів, як Школа «Я – волонтер» почала працювати при 

Тернопільській міській раді. Мета проекту, автором якого є громадська активістка Яна 

Желябіна, – виховати патріотичну, суспільно активну молодь. Слухачам будуть надавати 

основи знань із психології, комунікації, ораторського мистецтва, журналістики, першої 

домедичної допомоги тощо. Заняття будуть проводити працівники міськради, активісти 

молодіжного об’єднання «Файне місто» [3, c. 10].  

Так, незважаючи на високу оцінку участі молоді у волонтерському русі дуже мало 

відомо про діяльність громадських молодіжних і дитячих організацій. Згідно з наданою 

Ізмаїльським міськрайонним управлінням юстиції інформацією, в місті доволі низький 

відсоток участі молоді в доброчинності. Волонтерство в Ізмаїлі є епізодичним 

(екопроекти, спортивні організації). Але яким чином вивести волонтерство на новий 

рівень розвитку в місті, зробити його популярнішим та затребуваним? В Ізмаїлі 

Українською Миротворчою Школою було проведено семінар «Протидія пліткам як 

додатковому джерелу конфліктів» (у лютому 2015 р.), на якому розглядалися також 

питання волонтерства. У ході обговорення відкрилися перепони, що стоять на шляху 

розвитку волонтерства у місті: 

• відсутність координації волонтерської діяльності у місті; 

• ненапрацьованість безпосередніх механізмів залучення представників бізнесу 

Ізмаїла до здійснення волонтерства; 

• відсутність інформування різних верств населення міста стосовно можливостей 

залучення до волонтерських практик. 

Отже, роль молоді у волонтерській діяльності не варто недооцінювати. Якими ж 

ресурсами володіє цей рух? По-перше, це ефективний спосіб розв’язувати проблеми 

різного роду складності для молоді. По-друге, це нові творчі та сміливі ідеї у соціальній 

сфері щодо вирішення найгостріших і найскладніших проблем. По-третє, доброчинність є 

доступним способом для кожного представника суспільства бути потрібним та брати 

участь у покращенні якості життя. По-четверте, волонтерство об’єднує заради спільної 

мети, стирає межі між соціальними статусами.  

З виховної точки зору саме за допомогою волонтерства, яке є значним психолого-

педагогічним потенціалом та формує громадянську відповідальність, треба прищеплювати 

патріотизм. Завдяки волонтерству в середньостроковій перспективі на державному та 

місцевому рівнях очікується випереджальний розвиток молодіжного руху, що сприятиме 

формуванню потужного національного потенціалу. Саме тому в даний час мають бути 

переглянуті підходи до формування та реалізації молодіжної політики, яка повинна 

відповідати глобальним викликам, а молодь – перетворитися з соціально незахищеної 
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групи населення в основу політичного й економічного розвитку країни. Гасло «Молодь – 

наше майбутнє» має стати пріоритетним напрямом державної політики і залишити у 

далекому минулому здебільшого декларативний зміст даного вислову. Держава має 

стимулювати участь молодих людей у відстоюванні власних прав, розбудові 

громадянського суспільства та участі в державотворчих процесах. Водночас, можна 

констатувати, що, незважаючи на складну політичну ситуацію, важке економічне 

становище, труднощі періоду розбудови української державності, процес відродження та 

становлення молодіжного руху, входження його в новій якості в політичну систему країни 

активно триває.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

 

Відомі теоретики професійної підготовки майбутніх фахівців, кваліфікованих 

робітників відмічають необхідність підвищення суспільного статусу людини праці, 

створення системи формування професійної компетентності майбутніх робітників у 

професійно-технічних навчальних закладах, у центрах професійно-технічної освіти, умов 

розвитку особистої професійної кар’єри. Тому актуальними стають проблеми розробки 

нових підходів до побудови змісту формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців, майбутніх слюсарів з ремонту автомобілів тощо, створення принципово нових 

моделей розвитку процесу навчання та професійної підготовки підростаючого покоління. 

Відбувається корекція основної мети професійної підготовки: крім формування у молоді 

професійних знань та вмінь у сфері виробництва і послуг необхідний розвиток в учнів 

особистісних якостей, спрямованих на усвідомлений вибір інноваційних аспектів 

формування їх професійної компетентності, застосування в процесі навчання та 

практичної реалізації саме інформаційно-комунікаційних технологій [2].  

Необхідно врахувати, що одним із важливих чинників сьогодення є інтеграційна 

складова сучасної  професійної освіти, а професійна підготовка фахівців  країн 

Європейського Союзу та України значно відрізняються. Як наслідок, при залученні 

випускників ПТНЗ до обслуговування новітньої автомобільної техніки виникає низка 

проблем. Одним із напрямів вирішення даного питання є прийнятий 9 січня 2007 року 
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Верховною Радою України Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007-2015 роки за № 537-V», який відображає розвиток 

інформаційного суспільства, зокрема всебічний розвиток сфери освіти [1]. 

Теоретичним обґрунтуванням впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів займалися такі 

відомі науковці, які В. Ю. Биков, Б. С. Гершунський, М. І. Гуржій, Ю. О. Дорошенко, 

А. М. Жалдак, В. Ф. Заболотний, В. В. Лапінський, Л. А. Карташова, К. К. Колін, 

О. А. Міщенко, Н. В. Морзе, О. П. Пінчук та багато інших. Науковці наголошують, що 

впровадження ІКТ у навчальний процес буде мати найбільш позитивний вплив на процес 

засвоєння  знань, оскільки саме він відкриває можливість застосування новітніх методів, 

прийомів викладання, засвоєння нового матеріалу [3]. 

Вплив засобів ІКТ неминуч на всіх рівнях життя, тому існуючі зміни у сфері 

автомобілебудування, складні схеми функціональної діагностики вимагають від системи 

професійно-технічної освіти фахівців, здатних самостійно діяти, професійно зростати, 

самостійно здобувати нові знання. Саме запропоновані вище аспекти інноваційної 

діяльності та перспективного інформатизованого навчання плідно втілюються в роботу 

лабораторією електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти 

НАПН України. Створений функціонально новітній портал «ПОРТАЛ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ОСВІТИ ІПТО НАПН України», який рекомендовано як для формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців, так і для опрацювання всіма учасниками процесу 

професійно-технічної освіти (мал.1.), електронний ресурс: http://pto.org.ua/ 

 
Мал.1. Портал професійної освіти ІПТО НАПН України 

 

Створення електронного середовища професійної освіти ІПТО, адаптованого до 

професійного навчання, дає змогу учням суттєво поліпшити рівень власних знань, а  

викладачеві – створити ґрунтовну електронну базу новітнього матеріалу, забезпечити 

зворотній зв’язок з учнем. Використання електронних засобів навчання забезпечує 

інтенсифікацію навчання, виховує навики самостійної роботи в учня, розвиває його 

творчий потенціал. 

Дієвим функціональним інструментом для впровадження ІКТ при формуванні 

професійної компетентності майбутніх фахівців вважають мультимедійні технології. 

Мультимедіа (англ. multimedia від лат. Multum багато і media, medium осередок, засоби) – 

сучасна комп’ютерна інформаційна технологія, що дозволяє об’єднати у одній 

http://pto.org.ua/
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комп’ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне 

зображення й анімацію. Кожен з інформаційних компонентів, що використовується, має 

власні змістовні засоби та дидактичні можливості, спрямовані на забезпечення оптимізації 

процесу навчання [4, с. 12]. 

Прикладом мультимедійного навчального ресурсу із системоутворюючими 

функціональними елементами для отримання фахових знань з професії «Слюсар з 

ремонту автомобілів» може стати електронний контент навчально-методичного 

забезпечення, створений у вигляді електронного освітнього ресурсу з науковою та 

навчальною інформацією, удосконалений системою мультимедійного ввімкнення. 

Запропонований ЕОР – Електронний підручник для ПТНЗ (мал. 2.) створено на домені 

Інституту професійно-технічної освіти  НАПН України й розміщено за електронною 

адресою http://mechanic.pto.org.ua. 

Матеріал електронного підручника можна використовувати при формуванні 

професійної компетентності майбутніх фахівців як при отриманні нових знань, так і для 

повторення й закріплення вивченого матеріалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.2. ЕОР «Слюсар з ремонту автомобілів» 

 

Навчальні модулі в ЕОР «Слюсар з ремонту автомобілів» вміщують: 

1. Електронні плакати з ефектами збільшення, зворотнього зв’язку між плакатом та 

учнем. При наведенні курсору відображається назва вузла, місце його встановлення, 

основні характеристики.  

2. Інформацію з устрою автомобіля, принципу дії його вузлів та агрегатів. Усі  теми 

наповнені  динамічно діючими ілюстраціями, які дають технічне обґрунтування роботи 

механізму. 

3. Матеріал з технічного обслуговування. Містить у собі регламенти виконання та 

приклади робіт. 

4. Складні інтегральні схеми діагностики автомобіля, шляхи їх вирішення. 

5. Тезарій у вигляді електронних тестів для закріплення отриманих знань, 

презентації, які викладач може використовувати під час уроку, навчальні відеофільми з 

технічного обслуговування та ремонту автомобілів. 
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Зауважимо, що при використанні інформаційно-комунікаційних технологій у 

формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців слід звернути увагу на такі 

фактори: якісне електронне забезпечення не може замінити повною мірою традиційну 

літературу, а тільки доповнити її; монітор не може модифікувати живе спілкування між 

учителем та учнем; навчальна презентація не повинна виключати самостійне мислення 

учнів; традиційні методи у сукупності з мультимедіа залишаються актуальними. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні професійної 

компетентності майбутніх фахівців сприяє формуванню високоякісного фахівця для 

сучасного ринку праці нашої держави. 
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ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІВЧАТ 

У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

Якісні зміни в усіх галузях життєдіяльності суспільства висувають нові вимоги до 

формування особистісних якостей громадян, які, своєю чергою, формуються упродовж 

життя. Сучасна дійсність характеризується дефіцитом духовних цінностей, морально-

етичних констант. Тому на сьогодні тема духовно-морального виховання підростаючого 

покоління є центральною в дослідженнях педагогіки.  

Окремі аспекти формування духовно-моральних цінностей підростаючого 

покоління представлено в історико-педагогічних дослідженнях М. Богуславського, 

В. Гриньової, М. Євтуха, Л. Журенко, С. Золотухіної, Т. Ільїної, І. Кучинської, 

Н. Мещерякової, Н. Побірченко, С. Саяпіної. 

Важливим аспектом у розвитку освіти є звертання до досвіду минулого. З цих 

позицій незамінним є досвід духовно-морального виховання дівчат ХІХ – початку ХХ 

століття, коли жіноча освіта перебувала у стадії активного становлення та розвитку. 

На сьогодні питання жіночої освіти є актуальним. Проблематику жіночої освіти 

ХІХ – початку ХХ століття вивчають відомі педагоги сучасності: О. Аніщенко, Л. Єршова, 

К. Кобченко, Н. Слюсаренко, Т. Сухенко та ін. 

Усі вони розглядають різні аспекти розвитку жіночої освіти, проте не аналізували 

окремо духово-моральне виховання дівчат у закладах освіти ХІХ – початку ХХ століття. 

Метою нашої статті є ретроспективний аналіз духовно-морального виховання 

дівчат у ХІХ – початку ХХ століття, здійснюваний у навчальних закладах України. 

Характерною особливістю вітчизняної педагогіки даного періоду був процес 

інтенсивного розвитку теорії виховання, надання їй самостійного статусу в межах 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/537-16
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педагогічної науки. Епіцентром гострих дискусій стала проблема людини і шляхи 

духовно-морального виховання [2]. 

Як педагогічне поняття духовно-моральне виховання передбачає у змісті такі 

ознаки: цілеспрямованість, наявність якогось зразка, навіть найзагальнішого, як 

соціально-культурного орієнтира; відповідність процесу розвитку соціально-культурних 

цінностей в історичному поступі суспільства; присутність певної системи організованих 

впливів [3].  

Виховна система в жіночих навчальних закладах ХІХ – початку ХХ століття 

вибудовується на основі загальнолюдських цінностей, актуальних і нині. Основними 

напрямами її є наступні: 

 людина, особливо жінка, піднімалась як суспільна особистість, яка має свідомість, 

розум, як об’єкт суспільно-історичної діяльності і культури, який пізнає і змінює світ та 

самого себе; 

 батьківщина вважалася цінністю, унікальною для жінки, наданою їй долею та 

пращурами; 

 сім’я у вихованні дівчат – головна виховна сила; 

 домашнє вогнище – головне житло жінки; воно має бути гарно влаштованим, 

доглянутим, гостинним, з теплими взаємовідносинами його жителів; 

 моральність і духовність – головна особливість жінки та її національного 

характеру; 

 знання – засвоєння жінкою соціального досвіду [4].  

В якості головних рис дівчини, які необхідно було сформувати в жіночих 

навчальних закладах, вважалося милосердя як нездатність зробити шкоду природі, дітям, 

собі, готовність допомогти слабким, хворим і старим; гідність як сукупність високих 

моральних якостей; повага цих якостей у самій собі; доброта  і краса як необхідні 

атрибути відношення жінки до оточуючих [8]. 

Важливе місце у формуванні духовно-морального виховання дівчат надавалося 

релігії. Окрім «зовнішнього» пошанування Бога (як участь у богослужіннях, побожність), 

зверталася увага на «внутрішній» аспект релігійності, суть якої полягала у формуванні в 

дівчат почуття помірності, поміркованості, правдивості, співчутливості, милосердності, 

жертовності та ін.). Водночас у процесі релігійного виховання дівчат наголошувалося на 

потребі остерігатися забобонів викорінювати боязливість [7, с. 173]. 

Основою морального виховання дівчат також вважалося «богочестя», насамперед 

пошанування заповідей Божих. 

У другій половині ХІХ ст. як одне із його головних завдань сформувалося 

виховання вільної людини, здатної приймати самостійні рішення. Відповідно 

«моральною» в цей час вважалася дівчина, котра завжди робить все добре і правильно, 

навіть якщо це їй не подобається. В межах навчального закладу такі риси формувалися 

шляхом усвідомлення потреби підпорядковуватися волі інших, передусім розумним 

вимогам батьків, педагогів. За такої умови послушність не виступала як злам волі [1, 

с. 138]. 

Суттєвим фактором моральності дівчат педагоги другої половини ХІХ ст. вважали 

пристойність і гідність як підстави для опанування своїми почуттями та пристрастями. В 

основі цих якостей лежало формування в дівчат умінь уважно слухати інших; не говорити 

багато про себе і не відгукуватися погано про інших; голосно не сміятися, не 
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перешіптуватися, не розмовляти іноземною мовою в присутності тих, хто її не розуміє [1, 

с. 150]. 

До 60-х років жіноча освіта обмежувалася переважно невеликою кількістю 

навчальних закладів для дівчат дворянського стану – інститутами шляхетних дівчат. У 

статуті, який регламентував існування цих закладів, зазначалося, що метою жіночої освіти 

виступає надання дівчатам готовності до доброчесного та суворого виконання своїх 

майбутніх жіночих обов’язків, щоб згодом стати гарними дружинами та матерями» [9]. 

Із середини ХІХ століття почалася активна розбудова системи закладів жіночої 

освіти всіх рівнів. Починаючи від цього часу і до початку ХІХ століття, весь період можна 

відзначити як активну боротьбу жінки не лише за місце в суспільстві, але й за те, щоб не 

загубити право бути жінкою, матір’ю, господинею, гарною дружиною. 

В основу діяльності середніх жіночих навчальних закладів було покладене 

загальнолюдське виховання та освіта. Навчальний план у жіночих навчальних закладах 

був наближений до чоловічих, проте мав явні ознаки гуманітаризації. Зазвичай вивчалися 

4 мови (рідна, латинь, німецька, французька). У багатьох закладах вивчали домоводство, 

співи, танці. Духовне виховання відбувалося й на уроках Закону Божого, що викладався у 

всіх жіночих навчальних закладах 2 години на тиждень. Велике значення у морально-

духовному вихованні дівчат надавалося також урокам літератури та історії [6].  

У навчальних закладах відомства імператриці Марії морально-духовне становлення 

дівчат відбувалося завдяки різноманіттю видів і форм позакласної роботи, 

загальноосвітнім літературним читанням для учениць, літературним бесідам, зустрічам з 

письменниками, діячами культури та мистецтва, лекціям про поточні події у світі, 

додатковим читанням курсів наук та ін. У правилах внутрішнього розпорядку Маріїнських 

жіночих училищ зазначалося, що метою закладів є поєднання в одне ціле сім’ї та 

навчального закладу. Не відділяючи дівчат від сімейного середовища як провідної 

виховної сили, відповідальність за поведінку та успіхи дівчат покладалися не лише на 

навчальний заклад, але й на сім’ю.  

Осередками духовно-морального виховання дівчат у ХІХ – початку ХХ століття 

виступали також єпархіальні училища. З’явившись у другій половині ХІХ ст., ці заклади 

мали на меті надання дівчатам духовного звання виховання, що відповідало б їх 

основному призначенню дружини і помічниці священиків, матері та господині. Ці заклади 

були закритими. До них приймалися лише доньки духовенства. У статуті єпархіальних 

училищ, затвердженому 1868 року, зазначалося, що метою їх є виховання дівчат у дусі 

благочестя згідно з вченням православної церкви та в народному дусі, щоб надалі 

вихованки здійснювали позитивний вплив на оточуюче середовище суворо моральним 

життям і безсумнівним виконанням сімейних обов’язків [4, с. 29]. 

Для виховання та підтримки дисципліни у гімназіях Міністерства народної 

просвіти проводились релігійні читання й духовні на побутові теми. На таких читаннях 

гімназистки могли поділитись своїми думками й отримати корисні поради від старших 

жінок щодо сімейних та побутових ситуацій. Як винагороду за зразкову поведінку дівчата 

могли у супроводі вихователя відвідати театр чи виставу. У літній період дівчатам 

організовували екскурсії, читання й малювання на природі [5].  

Після 1917 р. в організації жіночої освіти відбулися суттєві зміни. З’явилася 

необхідність спільної освіти молоді. Різницю у вихованні статей перестали враховувати у 

навчально-виховному процесі.  
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Бачимо, що жіночі навчальні заклади забезпечували інтелектуальний, творчий та 

духовно-моральний розвиток дівчат, орієнтований на становлення добре вихованої 

освіченої жінки, яка володіє високим рівнем духовно-моральної культури. У дівчат в 

цьому напрямі цілеспрямовано формувалася потреба благодійності, щиросердності 

люблячої матері, жінки та друга в сім’ї, уміння й навички господині й берегині сімейного 

вогнища.  

Таким чином, у ХІХ – на початку ХХ ст. викладачі всіх жіночих навчальних 

закладів ставили за мету виховати не тільки обізнаних молодих дівчат, але й порядних 

громадян з високими цілями та ідеалами. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ  
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СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 
 

Донедавна вважалося, що професійна підготовка вихователя дошкільного закладу 

освіти (порівняно, зокрема, із такою підготовкою вчителя початкової школи) не має 

принципової відмінності, йдеться лише про «змістову, суто фахову» своєрідність. Так, 

навіть деякі науковці зауважують на тому, що відносно дефініції «професійна 

компетентність», то «цей термін уживають дещо інтуїтивно» [1, с. 124]. 

