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Любов Антонюк – магістр Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук,
доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Наталія Семенова

ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ ЛЮДИНИ В МАЛЮНКАХ ДІТЕЙ
СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Безумовно, що існуючий у культурі образ людини втілює в собі
певні стереотипи поведінки, звички, погляди, що сприймаються
людиною як певні норми, а інколи, і як неможливість мати інші
уявлення про людину. Особистість людини є складним утворенням,
процес розвитку, становлення і формування якого залежить від
багатьох чинників: біологічних, природного і соціального середовища,
виховання і навчання, власної активності дитини.
Дошкільне дитинство вважається «золотим віком» у становленні
людини. Отже, дуже важливо максимально використати цей
сприятливий період для того, щоб закласти надійне підґрунтя для
формування фундаментальних рис характеру особистості, що
розвивається.
У психолого-педагогічних дослідженнях О. О. Вовчик-Блакитна,
Д. В. Колесов, доведено, що первинний образ світу починає
формуватися вже на першому році життя дитини. У дошкільному віці
ці уявлення конкретизуються, диференціюються, усвідомлюються.
Саме на цьому віковому етапі закладаються основи ціннісного
ставлення до світу: оточуючих людей, природи, матеріального та
природного середовища.
І. Бех, Л. Виготський, О. Купецкова, О. Леонтьєв та ін.
досліджували гармонізацію взаємодії дитини зі світом, яку можна
досягти за умови сформованості у вихованця усвідомлення власних дій
по відношенню до навколишнього, цілей своєї діяльності, мотивів та
результатів учинків. Важливою умовою цього процесу є формування у
свідомості дитини такого образу людини, який втілював би світоглядні
уявлення суспільства про особистість.
Також вплив образів на поведінку людини вивчали закордонні
вчені Ю. Галантер, Дж. Міллер, Л. Ноттен. Вплив образів на практичну
діяльність підкреслювали Ж. Делез П. Фіндлер, зауважуючи, що рух від
досвіду до образів і від образів до поведінки складає єдиний процес
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розвитку психіки людини. Тому лише у практиці спільної діяльності та
спілкування дошкільника спершу із близькими людьми, а пізніше із
ширшим осередком дорослих та однолітків, формується більш-менш
цілісний образ партнера по взаємодії, що дозволяє відрізняти одного
суб’єкта від іншого не лише за зовнішнім виглядом, а й за внутрішніми
характеристиками
В результаті теоретико-експериментального дослідження нами
визначено психолого-педагогічні особливості та з’ясовано зміст
формування образу людини у дошкільників. Зокрема:
1. Встановлено, що образ – суб’єктивна картина світу або її
фрагментів, суб’єктивна представленість предметів зовнішнього світу,
обумовлена як ознаками, що сприймаються чуттєво, так і
гіпотетичними конструктами. Образ формується з урахуванням
сприйняття, почуттєвого пізнання, емоційного враження, уяви,
становлення уявлень, і виявляється у чуттєвому образі.
У результаті теоретичного аналізу психолого-педагогічної літератури, нами було прийнято поняття «образу людини» як основоположного компоненту «образу світу», розробленого О. Леонтьєвим. У
відповідності до цього образ людини є генетично та функціонально
первинним по відношенню до конкретного чуттєвого образу, що
зумовлює його постійну зміну, збагачення новими елементами, а отже
забезпечує перехід дошкільника в зону найближчого (Л. Виготський) та
актуального (М. Поддяков) розвитку. Образ людини починає
формуватися та змістовно наповнюється з перших років життя дитини.
Він являє собою багаторівневу цілісну систему уявлень дошкільника
про інших людей, яка складається з інваріантної та варіативної частин.
Інваріантна формується в контексті культури, відображуючи систему
цінностей, значень та смислів, носієм яких виступають інші люди.
Варіативна частина відображає унікальність життєвого шляху
вихованця. Така структура дозволяє дошкільнику адекватно адаптуватися в світі та відповідним чином впливати на нього.
2. Визначено критерії сформованості образу людини: когнітивний,
емоційний, поведінковий, рефлексивний, за якими виявлено та
охарактеризовано рівні його розвитку в старших дошкільників:
низький, середній та високий. Відмінності між різними рівнями
обумовлюються особливостями прояву сформованості образу людини.
Встановлено, що переважній більшості дітей цього віку властивий
середній рівень сформованості образу людини, який характеризується
недостатньою обізнаністю щодо біологічних та соціальних сторін
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людини, відсутністю або частковою сформованістю вміння аналізувати
будову тіла людини, її подібність та відмінність з іншими живими
істотами.
3. З’ясовано, що психолого-педагогічні особливості формування
образу людини у дітей старшого дошкільного віку полягають у
збагаченні розумової сфери вихованців знаннями про будову тіла
лудини, індивідульність в порівнянні з кожною особистістю, появі
можливості аналізувати та узагальнювати риси схожості та відмінності
кожної людини; розвитку когнітивних передумов, які дозволяють
сформувати образ людини на вербальному рівні; розширенні досвіду
про життя та діяльність різних людей, у тому числі і з інших країн;
наповненні знань дітей про соціальні потреби людей.
4. Розроблено методику розвитку формування образу людини у
дошкільників, яка передбачає застосування процесу малювання у
комплексі із використанням бесід, тренінгів, занять, читання оповідань
та дидактичних ігор. Встановлено, що процес формування образу
людини у дітей відбувається в умовах комплексного педагогічного
впливу, спрямованого на загальне збагачення досвіду вихованців про
людей на соціальному та біологічному рівні.
5. Доведено, що використання процесу малювання, наповненого
змістом зросту кожної людини від малого до великого – сприяє
всебічному збагаченню життєвого досвіду дошкільників, що, в свою
чергу, сприяє формуванню образу людини в свідомості дітей старшого
дошкільного віку.
6. Експериментально підтверджено, що у дітей старшого дошкільного віку процес формування образу людини відбувається завдяки
збагаченню досвіду його здійснення. Він забезпечується стимулюванням образної сфери дошкільників в процесі малювання.
7. На основі кількісного та якісного аналізу показників експериментального дослідження доведено, що запропоновані зміст та засоби
формування образу людини дітей старшого дошкільного віку є
доцільними та достатньо ефективними. Впровадження у навчальновиховний процес дошкільного навчального закладу розробленої
системи засобів і прийомів педагогічного впливу забезпечує умови, які
супроводжують розвиток сформованості образу людини у дітей.
Перспективними напрямками даного дослідження є вивчення
психолого-педагогічних проблем процесу формування образу людини у
дітей молодшого і середнього дошкільного та молодшого шкільного
віку, питань формування образу людини під впливом виховання у сім’ї,
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а також співпраці дошкільного закладу та родини, вироблення єдиних
підходів для стимулювання формування правельного образу людини у
дітей дошкільного віку.
Джерела та література
1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / наук. кер.
А. М. Богуш ; авт. кол.: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л. та ін. – К.,
2012. – Спецвип. ж-лу «Вихователь-методист дошкільного закладу». – 30 с.
2. Дитина : [програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років / наук. кер.
проекту В. О. Огнев’юк, К. І. Волинець]. – 3-тє вид., доопр. і доп. – К. :
Вид-во Київського університету імені Бориса Грінченка, 2012. – 492 с.
3. Дитина в дошкільні роки : [комплексна додаткова освітня програма / авт.
кол. ; наук. кер. К. Л. Крутій]. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2011. –
188 с.
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ДО ПИТАННЯ СУТНОСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ
СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ ЗАКЛАДУ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Серед проблем модернізації підготовки кадрів у закладах вищої
освіти особливого значення набуває професійна підготовка фахівців
дошкільної освіти як носіїв гуманістичних цінностей, формування
майбутніх вихователів нового покоління, покликаного забезпечити
розвиток особистості дитини дошкільного віку.
У Нормативно-правових документах, які визначають державну
політику в галузі реформування системи освіти, наголошується на
необхідності забезпечення у процесі професійного розвитку усвідомлення майбутніми фахівцями себе як особистостей, виявлення й
реалізацію ними власного потенціалу, і саме гуманізація має
забезпечити соціально-ціннісні та морально-психологічні основи для
рівноправної взаємодії між суб’єктами педагогічного процесу, що
гарантуватиме їхнє успішне самовизначення й саморозвиток.
Підґрунтям для розгляду проблеми гуманізації змісту професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної
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освіти став вагомий теоретичний доробок науковців (В. Андрущенко,
І. Бех, Г. Балл, М. Бахтін, О. Бевз, Р. Бєланова, І. Зязюн, В. Кремень,
Ю. Мальований, В. Семиченко, С. Максименко, О. Сухомлинська та
ін.), які, студіюючи проблему гуманізації освіти, використовували
надбання провідних учених і педагогів минулого, враховуючи сучасні
соціокультурні зміни та нові завдання, що постали перед українською
системою освіти, зокрема в контексті її інтеграції в європейський
освітньо-культурний простір.
Дослідження гуманізації змісту професійної підготовки
майбутніх фахівців в умовах модернізації системи освіти України
скеровує нас до трактування сутності проблеми гуманістичної
спрямованості особистості. У сучасному педагогічному дискурсі
поняття «спрямованість особистості» розглядається, зокрема, як риса
педагога, що виражає його ставлення до своєї професії як до
покликання, усвідомлення ним мети професійної діяльності,
сприяння особистісному розвитку вихованців, урахування індивідуальності, чуйного ставлення до них як суб’єктів із власним
досвідом, потребами тощо, а також прагнення педагога до
максимальної реалізації своїх можливостей, його здатність на
свідомий відповідальний вибір [1].
Науковцем А. Кудусовою гуманістична спрямованість тлумачиться як суб’єкт-суб’єктна взаємодія вихователя й вихованців на
основі поваги до особливостей, поглядів і цінностей один одного
(діяльнісний вимір) і як стрижнева властивість особистості педагога,
що ґрунтується на його ставленні до учня як до головної цінності
освітнього процесу та гарантує здійснення ним гуманістичного
підходу (особистісний вимір), несформованість якої спричиняє
неефективність упровадження інноваційних технологій навчання,
унеможливлює зміни в системі освіти в напрямку її гуманізації та
демократизації [2].
Гуманістичну спрямованість особистості розглядають і як провідну складову педагогічної майстерності, домінантний чинник педагогічної дії (І. Зязюн, О. Лавриненко), наголошуючи, що взаємодія
педагога та вихованців будується на основі його ціннісних орієнтацій
на себе (гідне самоствердження), на засоби педагогічного впливу
(доцільність педагогічних засобів і методики їх здійснення), на
вихованця (ставлення до нього як до найвищої цінності, врахування
його потреб), на мету педагогічної діяльності (гуманізація спілкування та діяльності, сприяння самоактуалізації учня у професійній
діяльності, адаптації в суспільстві).
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За домінувальними мотивами в діяльності й поведінці людини
вченими (С. Максименко, В. Семиченко та ін.) виділяються такі
різновиди спрямованості, як: спрямованість на завдання (ділова
спрямованість, що полягає в зацікавленості процесом праці,
прагненні до набуття нових умінь, досягнення найвищої продуктивності), спрямованість на себе (особиста спрямованість, що
ґрунтується на домінуванні мотивів досягнення власного добробуту),
спрямованість на взаємодію (зумовлена потребою у спілкуванні,
спільній діяльності з іншими людьми).
У зазначеному контексті актуалізується проблема формування у
майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти гуманістичної
спрямованості, покликана сприяти максимальному їхньому саморозвитку й самовиявленню, здатності до ефективної взаємодії з іншими
людьми, формуванню на основі засвоєних знань, умінь і навичок
гуманістичного світогляду й ціннісних орієнтацій, відповідних
особистісних і професійних якостей, що забезпечить здатність
поєднувати особисту самореалізацію з підтримкою саморозвитку
дітей дошкільного віку, відповідно до їхніх прагнень, особливостей і
внутрішніх закономірностей налагоджувати діалогічну взаємодію з
ними. Передувати цьому, на наше переконання, має наявність у
фахівця ґрунтовних знань про гуманізм, гуманістичні цінності,
сутність основних понять, зміст і способи здійснення гуманістичного
підходу у вихованні дітей дошкільного віку як основа формування
його поглядів і переконань.
Гуманістична спрямованість діяльності фахівця закладу
дошкільної освіти також неможлива без сформованості таких особистісних якостей, як повага й довіра до людей, доброзичливість, толерантність, емпатійність, готовність допомагати іншим, а також як
самоповага, віра у власні сили й здібності, прагнення до саморозвитку.
Таким чином, розуміння гуманістичної спрямованості як
складової професіограми фахівця закладу дошкільної освіти передбачає (тут ми повністю солідаризуємося з А. Кудусовою) сформованість у майбутнього вихователя мотиваційно-ціннісних орієнтацій,
які ґрунтуються на ставленні до вихованця як до найвищої цінності,
забезпечують здатність вихователя сприймати його як унікальну
особистість, створювати сприятливі умови для вільного саморозвитку
вихованця, поважати, розуміти й підтримувати його, співпрацювати з
ним [2].
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Ураховуючи зазначене й спираючись на висновки науковців
(Г. Балл, С. Гончаренко, І. Зязюн, А. Кудусова, С. Максименко,
Ю. Мальований, В. Семиченко та ін.), цілком правомірно розглядати
сутність поняття «гуманістична спрямованість особистості
вихователя закладу дошкільної освіти» як інтегративну якість
фахівця, що охоплює систему внутрішніх мотивів і ціннісних
орієнтацій на виявлення гуманності до людей і до себе, ґрунтовних
знань із проблеми гуманізації дошкільної освіти, комплексу гуманних
якостей, сукупності вмінь взаємодії з усіма учасниками освітнього
процесу на основі толерантності, співпраці й партнерства, здатності
фахівця до самовдосконалення й самореалізації.
Означений підхід у професійній підготовці майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, що поєднує мотиваційну,
когнітивну, емоційну та поведінкову сфери особистості, на наше
переконання, спонукає не лише до опанування студентами
спеціальних знань і умінь, а й гуманістичної спрямованості загалом –
сформованості у них системи гуманістичних цінностей, внутрішніх
мотивів професійної діяльності, гуманних якостей і вмінь взаємодії
на основі діалогу, співпраці й партнерства, прагнення до
саморозвитку та самовдосконалення і спрямований на забезпечення
відповідності діяльності й поведінки гуманістичним ідеям (повага до
дітей, створення умов для їхнього гармонійного саморозвитку й
самовиявлення) та успішну самореалізацію.
З огляду на зазначене вище, сформованість гуманістичної
спрямованості
особистості майбутніх вихователів закладів
дошкільної освіти є метою, результатом і критерієм ефективності
гуманізації, а формування означеного феномена – складовою їхньої
фахової підготовки.
Джерела та література
1. Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник /
Семен Устинович Гончаренко. – Рівне : Волинські обереги, 2011. – 552 с.
2. Кудусова А. Ш. Формування гуманістичної спрямованості майбутніх
учителів початкових класів у процесі професійної підготовки: автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук /А. Ш. Кудусова. – К., 2005. – 21 с.
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КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Актуальність дослідження проблеми формування соціальної
компетентності особистості зумовлена низкою причин, а саме:
орієнтацією сучасного суспільства на відкритість, інтеграцію, демократизацію відносин; об’єднанням зусиль всіх суб’єктів соціальної
взаємодії для вирішення завдань, що забезпечують умови
поступального розвитку людської цивілізації, що протікають на
сучасному етапі в світі; процесами інтернаціоналізації та глобалізації.
Зважаючи на важливість формування соціальної компетентності
школярів як інтегративної якості особистості, що дозволяє активно
взаємодіяти з соціумом, бути його повноцінним творцем, постає
питання пошуку ефективних технологій її формування.
О. В. Юрченко з’ясовано, що науковцями визначено такі
трактування соціальної компетентності молодших школярів:
– інтегративна якість особистості, що характеризує ціннісне
ставлення до продуктивної взаємодії з різними групами й індивідами
у процесі активного творчого освоєння дитиною морально-етичних