Знаковими у зазначеному аспекті стали фундаментальні нормативно-правові 

документи, що спрямовують діяльність фахівців-соціономістів, які працюють у сучасних 

вітчизняних дошкільних закладах освіти (Закон України «Про дошкільну освіту» 

(2001 р.), Базовий компонент дошкільної освіти (2012 р.), Національна стратегія розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року), визначаючи вектор «прямої дії». 
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Незважаючи на непослідовну, деколи суперечливу позицію дослідників щодо 

особистісно-професійного призначення вихователя дошкільного закладу освіти, нині 

вироблено вже чітку позицію відносно своєрідності професійно-значущих якостей 

педагога-дошкільника: висока працездатність, витримка, врівноваженість, психологічна і 

педагогічна культура [2, с. 14-20]. Зрозумілим стає і те, що фахова компетентність 

виступає вирішальним чинником здатності вихователя належним чином виконувати 

багатоаспектну роботу з дітьми дошкільного віку. 

Особливий акцент робиться нині на пізнавальний розвиток дітей передшкільного 

віку, де природний потяг дитини до знань має стратегічне значення, насамперед, для 

вихователя, який, враховуючи рекомендації  програми розвитку дітей старшого  

дошкільного віку «Впевнений старт», націлює і батьківську громаду, і фахівців-

соціономістів на розв’язання відповідних завдань. Ці освітні завдання, з одного боку, 

чітко окреслені, а їх спрямованість підпорядкована психолого-педагогічній природі 

пізнавальних процесів – сприйняття, мислення, пам’яті, уваги, уяви. З іншого ж – у 

програмі «Впевнений старт» містяться і назви, і зміст провідних напрямків, у межах яких і 

відбувається прицільний вплив на процес пізнавального розвитку дитини старшого 

дошкільного віку. Такими напрямками визнано: «У світі природи» «У світі предметів», «У 

світі людей», «У світі чисел і цифр», «У світі форм і величин», «У світі простору і часу» 

[3, с. 6]. 

Вже склалося у дошкільній педагогіці й наукове уявлення про ресурси 

компетентнісного підходу у дошкільній освіті через появу фундаментальних праць 

А. Богуш та її наукової школи (Н. Луцан, В. Нестеренко, Т. Степанової, О. Трифонової та 

ін.). Так, найуживанішими нині є визначення компетентності як «знання в дії» і те суттєве 

уточнення, яке вносить А. Богуш у трактування соціально-мовленнєвої компетентності 

стосовно дошкільного віку [1, с. 41-47]. 

Отож, компетентність виступає як комплексна характеристика, що вбирає у себе 

результати попереднього психічного розвитку (знання, уміння, навички, креативність, 

ініціативність, самостійність, самооцінка, самоконтроль), сформованість інтелектуальних 

операцій, визначену довільну спрямованість діяльності, усвідомленість і значну 

мотиваційну насиченість. 

Намагаючись дослідити ресурси сучасного вітчизняного вишу в аспекті 

результативної підготовки педагогів-дошкільників до запровадження компетентнісної 

освітньої парадигми, варто взяти до уваги, на наш погляд, ще й наступне. По-перше, чітке 

і однозначне розуміння того, що правомірно у дошкільній освіті дитини сфокусувати 

педагогічні зусилля здебільшого на розвиток суцільної особистості, враховуючи при 

цьому можливості впливу на збагачення суто розвивальних, виховних, оздоровчих, 

рекреаційних сегментів середовища життєдіяльності дитини дошкільного віку. По-друге, 

має сенс виходити з сутнісних особливостей сучасного дитинства, специфіки соціального 

феномену дитинства. Так, на думку Д. Фельдштейна, зберігають свою актуальність такі 

проблемні питання: детальне розкриття особливостей соціокультурного середовища 

розвитку дитинства; вивчення цілісного стану дитинства; варто все ж встановити 

конкретику змін, що відбулися саме у сучасному дитинстві; доцільно переглянути для 

різних вікових категорій зміни, пов’язані із сенситивністю відповідного періоду 

дитинства; потребує спеціального дослідження вплив на світ дитинства появи нових 

молодіжних  субкультур; нагальною є потреба з’ясувати фактори, які стимулюють 

емоційний простір дітей [ 4, с. 11-14]. 
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З огляду на вітчизняні реалі, що актуалізують проблемне поле професійної 

компетентності вихователя дошкільного закладу освіти, на перший план виходить 

здатність до компетентного втручання у ті сфери діяльності дитини, зокрема, 

передшкільного віку, які мають наскрізне значення для розвитку дитини як особистості. 

За твердженням психологів (зокрема, О. Кононко), йдеться про становлення «особливої 

форми цілісності» – «єдиномноженності», що охоплює такі форми суб’єктності, як-от: 

дошкільник – суб’єкт вітального становлення, спілкування, предметного становлення та 

суб’єкт самосвідомості. 

Аналітична робота, проведена нами на базі наукових джерел та конструктивного 

досвіду професійної діяльності творчих педагогів-дошкільників, дозволяє стверджувати: 

підготовленість вихователя в умовах вищої школи до проектування художньо-

мовленнєвої діяльності дітей передшкільного віку виступає важливим складником їх 

здатності до компетентної професійної діяльності.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури в окресленому контексті дозволяє 

виокремити три інтегральні критерії підготовленості студентів та визначити показники їх 

прояву, а саме:  

 показники мовно-мовленнєвої компетентності майбутніх вихователів:  

  нормативність професійного мовлення; 

  наявність мовленнєвотворчих проявів у навчально-мовленнєвій діяльності 

студентів; 

  обізнаність зі змістом мовленнєвого розвитку дітей передшкільного віку; 

  обізнаність із дидактичним і методичним супроводом мовленнєвого розвитку дітей 

перед шкільного віку; 

 показники художньо-мовленнєвої компетентності: 

  наявність творчих проявів у різних видах художньої діяльності; 

  обізнаність зі змістом різних видів художньо-мовленнєвої діяльності дітей 

передшкільного віку; 

  вміння планувати і розробляти   конспекти і сценарії ХМД для дітей 

передшкільного віку; 

 показники проектувальної компетентності майбутніх вихователів ДНЗ: 

  обізнаність зі змістом і специфікою проектувальної діяльності в системі 

дошкільної освіти; 

  вміння проектувати власну майбутню професійну діяльність; 

  вміння проектувати художньо-мовленнєву діяльність дітей передшкільного віку. 

Маємо зазначити, що суттєвим напрацюванням учених щодо оптимізації художньо-

мовленнєвої діяльності старших дошкільників уважаємо вже накопичений і 

систематизований матеріал [5],  цьому слугує видання «Бібліотека для дошкільника», 

започатковане у 2013 році. 

Отже, перспективи подальших наукових розвідок ми пов’язуємо із розробкою 

технології підготовки майбутніх педагогів-дошкільників у вищеокресленому аспекті 

їхньої професійної діяльності. 
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КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТІВ –  

СКЛАДОВА ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

Вимоги до професійного рівня сучасного спеціаліста об’єктивно актуалізують 

проблеми фахової підготовки, що висвітлено у Національній доктрині розвитку освіти 

України у ХХІ столітті. В цьому аспекті розвиток освіти вимагає від сучасного фахівця 

володіння значним доробком психолого-педагогічних знань і потребує високого рівня 

комунікативної культури, від якої невід’ємно залежить оцінка його як спеціаліста. 

Сучасне студентство (у науково-педагогічні літературі його прийнято називати 

«цифровим поколінням») виховується у відкритому інформаційному, понятійному і 

культурному середовищі. Вчені виділяють у портреті представників цифрового покоління 

такі якості, як креативність, інноваційність, інформованість (завдяки безперервній участі в 

пошуковій діяльності), багатозадачність (здатність вирішувати декілька когнітивних 

завдань одночасно) [1]. До проблем сучасної молоді вчені відносять інформаційну 

перевантаженість, Інтернет-залежність, незахищеність особистого простору, 

безвідповідальність внаслідок анонімності в мережевому спілкуванні. Наразі 

спостерігається дегуманізація емоційно-почуттєвої сфери цифрового покоління, оскільки 

реальна комунікація вимагає від людини глибини переживань, щирості, на відміну від 

віртуального спілкування, коли інформаційно-комунікаційні технології заповнюють 

надзвичайно важливі сфери людських відношень. 

Проблема спілкування і культури педагогічної комунікації залишається предметом 

наукових досліджень О. Абдуліної, І. Беха, О. Єлканова, В. Кан-Каліка, Н. Кузьміної, 

В. Москальця, Т. Ольховецької, Л. Савенкової та ін. Дослідники Т. Ольховецька та 

С. Ольховецький розглядають комунікативні уміння як основу системи формування 

фахової комунікативної культури. Як бачимо, проблема комунікативної культури у 

психолого-педагогічній літературі розглядається в різних аспектах. Однак поза увагою 

дослідників залишаються аспекти комплексного підходу до вивчення проблеми 

комунікативної культури студентів як складової їх професійної компетентності.  

Поняття «комунікативна культура» з’явилося на початку 90-х років XX століття, 

коли у дослідженнях з проблем педагогічного спілкування почав вирізнятися 

культурологічний аспект комунікації. Комунікативна культура студента розглядається як 

компонент його педагогічної культури, особистісний компонент професійної 

майстерності. Готовність дотримуватися норм і принципів комунікативної культури 

проявляється в умінні вирішувати комплекс педагогічних проблем; створенні нормативів 
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поведінки у студентському і педагогічному колективах; готовності до співробітництвазі 

студентами і їхніми батьками, колегами; емоційній контактності, яка проявляється в 

чуйності, співпереживанні; високому рівні емоційної стабільності; педагогічній 

толерантності в різних конфліктних ситуаціях. На думку В. Кан-Каліка [3, с. 45], 

комунікативна культура виражається в умінні установлювати гуманістичні, особистісно-

орієнтовані взаємовідносини зі студентами та колегами, що передбачає наявність у 

студента наступних якостей:  

• орієнтацію на позитивні, сильні сторони, значимість та уважність до іншої людини;  

• здатність до розуміння та врахування емоційного стану іншого; 

• вміння мотивувати людей на досягнення поставленої мети; 

• повагу до самого себе, знання своїх переваг, уміння використовувати їх у власній 

діяльності; 

• силу характеру, якості лідера та здатність зацікавити. 

Комунікативна культура студента розглядається як компонент педагогічної 

культури, як особистісний компонент професійної майстерності, як умова успіху 

педагогічного процесу й комфортності педагога у його професійній діяльності. 

Комунікативна культура є однією з найважливіших складових професійної 

компетентності педагога. Компетентність – особисті можливості посадової особи, її 

кваліфікація (знання й досвід), які дозволяють їй самостійно та достатньо ефективно 

вирішувати педагогічні задачі, що формуються ним самим чи адміністрацією навчального 

закладу. Експертами програми «DeSeCo», вітчизняні науковці (Н. Бібік, Л. Ващенко, 

О. Локшина, О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун, О. Савченко, С. Трубачева) 

наголошують на тому, що компетентність доцільно розглядати як здатність задовольняти 

потреби, результативно виконувати певні завдання, реалізовувати виробничі функції. 

Учені підкреслюють, що кожна компетентність поєднує взаємовідповідні знання, 

практичні навички, цінності, емоції, етичні норми, мотиви [5, с. 10].  

З комунікативною культурою студентів цілком правомірно пов’язують 

комунікативну  та полікультурну компетентності: 

 комунікативна компетентність віддзеркалює бажання брати участь у комунікації, 

інтерес до мов і культур світу, лінгвістичні та соціолінгвістичні знання, вміння 

досліджувати мовні й мовленнєві явища в рідній та іноземних мовах, будувати власне 

виловлювання згідно з лінгвістичними нормами та правилами етики спілкування [2, c. 88-

89].  

 полікультурна  компетентність, котра складається з таких елементів, як знання 

духовно-морального, мистецтвознавчого, соціально-політичного, релігійного, 

екологічного, економічного тощо характеру, вміння пропонувати засоби активізації 

етнічної культури учнів, забезпечувати їхнє перспективне зростання в 

багатонаціональному суспільстві. Крім цього зазначимо, що ця компетентність передбачає 

також виявлення студентом неупередженості до культурного надбання, традицій, норм 

побутового життя інших народів [2, c. 99]. 

Неабиякого значення в професійній підготовці студентів, як справедливо 

зазначається в працях М. Князян, А. Мудрик, набуває формування в нього соціальної 

компетентності, котра, на думку А. Мудрик, є синтезованим знанням про світ, власне 

місце в ньому та засоби поведінки. Саме результативність взаємодії з іншими людьми, 

досягнення суспільно значущих цілей і є критерієм соціальної компетентності. Вона 
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забезпечує соціальну орієнтацію особистості, її адаптацію, а також інтегрує 

загальносоціальний та особистий досвід студентів [4, с. 6]. 

Значною мірою успіх професійної діяльності залежить від рівня культури 

спілкування. Мовленнєва поведінка є важливою складовою комунікативної культури. На 

думку І.А. Зимньої, мовленнєва поведінка проявляється в манері, характері мовленнєвих 

дій. У процесі навчальної підготовки студенту необхідно навчитися постійній корекції 

своєї поведінки в зв’язку з отримуваною  інформацією від партнера зі спілкування. 

Суттєвими ознаками культури поведінки будь-якої людини, а тим більше майбутнього 

педагога, є використання системи  національно-специфічних стереотипів, стійких форм 

спілкування, призначених для підтримання контактів. 

Отже, комунікативна культура – актуальна тема для майбутнього вчителя будь-

якого фаху, яка потребує розвитку вмінь самоідентифікації, встановлення референтних 

відносин між учасниками педагогічного спілкування, здійснення рефлексії, взаємооцінки, 

чіткого висловлення власних думок, коректного використання знакової системи при 

обміні інформацією, організації діалогічного спілкування, розуміння мотивів взаємодії, 

активізації пізнавальних процесів, забезпечення виховного впливу на співрозмовників, 

прогнозування наслідків спілкування, тобто являється складовою професійної 

компетентності майбутнього вчителя. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ РЕСУРСИ АРТ-ТЕРАПІЇ У ПОЗИТИВНІЙ 

СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Сучасні науковці та творчі  педагоги-практики  у пошуках конструктивних 

підходів до педагогічного супроводу  процесу соціалізації особистості дитини цілковито 

обґрунтовано звернули увагу на ідею створення для неї  саме комфортного середовища. 

При цьому науковці (А. Дзюбко, В. Карташов, О. Савченко та  ін.) наполягають на 

принциповій значущості вчасного виявлення порушення позитивної соціалізації дитини, а 

також на корекції задля спрямування педагогічних зусиль фахівців у зазначеному ракурсі. 

Зазначене актуалізувало увагу  науковців і практикантів до такого ресурсу, яким виступає 

арт-терапія. 

Аналіз наукової літератури дозволяє констатувати, що дитині не існує єдиного 

загальноприйнятого фахівцями визначення термінів, що у сукупності створюють наукове 
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уявлення про вищеокреслений ресурс. У фундаментальних дослідженнях  Л. Д. Лебедєвої, 

О. А. Орехової, Л. А. Повстян  стверджується про те, що залучення дітей до спілкування з 

різними видами мистецтва може бути забезпечене саме арт-терапевтичними техніками. 

Ми поставили за мету все ж з’ясувати ресурси арт-терапії в іншій площині – 

позитивній соціалізації дітей дошкільного віку. 

Насамперед  зауважимо на тому, що ми приймаємо позицію, поширену в 

англомовних країнах  у трактуванні арт-терапії. Так,  у довідкових джерелах означене 

поняття потрактоване у такий спосіб: «art» – від англійської  мистецтво, а «therapy» – 

лікування; до того ж акцент робиться на візуальних мистецтвах (живопис, графіка, 

скульптура, дизайн). При  цьому нами бралась до уваги точка зору тих дослідників, які 

стверджують: мистецтво – це універсальний засіб вираження почуттів, настроїв, 

особистісних відносин, засіб  досягнення самореалізації; одночасно мистецтво є  

«універсальним методом  пізнання духовної спадщини людства, краси і реальності 

навколишнього світу, що дозволяє не ламати природу індивідуальність ії особливості на 

благо розвитку» [1, c. 4]. 

У процесі проведеного дослідження виключна увага нами була приділена саме 

образотворчому мистецтву. Так, живопису  властиві такі характеристики, як образність, 

емоційна забарвленість, асоціативність. А тому можна погодитись із філософами 

(зокрема, М. Коганом), що тут вібувається органічне злиття таких видів діяльності 

дитини, як-от: пізнавальна, цілісно-орієнтаційна, комунікативна, творча. До того ж 

митецтво можна розглядати як засіб  самопізнання, саморозвитку, самовираження, 

самотерапії [2, c. 22]. Останнє і розкриває формувальний вплив образотворчого мистецтва, 

з одного боку, на процес «входження» дитини в соціум;  а з іншого – дозволяє 

конкретизувати суто «лікувальний» потенціал терапії мистецтвом. 

Для нас методологічно вартісним розцінювався потенціал арт-терапії у реалізації 

гуманістичної потужності соціально-педагогічної науки, адже ще педагоги-класики (Ж.-

Ж. Руссо, О. Сухомлинський, К. Д. Ушинський)  прагнули «зробити» цю науку 

інструментом не лише розкриття, але й урахування неповторної індивідуальності дитини,  

запобігаючи негативному впливу певних соціальних факторів. Отже, йдеться про 

реалізацію  дитиноцентризму через специфічність  арт-терапії. До того ж  існує ідея 

використання цього  засобу і в інклюзивній освіті задля соціальної реабілітації осіб, які 

мають особливі освітні потреби. Деякі  долідники  навіть доходять такого висновку: арт-

терапія відповідає  потребам сучасної дитини у «пом’якшеному» підході до розв’язання 

зокрема  ії проблеми неуспішності  або неповної  самореалізації [3, c. 5]. 

З урахуванням вищезазначеного,  нами проведено  локальне дослідження, 

респондентами якого стали студенти молодших курсів навчання, які набувають в 

Ізмаїльському державному гуманітарному університету спеціальність «дошкільна освіта». 

Насамперед нас зацікавило усвідомлення студентами проблем, які є найбільш 

актуальними для вихователя сучасного дошкільного навчального закладу. Аналіз 

анкетних матеріалів дозволив окреслити ці проблеми: відсутність співпраці з батьками 

дошкільників (24%), застаріла матеріальна база ДНЗ та дидактичні засоби супроводу 

дозвілля дошкільнят (27%), недостатня компетентність фахівців ДНЗ у питаннях 

врахування і розвитку, творчої індивідуальності дитини дошкільного віку (49%). Отже, 

зазначене засвідчує той факт, що в результаті навчання у вищій школі все ж досягнуто 

головне – усвідомлення студентами найбільш суттєвих проблем, із розв’язанням яких 

пов’язана їх практико-орієнтована діяльність.  
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До того ж студентами було запропоновано за 12-бальною шкалою оцінити ступінь 

їх обізнаності як майбутніх вихователів у питаннях арт-терапії. Результати виявились 

такими: переважна більшість респондентів (80 %) оцінила свою обізнаність в окресленому 

аспекті професійної діяльності менш ніж шість балів. Це дозволяє стверджувати про 

значні ресурси вищої школи у професійній підготовці майбутніх вихователів. За нашими 

даними щодо такого питання «Чи цікаво було б Вам дізнатися про педагогічні можливості 

арт-терапії з дітьми дошкільного віку?»  89 % зазначили «так, дуже», а решта – «цікаво» 

або «більше цікаво, ніж не цікаво». Відтак, маємо констатувати про доцільність 

системніших заходів, які б дозволили студентам набути професійну компетентність в 

аспекті використання арт-терапії у діяльності вихователя. 
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ДО ПРОБЛЕМИ РОЛІ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В АНАТОМІЇ І 

ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ У ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІЙ   ДІЯЛЬНОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

                                                                                      

Сучасний суспільний розвиток характеризується процесами глобалізації, 

інформатизації, зростанням ролі природничо-наукових знань у всіх сферах 

життєдіяльності людини. Ці процеси знайшли відображення в оновленні цільових 

установок і змісту середньої та повної загальної освіти. Означені тенденції спонукали 

зміну соціального запиту до педагогічної освіти, який визначає необхідність підготовки 

бакалаврів, компетентних у предметній галузі, котрі мають досвід використання знань і 

вмінь, набутих у процесі навчання, у професійній діяльності вчителя. Особливе місце у 

змінах сучасного освітнього простору відводиться вчителям початкових класів, оскільки 

фундаментальні життєві компетенції – вміння вчитися, спілкуватися, берегти та 

зміцнювати здоров’я – найкраще формуються в учнів молодшого віку [2]. Як наслідок, у 

сучасних умовах компетентнісна підготовка вчителів початкових класів набуває 

особливого сенсу і постійно оновлюється, що актуалізує її ретельне дослідження і 

розробку нових методичних підходів до навчання студентів у вищих педагогічних 

закладах.  

У контексті компетентнісного підходу готовність випускника до професійної 

діяльності є результатом сформованості педагогічної компетентності вчителя як 

сукупності ключових, загальнопредметних і предметних (за іншою класифікацією – 

загальнокультурних, загальнопрофесійних і професійних) компетенцій.  

Поняття «предметна компетентність із анатомії і фізіології людини» визначаємо як 

особистісну категорію, що формується в межах вивчення навчальної дисципліни 

«Анатомія і фізіологія з основами генетики» і є складовою загальнопредметних і 

втіленням ключових компетенцій на предметному рівні. Предметну компетентність з 

анатомії та фізіології людини нами віднесено до сукупності предметних компетенцій, які 
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притаманні педагогічної діяльності вчителя початкових класів і дозволяють реалізовувати 

освітні програми з природничих предметів і здоров’язбережувальну діяльнясть відповідно 

до вимог освітніх стандартів.  

Предметна компетентність з анатомії та фізіології людини як складова 

загальнопредметних (загальнопрофесійних) компетенцій є основою здатності 

майбутнього вчителя здійснювати навчання, виховання і розвиток з урахуванням вікових, 

психофізичних та індивідуальних особливостей, зокрема учнів з особливими освітніми 

потребами, готовність до психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного 

процесу.  

Предметна компетентність з анатомії та фізіології людини як складова ключових 

(загальнокультурних) компетенцій є основою формування здоров’язбережувальної 

компетенції; готовності до забезпечення охорони життя і здоров’я тих, хто навчається; 

здатності використовувати природничо-наукові знання для орієнтування в сучасному 

інформаційному просторі (наприклад, для критичного аналізу інформації щодо 

збереження, зміцнення та формування здоров’я); здатності використовувати прийоми 

першої допомоги, методи захисту в умовах надзвичайних ситуацій та ін.  

Поняття «предметна компетентність майбутнього вчителя початкових класів із 

анатомії та фізіології людини» визначаємо як властивість особистості, що поєднує 

систему знань, умінь, навичок, цінностей і мотивів, досвіду специфічної для предмета 

діяльності освоєних студентами у процесі навчання анатомії та фізіології людини.  

В умовах оновлення вітчизняної початкової освіти, диверсифікації її функцій в 

освітньому, культурному та суспільному просторі поширюється соціальний запит на коло 

професійних завдань, якісне виконання яких залежить від сформованості предметної 

компетентності з анатомії та фізіології людини у випускників педагогічних навчальних 

закладів [1, с. 124]. Узагальнюють цей процес нові вимоги до освітньої підготовки в 

педагогічному вищому навчальному закладі, впровадження Державних освітніх 

стандартів вищої професійної та середньої загальної освіти, тенденції модернізації 

сучасної освіти та ін. 

До видів діяльності у навчальному закладі, якими повинен володіти сучасний 

учитель із сформованою предметною компетентністю з анатомії та фізіології людини, 

віднесемо:  

 викладання розділів навчальної програми, пов’язаних із здоров’ям, його 

збереженням та захистом від різноманітних хвороб;  

 навчання та виховання школярів згідно з фізіологічними засадами 

здоров’язбережувальної педагогіки;  

 індивідуалізацію та диференціацію навчання згідно з віковими особливостями 

розвитку дітей;  

 підтримку дітей з особливими потребами (анатомо-фізіологічні основи інклюзивної 

освіти); 

 педагогічний супровід дітей з особливостями психофізіологічного розвитку 

(ліворукі діти, діти з проявами дефіциту уваги та гіперактивністю та ін.); 

 розбудову освітнього середовища відповідно до індивідуальних, вікових, 

психофізіологічних особливостей школярів. 

Конкретизуючи підсумки теоретичних напрацювань із проблеми змістового 

наповнення поняття «предметна компетентність учителя початкових класів з анатомії та 
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фізіології людини», власний практичний досвід викладання відповідних дисциплін в 

Ізмаїльському державному гуманітарному університеті, зробимо узагальнення основних 

аспектів формування предметної компетентності з анатомії та фізіології людини. 

Сформована предметна компетентність з анатомії та фізіології людини полягає в 

засвоєнні особистістю студента професійних ролей учителя та вихователя початкових 

класів на основі поглиблення знань щодо морфо-функціональних особливостей організму, 

умінь організації та забезпечення навчально-виховного процесу з урахуванням 

індивідуальних, вікових, психофізіологічних особливостей школярів, розвитку 

відповідального ставлення до здоров’я учнів і власного здоров’я, професійної мотивації 

для забезпечення творчої самореалізації у здоров’язбережувальному секторі професійної 

діяльності. 

Сформована предметна компетентність учителя початкових класів з анатомії та 

фізіології людини визначається сукупністю знань, умінь, навичок, практичного досвіду 

здоров’язбережувальної діяльності, мотивами і цінностями здоров’язбереження в освіті. 

Так, учитель початкових класів повинен знати зміст навчального матеріалу з анатомії та 

фізіології людини (понятійно-категоріальний апарат з анатомії, фізіології, генетики; 

будова та функції організму, загальні поняття про здоров’я, фізіологічні основи його 

збереження, зміцнення та формування; психофізіологічні основи процесу навчання й 

учіння; загальні закономірності росту і розвитку дитини та ін.).  

Учитель початкових класів повинен уміти відбирати, критично аналізувати й 

готувати навчальний матеріал, який вимагає від педагога предметної компетентності з 

анатомії та фізіології людини (опанування знань про розбудову та функції дитячого 

організму як науку, загальних відомостей про здоров’я, його збереження, зміцнення й 

формування; перевірка знань і вмінь з предмета «Основи здоров’я»); відбирати й 

оцінювати педагогічні технології навчання відповідно до вікових, психофізіологічних та 

індивідуальних особливостей учнів. Випускник повинен володіти навичками навчання й 

виховання школярів на фізіологічних основах здоров’язбережувальної педагогіки, 

індивідуалізації та диференціації навчання згідно з віковими особливостями розвитку 

дітей [2].  

Учитель початкових класів повинен бути готовий забезпечити підтримку дітей з 

особливими потребами, знати фізіологічні основи інклюзивної освіти, анатомічні й 

фізіологічні особливості школярів з особливими потребами; володіти навичками 

педагогічного супроводу дітей з особливостями психофізіологічного розвитку (ліворукі 

діти, діти з проявами дефіциту уваги та гіперактивністю та ін.); володіти навичками якості 

освітнього середовища відповідно до індивідуальних, вікових, психофізіологічних 

особливостей школярів. 

Предметна компетентність з анатомії і фізіології людини є відкритою системою, що 

динамічно розвивається упродовж усього професійного життя педагога. Такий процес 

передбачає необхідність формування у студентів навичок саморозвитку (пошук нової 

інформації, критичний аналіз, відбір, уміння творчо переносити набутий досвід на нові 

об’єкти професійної діяльності); професійної рефлексії, прагнення до успіху, творчості, 

самовдосконалення.  

Відповідно до функцій предметної компетентності з анатомії та фізіології людини у 

навчально-виховному процесі початкових класів, визначимо сутність формування 

предметної компетентності з анатомії та фізіології людини майбутнього учителя 

початкових класів. Усі перелічені вміння і навички вчителя початкових класів потребують 
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сформованості предметної компетентності з анатомії та фізіології загального 

здоров’язбережувального вектору професійної діяльності, як теоретичної та практичної 

основи взаємодії з учнями, відбору змісту освіти, навчальних технологій, оцінки 

результатів навчання та інше. 

Сутність розвитку предметної компетентності з анатомії та фізіології людини 

майбутнього учителя початкових класів полягає в засвоєнні особистістю професійних 

ролей учителя й вихователя на основі поглиблення знань щодо морфо-функціональних 

особливостей організму, умінь організації та забезпечення навчально-виховного процесу з 

урахуванням індивідуальних, вікових, психофізіологічних особливостей школярів, 

розвитку відповідального ставлення до здоров’я учнів і власного здоров’я, професійної 

мотивації для забезпечення творчої самореалізації у здоров’язбережувальному секторі 

професійної діяльності [3, с. 34]. 

Предметна компетентність з анатомії та фізіології людини є складовою 

здоров’язбережувальної компетентності як основи для викладання предмету «Основи 

здоров’я», виховної роботи зі збереження, зміцнення й формування здоров’я, як 

інструменту збереження власного здоров’я вчителя в умовах педагогічної праці. Важливо, 

що здоров’язбережувальна компетентність вважається ключовою компетентністю 

особистості у постіндустріальному суспільстві, від її сформованості залежить професійне 

здоров’я вчителя. 

Предметна компетентність з анатомії та фізіології людини є і метою, і результатом 

педагогічного впливу системи професійної освіти на особистість майбутнього вчителя. 

Ми підтримуємо думку В. В. Серікова, що педагогічна компетентність як екзистенціальна 

властивість є продуктом саморозвитку майбутнього фахівця у професійному середовищі, 

що супроводжується майстрами; компетентність не передається на відміну від знаннєвого 

наочного досвіду. Кожен суб’єкт повинен створити свою компетентність для себе, наново, 

як продукт індивідуальної творчості й саморозвитку.  
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ABORDAREA ECLECTICĂ  

ÎN PRACTICA CONSILIERII PSIHOPEDAGOGICE 

 

De-a lungul evoluţiei sale, consilierea psihiopedagogică a beneficiat de o fundamentare 

teoretică solidă. Teoriile de consiliere reprezintă cadre conceptuale care le permit practicienilor 

să gândească sistematic cu privire la procesul de consiliere oferind consilierului un model 

explicativ pentru construirea ipotezelor privind situaţiile problematice şi pentru identificarea 

posibilelor soluţii. Pe parcursul dezvoltării consilierii ca şi domeniu, puritatea teoretică  şi 
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pretinderea la o singură teorie şi-a pierdut din popularitate şi importanţă. Astfel, cei mai mulţi 

consilieri profesionişti se consideră eclectici în utilizarea teoriilor, metodelor şi tehnicilor de 

consiliere. Eclecticismul este practica extragerii elementelor necesare pentru definirea 

problemelor clientului şi implementarea intervenţiilor din diferitele şcoli de consiliere. Însă 

îmbinarea şi integrarea într-un ansamblu coerent a conceptelor teoretice, intervenţiilor practice 

din diferitele abordări teoretice este binevenită doar în cazul unei bune pregătiri profesionale. 

Aceasta însă poate fi neeficientă pentru un consilier care nu cunoaşte specificul teoriilor. 

Din multitudnea de teorii psihologice ale consilierii ar putea fi menționate citeva dintre  

cele mai reprezentative: teoria psihodinamică (dezvoltată de S. Freud), teoria psihologiei 

individuale (dezvoltată de A. Adler), teoria centrată pe persoană (dezvoltată de C. Rogers, 

A. Maslow), teoria cognitiv-comportamentală (dezvoltată de J. Watson, B. Skinner, J. Wolpe 

H. Eysenck, A. Bandura), teoria rațional-emotivă (dezvoltată de A. Ellis), teoria gestaltista 

(dezvoltată de F. Perls), teoria existenţialistă (dezvoltată de R. May şi V. Frankl), teoria 

realităţii (dezvoltată de W. Glasser). 

În această ordine de idei propunem o prezentare a teoriilor care vizează abordările 

psihologice ale consilierii menţionînd aspectele definitorii ale teoriei şi activitatea specifică a 

consilierului.  

Teoria psihodinamica 

Generalizări Activitatea consilierului 

Perspectiva lui S. Freud asupra naturii umane este una 

dinamică şi poate fi explicată în termenii conştientului, 

subconştientului şi inconştientului, punctul de pornire 

constituindu-l evenimentele din prezent, cu rol de 

conştientizare a lumii exterioare Cele mai multe dintre 

scrierile lui sînt metaforice, majoritatea ipotezelor 

propuse neputînd fi dovedite ştiinţific. Cu toate acestea, 

S. Freud a dezvoltat multiple tehnici de lucru în relaţia cu 

pacienţii. 

Consilierii care practică psihanaliza 

clasica joacă rolul unor experţi. Ei 

încurajează clienţii să vorbească 

despre orice, în special despre 

experienţe din copilărie. 

Deasemenea consilierul este 

determinat să interpreteze în numele 

clientului. 

Teoria psihologiei individuale 

Generalizări Activitatea consilierului 

A.Adler a dezvoltat o abordare teoretică mai putin 

deterministă, subliniind importanţa sentimentelor 

subiective – în locul factorilor biologici în 

construirea forţelor motivaţionale ale vieţii. El 

subliniază semnificaţia vieţii sociale, a scopurilor 

propuse şi a experienţelor conştiente. Teoria 

adleriană este în acelaşi timp cognitivă, 

comportamentală şi afectivă, este unică prin 

specificarea factorului social şi de natura 

pragmatică. Face trimitere mai mult la aspectele 

conştiente. Fiind considerată de o importanţă 

majoră în dezvoltarea personalităţii. 

Consilierul adlerian ajută clientul să 

dezvolte un stil de viaţă sănătos, să-şi 

cultive interesele sociale. Spre exemplu, 

un stil de viaţă greşit este cel focalizat pe 

sine, bazat pe scopuri greşite şi 

presupuneri incorecte, asociate cu 

sentimente de inferioritate. 

Pentru ca sentimentul de inferioritate 

provenit din defectele fizice sau mintale 

ale individului ori din hiper sau 

hipotutelarea părinţilor, să fie corectat sau 

oprit, consilierul îsi asumă rolul de 

profesor sau de interpret al evenimentelor 

Teoria centrată pe persoană 

Generalizări Activitatea consilierului 
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Consillierea psihologică are un spectru larg de acţiune şi 

integrează perspectiva umanistă. Pornind de la ideea că oamenii 

au o motivaţie înnăscută de a creşte şi de a-şi dezvolta propriile 

capacităţi, C. Rogers pune accent pe abordarea centrată pe client. 

Pentru a ajunge la stadiul de autoactualizare, oamenii au nevoie de 

o orientare nedirectivă. Respectul pentru om, ameliorarea calităţii 

veţii sînt principalele sale repere, iar problemele psihice nu mai 

sînt văzute în mod obişnuit în termeni de tulburare şi deficienţă, ci 

în parametrii nevoii de autocunoaştere, de consolidare a Eu-lui, de 

dezvoltare personală şi de adaptare.  

Consilierul va determina 

schimbările survenite în 

urma consilierii prin 

încurajarea gîndurilor, 

sentimentelor şi acţiunilor 

acestora şi nu prin oferire 

de sfaturi, interpretări, 

critici, confruntări sau 

provocări. 

Teoria cognitive – comportamentală 

Generalizări Activitatea consilierului 

Abordarea cognitiv-comportamentală a cărei 

fondator este J. Watson, este orientată preponderent 

spre observaţii externe, fiind promovată ca metodă 

ştiinţifică de studiere a vieţii umane. Ea implică 

tratarea şi ajutorarea oamenilor în rezolvarea unor 

probleme specifice, utilizînd concepte şi tehnici 

selectate din comportamentalism, teoria invăţării 

sociale, terapia acţiunii, şcolile funcţionale din 

asistenţa socială, terapia centrată pe sarcină şi cele 

bazate pe modelele cognitive. 

Consilierii comportamentalişti pot practica ştiinţific 

munca lor, bazandu-se şi pe cercetari. În acest sens 

amintim de: condiţionarea operantă (Skinner), 

condiţionarea clasica (Wolpe), tratarea 

comportamentului anormal (Eysenck) şi învăţarea 

indirectă sau socială (A. Bandura). 

Teoriile cognitive ale consilierii pun accent pe 

influenţa proceselor mintale asupra sănătăţiiii iar 

modul de gîndire al oamenilor determină schimbări 

la nivel emoşional şi comportamental. 

Un consilier comportamentalist eficient 

acţionează pornind de la o perspectivă 

amplă, implicînd clientul în fiecare fază a 

consilierii. Consilierul 

comportamentalist poate avea multiple 

roluri în funcţie de orientarea teoretică şi 

de scopurile clientului. Consilierul 

actionează ca un consultant, profesor, 

sfătuitor, persoană de sprijin, facilitator. 

Clientul este susţinut să înveţe/dezveţe sau 

reînveţe anumite modalităţi 

comportamentale. Deasemenea rolul său 

este să învaţe clientul să-şi formuleze şi să 

îndeplinească scopurile. Consilierul poate 

instrui şi superviza persoanele din mediul 

apropiat clientului. Consilierul 

comportamentalist este concret, obiectiv şi 

colaborativ în acţiunile pe care le 

desfăşoară.  

Teoria raţional-emotivă 

Generalizări Activitatea consilierului 

Promotorul teoriei raţional-emotive A. Ellis, susţine 

că oamenii sînt raţionali şi iraţionali sensibili şi 

insensibil în aceeaşi măsură, iar această dualitate 

este inerentă biologic şi se perpetuează în absenţa 

învăţăriirii unor noi moduri de gîndire pozitivă. 