норм спілкування і регулювання на основі рефлексії міжособистісних
та внутрішньо особистісних соціальних позицій (І. Зарубінська,
О. Крузе-Брукс, Т. Поніманська, Н. Сівак);
– системоутворювальний компонент в структурі особистісної
культури дитини, що забезпечує адекватне задоволення потреб на
основі організації власної діяльності, регульованої рівнем соціальної
обізнаності особистості, й представляє собою гармонійне поєднання
компонентів, що її визначають: рушійні сили, знання та особистісна
активність (В. Новіков, Н. В. Гавриш);
– інтегративна характеристика особистості дитини, яка відображає систему знань, умінь і навичок, набутих нею в процесі освоєння
навчальних предметів і необхідних їй для моделювання своєї
поведінки, уміння адекватно сприймати навколишню дійсність,
будувати систему відносин та спілкування з оточуючими людьми з
урахуванням соціальної ситуації (Ю. Коротіна, О. Проценко);
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– інтегративна особистісна характеристика, що відображає
визнання ним цінності себе та іншого, співпраці з дітьми й
дорослими; знання правил поведінки і взаємодії, способів виходу з
конфліктних ситуацій, що виявляється в шанобливому ставленні до
людей різного віку і різних культур, у відповідальності за свої вчинки
і результати діяльності на основі розвитку рефлексії (Н. Бібік,
О. Галакова);
– інтегративна характеристика особистості, що передбачає
здатність засвоєння та відтворення молодшим школярем соціальних
знань, навичок, ціннісного ставлення (для учнів 1–4 класів),
первинних навичок рефлексії (для учнів 3–4 класів) до соціальної
ролі школяра, учителів, батьків та однолітків, Батьківщини, а також
до ігрової, навчальної діяльності та до інформації і сучасних гаджетів
(Т. Тадаєва) та ін.
Отже, досліджувана компетентність учнів молодшого шкільного
віку трактується як інтегративна характеристика особистості школяра, що є системоутворювальною у його структурі й репрезентована
ключовими елементами компетентності – знаннями, уміннями,
навичками, ціннісним ставленням та здатністю до соціокультурної
взаємодії в умовах інтеграції людини з суспільством [6].
В умовах сучасного інформаційного простору соціальна
компетентність учнів молодших класів формується не тільки під час
навчання, а й у родині, колі друзів, під впливом політичних,
релігійних факторів, засобів масової інформації тощо. Також, на
формування соціальної компетентності учнів початкових класів
впливають мобільні телефони, телебачення, Інтернет-простір (webресурси: web-сайти, web-канали, соціальні мережі тощо) і те, що в
ньому розташовано.
Тому важливою для нас є думка В. В. Коваленко, яка до ознак
сформованості соціальної компетентності учнів початкових класів
відносить здатність до неперервного збагачення особистісного
досвіду про соціальну поведінку шляхом створення та аналізу
життєвих ситуацій, як в реальному так і віртуальному житті [2, с. 39].
А на думку Л. А. Лєпіхової, показником сформованої соціальної
компетентності є «…..вміння відстояти власну думку, протистояти
небажаному впливу, толерантності, вміння пристосовуватися і, більш
того, ефективно діяти в соціальних умовах, що постійно змінюються» [4].
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Отже, однією із ефективних технологій формування соціальної
компетентності, на нашу думку, є критичне мислення. Як правило,
критичним називають таке мислення, що допомагає нам відрізнити
те, що здається, від істини, факти від суджень. Критичне мислення
може бути визначене різними, не суперечливими один одному
шляхами. Тому неварто надавати великого значення якійсь одній
дефініції. Маючи це на увазі, ми поділяємо думку канадського
професора Ральфа Х. Джонсона, який визначає критичне мислення як
«особливий вид розумової діяльності, що дозволяє людині винести
раціональне судження щодо запропонованої їй точки зору або моделі
поведінки». До критичного мислення ми звертаємося для виконання
завдань, формулювання висновків, оцінки інформації й для прийняття
якогось життєво важливого для нас рішення. Роберт Енніс визначає
критичне мислення як «прийняття обміркованих рішень у тому, як
варто діяти й у що вірити» [5].
Як зазначається в літературних джерелах, слово «критичне»
припускає насамперед оцінювальний компонент: чи вдало вибрані
джерела, чи добре ми проаналізували інформацію, чи правильні
висновки зробили з неї, чи правильне рішення ми прийняли і т.д.
Тобто критичне мислення – це складний процес, який починається із
залучення інформації, її критичного осмислення та закінчується
прийняттям рішення.
Основними характеристиками критичного мислення, на нашу
думку, є: здатність людини самостійно аналізувати інформацію;
вміння бачити помилки або логічні порушення у твердженнях
партнерів; аргументувати свої думки, змінювати їх, якщо вони
неправильні; розпізнавати пропаганду; вміння оцінювати явища, дії,
вчинки з позицій загальнолюдської моралі; наявність розумної долі
сумнівів, скепсису, прагнення до пошуків більш оптимальних рішень,
дій, висновків в конкретних ситуаціях; принциповість, сміливість у
відстоюванні своїх позицій; відкритість до сприймання інших
поглядів, повага до їх різноманітності [1, с. 25-34]. Цілком природно,
що відповідно до вікових особливостей школярів ці аспекти
критичного мислення спрощуються або ускладнюються.
Серед ознак критичного мислення учнів початкових класів
виділяємо: незалежність мислення, відносна самостійність думок;
протистояння до навіювання думок, зразків поведінки, вимог інших;
критичне ставлення до себе, виявлення власних помилок та адекватне
ставлення до них; пошукова спрямованість мислення, прагнення до
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знаходження кращих варіантів вирішення проблем; уміння брати
участь у діалоговій взаємодії [1, с. 68-77].
Критичне мислення має ряд важливих ключових характеристик,
які сприяють формуванню соціальної компетентності:
− свободу та самостійність (здатність висловити ідею
незалежно від інших).
− інформацію – відправну, а не кінцеву точку для розвитку
(щоб народити зважену думку потрібно опрацювати величезну
кількість матеріалів).
− починається з постановки питань та проблем, які потрібно
вирішити (перший крок до того, аби навчити учнів критичному
мисленню полягає в тому, щоб допомогти їм розгледіти безкінечну
кількість питань навколо).
− використовує переконливу аргументацію (коли людина
знаходить власне вирішення і підкріплює його розумними доказами).
− є соціальним процесом (будь-яка думка перевіряється і
відточується тоді, коли ми ділимося нею з іншими; коли ми
сперечаємось, обговорюємо, заперечуємо і обмінюємося думками з
іншими – ми поглиблюємо свою позицію) [3].
Таким чином, аналіз наукових джерел з проблеми формування
соціальної компетентності учнів початкових класів дозволяє зробити
висновок, що сформована їхня соціальна компетентність показує
знання, вміння та навички, які молодші школярі застосовують в
інформаційному просторі, проявляє головні механізми соціалізації та
адаптації. Сформована соціальна компетентність учнів початкових
класів характеризує їх як відкриту до суспільства особистість, яка
володіє навичками соціальної поведінки, готовністю до сприймання
соціальної інформації, бажанням пізнати оточуючий світ. Також, ми
вважаємо, значущим уміння екстраполювати набутий досвід у
життєвих реаліях. При цьому проблема формування соціальної
компетентності корелює із завданнями розвитку критичного
мислення.
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ
КЛАСІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ З УЧНЯМИ
На сучасному етапі розвитку світової педагогічної науки
підготовка майбутнього вчителя початкових класів до педагогічного
спілкування з учнями набуває актуальності, оскільки саме його
високий рівень забезпечує сприятливу професійну адаптацію
студента до практичної діяльності в сучасній школі, гарантує набуття
ним професійної майстерності і водночас є показником загальної
розвиненості педагогічної компетентності.
Слід відзначити, що проблемам педагогічного спілкування та
підготовки до нього присвячені дослідження багатьох вчених:
Н. П. Волкової, Л. О. Гапоненко, А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського, І. А. Зязюна, та ін. [1; 2; 3; 4; 5].
Актуальність дослідження посилюється пріоритетними завданнями, визначеними в Національній доктрині розвитку освіти України
у XXI столітті, одним з яких визнано збагачення духовно-творчого
підґрунтя спілкування педагога. Провідною умовою формування
особистості вчителя, яка б відповідала сучасним соціально19