Terapia raţional-emotivă încurajează clienţii să fie 

toleranţi atît cu ei înşişi cît şi cu alţii pentru a-şi 

atinge obiectivele personale.  

Consilierul acţionează ca un instructor 

care aplică tehnici care să-i determine pe 

clienţi să judece raţional şi să-i înveţe noi 

modalităţi de acţionare. Consilierul este 

direct, activ, ascultă cu atenţie afirmaţiile 

ilogice şi iraţionale, corectînd cogniţiile 

greşite şi schimbîndu-le.  

Teoria gestaltistă 

Generalizări Activitatea consilierului 

Abordarea a fost popularizată, începînd cu deceniul Rolul consilierului gestaltist este de a crea 



62 

 

al şaselea al secolului al XX-lea, de catre Fritz 

Perls (1893-1970). Rolul prezentului este 

valorificat fiind considerat prioritar. Perspectiva 

gestaltistă plasează încrederea în înţelepciunea 

interioară a oamenilor devenind astfel 

antideterministă. Fiecare persoană este capabilă să 

se schimbe şi să devină responsabilă. Gestaltismul 

are o poziţie existentială, experientială şi 

fenomenologică în acelaşi timp. Individul 

descoperă diferite aspecte despre sine prin 

experienţă, prin autoevaluarea şi interpretarea 

propriei vieţi la un moment dat. 

o atmosferă care să promoveze explorarea 

nevoilor de dezvoltare a clientului. El este 

energic, inspiră optimism şi încredere în 

sine. Ajutorul consilierului se referă la 

învăţarea clientului de a bloca energia sau 

de a o utiliza în sensuri pozitive şi 

adaptative. Pentru aceasta se urmăreşte 

sprijinirea în identificarea şi recunoaşterea 

modelelor din viaţa clientului. 

 

Teoria existenţialistă 

Generalizări Activitatea consilierului 

Existenţialismul se 

concentrează asupra libertăţii 

de alegere şi a acţiunii care o 

însoţeşte: oamenii sînt priviţi 

ca autori ai propriei vieţi şi 

sînt responsabili pentru 

fiecare decizie pe care o iau. 

Consilierul existenţialist este atent atît la mesajul verbal cît şi la 

cel nonverbal al clientului urmărind calităţile vocale, postura, 

expresia feţei, vestimentaţia, gesturile, mişcările corpului. Rolul 

de bază al consilierului existenţialist este de a fi autentic cu 

clienţii şi de a stabili o relaţie terapeutică apropiată cu ei. Pentru 

a întări această relaţie şi pentru a-l ajuta pe client să se deschidă 

consilierul poate să-i împărtăşească clientului din experienţele 

sale personale.  

Teoria realităţii 

Generalizări Activitatea consilierului 

Este o teorie de consiliere relativ nouă care are un 

nucleu existenţialist. Această teorie a fost elaborată 

de W. Glasser, psihlog american, întemeietorul şi 

liderul şcolii de consiliere psihologică. El a 

verificat teoria în mediul şcolar, asupra grupurilor 

de tineri delincvenţi, în cercetări privind identitatea 

şi dependenţa. Susţine că primim din exterior doar 

informaţii, iar comportamentele sînt generate din 

interior şi că cea mai mare influenţă în alegerea 

unui comportament o au trăirile interne a 

oamenilor. Deaceea se remarcă prin împlinirea 

nevoilor psihologice şi natura preventivă. Această 

abordare este orientată spre acţiune, concretă, 

didactică, directivă, comportamentală şi cognitivă 

în acelaşi timp.  

Consilierul este în primul rînd un profesor 

şi un model acceptînd clientul într-un mod 

implicativ şi afectuos, concentrîndu-se 

asupra gîndurilor şi acţiunilor acestuia. 

Pentru aceasta utilizează verbe la timpul 

prezent, evidenţiind în acest fel 

preferinţele şi alegerile clientului. 

Interactiunea consilier-client se 

concentrează asupra comportamentelor 

care urmează a fi schimbate prin acţiuni 

constructive. Stabilirea unei relaţii cu 

clientul este condiţia de bază în terapia 

realităţii.  

 

 

Realizarea unei consilieri eficiente depinde atît de particularităţie individuale ale clienţilor 

cît şi de corectitudinea cu care este condusă activitatea de consiliere iar acest lucru vizează mai 

inainte de toate personalitatea şi comportamentul consilierului care poate fi model, instructor,  

ghid. Problema unei orientări nesistematice, este aceea că adesea consilierii pot dăuna mai mult 
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decît ajuta clientul. Deci, pentru realizarea unei consilieri eficiente, se impune importanţa unei 

baze teoretice temeinice.  
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СПЕЦИФІКА ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ ПРОСТОРІ 

 

Іманентною ознакою сучасного світу є глобалізація усіх його сфер. Це явище 

неоднозначне, певною мірою суперечливе. З одного боку, воно «об’єднує народи, руйнує 

політичні та історичні перешкоди між ними та робить вагомий внесок у розвиток 

загальнолюдської цивілізації, а з іншого боку, погрожує асиміляцією, стиранням 

своєрідності кожного народу, нав’язуванням життя за чужими стандартами» [10]. 

Глобалізаційні процеси в сучасному світі зумовили численні соціальні та моральні ризики, 

перед якими опинилось і українське суспільство. Маємо на увазі стиранням межі між 

дозволеним і недозволеним, моральним і аморальним, допустимим і неприйнятним, 

сакральним і мирським. Людина універсального соціуму втрачає свій внутрішній зв’язок з 

глибинними основами буття, безмірно розширюється вакуум її бездуховності, вона стає 

більш схильною до самообману, ніж до бажання знати правду про сутність, зміст і 

можливості свого Я-буття та буття народу, невід’ємною частиною якого вона є. 

Коли йдеться про оптимальні шляхи подолання означених кризових проблем, 

породжених тотальною глобалізацією, а саме про підвищення рівня духовної культури 

особистості й суспільства в цілому, то одним із головних шляхів вирішення проблеми є 

поліпшення системи освіти, зростання освіченості, а водночас і духовності громадян [4]. 

В. Г. Кремень з цього приводу підкреслює: «Становлення планетарного комунікативного 

простору суттєво впливає на всі твірні життя суспільства, окремого індивіда, на складові 

культури, науки, освіти. Все це кардинально змінює існуючі уявлення про логіку 

освітнього процесу, ставить завдання виділити його пріоритетні складові як 

переважаючий чинник сучасної цивілізації…» [3]. 

Тож цілком закономірно, що одним із важливих напрямів сучасної української 

освіти дедалі помітніше стає гуманітарний, оскільки він здатен забезпечити духовний 

розвиток підростаючого покоління, зокрема, учнівської молоді. Серед навчальних 

http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura
http://en.wikipedia.org/wiki/W._H._Freeman_and_Company
http://www.livelib.ru/publisher/3109
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дисциплін гуманітарного циклу на особливий статус у цьому сенсі претендує література 

не тільки як навчальна дисципліна, а як мистецтво слова і спосіб формування загальної 

культури людини, її моральних орієнтацій і цінностей [6]. Літературна освіта стимулює 

«прилучення учнів до надбань вітчизняного і світового письменства, розвиток стійкої 

мотивації до читання, потреби в зверненні до художньої літератури протягом життя, 

збагачення духовно-емоційного досвіду, формування загальної культури, підвищення 

рівня володіння українською, мовами національних меншин України та іноземними 

мовами, різнобічний розвиток учнів (національної свідомості, моралі, громадянської 

позиції тощо), утвердження гуманістичних пріоритетів у широкому полікультурному й 

полімовному просторі» [7]. 

Саме до такого геопростору належить відоме своїм багатонаціональним складом 

Українське Придунав’я, для якого особливо придатною є модель полікультурної освіти 

загалом і літературної зосібна, побудованої на основі компаративного аналізу світових 

моделей з урахуванням культурно-специфічного та загальнокультурного підходів. 

Заявлена тема видається актуально і у зв’язку з тим, що «сьогодні шкільна літературна 

освіта знаходиться в глибокій кризі» [1, с. 146]. 

Безумовно, внутрішня структурованість і змістовність літературної освіти має 

безапеляційно відповідати регламентованим документам, насамперед, Програмі з 

української літератури, затвердженій Міністерством освіти і науки України. Проте за 

організаторами освіти на місцях, учителями-словесниками залишається право вносити 

корективи й доповнення до її базового змісту. Отож, крім «букви» (програми), як 

справедливо зауважує автор Концепції реформування шкільної літературної освіти 

(2011 р.) Г. Д. Клочек, є ще «дух», надзавдання, що полягає у вирощенні (термін 

Амонашвілі) читача, наділеного високим інтелектом, у вихованні національно свідомого 

громадянина, котрий шанує глибинні духовні та ментальні пріоритети й вироблені 

впродовж століть моральні вартощі й святощі народу, сповідує гуманістичні засади життя, 

базовані на усвідомленні залежності сутності людини від укорінення в «батьківщину як 

ґрунт» (М. Гайдеггер). 

Особливого ефекту у вихованні саме таких засадничих пріоритетів сучасних 

школярів можна досягти ресурсами художнього слова в процесі вивчення 

високоталановитих творів, що в умовах поліетнічного освітнього простору має свою 

специфіку, свої завдання і надзавдання. Організаційно-методичні підходи до вивчення 

літератури в поліетнічних регіонах повинні здійснюватись із врахуванням потреби 

створення сприятливих умов для реалізації відповідних статей Конституції України, 

Закону про мови та інших державних документів, що забезпечують правовий статус 

української мови та мов національних меншин. Літературна освіта покликана формувати 

толерантні взаємостосунки між різними етносами, котрі мешкають на одній території. 

Комплекс аспектів літературної освіти в поліетнічному освітньому просторі, що 

визначає її специфіку, пов’язаний завперш із принципом полікультурності як засадою 

функціонування та співіснування у певному соціумі різноманітних етнокультурних 

спільнот, з притаманним їм усвідомленням власної ідентичності й водночас толерантності 

й органічного зв’язку з ширшою крос-культурною спільнотою, результатом чого є 

взаємозбагачення культур, літератур у тім числі. Принцип полікультурності визнано 

засадничим у «Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку 

української державності». Його реалізація означає, що в процесі громадянського 

виховання повинні створюватися умови для формування особистості, вихованої в 
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національній культурі й разом з тим відкритої іншим культурам, ідеям і цінностям. Тільки 

така особистість, наголошується в Концепції, здатна зберегти свою національну 

ідентичність, оскільки глибоко усвідомлює національну культуру як невід’ємну складову 

світової культури [2]. Саме принципом полікультурності спричинений домінантний 

компаративний підхід до вивчення літературних явищ, зумовлений логікою генетичних, 

історичних, культурних особливостей різних етносів, що мешкали (мешкають) на цій 

території. 

Проблему літературної освіти в поліетнічному середовищі на прикладі Придунав’я 

ми представляли у статті, датованій 1999 роком [8]. Відтоді відбулося чимало подій, котрі 

вимагають деяких доповнень, уточнень, поглиблення окремих наших спостережень і 

міркувань. З огляду на регламентовані межі статті подаємо лише деякі принципові, на наш 

погляд, вимоги, котрих, гадаємо, варто дотримуватись під час вивчення літератури – 

української та зарубіжної. Знову ж таки залучаємо до своїх узагальнень літературний 

інтер’єр бессарабського краю. 

1. Забезпечуючи загальнообов’язковий рівень програмового матеріалу з української 

та зарубіжної літератури, слід оптимізувати шляхом відбору найціннішого матеріалу вищу 

літературну класику як необхідну умову потужної системотвірної енергії літературної 

освіти. Для цього є відповідні нормативні засади, скажімо, додаток до листа Міністерства 

освіти і науки України від 26. 06. 2015 р. № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у 

загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році», за яким дозволено 

розвантаження навчальних програм, врахування вікових особливостей учнів тощо. У 

звязку з цим з’явилася можливість шляхом моделювання процесу сприймання того чи 

того твору «сучасним [курсив наш. – Г. Р.] школярем спрогнозувати його реальний 

навчально-розвиваючий, когнітивний, етичний та естетичний потенціали впливу» [1, 

с. 148]. 

2. У поліетнічному освітньому середовищі варто активізувати роль бінарних уроків 

з літератури, темою яких є твори програмових письменників у зіставленні з типологічно 

близькими текстами тих митців, біографія яких пов’язана з придунайським краєм. Тут, 

безумовно, історично виправданим є компаративне вивчення української та болгарської 

літератур. І річ не лише в компактному проживанні на бессарабських землях етнічних 

болгар, в історичних типологіях, але й у спонуках суто естетичних. Наочним прикладом 

сказаного може бути урок на тему: «Гайдамаки» Шевченка – «Гайдуки» Христо Ботева. І 

Т. Шевченко і Х. Ботев є втіленням народної свідомості. Їхні твори об’єднують такі 

спільні риси, як «розробка фольклорних мотивів, романтичні екскурси в історію, розробка 

християнських ліричних та публіцистичних форм самовираження (оповідь, заповіт, 

молитва, посланіє), образна мова протесту й боротьби (раби, кайдани, воля, свобода, 

правда) [9, с. 103]. Генетичні й філософські корені має також визначальний для обох 

літератур романтизмоцентризм. Українсько-болгарські міжлітературні взаємини можуть 

стати темою факультативу («О. Кобилянська та П. Тодоров», «М. Драгоманов та 

І. Шишманов», «Болгарські діячі в українській літературі (П. Тичина: «Вазов в Одесі»), 

«Д. Павличко – перекладач болгарської поезії» та ін.). 

3. В умовах полікультурності особливого значення набувають краєзнавчі аспекти 

програмового матеріалу з української та зарубіжної літератур, а також уроки «Літератури 

рідного краю». Так, скажімо, вивчаючи творчість М. Коцюбинського, варто акцентувати 

увагу на його «бессарабському циклі», в якому українському письменникові на основі 

особистих вражень і відчуттів вдалось «з середини», співчутливо і по-братньому 
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художньо відтворити тутешню дійсність і психологію молдаван» [5, с. 40]. Таких 

прикладів типологічної спорідненості літератур можна відшукати чимало. Тут уже слово 

за компетентністю вчителя, його ерудицією, фаховим статусом загалом. 

Підсумовую сказане, можна резюмувати, що реалізація літературної освіти в 

поліетнічному регіоні, за умови її грамотної організації, має достатньо підстав бути 

могутнім важелем становлення високодуховного громадянського суспільства. При цьому 

важливо зберігати правовий статус української мови (відтак літератури й культури в 

цілому), не порушувати юридичного й морального балансу між універсалізмом і 

самобутністю кожної з культур, що є сегментом полікультурного простору, остерігатися 

різного роду «перекосів» у цьому плані, вбачати у засвоєнні культури інших народів 

оптимальний засіб взаємозбагачення та перевірки власних духовних цінностей.  
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ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ 

У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ  

 

Найважливіша особливість громадсько-активної школи полягає у створенні умов 

для навчання всіх дітей і дорослих, незалежно від їх походження, віри, етнічного й 

соціального статусу, матеріальної забезпеченості, місця проживання, стану здоров’я тощо. 

Сільська школа – не виняток, проте сучасна ситуація не дає змоги забезпечити повноцінне 

навчання на селі всім групам населення. На практиці інклюзивна модель навчання 

потребує певної адаптації, змін системи навчання, її змісту, методів, засобів і форм, 

http://www.znannya.org.ua/index.php/nukovi-statti/226-osobistist-v-osvitnomu-prostori-suchasnoji-tsivilizatsiji
http://www.znannya.org.ua/index.php/nukovi-statti/226-osobistist-v-osvitnomu-prostori-suchasnoji-tsivilizatsiji
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/13508/
https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2Fold.mon.gov.ua%2Fimages%2Ffiles%2Fgromad_obg%2Fstandart.doc&name=standart.doc&lang=uk&c=57faa922d900
https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2Fold.mon.gov.ua%2Fimages%2Ffiles%2Fgromad_obg%2Fstandart.doc&name=standart.doc&lang=uk&c=57faa922d900
http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/5/visnuk_22.pdf
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організації навчально-виховного процесу в певному закладі так, щоб це допомагало тому, 

хто навчається, розвивати свої потенційні можливості незалежно від початкових. 

У статті висвітлено результати аналізу літературних джерел із проблеми 

дослідження інклюзивної освіти, що засвідчили увагу вітчизняних і зарубіжних 

дослідників до цієї проблеми (Л. Волкова, Х. Девід, Дж. Деплер, В. Засенко, А. Колупаєва, 

М. Малофєєв, Л. Шипіцина, Н. Шматко).  

Метою статті визначено висвітлення поняття інклюзія в умовах сільської школи,  

аналіз сучасного стану дітей з особливими освітніми потребами в умовах сільської школи. 

У статті розкривається питання «соціального» підходу до проблеми інклюзії в 

сільській місцевості, що суттєво позначається на змісті та якості заходів, спрямованих на 

зменшення негативних наслідків «інвалідності». 

Інклюзія (з англ. – «долучення до будь-кого або до будь-чого») – новий термін, 

який увійшов у вітчизняний словниковий запас наприкінці ХХ ст. У 1945 р. ООН 

прийняла Загальну декларацію про права людини, в якій проголосила, що права людини 

не залежать від статі, кольору шкіри, національності, релігії тощо [3]. 

Усі незалежні країни, зокрема й Україна, закріпили ці права у своїх Конституціях. 

Так, ст. 23, 24, 28 Конституції України проголошують права й обов’язки особистості 

незалежно від її особливосте і обов’язки держави стосовно кожної людини [5]. 

Ці та деякі інші статті Конституції України є особливо важливими для людей, які 

мають будь-які обмеження, пов’язані зі здоров’ям, знаннями, особливим тимчасовим 

станом, для людей, які потребують додаткових зусиль для залучення до соціальної сфери. 

Позитивні сторони інклюзивних процесів у сільській місцевості, перешкоди і 

труднощі, котрі виникають у процесі впровадження інклюзивної освіти, викликані тим, 

що в Україні державна політика стосовно дітей з порушеннями психофізичного розвитку 

потребує суттєвих коректив відповідно до змін, зумовлених як внутрішніми, так і 

глобальними чинниками. Наразі проблема психологічного супроводу дітей-інвалідів у 

сільській місцевості залишена поза увагою державної політики. 

В останнє десятиріччя внаслідок соціальної та економічної нестабільності в 

сільській місцевості з’явилося чимало дітей, вихованням яких батьки взагалі не 

займаються. Кожного року зростає кількість дітей з ослабленим здоров’ям, котрі мають 

різні психофізичні порушення, ростуть у складних сімейних умовах, що негативно 

позначається на їхньому психічному розвиткові. Збільшилась кількість дітей дошкільного 

віку, в яких немає дошкільної підготовки, відповідно – в багатьох випадках у сільських 

учнів спостерігається шкільна дезадаптація. 

Україна повинна почати приділяти належну увагу потребам учнів з особливими 

освітніми потребами в умовах сільських шкіл, зокрема за такими напрямами: 

 зменшення чи послаблення несприятливих умов; 

 залучення до активної участі в соціальній, громадській і економічній сферах; 

 збільшення впливу, що його могли б мати думки «ізольованих», а також 

 посилення відповідальності за їхній добробут. 