педагогічним потребам, є становлення на основному етапі її
професійної підготовки готовності до комунікації з молодшими
школярами.
Головними ознаками педагогічного спілкування на суб’єктсуб’єктному рівні є: особистісна орієнтація та рівність психологічних
позицій співрозмовників; проникнення у світ почуттів і переживань
співрозмовника; нестандартні прийоми спілкування [1, с. 28].
Педагогічне спілкування є поліфункціональним явищем, яке
забезпечує обмін інформацією, співпереживання, пізнання особистості, самоутвердження, продуктивну організацію взаємодії. Обмін
інформацією і ставленням співбесідників один до одного характеризує комунікативний аспект спілкування, пізнання особистості й
самоутвердження – перцептивний, а організація взаємодії – інтерактивний [1, с. 27].
Підготовка до педагогічного спілкування – тривалий процес, що
передусім включає накопичення теоретичних знань про сутність та
структуру педагогічного спілкування, психолого-педагогічні умови
ефективного його здійснення. Оволодіння теоретичними основами з
даної проблеми забезпечується в процесі вивчення конкретних
навчальних дисциплін.
Проблема педагогічного спілкування, перш за все, розглядається із позицій психології. Тому, на нашу думку, такі дисципліни,
як «Психологія», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія» є
базовими при формуванні комунікативної компетентості майбутніх
учителів початкових класів. Ці курси сприяють розкриттю психологічних механізмів процесу педагогічного спілкування, адже воно
передбачає активізацію психологічних механізмів (уваги, уяви,
фантазії, пам’яті). До того ж важливим є поняття саморегуляції та
психологічного настроювання у комунікативній поведінці педагога,
які розглядає «Педагогічна психологія». Курс «Вікова психологія»
розкриває особливості розвитку особистості вчителя та учня, що
дозволить правильно й ефективно планувати та організовувати
педагогічне спілкування, добирати відповідні засоби й види спілкування.
Проблема підготовки до педагогічного спілкування висвітлюється і у процесі вивчення педагогіки, педагогіки і психології
вищої школи, методики викладання педагогіки, нових технологій
навчання, курсу «Вступ до спеціальності», «Організація управління
навчальним процесом у ВНЗ», де вона включена до змісту розділів
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типу «Вчитель (викладач) – організатор навчально- виховного
процесу», «Професійно-педагогічне спілкування», що також мають
на меті розкриття теоретичних і практичних аспектів педагогічного
спілкування, проте відзначаються меншою кількістю часу на
освоєння, оскільки вони є доповненням до вище зазначених основних
дисциплін, спрямованих на підготовку до педагогічного спілкування.
Курс «Основи педагогічної майстерності», складовою частиною
якого є розділ «Педагогічне спілкування» – програмний компонент
педагогічних вузів і коледжів. Метою вивчення даного курсу є
формування у студентів потреби професійного розвитку, сприяння
самоорганізації педагогічної діяльності, формування уявлень про
вчительську майстерність у нових умовах відродження педагогіки
національної школи, культури і самосвідомості.
Питання підготовки до педагогічного спілкування знаходять
відображення у таких завданнях даної дисципліни:
− розкрити структуру і характерні особливості педагогічної
професійної майстерності, в тому числі і майстерності педагогічного
спілкування;
− сприяти виробленню індивідуальних рис особистості вчителя,
які стануть основою ефективного педагогічного спілкування;
− допомогти виробленню культури педагогічної етики, спілкування.
У процесі вивчення «Основ педагогічної майстерності»
студенти оволодівають знаннями про особливості педагогічної
діяльності» та педагогічної майстерності, важливим компонентом
яких є педагогічне спілкування. Майбутні вчителі початкових класів
вивчають основні закономірності, функції та стилі педагогічного
спілкування. Вони також набувають знань про функції мови, про
складові мовленнєвої культури, культури педагогічного спілкування,
ознайомлюються із вимогами до мовленнєвої діяльності педагога.
Вивчення означеного курсу передбачає виробити у майбутніх
спеціалістів вміння педагогічно мислити, що є необхідним для
здійснення ефективного педагогічного спілкування, його прогнозування та власне організації.
Зміст курсу дає значний потенціал щодо підготовки майбутніх
учителів початкових класів до педагогічного спілкування. Однією з
перших тем, передбачених програмою, є «Педагогічна майстерність,
педагогічний такт», у ході вивчення якої студенти отримують знання
про технологічну сторону педагогічного спілкування. Під час
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вивчення теми «Функції вчителя та вимоги до нього» студенти
ознайомлюються із функціональним забезпеченням здійснення
педагогічної діяльності, де особливо важлива роль відводиться
комунікативній функції, яка забезпечує одночасно і передачу
інформації і педагогічну взаємодію з учнем. Вивченню педагогічної
взаємодії, як основи педагогічного спілкування, відводиться окрема
тема «Педагогічна взаємодія, умови її реалізації». Темою
«Педагогічна техніка вчителя» передбачено засвоєння студентами
знань про внутрішню та зовнішню техніку вчителя, що сприяє формуванню у уявлень про сутність саморегуляції та її ролі у професійній
діяльності вчителя, в тому числі і педагогічному спілкуванні. В
межах теми передбачено також розгляд питань про зовнішній вигляд
вчителя, почуття міри та його залежність від ситуації.
До тематики практичних занять включено теми, що безпосередньо стосуються педагогічного спілкування: «Педагогічне
спілкування як механізм педагогічної взаємодії», «Урок як діалогічна
форма спілкування вчителя з учнями». Дані теми сприяють:
− опануванню студентами суті і технології педагогічного
спілкування;
− засвоєнню теоретичних аспектів означеної проблеми;
− створенню установки на формування практичних навичок
педагогічного
− спілкування, виконання вправ на розвиток професійної
комунікативності;
− усвідомленню ролі педагогічного спілкування на уроці;
− формуванню установки на діалогічне спілкування з учнями в
процесі
− навчання.
Завдання для самостійної роботи з даного курсу включають
теми, присвячені педагогічному спілкуванню.
Проблема педагогічного спілкування пронизує практично весь
процес підготовки майбутніх фахівців до педагогічної діяльності.
Аналіз навчальних програм із методик викладання навчальних
дисциплін початкової школи, засвідчує, що вступні теми курсів
містять інформацію про особистісні якості вчителя, його знання та
вміння, серед яких особлива роль відводиться комунікативним
навичкам та вмінням.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Зростання соціальної ролі особистості вимагає пошуку нових
шляхів якісного удосконалення процесу виховання, розроблення
сучасних виховних технологій, які враховували б психологопедагогічні закономірності виховання відповідальності. Одним із
найважливіших завдань освіти є виховання в громадян уміння
самостійно приймати рішення та відповідати за свій вибір. Соціальна
відповідальність визначає спрямованість діяльності та поведінки
особистості, характер її вчинків, є стимулом морального вдосконалення, показником соціальної зрілості. Проблема формування
соціальної відповідальності у підростаючого покоління складна і
багатоаспектна.
Проблема формування соціальної відповідальності старшокласників розглядається у різноманітних аспектах: як моральна кате23