Це можна реалізувати шляхом: 

 базування на власних сильних сторонах та перевагах сільської громади; 

 побудови партнерства з основними зацікавленими сторонами (а також з 

районними та міськими установами); 

 використання узагальнених даних для інформування про стратегії; 
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 планування життєспроможності населення в сільській місцевості [4, с. 15].  

Відтак, мета інклюзії – ліквідація соціальної ізоляції, яка є наслідком негативного 

ставлення до різноманіття.  

До процесу реорганізації сільської школи з урахуванням положень  інклюзії треба 

залучати політичних та релігійних діячів, місцеві органи освіти і засоби масової 

інформації, громадські організації та самих дітей. 

Психосоціальний статус сільського школяра суттєво відрізняється від міського, 

також відмінні особливості формування особистості, наприклад: чуттєве сприйняття 

навколишнього світу, самостійність у побуті, постійний контакт з природою та тваринами. 

В соціально-психологічному портреті сільської дитини стали переважати такі 

характеристики, як соціальна дезадаптація, соціальне неблагополуччя, 

малозабезпеченість, безпритульність, соціальне нездоров’я, соціальне сирітство [1, с. 28-

32]. 

У системі освіти в сільській місцевості спостерігається криза, обумовлена 

суперечностями між традиційними цензовими стандартами й програмами, реальними 

можливостями й потребами сільських жителів, що існують у нових економічних умовах. 

У сільському навчальному закладі відсутні умови для надання спеціальної психолого-

педагогічної допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку, зокрема, педагоги 

та шкільний психолог не мають належних знань для роботи з такими дітьми, 

вузькопрофільні фахівці не відвідують школу, відсутнє спеціальне устаткування та 

технічні засоби для корекційно-розвивальних занять, спеціальні корекційно-розвивальні 

програми, методична література тощо. 

Відтак, складна ситуація сільських шкіл може бути розв’язана (хоча б частково) за 

умови перспективи перепідготовки фахівців загальноосвітньої сільської школи, де 

навчаються діти з порушеннями розвитку, необхідно впровадження організаційно-

педагогічних умов, які б забезпечили організаційно-методичне, навчально-дидактичне та 

корекційно-розвивальне спрямування інклюзивної освіти в такому освітньому закладі. 

За А. Колупаєвою, оптимальними умовами організації інклюзивного навчання в 

сільському загальноосвітньому закладі є такі: 

1. Створення психолого-педагогічних передумов організації поєднаного 

загальноосвітнього та корекційно-розвивального навчального процесу.  

2. Створення внутрішньошкільної психолого-медико-педагогічної служби. 

3. Розробка та впровадження індивідуальних навчальних і корекційно-

розвивальних програм на основі «Стандарту спеціальної освіти». 

4. Упровадження в навчальний процес сільських шкіл системи індивідуально-

диференційованого підходу до навчання.  

5. Психолого-педагогічний супровід дітей з відхиленнями в розвитку шляхом 

залучення шкільних фахівців та районної психолого-медико-педагогічної консультації.  

6. Організація «Батьківського лекторію», що підтримує й підвищує рівень освіти 

батьків шляхом проведення занять, лекцій, семінарів [2, с. 28-32]. 

У селі проблемою є неоднорідний склад класів, тому навчальний процес має 

будуватися на основі внутрішньокласної диференціації з використанням групових форм 

роботи, можливості для дітей із порушеннями в розвитку працювати за індивідуальним 

планом. 
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У школі мають бути обладнані спеціальні кабінети для корекційних занять – 

логопедичний кабінет, кабінет психолога, а також обладнання для проведення занять з 

адаптивної фізичної культури. 

Основним напрямом роботи із впровадження системи інклюзивного навчання в 

загальноосвітній сільській школі є удосконалення системи підвищення кваліфікації й 

перепідготовки педагогічних. кадрів для сільських шкіл.  

Покращення освітнього процесу на селі потребує розроблення спеціальних 

навчальних курсів з урахуванням знань і культури сільських педагогів і специфіки їх 

освітньої та соціокультурної ситуації. 

На підставі сказаного можна зробити висновок. У статті визначено особливості 

навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку в сільському загальноосвітньому 

закладі, що дало змогу окреслити організаційно-педагогічні умови впровадження інклюзії 

в загальноосвітній сільській школі. 

Визначено напрями, що передбачають удосконалення змісту й методів навчання та 

виховання дітей з порушеннями розвитку в умовах  інклюзивної сільської школи і 

сільського соціуму; оптимізацію шляхів та форм корекційно-розвивального навчально-

виховного процесу; застосування інноваційних педагогічних технології з використанням 

розробленого навчально-методичного забезпечення. 

Збільшити кількісний склад сільських шкіл можна шляхом збереження всіх 

категорій дітей у числі її учнів, зберегти сільської родини і, відповідно – сільського 

середовища. Потрібно створити такі умови, за яких  дорослі  – учителі, батьки, 

адміністратори, місцеві мешканці, що живуть неподалік від школи, – взаємодіяли б як 

рівноправні партнери, яким не байдуже, що відбувається з кожною дитиною в школі. 
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ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ  

ЯК ОСНОВА СИСТЕМНОГО РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ 

 

Історико-педагогічний аналіз показав, що традиційно принципами навчання 

(дидактичними принципами) прийнято називати положення, котрі виражають залежність 

між цілями підготовки фахівців із вищою освітою й закономірностями, котрі спрямовують 

практику навчання у ВНЗ. Ученими в царині дидактики (С. І. Архангельський [1;2], 

http://ufpp.gov.ua/content/PDF/zakonodavstvo/konstitychiya.pdf
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Ю. К. Бабанський [3], О. І. Бондарчук [4], І. А. Зязюн [5], Ч. Райкрофт [6], С. О. Сисоєва 

[7], В. О. Сластьонін [8;9], А. П. Сманцер [10], О. С. Федій [11], М. М. Фіцула [12] й ін.) 

вони розглядаються «як рекомендації, які спрямовують педагогічну діяльність і 

навчальний процес у цілому, як способи досягнення педагогічних цілей із урахуванням 

закономірностей і умов перебігу навчально-виховного процесу, як система загальних і 

принципово важливих орієнтирів, котрі визначають зміст, методи, організацію навчання 

та способи аналізу його результатів» [13, с. 491]. 

Дидактичні принципи виступають як орієнтувальне підґрунтя викладання. 

Дидактика спирається, головним чином, на такі принципи навчання [2, с. 120]: 

а) науковості; б) системності; в) зв’язку теорії з практикою; г) свідомості навчання; 

ґ) єдності конкретного й абстрактного; д) доступності; е) міцності знань; є) поєднання 

індивідуального й колективного. 

Всі ці принципи є взаємозв’язаними та взаємозалежними, вони доповнюють один 

одного. У практиці навчання вони знаходять застосування у вигляді правил, методів і 

форм організації та проведення навчальної роботи. У принципах навчання втілено 

історичний і педагогічний досвід, суспільний сенс, вони репрезентують картину стану 

процесу навчання. 

Принципи навчання визначають професійну підготовку майбутніх соціальних 

педагогів за допомогою дидактичної системи, в якій вони виступають як єдине ціле, 

відбиваючи деяку концепцію. Кожен учений у царині дидактики вищої школи вважає за 

потрібне викласти свою систему принципів навчання, намагаючись знайти відповіді на 

питання: для чого, як і чому вчити. Дослідження, проведене М. Г. Гаруновим [14], 

показує, що можна виокремити п’ять груп стратегічних принципів навчання у вищій 

школі, котрі синтезують усі наявні принципи. Сюди належать принципи [14, с. 60]: 

1) орієнтованості вищої освіти на розвиток особистості майбутнього фахівця; 

2) відповідності змісту університетської освіти сучасним і прогнозованим 

тенденціям розвитку науки (техніки) й виробництва (технологій); 

3) оптимального поєднання загальних, групових та індивідуальних форм і способів 

організації навчального процесу у ВНЗ; 

4) раціонального застосування сучасних методів і засобів навчання на різних 

етапах підготовки майбутніх соціальних педагогів; 

5) відповідності результатів їх підготовки вимогам, які формулюються конкретною 

сферою професійної діяльності майбутніх соціальних педагогів, забезпечення їх 

конкурентоздатності й мобільності. 

Вищезазначені загальні принципи можуть бути повністю використані у царині 

навчання із використанням ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій). Їх 

застосування сприяє оптимізації інформаційної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів. Однак традиційна система ІКТ вимагає доповнення й деталізації у межах 

розвитку так званої «комп’ютерної дидактики». Ю. К. Бабанський справедливо зазначає, 

що «дидактичні принципи у традиційній системі освіти є цілком природними, тому що 

вони не є раз і назавжди встановленими догмами, вони синтезують у собі досягнення 

сучасної дидактики й оновлюються під їх впливом» [3, с. 14]. 

Існує оптимальна інформаційна ємність (обсяг, міра, кількість) сприйняття, 

перевищення котрої може призвести до зниження якості засвоєння навчального матеріалу. 

Саме тому значна частина інформації залишиться взагалі або частково не засвоєною. 

Внаслідок цього безмежно збільшувати інформаційну насиченість педагогічного процесу 



71 

 

не можна. Крім того, засоби ІКТ потрібно використовувати комплексно для досягнення 

найкращих результатів. У цьому полягає сутність таких взаємозв’язаних принципів, як 

принцип міри та принцип комплексного характеру використання ІКТ. 

Ефективність ІКТН (інформаційно-комунікаційних технологій навчання) 

визначається їх відповідністю конкретним навчально-виховним цілям, завданням, 

специфіці навчального матеріалу, формам і методам організації праці викладачів і 

майбутніх соціальних педагогів, матеріально-технічним умовам і можливостям, які 

реально є в ОУ (освітній установі). 

Проте засоби ІКТ, що широко використовуються в різних системах і рівнях 

навчання, впливають на всі його компоненти: цілі, розв’язувані завдання, зміст, методи, 

організаційні форми й засоби. Все це дозволяє ставити й розв’язувати значно складніші й 

актуальніші завдання педагогіки та розвитку майбутніх соціальних педагогів, їх 

інтелектуального, творчого потенціалу, аналітичного, критичного мислення, 

самостійності в отриманні знань, роботі з різними джерелами інформації [15;16]. 

Отже, з аналізу розглянутих першоджерел випливає, що загальнонаціональна 

система вищої освіти дотримується традиційних принципів дидактики, котрі історично 

вкоренилися та продовжують утримувати провідні позиції у вищій школі. 

З іншого боку, спостерігається широке впровадження ІКТ як у світову, так і у 

вітчизняну освітні системи, що підкріплено низкою нормативних документів. При цьому 

має всіляко ініціюватися становлення так званої «комп’ютерної дидактики» й 

виокремлення й удосконалення її адекватних принципів. 
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РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ У ФОРМУВАННІ  

ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

 

Нині Україна утверджує свою незалежність, щоб виступати рівноправним 

партнером, рівноправним суб’єктом творення світу. За таких умов, як наголошено в 

Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, система освіти повинна 

забезпечувати: формування особистості та професіонала, котрий усвідомлює свою 

належність до сучасної європейської цивілізації; збереження і продовження української 

культурно-історичної традиції, історії та культури народів, які проживають в Україні; 

виховання людини демократичного світогляду і культури, що з повагою ставиться до 

традицій народів і культур світу; виховання культури миру й міжособистісних відносин 

тощо [4.  

Наша країна має свої національні традиції та звичаї, які утворилися упродовж 

багатьох століть і передавалися від одного покоління до іншого, намагається зберегти їх 

та примножити. Саме тому, особливо після здобуття Україною незалежності, заклади 

освіти спрямовують усі зусилля на національне виховання підростаючого покоління, на 

формування громадянина-патріота. Це аж ніяк не йде всупереч полікультурному 

вихованню. Більше того, опанування учнями національної культури сьогодні є 

обов’язковою умовою формування полікультурної особистості. 

Такого висновку можна дійти, якщо проаналізувати завдання полікультурної 

освіти.  

Зокрема, до основних завдань полікультурної освіти в Україні Р. Агадуллін 

відносить: 

 глибоке й усебічне опанування учнями культурою рідного народу як обов’язкової 

умови прилучення їх до інших культур; 

 формування в учнів уявлень про розмаїття культур у світі та нашій країні, 

розуміння і внутрішнє прийняття рівноправності народів і рівноцінності їх культур, 

виховання позитивного ставлення до культурних відмінностей як чинника поступального 

розвитку світової цивілізації й самореалізації особистості; 

 створення умов для прилучення та інтеграції учнів до культури інших народів, 

переважно тих, які проживають в Україні; 

 побудова громадянського виховання на основі поліцентричної моделі національної 

культури, що забезпечує єдність громадянських і етнокультурних інтересів особистості; 

 виховання представників усіх національностей у дусі взаєморозуміння, довіри і 

толерантності, готовності до позитивного міжетнічного та міжкультурного діалогу; 
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 формування й розвиток умінь і навичок взаємодії з носіями інших культур 

[1, с. 24]. 

 Аналіз наведених вище завдань полікультурної освіти доводить, що зміст навчання 

й виховання має відображати як культуру різних етнічних груп, так і національну 

культуру. Це забезпечуватиме формування в учнів полікультурної компетенції – здатності 

до плідної життєдіяльності в умовах поліетнічного і полікультурного суспільства.  

Зазначене підтверджують Л. Гончаренко та В. Кузьменко, які наголошують, що 

«полікультурне виховання і національна школа не можливі без вивчення учнями рідної 

мови, літератури, історії, рідного краю тощо. Це сприятиме формуванню у них адекватної 

національної картини світу – складової наукового та полікультурного світобачення» [3, 

с. 7]. 

Якщо підійти до проблеми з іншого боку (проаналізувати завдання морального, 

громадянського, патріотичного і національного виховання), можна зробити подібний 

висновок. Так, у Білій книзі національної освіти України сказано, що виховання 

громадянина-патріота передбачає: 

 утвердження у свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, 

переконань і поваги до культурного й історичного минулого України; 

 виховання поваги до Конституції України, законів України, державної символіки; 

 формування етнічної та національної самосвідомості, любові до рідної землі, 

держави, родини, народу, визнання духовної єдності населення усіх регіонів України, 

спільності культурної спадщини і майбутнього; 

 формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій; 

 утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського 

суспільства, культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, 

свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи; 

 формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови як 

духовного коду нації;  

 спонукання підростаючої особистості до активної протидії аморальності, 

правопорушенням, шовінізму, фашизму [2, с. 41-42. 

До змісту морального виховання традиційно відносять формування національної 

свідомості та самосвідомості особистості (це завдання можна віднести й до завдань 

національного виховання).  

Процес формування у підростаючого покоління національної свідомості та 

самосвідомості О. Вишневський поділяє на кілька взаємопов’язаних етапів: 

1) етап етнічного самоусвідомлення; 

2) етап національно-політичного самоусвідомлення; 

3) етап громадсько-державного самоусвідомлення [5, с. 252-253. 

Оскільки названі етапи та характеристика кожного з них – це загальновідома і 

загальновизнана інформація, вважаємо за необхідне описати детально лише третій етап. 

До його завдань відносять такі: формування у підростаючого покоління розуміння понять 

«патріотизм» і «націоналізм»; виховання поваги до національно-культурних цінностей 

інших народів; прищеплення почуття національної, расової, конфесійної толерантності. 

Як бачимо, громадянин-патріот поміж іншого повинен толерантно ставитися до 

інших народів, культур і традицій, а також визнавати духовну єдність населення усіх 

регіонів України. Ці положення перегукуються із завданнями полікультурної освіти, 
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поданими вище. Серед завдань полікультурної освіти є, наприклад, таке: глибоке й 

усебічне опанування учнями культури рідного народу як обов’язкова умова прилучення їх 

до інших культур.  

Тож можемо констатувати, що без опанування учнями національної культури 

сформувати полікультурну особистість неможливо. Більше того, у процесі 

полікультурного виховання (освіти) слід розпочинати з прилучення учнів до національних 

цінностей (мови, території, культури). Як зазначає М. Фіцула, вже з найменшого віку 

(етап етнічного самоусвідомлення) треба подбати про те, щоб дитина любила рідну 

землю, оволодівала українською мовою і якомога частіше (бажано, постійно) спілкувалася 

нею, відчувала свою причетність до відповідного етносу. У підлітковому віці (етап 

національно-політичного самоусвідомлення) дитина має відчути себе частиною нації. У 

неї має сформуватися почуття національної гідності. На юнацький вік (етап громадсько-

державного самоусвідомлення) припадає остаточне формування національної свідомості 

та самосвідомості особистості [5. 

За умов послідовного виконання завдань усіх названих етапів дитина, по-перше, 

спроможна повною мірою опанувати національні цінності, зокрема національну культуру, 

а по-друге, у неї буде закладено основи полікультурної особистості. 
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МОРАЛЬНО-ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК 

 ОСОБИСТОСТІ В ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 

(ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ) 

 

Забезпечення особистісного розвитку дитини на основі цілісної системи морально-

духовного виховання дітей є одним із найважливіших завдань вітчизняної педагогічної 

науки. Філософія освіти ХХІ століття у галузі виховання дітей визначається принципами 

гуманістичної педагогіки, концептуальні засади якої ґрунтуються на Законах України «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», 

Національній доктрині розвитку освіти України, Національній стратегії розвитку освіти в 

Україні на 2012-2021 роки, а також Конвенції ООН про права дитини. Названими 

документами законодавчо закріплені пріоритети розвиненої особистості дитини, її 

самореалізації та життєтворчості відповідно до національних та морально-духовних засад. 

Відповідальність вітчизняної системи освіти зростає, коли мова йде про навчання й 

виховання соціально незахищених дітей. Інтернатні заклади, будучи складовою частиною 
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системи освіти, відіграють важливу роль у морально-духовному становленні особистості 

дітей. Оптимізація діяльності інтернатних установ сьогодні можлива лише на основі 

вивчення й узагальнення історичного досвіду. Особливий інтерес і актуальність у зв’язку з 

цим набувають дослідження проблеми морально-духовного виховання дітей у вітчизняній 

теорії та практиці освітньої діяльності інтернатних установ.  

Мета статті – дослідження та узагальнення історико-педагогічних засад морально-

духовного виховання дітей в освітніх установах інтернатного типу в Україні другої 

половини ХХ століття. 

Дослідженню проблеми сприяло вивчення історичного аспекту розвитку 

вітчизняної педагогічної науки, що знайшов своє відображення у працях О. Алексюка, 

Л. Березівської, А. Бойко, Л. Ваховського, В. Вихрущ, С. Гончаренка, Н. Дем’яненко, 

М. Євтуха, С. Золотухіної, І. Зязюна, Н. Ничкало, О. Попової, І. Прокопенка, С. Савченка, 

О. Сухомлинської, Т. Сущенко, Л. Штефан, М. Ярмаченка та ін. 

Також виконано ряд дисертаційних досліджень, присвячених висвітленню окремих 

аспектів процесу вдосконалення навчання та виховання дітей у школах-інтернатах 

(А. Аблятипов, С. Болтівець, Л. Канішевська, В. Слюсаренко, В. Чугаєвський, Т. Шатохіна, 

В. Яковенко та ін.).  

Проте наукові розвідки вчених не висвітлюють у повному обсязі теоретичні та 

практичні особливості виховного впливу на дітей в умовах інтернатних закладів освіти в 

Україні другої половини ХХ століття.  

Істотний вплив на систему морально-духовного виховання дітей, вихованців 

інтернатних закладів освіти в Україні справили державно-політичні та соціально-

економічні перетворення другої половини ХХ століття, коли діти, які внаслідок сирітства, 

соціальної вразливості, занедбаності та інших проблем, були поставлені в ситуацію 

адаптації до принципово нових умов життя. В умовах трансформації державотворчих 

процесів в Україні другої половини ХХ століття виникли специфічні проблеми, зумовлені 

зміною системи цінностей, соціальних пріоритетів, а також соціально-економічними і 

політичними труднощами цього періоду. До системи виховання дітей висунули 

принципово нові вимоги – вона повинна була стати найважливішим чинником гуманізації 

суспільних відносин, формування нових життєвих установок особистості. За таких умов 

модернізація системи виховання в освітніх закладах інтернатного типу середини ХХ 

століття стала імперативом освітньої політики, стратегічним напрямом її подальшого 

розвитку та реформування. 

Ідея розбудови системи інтернатних закладів в СРСР відродилася у 1950-х, коли на 

міжнародній арені тривали дебати про права дітей і була прийнята Декларація ООН про 

права дітей. У відповідь на це у 1956 р. на XX з’їзді КПРС було прийнято рішення про 

відкриття шкіл-інтернатів нового типу. Союзним республікам було запропонували з 

урахуванням місцевих умов і можливостей розглянути питання про реорганізацію 

упродовж 1959-1965 р. дитячих будинків у школи-інтернати. 

Слово «інтернат» походить від лат. «internus», що в перекладі означає внутрішній. 

Школа-інтернат за педагогічним словником визначається «як загальноосвітня школа, в 

якій діти навчаються і живуть». Саме в такому розумінні «школи-інтернату», починаючи з 

1956 р., в Україні почали функціонувати загальноосвітні школи-інтернати як навчально-

виховні заклади нового типу. 

Як зазначалося у Постанові уряду «Про заходи щодо розвитку шкіл-інтернатів у 

1959-1965 рр.», ці заклади «за короткий термін свого існування дістали широке визнання 
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трудящих нашої країни і показали на практиці, що вони є найбільш вдалою формою 

виховання і навчання дітей» [4, с. 2]. Наголошувалося на прагненні значної кількості 

батьків віддати своїх дітей до цього типу навчально-виховних закладів. 

У новоутворених закладах система виховного впливу будувалася на принципах 

радянської педагогіки з урахуванням її останніх досягнень і попереднього досвіду. 

Розроблялися та впроваджувалися нові підходи до виховання дітей, практикувалися нові 

форми, методи, засоби, змінювалися зміст і структура виховного процесу. Особливе 

значення в інтернатному освітньому закладі мали позакласні заняття під керівництвом 

вихователя. 

Виходячи з того, що виховання – це насамперед «вбирання» у себе кожною 

особистістю духовної культури рідного народу, його національного духу та буття, 

основою морально-духовного виховання дітей  в інтернатних закладах освіти стає 

передача їм певними педагогічними способами і методами духовних, естетичних, 

морально-естетичних, ідейно-політичних ідеалів, ідей, уявлень народу, виражених як в 

народній творчості, так і в повсякденній поведінці та поглядах, ставленні вихователів до 

виконання найважливіших громадських обов’язків.  

На засадах морально-духовного виховання змінюється освітня політика  держави, 

школи-інтернати забезпечують у вихованців формування колективізму, навичок 

соціальної поведінки, а  це передбачає вихід за межі егоїстичних інтересів, особистої 

користі і зосередженість на морально- духовній культурі українського суспільства. 

Широкого використання набув досвід А. Макаренка. Його ідеї  сприяли організації 

педагогічних та учнівських колективів, виробленню норм і правил життя, формуванню 

традицій. Морально-духовний розвиток вихованців забезпечувався через організацію в 

інтетернатних установах суспільно корисної праці дітей. Виховне значення мала 

позакласна й позашкільна робота в школах-інтернатах, найпоширенішими формами якої 

на той час були: бесіди, лекції, робота самодіяльних гуртків, організація учнівських 

наукових товариств, клубів, літературних об’єднань, юнацьких театрів, робота із 

самообслуговування, читацькі конференції, виготовлення, оформлення й широке 

використання наочної пропаганди, використання радіо- й телепередач, кіно, випуск 

стіннівок, журналів, альбомів, організація творчих звітів, конкурсних заходів, святкові 

вечори, ранки, відзначення знаменних дат, вечори відпочинку, запитань і відповідей, 

зустрічі з військовими, ученими, передовиками промислового та сільськогосподарського 

виробництва [7]. 

Упродовж останніх років ХХ століття в Україні діє державна система утримання, 

виховання і навчання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Проте 

сьогодні гостро постала проблема реформування усталеної в Україні системи освітніх 

інтернатних закладів. Діти не повною мірою можуть реалізувати свій виховний потенціал, 

інтернатні установи не в змозі забезпечити індивідуальний підхід до кожної дитини і 

часто ізолюють дітей від місцевої громади. Про необхідність змін свідчать проблеми, що 

виникають у вихованців інтернатних установ при влаштуванні у дорослому житті. Проте 

інтернатні заклади освіти виконували у період їх становлення та продовжують виконувати 

в сучасних умовах провідну педагогічну функцію соціального виховання дітей, їх 

морально-духовного зростання задля формування їхньої життєвої компетентності та 

успішного інтегрування у подальше соціальне життя. 
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ПРО РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ  

В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Головний стратегічний напрямок розвитку системи освіти відповідно до завдань 

Національної доктрини розвитку освіти України – трансформація освіти у світовий 

простір, розв’язання проблеми особистісно орієнтованого навчання, тобто такого 

навчання, в якому особистість учня була б у центрі уваги педагога, психолога, коли 

пізнавальна діяльність учня, а не викладання, була би провідною. Така побудова освіти 

відображає гуманістичний напрям у філософії, психології і педагогіці. 

Вирішення цих завдань відкриває великі можливості у пошуку нових засобів, форм 

і методів навчання й виховання. У педагогіці постійно з’являються нові підходи і погляди 

до організації процесів навчання й виховання. Виникає проблема готовності вчителя до 

використання нововведень у навчальний процес. Сьогодні кожний педагог шукає 

найбільш ефективні шляхи удосконалення навчального процесу, підвищення 

зацікавленості учнів і зростання їх успішності. У зв’язку з прагненням педагогів 

підвищити якість навчання все більше лунає поклик до переходу на педагогічні 

технології. 

Реалізація сучасних завдань навчання і виховання багато в чому залежить від 

готовності майбутнього вчителя початкових класів до впровадження педагогічних 

технологій. Щоб педагогічні кадри були готові до сучасної професійної діяльності, 

необхідно якнайкраще ознайомлювати майбутніх фахівців, зокрема вчителів початкових 

класів, з особливостями сучасних педагогічних технологій. 

Аналіз рівня професійної підготовки вчителя початкових класів в Україні сьогодні 

дозволяє зробити висновки про посилення технологічного аспекту підготовки вчителя, 

накопичену палітру освітніх технологій, напрацьовані підходи до гуманізації педагогічної 

взаємодії педагога з дитиною. 

Пошуки відповідей не тільки на питання «чому навчати?», «навіщо навчати?», «як 

навчати?», але й на питання «як навчати результативно?» привели вчених і практиків до 

спроби «технологізувати» навчальний процес, тобто перетворити навчання у свого роду 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP840083.html
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виробничо-технологічний процес з гарантованим результатом, і у зв’язку з цим у 

педагогіці з’явився напрям – педагогічні технології. 

Педагогічні технології мають два джерела. Перше джерело – виробничі процеси і 

конструкторські дисципліни, що зв’язують тим чи іншим способом техніку і людину, що 

становлять систему «людина – техніка – мета». У цьому сенсі технологія визначається як 

сукупність методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивості, форми сировини, 

матеріалу в процесі виробництва продукції. Можна навести й інші визначення цього 

поняття, але всі вони відображають основні характерні ознаки технології: технологія – 

категорія процесуальна; вона може бути представлена як сукупність методів зміни стану 

об’єкта; технологія спрямована на проектування та використання ефективних 

економічних процесів. 

Друге джерело – сама педагогіка. Ще А. Макаренко називав педагогічний процес 

особливим чином організованим «педагогічним виробництвом», ставив проблеми 

розробки «педагогічної техніки». Він зазначав: «Наше педагогічне виробництво ніколи не 

будувалося за технологічною логікою, а завжди за логікою моральної проповіді. Саме 

тому у нас просто відсутні всі важливі відділи виробництва: технологічний процес, облік 

операцій, конструкторська робота, застосування конструкторів і пристосувань, 

нормування, контроль, допуски і бракування» [8]. 

Масову розробку і впровадження педагогічних технологій дослідники цієї 

проблеми відносять до середини 50-х років і пов’язують із виникненням технологічного 

підходу до побудови навчання спочатку в американській, а потім і в європейській школі 

[4, с. 6]. Спочатку під педагогічною технологією розумілася спроба технізації навчального 

процесу. Першим дослідженням цього напряму і одночасно фундаментом, на якому 

вибудовувалися наступні поверхи педагогічної технології, було програмоване навчання. 

Подальший розвиток досліджень в галузі педагогічної технології розширив її розуміння, 

що відбилося в різних визначеннях цього поняття відомими педагогами та методистами. З 

точки зору В. Беспалько, І. Дічківської, М. Кларіна, О. Пєхоти, В. Шарко та інших, 

педагогічна технологія (або вужче – технологія навчання) є складовою (процесуальної) 

частиною системи навчання, пов’язаної з дидактичними процесами, засобами і 

організаційними формами навчання [1,3,5,7,9]. Саме ця частина системи навчання 

відповідає на традиційне запитання «як навчати» з одним істотним доповненням – «як 

навчати результативно». 

Розвиток конкретної творчої особистості настільки індивідуальний і залежить від 

збігу життєвих обставин, що важко уявити собі формалізований опис конкретних 

педагогічних технологій, за допомогою яких йде перетворення особистості. Проте в науці 

безперервно робляться спроби подібного визначення «педагогічної технології» як системи 

або системного методу. Так, педагогічна технологія трактується як опис педагогічного 

процесу, що неминуче веде до запланованого результату; або як систематичний метод 

планування, застосування й оцінювання всього процесу навчання і засвоєння знань 

шляхом обліку людських і технічних ресурсів та взаємодії між ними для досягнення 

ефективнішої форми освіти; як алгоритмизация діяльності викладачів і учнів на основі 

проектування всіх навчальних ситуацій; опис або проект процесу формування особистості 

[1] та ін. 

Виходячи з наведених вище визначень, ми отримуємо, що педагогічна технологія є 

продуманою у всіх деталях моделлю спільної навчальної та педагогічної діяльності з 

проектування, організації та проведення навчального процесу з безумовним 
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забезпеченням комфортних умов для учнів і вчителя. Педагогічна технологія передбачає 

реалізацію ідеї повної керованості навчальним процесом. 

Аналізуючи результативні дослідження в області освітніх технологій, В. Гузєєв  

виділяє чотири основні ідеї, навколо яких вони концентруються: укрупнення дидактичних 

одиниць; планування результатів навчання і диференціація освіти; психологізація 

освітнього процесу; комп’ютеризація [2]. В цілому аналіз теоретичних підходів до 

поняття педагогічної технології з позицій діяльнісного підходу дозволяє виділити загальні 

характерні ознаки основних технологій навчання, що відрізняють їх від традиційної 

дидактики, і систематизувати наступним чином:  

1. теорія навчальної діяльності як психологічна основа всіх технологій (явно або 

неявно). Виділяються види діяльності вчителя і учнів, спрямовані на здійснення 

необхідних процесів повного циклу навчально-пізнавальної діяльності (сприйняття, 

осмислення, запам’ятовування, застосування, узагальнення, систематизація нової 

інформації), послідовність виконання яких призводить до досягнення поставлених цілей. 

Основна ідея полягає в тому, що учень повинен учитися сам, а вчитель – створювати для 

цього необхідні умови; 

2. діагностичне цілепокладання. Діяльнісний підхід і спосіб проектування цілей 

навчання, який пропонує педагогічна технологія, полягає в тому, що вони формулюються 

через результати навчання, виражені в діях учнів (причому таких, які можна надійно 

впізнати); 

3. спрямованість технології навчання на розвиток особистості в навчальному 

процесі та здійснення різнорівневого навчання; 

4. найоптимальніша організація навчального матеріалу для самостійної навчальної 

діяльності учнів. У спеціальних матеріалах для учнів або підручниках формулюються 

навчальні цілі, орієнтовані на досягнення запланованих і діагностованих цілей навчання; 

розробляються дидактичні модулі, блоки або цикли, що включають у себе зміст 

досліджуваного матеріалу, мету і рівні його вивчення, способи діяльності із засвоєння й 

оцінки тощо. Дидактичні матеріали для учнів нерідко оформляються у вигляді так званих 

«технологічних карт»; 

5. орієнтація учнів, мета якої – роз’яснення основних принципів і методів навчання, 

контролю й оцінки результатів, мотивація навчальної діяльності; 

6. організація ходу навчального заняття відповідно до навчальної мети, де акцент 

робиться на диференційовану самостійну роботу учнів з підготовленим навчальним 

матеріалом. Тут характерно прагнення до відмови від традиційної класно-урочної системи 

та від переважання фронтальних методів навчання. Змінюється режим навчання (спарені 

уроки або цикли уроків, «занурення» тощо, котрі дозволяють створити кращі умови для 

реалізації повного циклу навчання). Використовуються всі види навчального спілкування, 

різного поєднання фронтальної, групової, колективної та індивідуальної форм діяльності; 

7. контроль засвоєння знань та способів діяльності у трьох видах:  

 вхідний – для інформації про рівень готовності учнів до роботи і, при необхідності, 

корекції цього рівня;  

 поточний або проміжний – після кожного навчального елемента з метою виявлення 

прогалин засвоєння матеріалу і розвитку учнів (як правило, м’який, ланцюжком – 

контроль, взаємоконтроль, самоконтроль), що закінчується корекцією засвоєння;  

 підсумковий – для оцінки рівня засвоєння. 
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8. Оцінка рівня засвоєння знань і способів діяльності: поряд з традиційними 

контрольними роботами (в тому числі різнорівневого характеру) проводиться тестування і 

використовуються більш гнучкіші рейтингові шкали оцінки. 

9. Стандартизація, уніфікація процесу навчання і як наслідок, можливість 

відтворення технології стосовно заданих умов. 

Слід зазначити, що всі нові технології навчання «розраховані» на вміння учнів 

вчитися самостійно; але, як і традиційна дидактика не ставила завдання навчити учнів 

учитися і використовувала елементи діяльнісного підходу для вирішення лише приватних 

завдань навчання, так і технології навчання зберігають цей недолік. Дидактичною 

сутністю основних відомих технологій навчання часто є розвиток не більше одного-двох 

із зазначених вище параметрів. Існуючі в даний час загальнодидактичні технології 

відрізняються одна від одної принципами, особливостями засобів і способів організації 

навчального матеріалу і навчального процесу, а також акцентом на певні компоненти 

методичної системи навчання.  

Таким чином, аналіз поняття «педагогічна технологія» дає можливість відзначити, 

що специфіка педагогічної технології передусім полягає в тому, що побудований на її 

основі педагогічний процес повинен гарантувати досягнення поставлених цілей. Друга 

характерна риса технології полягає у структуруванні (алгоритмізації) процесу взаємодії 

викладача й учнів. «Педагогічна технологія» є тим педагогічним феноменом, який 

зосереджує в собі можливість вирішення багатьох завдань, а найсуттєвіше – може 

допомогти в особистісному вдосконаленні самого педагога-вихователя, формуванні у 

нього таких якостей, як толерантність, щирість, креативність, професіоналізм.   
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ  

У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ОСНОВ ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Національна доктрина розвитку освіти України ХХІ століття проголошує головною 

метою створення умов для розвитку та самореалізації кожної особистості. Натомість ще й 

досі бракує конструктивних підходів, які б дозволили в умовах загальноосвітнього 

навчального закладу забезпечити стійкі позитивні результати в цьому плані, хоча науковці 

(Н. Гузій, О. Моляко, В. Рибалка та ін.) здебільшого єдині у визначені, що саме 
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сформованість дитини як творчої особистості є запорукою її особистісної і професійної 

самореалізації. Тому пріоритетним завданням початкового шкільного навчання 

розцінюється становлення особистості, здатної, насамперед, творити навколишнє 

соціально-предметне середовище за законами краси, естетичної довершеності (Н. Бібік, 

А. Богуш, О. Савченко та ін.).  

Дійсно, одноманітне, шаблонне повторення однакових дій знижує потяг дитини до 

учіння із захопленням; учні втрачають «радість від відкриття» та поступово 

позбавляються здатності до творчості. 

Творчі вчителі початкової ланки освіти, які, зокрема, брали участь у 

Всеукраїнському  конкурсі «100 кращих шкіл України», довели, що саме здатність дитини 

молодшого шкільного віку до нестандартних рішень є запорукою формування творчої 

індивідуальності; ця ідея є стрижневою у моделях розвитку сучасної української школи [4, 

с. 35]. 

Діяльність авторських початкових шкіл (З. Жофчак (м. Ужгород); Л. Білоус, 

М. Лещенко «Чарівний світ» (м. Полтава); Т. Хайруліна «Хатинка творчості» та ін.) дає 

підстави припустити, що саме через формування дизайнерської культури дитини 

молодшого шкільного віку видається за можливе забезпечити формувальний вплив на 

становлення творчої особистості. Протиріччя виникають, починаючи із визначення 

понять, зокрема таких, як  «культура» та «дизайн», де дизайн виступає як промислове 

мистецтво, направлене на створення й випуск серійної масової продукції, а культура 

включає в себе різні види образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, 

створює унікальні, високохудожні об’єкти, які не залежать від моди й часу.  

Культура (від латинського – cultura – догляд, освіта, розвиток) – сукупність 

матеріальних і духовних цінностей, створених людством упродовж його історії. 

Матеріальні цінності становлять матеріальну культуру суспільства. Досягнення 

суспільства в галузі освіти, науки, мистецтва, літератури, організації духовного й 

суспільного життя є його духовною культурою. Отже, дизайнерська культура – це 

сукупність мистецьких цінностей, які відображають активну творчу діяльність у 

художньому проектуванні предметів і моделювання оточуючого світу, поєднання 

матеріальної та духовної культури.  