горія (К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, І. Бех та ін.); соціальна
та особистісна відповідальність (А. Адлер, М. Савчин, А. Спіркін та
ін.); як об’єктивна необхідність взаємовідносин між особистістю і
суспільством (Л. Буєва, П. Мінкіна, В. Сперанський, М. Лукашевич,
Т. Шибутані). Виховання та формування соціальної відповідальності
в учнів, студентів, майбутніх фахівців знайшло своє відображення у
педагогіці (А.Макаренко, В.Сухомлинський, Т. Веретенко, Н. Голова,
В. Горовенко, Б. Кобзар, М. Левківський, В. Савченко, М. Сметанський, Є. Старовойтов, О. Сухомлинська, В. Оржеховська,
Н. Огренич, Л. Терехова, В. Тернопільська та ін.). Проблема
формування особистості працівника соціальної сфери, базовою рисою
якого є відповідальність, в психолого-педагогічній літературі
представлена в наукових роботах В. П.Андрущенка, О. В. Безпалько,
Р. Х. Войнола, Л. В. Долинської, М. А. Гуліної, А. Й. Капської,
О. Г. Карпенко, Н. Б. Шмельової та ін.).
Як зазначає Патинок О., процес становлення відповідальності
майбутніх соціальних працівників упродовж навчання у ЗВО відзначається певними особливостями розвитку її структурних компонентів, таких як:
− когнітивного, що проявляється у зростанні рівня усвідомленості та розуміння студентами сутності відповідальності як такої,
що має складну і неоднозначну структуру; удосконаленні їх здатності
аналізувати причини та умови, що визначають належний рівень
відповідальності особистості; розширенні самосвідомості студентів,
яка в процесі професійної підготовки досягає більш високого рівня та
спонукає випускників до самоаналізу та самовиховання;
− мотиваційно-афективного, здійснюваного шляхом прогресивних змін структури цього компонента, особливостей його кількісної
репрезентації та змістової модифікації її характеристик. Зазначені
зміни мають свої особливості на кожному з етапів навчання
студентів;
− діяльнісно-поведінкового, що характеризується конструктивною тенденцією до збільшення нормативно-відповідального способу
регуляції поведінки як принципу, що реалізується особистістю
незалежно від ситуативних умов дії і стимулює професійний
саморозвиток [3, c. 238].
Соціальну відповідальність ми розглядаємо як професійно
значущу якість соціального працівника, яка характеризується
високим, середнім та низьким рівнями розвитку. Студенти з однаковими рівнями розвитку відповідальності на різних етапах навчання у
вузі мають спільні тенденції становлення її структурних складових та
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основних параметрів. У процесі дослідження було відстежено
позитивну динаміку щодо розвитку відповідальності як професійно
значущої якості соціального працівника, однак більшість студентів
ІІІ курсу спеціальності «Соціальна робота» та ІV курсу спеціальності
«Соціальна педагогіка» (60 %) мають середній та низький рівні, що є
недостатнім для ефективного здійснення професійних функцій.
Розвиток різних видів відповідальності майбутніх соціальних
працівників взаємообумовлений та здійснюється асинхронно.
Зокрема, більш раннього розвитку зазнає, порівняно з іншими видами
відповідальності, «дисциплінарна відповідальність». Найменша
представленість студентів з низьким рівнем «відповідальності за
інших» на всіх етапах їх навчання свідчить про те, що майбутні
соціальні працівники ще до вступу в університет мали певні
особистісні характеристики, які є основою розвитку цього виду
відповідальності, а навчання у ЗВО сприяло його формуванню. На
завершальних етапах професійної підготовки високий рівень
«відповідальності за інших» вперше посідає домінуючу позицію
серед високих рівнів інших різновидів відповідальності, що є
свідченням якісних змін у становленні цього виду відповідальності,
зумовлених розвитком самосвідомості молодої людини, осягненням
нею сутності своєї майбутньої професії та набуттям досвіду
соціальної взаємодії у процесі професійної підготовки [4, с.93].
Становлення соціальної відповідальності майбутніх соціальних
працівників тісно пов’язане з розвитком їх професійної
спрямованості, що на різних етапах навчання має свою специфіку.
Так, якщо на першому курсі розвиток професійної спрямованості
більшою мірою зв’язаний з розвитком відповідальності зокрема
таким її видом, як дисциплінарна, то на випускному курсі розвиток
професійної спрямованості більше всього взаємозумовлюється
розвитком відповідальності за інших. Значно зростає у випускників
значущість у цих процесах відповідальності за себе, і найменшою
мірою розвиток їх професійної спрямованості пов’язаний з процесом
становлення дисциплінарної відповідальності.
Становлення відповідальної поведінки майбутнього соціального
працівника зумовлюється специфікою розвитку особливостей його
самосвідомості, зокрема локусу контролю та самооцінки. Саме
інтернальність локусу контролю майбутніх соціальних працівників
забезпечує стабільність їх самооцінки, сприяє самоактуалізації
власного «Я», зумовлює їх відповідальність за власне життя,
особистісне і професійне зростання.
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Ефективним засобом формування відповідальності як професійно значущої якості майбутніх соціальних працівників є
соціально-психологічний тренінг, який зумовлює цей процес в
результаті безпосереднього формування її структурних компонентів
відповідальності та опосередковано, на основі формування у
майбутніх соціальних працівників адекватної самооцінки, підвищення рівнів суб’єктивного контролю та професійної спрямованості.
Зокрема, формування когнітивного, мотиваційно-афективного та
діяльнісно-поведінкового компонентів відповідальності дає змогу
забезпечити усвідомлення студентами сутності відповідальної
поведінки, вміння розпізнавати та засуджувати прояви власної
безвідповідальності, розвивати здатність знаходити в собі сильні
сторони, на які можна спиратися, працюючи над удосконаленням
своєї відповідальності, формувати вміння віднаходити адекватне
пояснення власних невдач та керуватися внутрішньою мотивацією
відповідальної поведінки і моделювати навички наполегливості у
подоланні труднощів на поведінковому рівні [3].
Висновок. Система засобів з розвитку самосвідомості та
професійної спрямованості майбутніх соціальних працівників
повинна бути орієнтована на об’єктивацію самооцінки студентів,
підвищення рівня їх інтернальності та формування усвідомлення
майбутніми спеціалістами того, що відповідальність це значуща
професійна характеристика соціального працівника, яка полягає у
відповідальному ставленні до клієнтів, до професійної справи, до
себе, та передбачає його готовність до розвитку і саморозвитку.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
ВИКЛАДАЧІВ
Комунікативна компетентність педагога є важливою складовою
продуктивної взаємодії учасників освітнього процесу. У контексті
нашого дослідження комунікативна компетентність майбутнього
викладача – це динамічна багаторівнева категорія, що складається із
компетенцій, які утворюють відповідні знання, уміння, навички,
способи діяльності, соціальні комунікації, що передбачають
імплементацію певних освітніх функцій та забезпечують ефективне
педагогічне спілкування у професійній діяльності викладача[2].
Зважаючи на сутність поняття та поліфункціональність професійної
комунікативної компетентності, у її структурі виокремлюємо такі
компоненти: мотиваційний, когнітивний, емоційний та рефлексивноповедінковий.
У дослідженні було визначено три рівні сформованості
комунікативної компетентності (високий, середній, низький), а також
такі її критерії та показники: когнітивний (показник – знання
теоретичних основ комунікативної компетентності, комунікативні та
організаторські здібності педагога); мотиваційний (показник –
спрямованість особистості у спілкуванні); емоційний (показник –
емпатія), поведінковий (показник – стратегія спілкування учителя);
рефлексивний (показник – рефлексивна компетенція).
Експериментальне дослідження було проведено зі студентами
4 курсу факультету педагогічної освіти та соціальної роботи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
спеціальності «Початкова освіта» освітньо-кваліфікаційного рівня
«Бакалавр». Загальний обсяг вибірки склали 26 респондентів.
Експериментальну діагностику було проведено у 2018 навчальному
році. Для визначення рівнів сформованості когнітивного компонента
комунікативної компетентності було застосовано методику А. Зінченко
«Ідентифікаціястудентів з естетико-комунікативним образом ідеального вчителя» [4, c. 217–219], оскільки зміст запитальника відповідав
основним характеристикам педагога, що володіє високим рівнем
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сформованості комунікативної компетентності. Згідно результатів
опитування, для 16 (61,54 %) студентів властивий високий рівень
ідентифікації з комунікативно-естетичним образом ідеального вчителя,
виражений цілеспрямованою й повною орієнтацією на естетику в
спілкуванні. 8 (30,77 %) студентів показали середній рівень, що
проявляється ситуативною й частковою орієнтацією на естетику в
спілкуванні, а 2 (7,69 %) респондентів – низький, який виражається
спонтанною й виключно випадковою орієнтацією на естетику в
спілкуванні.
Для визначення рівня сформованості мотиваційного критерію
комунікативної компетентності майбутніх учителів було використано
адаптований варіант методики С. Братченка «Спрямованість особистості у спілкуванні» [3, с.13–22], який дає можливість діагностувати
шість видів спрямованості особистості у спілкуванні: діалогічну,
авторитарну, маніпулятивну, конформну, альтероцентристську та
індиферентну. Як засвідчили результати діагностики, для жодного
студента не характерна діалогічна спрямованість спілкування, тобто
високий рівень комунікативної компетентності за мотиваційним
критерієм. Для 14 (53,85 %) студентів властиві конформна та
альтероцентристська спрямованості, що є показниками середнього
рівня, а 12 (41,15 %) респондентів показали низький рівень, оскільки
для них притаманні авторитарний, маніпулятивний та індиферентний
види комунікативної спрямованості.
Наступним етапом дослідження було з’ясування рівня
сформованості емоційного критерію комунікативної компетентності.
Для вирішення цього завдання ми використали адаптовану методику
В. Бойка «Діагностика емпатії майбутнього вчителя» [1, с.118–120].
Сформованість емпатії на високому рівні характерна лише для
2 (7,69 %) майбутніх учителів, які готові вибачати інших, альтруїстичні
у вчинках, мають прагнення підтримувати товариські стосунки.
6 (23,08 %) студентів із середнім рівнем емпатії схильні робити
судження про інших на основі їхніх вчинків, не довіряють власним
враженням, як правило, вони здатні приховувати свої емоції, але не
мають достатніх умінь прогнозувати розгортання подій у довгостроковій перспективі. Низький рівень емпатії, притаманний для
18 (69,23 %) студентів, свідчить, що у міжособистісних стосунках їм
важко підтримувати контакти, знаходити взаєморозуміння з іншими, не
схильні працювати у групі, ефективніше виконують індивідуальні
завдання, цінують інших не за чуттєвість, а виключно за ділові якості.
Визначення рівня сформованості поведінкового та рефлексивного
критеріїв комунікативної компетентності майбутніх учителів
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початкової школи здійснено за допомогоюадаптованої методики
О. Шогорєвої «Стратегії педагогічного спілкування» [5, с. 16–19].
Результати показали, що лише 2 (7,69 %) студентів мають високий
рівень сформованості комунікативної компетентності, оскільки для них
характерна стратегія «Арена». Такі майбутні учителі легко
встановлюють довірливі стосунки з учнями, проявляють щирий інтерес
до їхніх справ, прагнуть брати до уваги індивідуальні особливості своїх
вихованців, позитивно налаштовані до співпраці. Для 4 (15,39 %)
студентів з середнім рівнем характерна стратегія «Фасад», тобто
стереотипність, рольова взаємодія, формалізм, недовіра та байдужість
до учнів. 20 (76,92 %) майбутніх педагогів мають низький рівень
сформованості рефлексивно-поведінкового компонента, оскільки для
них властива стратегія «Сліпа зона». Такі учителі схильні постійно
демонструвати і позитивні, і негативні емоції, дбають лише про
реалізацію своїх цілей, не переймаючись реакцією дітей.
З метою узагальнення результатів проведеної діагностики,
емпіричні кількісні дані кожного з компонентів за приналежністю
студентів до того чи того рівня комунікативної компетентності
представлено на рис. 1.