Як зазначає В. Моляко, саме розвиток творчої особистості можливий лише за 

умови, коли буде забезпечена «психолізація» всього навчально-виховного процесу, тобто 

коли будуть створені умови для реалізації творчого потенціалу кожної особистості. 

Важливо допомогти молодшому школяреві пізнати себе, свої здібності, нахили. Тому 

поряд із формуванням національної самосвідомості, оволодінням дітьми засобами рідної 

мови, історії, культури, мистецтва, народних традицій і звичаїв у центр уваги педагогів 

повинна бути поставлена проблема розвитку творчої особистості, своєчасного виявлення 

обдарованих дітей шляхом ранньої і поетапної діагностики, використання стимулюючих 

засобів для розвитку їх творчих потенційних можливостей. 

Результати проведених досліджень свідчать про те, що ефективність роботи щодо 

розвитку творчої особистості та формування дизайнерської культури молодших школярів 

значно підвищується при дотриманні таких педагогічних умов: 

 створення емоційної, доброзичливої атмосфери у процесі виконання учнями 

будь-яких творчих завдань; 
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 організація діяльності учнів з розв’язання творчих завдань здійснюється з опорою 

на їх інтереси, потреби, потенційні можливості, здібності тощо (відсутність шаблонності);  

 обставини, коли вирішення творчих завдань пробуджує в кожного школяра 

дослідницьку активність, поглиблює інтерес до творчої діяльності, спонукає до успішних 

дій та досягнення поставленої мети (мотивація). 

Проблемою формування особистості, розвитком її творчих якостей займалися 

чимало науковців: Г. Альтшуллер, В. Андрєєв, Л. Анциферова, А. Асмолов, С. Батишєв, 

Д. Богоявленська, А. Брушлинський, Ю. Васильєв, Л. Лєпініна, А. Матюшкін, А. Мудрик, 

В. Поляков, А. Пономарьов, С. Сисоєва, К. Славська, В. Шадріков, Ю. Шаронін, 

В. Юркевич та інші.  

Психологічний словник визначає, що творча особистість виникає лише внаслідок 

наявності у неї «...здібностей, мотивів, знань і вмінь, завдяки яким створюється продукт, 

що відрізняється новизною, оригінальністю, унікальністю» [1, c. 42]. 

Серед характерологічних особливостей творчої особистості виділяють: відхилення 

від шаблону; оригінальність; ініціативність; наполегливість; високу самоорганізацію; 

працездатність.  

Але в сучасному технізованому світі роль дизайну настільки зросла, що деякі 

теоретики (зокрема, В. Даниленка, О. Хмельовський, В. Шпільчак) розглядають його як 

нову форму мистецтва. І це мистецтво проникає не лише у виробництво, але й у галузі 

комунікацій, політики та інші – практично всі сфери життя суспільства. Дизайн поєднує в 

собі художню, науково-технічну та індустріально-технологічну культури, забезпечуючи, 

таким чином, цілісність сучасної цивілізації. Такі його особливості дозволяють говорити 

про дизайн як про «синкретичний вид творчої діяльності, мета якої – функціональна 

організація зовнішнього середовища, в тому числі предметного, комунікативного, 

політичного та ін.». 

Принагідно зауважимо, що саме культурологічний підхід до проектування 

предметного середовища веде до підсилення гуманістичної функції дизайну, адже 

необхідною умовою дизайну є врахування «людського фактора». На перший план 

висувається питання «формування гармонійної особистості, створення гармонійного 

суспільства». Вищі цілі дизайну – розвиток творчих здібностей особистості, формування 

людини, яка володіє дизайнерською культурою. 

Виходячи з усього вищезазначеного, важко стверджувати однозначно: дизайн – це 

життєва необхідність, мистецтво чи засіб формування гармонійної особистості. Скоріш за 

все – ні те, ні інше у чистому вигляді. У глобальному розумінні – це творча діяльність 

людини з проектування навколишнього світу і самої себе в цьому світі. На наш погляд, це 

надзвичайно важливий висновок для освітянської діяльності. 

Узагальнюючи вищесказане, підкреслимо такі принципово важливі моменти. По-

перше, визначення того, що дизайн є комплексною діяльністю, яка нерозривно поєднує в 

собі інтелектуальний, логічний, розсудливий початок і художнє, емоційно-естетичне. По-

друге, саме дизайн завжди пов’язаний із проектною діяльністю особистості. 

Дизайнерська культура – це складне особистісне утворення, котре  

характеризується такими критеріями, як: сукупність знань мистецьких цінностей, активна 

творча  діяльність у художньому проектуванні предметів і моделюванні оточуючого світу, 

поєднання матеріальної та духовної культури,  якості особистості та відповідає 

суспільним вимогам  етики й естетики. Аналіз сутності поняття «дизайнерська культура» 
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дозволив визначити, що головним завданням початкового шкільного навчання повинна 

стати підготовка особистості, здатної творити навколишнє соціально-предметне 

середовище за законами краси, естетичної довершеності. Йдеться про формування 

відповідних знань і вмінь здійснювати багатогранну і водночас варіативну діяльність за 

власним «прочитанням» і самотворенням предметного світу. 
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РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ  

У ПРОЦЕСІ ПОЗАУРОЧНОЇ ХУДОЖНЬО-ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Пріоритетним напрямом у навчально-виховному процесі є орієнтація на 

особистість школяра, розвиток його здібностей, самостійної і творчої активності, 

індивідуальності, таланту. Найбільш сприятливим для розвитку творчого потенціалу учнів 

є органічне поєднання їх діяльності на уроках та в позаурочний час. 

В умовах швидких змін в усіх сферах життя для учнів, окрім занять на уроках, для 

їх нормальної життєдіяльності потрібні нові соціальні враження і переживання, нове 

позаурочне життя, нові можливості самовираження, сприятливий для гармонійного 

розвитку психологічний комфорт. У розв’язуванні зазначених завдань величезну роль має 

відігравати позакласна діяльність.  

Роль і значення позаурочної та позашкільної роботи у всебічному розвитку 

особистості посилюється тим, що вони сприяють вихованню не лише духовності й 

моральності, задоволенню різнобічних інтересів, але й стимулюють розвиток творчої 

обдарованості та індивідуальності, залучають дитину до загальнолюдської гуманітарної 

культури. 

Предметно-перетворювальна діяльність та її важлива складова – художньо-трудова 

має надзвичайні можливості для цілісного фізичного, інтелектуального, соціального та 

духовного розвитку особистості учня, здійснення особистісно-орієнтованого підходу у 

формуванні творчих можливостей дітей.  

Залучення підростаючого покоління до різноманітних видів художньо-трудової 

діяльності, започаткованої у народних ремеслах і промислах, індивідуальне виготовлення 

предметів, що поєднують утилітарно-вжиткові та художньо-декоративні якості, можна 

вважати значущою складовою  позаурочної діяльності учнів. 

Позаурочна робота спрямована на закріплення, поглиблення знань, застосування їх 

на практиці, розширення кругозору учнів, формування наукового світогляду. Не менш 

важливим є вироблення умінь і навичок самоосвіти, розвиток творчих здібностей, 

організація дозвілля, культурного відпочинку. Особливість позаурочної роботи полягає в 
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добровільній участі в ній (учні обирають профіль занять за інтересами), суспільній 

спрямованості (зміст виховного впливу відповідає потребам суспільства), ініціативності та 

самодіяльності учнів (урахування бажань дітей, їх пропозиції).  

Позаурочна робота розширює виховні можливості школи та її культурний простір, 

сприяє самовизначенню школярів в особистісній, соціокультурній, професійній сферах, 

залученню їх у різні види творчої діяльності, орієнтацію на загальнолюдські цінності, 

розвитку моральних якостей та емоційної сфери учнів. Така форма організації діяльності 

школярів дозволяє педагогам виявити у своїх вихованцях потенційні можливості та 

інтереси, допомогти дитині їх реалізувати.  

Вітчизняна дослідниця проблем виховання Т. Сущенко у ході аналізу 

різноманітних факторів позаурочної роботи підкреслює, що робота в гуртках, клубах за 

інтересами, участь у різноманітних конкурсах, дискусіях, безпосередня практична участь 

у громадських справах є початковими й важливими ланками соціалізації учнівської молоді 

[3, с. 43]. 

Найбільш повно  розвивальний  потенціал має позаурочна діяльність, зокрема 

художньо-трудова, під якою ми розуміємо діяльність, що органічно поєднує фізичну 

працю та декоративно-ужиткове мистецтво і спрямована на перетворення предметів 

навколишнього матеріального світу на основі законів краси.  

Художньо-трудова діяльність – це один із видів предметно-перетворювальної 

діяльності, спрямованої на засвоєння знань і формування вмінь і навичок з декоративно-

ужиткового мистецтва як елементів культурної спадщини українського народу. 

В результаті організації позаурочної художньо-трудової діяльності в учнів 

розвиваються і ускладнюються психічні процеси – сприймання, пам’ять, увага, уява тощо; 

виявляються такі мислительні операції, як аналіз і синтез, абстракція й узагальнення; 

формуються воля й характер тощо. 

У різноманітних видах діяльності на заняттях з художньої і проектної творчості в 

учнів розвиваються здібності. Велика кількість різноманітних і доступних учням видів 

робіт, включених у зміст гурткових занять, дає поживу для розуму, розвиває уяву, 

спостережливість, розширює кругозір, знайомить з важливими елементами професійної 

діяльності, впливає на формування стійких трудових і професійних інтересів, а в 

майбутньому – і на вибір роду занять. 

Результати теоретичних і експериментальних досліджень психологів 

підтверджують, що в процесі функціонування трудових умінь і навичок спостерігається 

значне підвищення чутливості аналізаторів, що веде до загального сенсорного розвитку 

особистості. А чуттєве пізнання відіграє важливу роль у формуванні всіх без винятку 

трудових умінь. Разом з тим трудова і художня творчість учнів виступає як засіб пізнання, 

об’єкт застосування знань і критерій необхідності знань, оскільки дитина з допомогою 

дорослих отримує можливість набувати знання, формувати уміння, навички поведінки і в 

практичній діяльності перевіряє й оцінює їх.  

Тому  активна участь школярів у цьому виді діяльності сприяє розвитку 

інтелектуальної, мотиваційної та емоційно-почуттєвої сфери особистості. Для 

інтелектуального розвитку учнів у процесі художньої творчості важливе значення має 

становлення в них усвідомленості трудової діяльності. Ефективність виконання трудових 

завдань залежить від сформованості в учнів таких розумових дій, як уміння аналізувати, 

усвідомлювати, узагальнювати.  



85 

 

Аналізуючи творче завдання, учень визначає потрібні для його виконання 

технологічні операції, добирає матеріал та інструменти; визначає послідовність виконання 

дій; порівнює та визначає спільне й відмінне у способах виконання аналогічних трудових 

завдань; узагальнює способи виконання трудового завдання. На основі таких 

мислительних дій і розвивається інтелектуальна сфера особистості. Крім того, у процесі 

виконання трудових дій учням доводиться робити певні розрахунки, вони одержують 

відомості про об’єкти і засоби праці (матеріали та інструменти), вчаться використовувати 

знання з інших предметів (тобто здійснюються міжпредметні зв’язки); мова школярів 

збагачується новими словами, термінами, що позитивно впливає на розумовий розвиток 

особистості.  

Важливим чинником розвитку інтелектуальної сфери особистості в художньо-

трудовій діяльності є позитивне ставлення до цієї діяльності.  Виникнення позитивного 

ставлення залежить від мотивів діяльності, її кінцевого результату, його суспільної 

значущості, емоційно-почуттєвого стану, викликаного кінцевим продуктом і самим 

процесом діяльності, а також від урахування індивідуальних потреб учнів і значення праці 

для їх задоволення. 

Отже, трудова активність тісно пов’язана з розумовим розвитком особистості. 

Майстерність рук  це не що інше, як «втілення допитливого розуму, кмітливості, творчої 

уяви». І дуже важливо, щоб у дитячі роки кожна дитина «здійснила руками свій задум», 

стверджував В.Сухомлинський [2, с. 220]. 

Художньо-трудова творчість взаємопов’язана з почуттєвою сферою життя 

особистості. Дитина здатна проявити трудову активність у тій праці, яка приносить їй 

задоволення, радість. «Чим глибша радість праці, тим більше діти дорожать власною 

честю, тим наочніше бачать у діяльності самих себе – свої зусилля, своє ім’я».  

Емоційний розвиток особистості здійснюється і в процесі художньої творчості, 

котра не тільки підвищує афективне хвилювання, але й через усвідомлення мети, 

визначення способу і характеру трудових дій, оцінку подій і явищ дійсності приводить до 

виникнення спонукань, котрі суб’єктивно переживаються, до взаємодій з предметним 

світом, прагнення змінити його, самого себе, оскільки майже всяка людська дія є не тільки 

технічна операція стосовно речі, але й учинок стосовно іншої людини, що виражає 

ставлення  до неї. 

Художньо-трудова творчість особи, її  діяльність, перетворювальна за своєю суттю, 

впливає на соціальний і духовний розвиток школяра, оскільки саме в цій діяльності діти 

оволодівають соціальним, моральним і трудовим досвідом. Вони безпосередньо 

зустрічаються з реальною дійсністю, практичними задачами, конкретними життєвими 

ситуаціями, що пов’язані з подоланням труднощів і вимагають від них вольових зусиль, 

самостійних рішень, узгоджених дій. Для дитини її практична діяльність втілюється у 

продукті, створеному власною працею і своїми руками. Перші сильні враження, знання, 

соціальний досвід і навички морального спілкування дитина набуває у практичній 

діяльності. 

Художньо-трудова діяльність характеризуються насамперед тим, що вона 

завершуються предметним результатом, матеріальним продуктом, через який людина 

праці опосередковано спілкується з іншими, що зумовлює зміст і форми ставлення її до 

них. Важлива характеристика такого матеріального результату – його суспільна 

значимість, користь людям і суспільству. Отже, вони цінні перш за все своїм соціально 
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значимим результатом, який є основою формування у дітей  творчого ставлення до 

трудової діяльності як до  життєвої цінності. 

Значний вплив цього виду предметно-перетворювальної діяльності на школяра 

полягає ще й у тому, що вона прискорює соціальну зрілість особистості.  Як переконує 

практика, діти, котрі рано залучаються до трудової та художньої творчості, відзначаються 

великою самостійністю, відповідальністю, розсудливістю.  

Велика роль художньо-трудової діяльності й у духовному розвитку особистості, 

який розглядається як процес і результат формування вищих ідеалів, становлення і 

розвиток загальнолюдських цінностей: доброти, милосердя, чесності, справедливості, 

розвитку таких душевних якостей, як відвертість, краса, чистота, віра, надія, любов, 

терпіння, радість, простота, сердечність, мудрість, святість тощо. 

Трудова та художня творчість впливає на формування у школярів національно-

культурних цінностей. Залучення дітей до благодійної і милосердної діяльності, до 

відродження народних ремесел і промислів дає можливість для розвитку національної 

самосвідомості, духовних цінностей. Але творчість справляє на особистість розвивальний 

вплив лише за умови, якщо вона викликає в неї позитивну реакцію (ставлення) і збуджує її 

власну активність у роботі над собою. 

Позаурочна діяльність забезпечує можливість вільного морального вибору. 

Зокрема І. Бех зазначає, що «тільки добровільно приймаючи рішення, здійснюючи 

моральний вибір, дитина порівнює певні поведінкові варіанти, вчиться позбавлятися своєї 

егоцентричної точки зору і ставати на позицію інших людей» [1]. 

Отже, позаурочна художньо-трудова діяльність – сприятливе підґрунтя для 

самовизначення, формування життєвої активності учнів різних вікових груп, їх духовного, 

інтелектуального і фізичного вдосконалення. 
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СТРАТЕГИЯ  ПЕРЕВОДА А. АДАМОВА ЧЕХОВСКОЙ  ДРАМАТУРГИИ 

Данная статья посвящена проблеме изучения переводческой стратегии А. Адамова  

чеховских театральных пьес. Цель работы состоит в  анализе переводов А. Адамова, 

изучении его стилистических особенностей. Достижение поставленной цели предполагает 

решение  такой задачи как выделение и описание типов метатекста во переводах А. 

Адамова и их роль в достижении импрессивной эквивалентности.  

А. П. Чехов по праву является самым известным русским писателем во Франции.  

Исследование французских переводов чеховских произведений позволяет выделить 

несколько периодов, каждый из которых характеризуется определенным набором 

признаков:  

- первый период (1892-1904 годы) связан с инсценировкой чеховских пьес на 

русском языке во Франции, так называемый  «допереводческий»; 
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- второй период (1920-1930 годы) характеризуется появлением первых французских 

авторизованных переводов, а также театральных постановок во Франции пьес А. П. 

Чехова на французском языке; 

- третий период (1944-1967 годы) отмечен опубликованием большого количества 

переводов, выполненных известными переводчиками и писателями-билингвами; 

- четвертый период (конец XX – начало XXI века) знаменателен тем, что в свет 

выходит ряд переводов, выполненных в соавторстве коллективами переводчиков.  

Над переводом пьес А. П. Чехова на французский язык, с момента появления 

первой французской версии до настоящего времени, работало более 90 переводчиков. 

Среди них профессиональные переводчики – русские и французские, а также режиссеры, 

актеры,  писатели  и просто любители русской культуры и театра. Первые переводы 

произведений А. П. Чехова (до 1904 г.) принадлежали, в основном, русским эмигрантам 

(Ю. Загуляева, И. Твердянский) и  были выполнены преимущественно под псевдонимом 

(Jean Moscal) или анонимно. Позднее переводы осуществлялись французами, владевшими 

двумя языками  –  французским и русским (Д. Рощ). Затем к пьесам А. П. Чехова 

обратились писатели русского происхождения – носители двух языков и культур 

(А. Адамов, Ж. Питоев, Э. Триоле). Особо следует отметить возникновение так 

называемых вторичных текстов, созданных на основе английских или уже имеющихся 

французских версий пьес А. П. Чехова. На современном этапе творчеством великого 

драматурга заинтересовались переводческие объединения. В их состав входят русские и 

французские переводчики (Ж.-К. Каррьер и Л. Лаврова; К. Краус, Л. Окунева и Ж.-

К. Уэнс; Т. Галевски и Б. Сермон; Ж. Каппак и Ж. Перро; А. Маркович и Ф. Морван и др.).  

На ранних этапах переводчики использовали стратегию «русификации» текста, 

которая направлена на сохранение его национального колорита с акцентом на реалии 

русской жизни. Первым драматургическим произведением А. П. Чехова, переведенным на 

французский язык, стала пьеса «Три сестры». Ее перевод был выполнен двумя авторами – 

З. Еленковской и Ф. Фагюсом (Z. Yelenkovska et F. Fagus) – и опубликован в 1903 г. в 

журнале «Ля Рѐвю Бланш» («La Revue Blanche»). Текст перевода содержал множество 

неточностей (замен, добавлений, повторов и пропусков), был труден для чтения и 

непригоден для инсценировки. «Переводчики не сделали предисловия, которое содержало 

бы информацию об авторе и его пьесе», – пишет Мари Грибомон, французская 

исследовательница творчества А. П. Чехова [3, с. 145]. Данные переводы ориентировались 

на верность форме, оставаясь на уровне формальной эквивалентности текстов. 

Переводчики этого периода не уделяли должного внимания ни стилю автора, ни «духу» 

чеховских произведений, оставляя фрагментарными знания французского читателя о 

личности А. П. Чехова. 

      Французский писатель и драматург русского происхождения, Артюр Адамов, внес 

огромный вклад в раскрытие глубины смысла чеховских пьес французскому читателю. 

Издательство «Livre de poche» в 1973 году опубликовало большую чеховскую тетралогию 

в переводе А. Адамова, пьес «Вишневый сад» (1957), «Три сестры» (1958), «Чайка» (1958) 

и «Дядя Ваня» (1958). Вот каким образом  Адамов резюмирует суть своей переводческой 

стратегии, в послесловии к одному из своих переводов: «… чеховские герои часто 

повторяют свои фразы – и это не оплошность или упущение автора – поэтому переводчик 

должен в точности сохранить эти повторы» [1, с. 25]. В связи с этим французский актер, 

писатель и режиссер Марсель Марешаль отмечает: «Адамов не смягчает перевод «à la 

française» и не сглаживает «шероховатости» оригинального текста, а сохраняет его 
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«нервозность», резкую смену регистров, отклонения от речевой нормы – он употребляет 

приемы, которые преднамеренно или непреднамеренно использует автор. Получается 

текст, который сохраняет верность оригиналу, и в то же время звучит современно» [5, 

с. 35]. Таким образом, в своих переводческих версиях А.Адамов применяет стратегии 

лингвокультурной адаптации, цель которых – приблизить текст перевода к французскому 

читателю.  

Во второй половине  XX века переводчики используют в своих переводах 

метатексты  (предисловия, комментарии, сноски и ссылки, биографические данные, 

обзоры критических мнений). Большинство лингвистов, исходя из того, что  отношение 

между исходным текстом и переводным строится через метатекст, определяют  понятие  

«мета», опираясь на идею М. М. Бахтина: «Мысли о мыслях, переживания переживаний, 

слова о слове, тексты о текстах» [2, с.473].  В теории и практике перевода особое значение 

приобретает понятие метатекста, где оно понимается как текст, «в котором объектом 

изображения становится само литературное изображение» [4, с.434]. Интертестуальная 

связь между ИТ и ПТ возникает лишь в художественном переводе, где допускаются 

межъязыковые заимствования, жанровые и другие подражания. 

Помимо различных приемов в самом тексте, А. Адамов широко используют, 

переводческий метатекст, который выступает в форме различных типов комментариев – 

примечаний, сносок, ссылок, послесловий и предисловий, в результате чего текст 

перевода  (ПТ) предстает как сложная многокомпонентная конструкция, в центре которой 

находится собственно произведение, окруженное разнообразной информацией, которая 

сопровождает переход данного произведения из одной картины мира в другую. Он 

представляет собой один из наиболее распространенных способов передачи реалий при 

переводе. А. Адамов активно комбинируют различные типы метатекста, а именно 

словарный, поясняющий и дополняющий. [6, с. 137]. 

Словарные  метатексты направлены на создание разъясняющих реалий. 

Они характеризуют преимущественно те переводческие решения, которые ориентированы 

на сохранение формальной эквивалентности текста оригинала  (ИТ) и текста перевода 

(ПТ). Например: «Verste – mesure de longueur usitée dans la Russie prérevolutionnaire, et qui 

valait 1067 mètres». 

(Досл.: «Верста – мера длины, используемая в дореволюционной России и равная 1067 

метрам»). 

Poud* – Mesure de poids de l’ancienne Russie, qui valait 16 kg 38.  

(Досл.: пуд – старорусская мера веса, равная 16 кг 38 г).  

Le barine – le seigneur, le maître.  

(Досл.: барин – господин, хозяин)  

Iourodivyi – à la fois simple d’esprit, voyant et bouffon.  

(Досл.: юродивый – умственно отсталый, но в то же время ясновидец и шут).  

Поясняющий метатекст представляет собой сопутствующий текст, который 

объясняет историко-литературные и идейно-художественные реалии произведения или 

отражает национально-специфический характер действия. В этом случае переводчик 

выступает в роли просветителя: проводя экскурс в исходную культуру, он расширяет 

ассоциативное поле своего читателя и компенсирует возникающие в процессе чтения 

культурно-исторические лакуны. Например в пьесе «Дядя Ваня»: 

(а) ПТ (Адамов): Dans je ne sais quelle piece d’Ostrovski*, il y a un personnage... 

• Alexandre Ostrovski (1823-1886), auteur dramatique d’une cinquantaine de 
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pièces réalistes. 

 (Досл.: Александр Островский (1832-1886), автор-драматург более пятидесяти пьес, 

написанных в реалистической манере). 

(б) ПТ (Адамов): Je dors quand il ne faut pas, au dejeuner et au diner. * 

*Les Russes prennent normalement trois repas: zavtrak, le petit déjeuner vers huit heures, obied, 

le déjeuner vers une heure, oujine, le diner vers sept heures. Ce régime est expressement indiqué 

par Marina, au debut de l’acte IV. 

 (Досл.: Русские едят обычно три раза в день: завтрак – около 8 утра, обед – около часа 

дня, ужин – около семи вечера. Именно о таком порядке приема пищи говорит Марина в 

начале IV акта). 

ПТ (Адамов): Je n’en ai jamais mangé parce que je ne peux pas la supporter. La tcheremcha a 

la même odeur que l’ail*. * Cette discussion burlesque rappelle celle des deux Ivan de Gogol.  

(досл.: «Эта шутовская речь напоминает разговор двух Иванов из повести Гоголя»)  

ПТ (Адамов): « …quand je rentrais du Corps des Cadets*…»  

(«... когда я приезжал домой из кадетского корпуса…») *  

En 1804, Alexandre I-er fonda le second corps des cadets pour l’artillerie et le génie et, en 1820, 

une école spéciale d’artillerie.  

(досл.: «В 1804 году Александр I основал второй кадетский корпус для артиллерийских и 

инженерных войск, а в 1820 – специализированную артиллерийскую школу»).  

ПТ (Адамов): Membre du conseil du zemstvo*, moi, qui rêve chaque nuit que je suis professeur 

à l’Université de Moscou. *Institution créée par Alexandre II en 1864, un peu l’équivalent de 

nos conseils généraux, chargée des questions d’équipement, d’enseignement, d’hygiène et de 

médecine dans des zones d’étendue variable, du canton à la province.  

(досл.: «Орган местного самоуправления, созданный Александром II в 1864 и 

напоминающий наши генеральные советы, в ведение которого входят вопросы 

технического обеспечения, образования, гигиены и медицины на территориях, 

соответствующих нашим кантонам или провинциям»). 

Среди комментариев, отражающих национально-специфический характер действия 

можно выделить следующие:  

ПТ (Адамов): … il restait donc une dette de vingt-cinq mille* * Le rouble-or valait 4 francs-or, 

et le rouble-papier (billets de banque) ne valait que 2 francs 70 en 1897. Le franc-or valant un 

peu moins de 20 francs de 1995, on peut estimer le prix d’achat de la propriété à six millions et 

demi de francs actuels, ce qui parait plausible.  

(досл.: «Золотой рубль стоил 4 золотых франка, а бумажный рубль (банкнота) стоил 

всего лишь 2 франка 70 в 1897 году. Учитывая, что золотой франк стоит 20 франков в 

1995 году, можно оценить цену покупки имения в шесть с половиной миллионов 

современных франков, что представляется правдоподобным»).  

ПТ (Адамов): Ma vieille perruche de MAMAN* * En français dans le texte russe. A l’époque de 

Tchékhov, le français reste la langue des classes supérieures, comme une marque d’une bonne 

éducation.  

(досл.: «В тексте оригинала – на французском языке. Во времена Чехова французский 

оставался языком представителей высшего общества и был признаком хорошего 

воспитания»). 

Дополняющие метатексты позволяют глубже проникнуть в авторский замысел, 

передать национально-культурную специфику текста. Данный тип имеет аллюзивную 

природу и предполагает соотнесение описываемого или происходящего в 
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действительности с устойчивым понятием или словосочетанием литературного, 

исторического, мифологического характера. В переводах А. Адамова дополняющий 

метатекст осуществляется путем сопоставление имен собственных персонажей – с 

героями известных читателю ПТ произведений, например в пьесе «Дядя Ваня» А. Адамов 

сопоставляет Елену Андреевну с  Еленой Прекрасной – персонажем греческой 

мифологии: 

Елена Андреевна – > Eléna. 

Eléna. Comme la belle Hélène de Troie, Eléna provoque sans le vouloir les pires 

catastrophiques. Mais, comme pour parodier la mythologie grecque, elle prend les traits 

caricaturaux d’une petite bourgeoise volontiers moralisatrice... 

Кулыгина Федора Ильича с аптекарем Омэ, персонажем  «Мадам Бовари» Флобера:  

In vino Veritas, говорили древние. –* 

In vino Veritas, comme disaient les Anciens*. 

* Latin : la verité est dans le vin. Proverbe cité par Pline l’Ancien (23-79) dans son Histoire 

naturelle... Koulyguine adore les lieux communs en latin, la langue qu’il enseigne et qui est plus 

éloignée de la culture russe, d’origine byzantine, que la nôtre. Il a une certaine analogie avec le 

pharmacien Homais de Madame Bovary, mais le trait tchékhovien est plus léger, moins féroce 

que celui de Flaubert. 

Таким образом, главная особенность переводов А. Адамова  состоит не только в 

глубоком знании им текста произведения, но и  творчества автора в целом. Переводческая 

стратегия  А. Адамова символизирует новый этап в истории переводов пьес А. П. Чехова. 

Комбинируя  различные приемы переводов,  в своей версии  А. Адамов активно 

используют метатекст,  с целью донести до читателя ПТ эстетику чеховских пьес. 

Стратегия художественно-эстетической адаптации текста направлена на достижение 

импрессивной эквивалентности или эквивалентности впечатления. Достижение данного 

типа эквивалентности предполагает равноценность реакции читателя ИТ и ПТ и 

свидетельствует о том, что переводчик сумел воссоздать  индивидуальную поэтическую 

картину автора. 
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Яна Шугай  

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», Україна 

 

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

(1932 – 1958 РР.) 

 

На даному етапі становлення України як незалежної, демократичної, впевнено 

крокуючої до Європейського Союзу держави, все більшої актуальності набирає питання 
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морального виховання учнів початкової школи. Саме тому реформування освіти в Україні, 

яке буде тривати до 2029 року, розпочалося з початкової ланки. Правовим стрижнем 

реформування як освіти в цілому, так і початкової, є низка державних документів, серед 

них: Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту 

початкової загальної освіти (20 квітня 2011 р.) [7], наказ МОН України «Про внесення 

змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів (07 серпня 

2015 р.) [6], наказ МОН України «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х 

класів загальноосвітніх навчальних закладів» (05 серпня 2016 р.) [5], наказ МОН «Про 

затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів 

щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та 

методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх 

навчальних закладах» (16 червня 2015 р.) [8]; наказ МОН «Про національно-патріотичне 

виховання в системі освіти» (16 липня 2015 р.) [9] та ін.  Завдяки цим та іншим правовим 

документам у країні відбувається докорінне переосмислення навчально-виховного 

процесу в навчальних закладах України.  

Аспекти переосмислення реформування народної освіти України висвітлювали у 

своїх наукових працях О. А. Апраксіна, Ф. Ф. Корольов, Н. К. Крупська, 

Є. М. Мединський, І. М. Сілантьєв, а також сучасні вчені-дослідники (Л. О. Варяниця., 

С. А. Гаряча, С. В. Гордійчук, З. М. Діхтяренко, О. О. Дяченко, А. О. Кияновський, 

О. М. Лавроненко, О. В. Матвієнко, Л. М. Степаненко та ін.). Наукові праці цих учених 

зробили вагомий внесок у вивчення питань морального виховання молодшого школяра як 

особистості, людини, гідного громадянина своєї держави.  

Мета статті – з’ясувати, як здійснювалося моральне виховання учнів початкової 

школи в 1932-1958 рр.  

Згідно з визначенням словника педагогічних термінів, мораль (від лат. moralis – 

моральний, від moris – звичай) – одна з форм суспільної свідомості; система поглядів і 

уявлень, норм і оцінок, що регулюють поведінку людей [4, с. 323]. За визначенням 

А. В. Василюк, «моральне виховання – сукупність свідомих виховних діянь та власної 

діяльності вихованця, метою яких є формування психічних позицій, що зумовлюють 

моральну поведінку особи як соціальної істоти. Сюди належать чутливість на моральні 

цінності, пов’язані з нею моральні постави та мотивації як чинники, що зумовлюють 

розвиток особистості з виконанням нею соціальних ролей, а також такі риси характеру, як 

чемність, справедливість, дійовість (активність), емпатія. Важливу роль у моральному 

вихованні відіграють моральні переконання, оцінки та ідеали» [1, с. 35]. Виховний процес 

необмежений у часі, оскільки він триває все життя людини. Дитину неможливо 

виховувати тільки із 3 до 17 років, адже процес становлення особистості є важливим та 

довготривалим.  Упродовж життя людини під впливом соціуму, політичного стану в 

країні, власного досвіду, переживань можуть змінюватися моральні переконання, оцінки, 

ідеали. Як показує практика, зміни можуть бути як позитивними так і негативними.  

Згідно з Наказом Кабінету Міністрів України «Про Основні орієнтири виховання 

учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» «Молодший шкільний 

вік є важливим у становленні особистості дитини, бо саме в цьому віці закладаються 

основи особистісного розвитку учнів початкової школи. До вікових особливостей дітей 1-

4-х класів можна віднести: незначний соціальний та моральний досвід, підвищену 

емоційність, вразливість і одночасно пластичність до морально-етичних впливів, 

імпульсивність та безпосередність поведінки дитини, бажання постійно розширювати 
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коло спілкування. Тому узгодження поведінки та усвідомлення моральних явищ життя 

характеризуються емоційними узагальненнями, аналізом ситуацій та вчинків, які 

відповідають загальнолюдським етичним цінностям. Розрив між знаннями моральних 

принципів і відповідною поведінкою – найхарактерніша властивість дитини цього віку. 

Подальшого розвитку набуватимуть такі моральні почуття: провини, сорому, обов’язку, 

відповідальності, справедливості, власної гідності, сумління» [10]. 

Відтак можна зробити висновок, що «основними потребами дитини в початкових 

класах є потреби у спілкуванні з людьми, в емоційному контакті, визнанні, оцінці своїх 

дій та вчинків, виявленні власних позицій у ставленні до інших, світу, у дружбі, 

товариськості, повазі до особистості, самоповазі, набутті нових знань та вмінь для 

пізнання довкілля» [10]. 

«Золотим часом» можна назвати період з 1930 по 1940 рр.,  адже якраз у цей час  

найбільшого поширення отримала виховна та позакласна робота в навчальних закладах. 

Завдяки низці постанов ЦК КПРС, таких, як: «Про початкову та середню школу» від 

05.09.1931 р. [11, с. 156], «Про навчальні програми та режим в початковій і середній 

школі» від  25.08.1932  р. [11, с. 161], «Про роботу піонерської організації» від 

21.04.1932 р. [11, с. 278], значно посилилась увага до виховної роботи не тільки в межах 

навчального процесу, але й поза ним.   

Основними складниками виховного процесу радянської школи були: розумове 

виховання; громадсько-політичне виховання; трудове виховання; фізичне й естетичне 

виховання; моральне виховання. Велике місце в моральному вихованні займало виховання 

учнів у дусі радянського патріотизму. Починаючи з першого класу, школа прищеплювала 

учням любов до природи, рідного села чи міста, повагу й любов до батьків і старших, 

любов до рідної мови, почуття гордості за героїчне минуле Батьківщини [3, с. 155].  Однак 

слід зазначити, що вже з початкової школи учнів мали виховувати у комуністичному дусі. 

В роки Другої світової війни будь-якою ціною намагалися виховати в учнів непримириму 

ненависть до фашистських загарбників та віру в радянський народ, який несамовито 

служив своїй Батьківщині. Учні ІІІ – ІV класів на уроках історії отримували знання про 

минулі події і сьогодення. Учителі ставили за приклад героїчні вчинки Зої 

Космодем’янської, Шури Чекаліна, Олександра Матросова та інших. Досить значним 

показником дієвості патріотичного виховання стало те, що молодші школярі активно 

створювали малюнки та листи для солдатів Радянської армії,  в яких намагалися морально 

підтримати захисників.   

Невід’ємною складовою морального виховання учнів початкової школи була 

активна співпраця з батьками. Спільна  діяльність класного керівника і батьків значно 

підвищує якість виховання дітей. У зазначений період активно використовувалися такі 

форми роботи з сім’єю, як: «бесіди з батьками з питань виховання дітей в родині, шкільні 

лекції для батьків, конференції з обміну досвідом сімейного виховання. Індивідуальна 

робота з батьками здійснювалася шляхом відвідування вчителем родини школяра, 

переписки батьків із класним керівником, створення батьківських днів у школі, куточків 

для батьків» [3, с. 170].  Досить цікавою формою роботи з батьківською громадськістю 

стали не тільки колективні збори,  але й зустрічі лише з чоловічою половиною серед 

батьків, на яких учителі намагалися привернути увагу саме чоловіків до виховання 

власних дітей, підкріплюючи доповіді позитивним досвідом. Не менш популярними 

формами роботи із сім’єю стали «Дні відкритих дверей», або «Батьківські дні». Такі 

методи співпраці школи і сім’ї укріплювали в моральному становленні молодшого 
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школяра моральні основи життя сім’ї, стосунків поколінь, подружньої вірності 

(піклування про дітей, пам’ять про предків тощо). 

Позакласна та гурткова робота будувалася відповідно до вікових особливостей 

молодших школярів та згідно з різними формами організації навчально-виховної роботи. 

Організація позакласної роботи з дітьми була логічним продовженням роботи вчителя на 

уроці. Обговорюючи прочитану школярами книгу, інсценуючи частини казки, описуючи 

улюбленого героя, учні ефективніше засвоювали норми совісті, моралі, загальнолюдських 

цінностей. Не останнє місце при роботі з молодшими школярами мали рухові та настільні 

ігри, які активно розвивали не лише творче мислення, швидкість реакції, але й готовність 

захищати менших, турбуватися один про одного.  

Отже, зробивши аналіз складових чинників морального виховання учнів початкової 

школи та методи впровадження їх у навчально-виховний процес, можна з упевненістю 

стверджувати, що в 1932-1958 рр. приділялася велика увага саме моральному вихованню 

наймолодших школярів. Адже в цьому віці починає формуватися система поглядів і 

оцінок, набагато легше попередити відхилення від моральних норм. Однією з 

найважливіших задач учителя й вихователя було формування у молодших школярів 

твердої моральної позиції, здатності опиратися негативним проявам навколишнього 

середовища та соціуму.  
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