Рис. 1. Узагальнені дані розподілу студентів (у %) за рівнями
сформованості компонентів комунікативної компетентності
Найвищі показники сформованості когнітивного компонента
свідчать про те, що студенти володіють достатніми теоретичними
знаннями про естетико-комунікативний образ ідеального вчителя,
проте у практичному аспекті не уміють застосовувати їх під час
педагогічного спілкування, що підтверджують дані сформованості
мотиваційного, емоційного та рефлексивно-поведінкового компо29

нентів. Таке явище можна пояснити і недостатнім у педагогічній
діяльності
досвідом
студентів,
який
обмежується
лише
короткотривалою практикою у початковій школі. Стан сформованості
комунікативної компетентності майбутніх учителів на момент
проведення діагностичного дослідження засвідчив потребу її
формування в умовах професійної підготовки в ЗВО.
Джерела та література
1. Бойко В. В. Психоэнергетика / В. Бойко. СПб. : Питер, 2008. – 409 с.
2. Гусак П. М. Компетенції і компетентності у підготовці фахівця /
П. М. Гусак, Л. Є. Гусак // Наукові записки Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія :
Педагогіка і психологія. – 2015. – Вип. 43. – С. 7–10.
3. Зимина Н. А. Психологическая диагностика коммуникативного потенциала
личности [Текст] : методические рекомендации для студентов / Нижегор.
гос. архитектур.-строит. ун-т. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2015. – 42 с.
4. Зінченко А. В. Формування комунікативної толерантності студентів
педагогічних спеціальностей університету в процесі гуманітарної
підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана
Хмельницького. Черкаси : [б. в.], 2012. – С. 217–219.
5. Мартиненко С., Кипиченко Н. Стратегії педагогічного спілкування: сутність
та методика діагностування / С. Мартиненко, Н. Кипиченко // Рідна школа. –
2017. – № 5–6. – С.16–19.

Юлія Бурда – магістр Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук,
доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Євгенія Дурманенко

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ВИКЛАДАЧІВ ДО ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Однією із актуальних проблем професійної підготовки
майбутніх викладачів закладів вищої освіти є їх підготовка до
волонтерської діяльності. Причому, нами зауважено, що майбутні
викладачі самі мають бути готовими до активного волонтерства й
уміти залучити до волонтерської діяльності студентську молодь. У
цьому контексті важливими, на нашу думку, є міркування І. Аносова,
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який визначає наступні критерії педагогічного спілкування, що є
надзвичайно важливим як у професійній діяльності майбутнього
викладача, так і в його здатності організувати студентів до
волонтерської роботи:
1. Здійснюється в соціально-психологічних умовах освітнього
процесу.
2. Ґрунтується на соціально-психологічній взаємодії: у ній
беруть участь педагог, група, кілька груп. Основною структурною
одиницею аналізу соціально орієнтованого педагогічного спілкування
є взаємозв’язок, взаємодія. Обмінюючись повідомленнями учасники
спілкування пристосовуються до конкретної педагогічної ситуації.
Зміст отриманої слухачами інформації переробляється залежно від
знань, навичок і вмінь її декодування.
3. Передбачає індивідуальний, особистісно орієнтований,
гуманістичний підходи в процесі спілкування як окремо до кожного
індивіда, так і групи в цілому.
4. Сприяє саморозкриттю особистісного потенціалу учасників
взаємодії[1, с. 9–10].
Критерії для визначення підготовленості майбутніх викладачів
до волонтерської діяльності нами обрано на основі структури
спеціальних компетентностей майбутніх фахівців щодо здійснення
ними волонтерської діяльності, а саме – ціннісно-мотиваційного,
пізнавального й діяльнісного компонентів. Показниками ціннісномотиваційного критерію нами визначено: ставлення студентів до
волонтерської роботи, визначення її місця та ролі у майбутній
професійній діяльності; мотивація до участі у волонтерській роботі,
усвідомлення готовності до волонтерської діяльності як однієї із
професійних та особистісних цінностей. У свою чергу, показниками
пізнавального критерію нами обрано: знання сутності понять
волонтер, волонтерство, волонтерський рух, волонтерська діяльність;
обізнаність із історією волонтерського руху, його особливостями в
Україні, знання принципів організації волонтерської діяльності, форм
і методів волонтерської роботи. Показниками діяльнісного критерію
нами визначено: активність студентів у волонтерській роботі,
практичне оволодіння різними формами і методами волонтерської
діяльності.
Для з’ясування реального стану проблеми нами визначено три
рівні підготовленості майбутніх викладачів до волонтерської
діяльності: достатній, середній, низький [2].
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Експериментальне дослідження проводилось на Факультеті
педагогічної освіти та соціальної роботи СНУ імені Лесі Українки в
жовтні-грудні 2017 року і було задіяно 20 студентів.
У ході дослідження було одержано наступні результати
(таблиця 1 та діаграма 1.).
Таблиця 1
Розподіл респондентів за рівнями підготовленості до
волонтерської діяльності
Рівні

Кількість студентів

%

достатній

5

25

середній

7

35

низький

8

40

40
30
20
10
0
достатній

середній

низький

Діаграма 1. Рівні підготовленості студентів до волонтерської
діяльності
Таким чином, як свідчить аналіз таблиці й діаграми, переважаючими у студентів є середній (35 %) та низький (40 %) рівні підготовленості до волонтерської діяльності, і лише 25 % респондентів на
достатньому рівні підготовлені до волонтерської роботи.
Аналіз рівнів підготовленості свідчить, що значно вищими є
показники за пізнавальним і ціннісно-мотиваційним критеріями і
низьким є показник діяльнісного критерію (відповідно 20 %
достатнього, 25 %, середнього і 55 % низького рівнів) підготовленості
студентів до волонтерської роботи.
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Отже, як висновок, на нашу думку, наявний рівень сформованості спеціальних компетентностей реалізації волонтерської
діяльності у випускників освітньої програми «магістр» ПВШ, на наш
погляд, не є належним. З огляду на це, потрібна цілеспрямована
робота педагогічного колективу з формування у студентів-майбутніх
викладачів закладів вищої освіти необхідної системи знань, умінь і
навичок волонтерської діяльності, розвитку в них тих компетенцій,
якими повинен володіти майбутній викладач закладу вищої освіти.
Джерела та література
1. Аносов І. П., Яремчук С. В., Молодиченко В. В. Психологічні основи
педагогічного спілкування : навч. посіб. для студентів вищих навчальних
закладів. – К.: Інститут сучасного підручника, 2007. – 272 с.
2. Кратінова В. О. Волонтерство як фактор особистісно професійного розвитку
майбутніх соціальних педагогів та працівників / В. О. Кратінова,
Н. Б. Ларіонова, О. П. Песоцька // Волонтерство як ресурс соціальної роботи
у громаді : зб. ст. – К. : Християнський дитячий фонд, 2006. – С. 44–47.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
У реаліях сучасного суспільного розвитку перед школою
ставиться завдання не лише навчати, тобто дати певну суму знань
школярам, а й озброїти їх вміннями до самостійного вирішення
різноманітних проблем. Таке завдання неможливо вирішити без
розвитку творчих здібностей. Для цього варто використовувати
потенційні можливості всіх шкільних предметів. Математика також
має значні можливості для розвитку творчості учнів молодших
класів. Особливо це стосується школярів, які навчаються у 1–
4 класах, бо знання та вміння, які формуються на цьому етапі є
базовими і зберігаються та вдосконалюються все подальше життя.
Навчання молодших школярів математиці не потрібно звужувати
лише до вивчення математичних законів та правил. Вивчаючи цей
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предмет можна розвивати такі творчі задатки, як вміння ставити
мету, вміння організовувати
навчально-пізнавальну діяльність,
оцінювати результати своєї роботи та роботи своїх колег, розвивати у
процесі творчої діяльності індивідуальні якості, як то волю, розум,
емоційні почуття, відчуття новизни, пізнавальні інтереси, і як
результат – формувати загальну картину світобачення.
Є різні підходи до того як відрізнити творчу особистість від
стандартної, нетворчої. Першу характеризують специфічні особистісні якості, а саме: рішучість з якою людина береться до вирішення
проблеми, нестандартність мислення, вміння внести нове у звичайне,
побачити все під несподіваним кутом зору, наявність у особистості
певних рис характеру, які не дозволяють зупинитися на досягнутому,
та навіть мужністю, бо не всяке нове творче бачення зустрічається з
схваленням та розуміння.
Творча особистість окрім певно складу розуму має мати ряд
особистісних рис характеру без яких вона не зможе проявити свою
креативність. Серед них: наполегливість відхилення від шаблону;
ініціативність; високу самоорганізацію; оригінальність; працездатність; віру в себе; постійний пошук ідей.
Навчання в школі, на думку Побірченко Н. А. [3], виконує три
важливі функції – освітню, розвиваючу, виховну. На сучасному етапі
необхідно значно підсилити розвиваючу та виховну функції навчання, навчити школярів самостійно здобувати знання. Це одна з
найважливіших проблем, які стоять перед педагогами. Для її вирішення потрібно вводити у навчальний процес творчу пізнавальну
діяльність, стимулювати творчу активність.
Потрібно також врахувати, що не тільки пізнавальна активність
необхідна для того, щоб учні працювали творчо, а й творчість є
важливою передумовою підвищення пізнавальної активності.
Розвитку пізнавальної активності сприяє і така організація
розумової діяльності, при якій у кожного з учасників складається
враження про свою причетність до розв’язання задачі. Це буває тоді,
коли дитина не тільки бере участь у пошуку відповідей, а й одержує
від цього процесу задоволення. Тому вчитель повинен стимулювати
почуття успіху у всіх без винятку учнів, схвалювати будь-яку спробу
знайти владне рішення, незалежно від її результативності. Адже саме
творчість викликає у школярів радість пізнання, привчає їх до
напруженої думки, збуджує пізнавальну активність тих дітей, яким
вона не властива.
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У навчанні школярів, враховуючи їхні вікові особливості,
Касьяненко М. Д. виділяє чотири основних ступені творчої
самостійної діяльності (чотири основних етапи її формування):
1. Вміння діяти за готовими схемами і програмами діяльності
для розв’язування навчальних завдань;
2. Володіння загальними способами пізнавальної діяльності,
схемою процесу творчої діяльності для виконання нескладних
завдань, уміння будувати прості умовиводи, наявність просторових
уявлень;
3. Володіння загальними способами пізнавальної діяльності,
схемою процесу творчої діяльності, елементами формальної логіки,
наявність просторових вказівок у складних ситуаціях;
4. Володіння логікою пізнання [1, c. 72].
Перші два етапи припадають на час навчання учнів у
початкових класах, як бачимо важливим елементом в організації
творчої діяльності є озброєння їх загальними схемами діяльності.
Матюшкін О. М. орієнтується на пошуки способів розв’язування
проблеми:
а) створення проблемної ситуації і постановка проблеми;
б) використання відомих способів розв’язування;
в) розширення області пошуку способів розв’язування;
г) реалізація знайденого принципу;
д) перевірка розв’язку [2, c.108].
Для того щоб успішно здійснювати
будь-яку навчальну
діяльність, зокрема і навчання математики в початковій школі,
потрібно розробити систему навчальних завдань. Якщо ми хочемо
розвинути творчу особистість маємо звернути увагу на зміст,
систематичний характер завдань, а також їх
регулярність і
спрямованість навчання на очікування результати.
Творчими завданнями у їх загальному розуміння називаються ті
завдання та вправи, які у своєму формулювання та розв’язанні
мають інноваційну, дослідницьку, творчу складову. Вживаючи
термін завдання, ми маємо на увазі участь у ньому як мінімум двох
учасників: того хто дає завдання, і того хто його виконує. Звертаючи
на це увагу, потрібно розуміти , не тільки зміст завдання може мати
творчих характер, а й спосіб його задавання. Тому майбутнього
вчителя потрібно готувати не лише до формального розуміння
завдання, а й до того що від його вміння сформулювати умову
завдання. Поставити проблемне запитання залежить буде це завдання
творчим чи стандартно-тренувальним.
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Важливе значення творчої роботи в процесі навчання
незаперечний. Але, щоб вона принесла певні результати, учні повинні
виконувати відповідним чином побудовану систему завдань і тільки
така система зможе забезпечити формування і закріплення нових
мислитель них операцій, прийомів продуктивного мислення. Досягти
ж цієї мети з допомогою поодиноких завдань «творчого характеру»
неможливо. У кращому випадку вони стимулюють розумовий
розвиток тільки сильних учнів.
Доцільно використовувати творчі вправи, підбираючи їх до
теми, що вивчається. Це допоможе зробити їх логічним
продовженням матеріалу підручника, поглибити, ускладнити чи
систематизувати, узагальнити його. В результаті така робота призведе
до підвищення рівня знань з даної теми.
Школярі, приступаючи до виконання творчої вправи, не знають
заздалегідь ні способу її розв’язання, ні того, на якому навчальному
матеріалі це розв’язання ґрунтується. Щоб виконати таку вправу,
треба всебічно врахувати взаємозв’язки між даним і шуканим,
правильно оцінити окремі компоненти завдання, поданого в
нестандартній формі, зрозуміти властивості величин та залежності
між ними, які безпосередньо не зазначені в умові, але випливають з
певних закономірностей або функціональних залежностей.
Зміст творчих вправ допоможе закріпити й розширити
передбачені шкільною програмою знання, вміння і навички, але
потрібно запобігти тому, щоб учні сприймали їх як навмисне
навчання. Пропонуючи дітям творчі завдання, необхідно враховувати
й ступінь їх складності для даного віку, рівень знань учнів, а також
підбирати вправи так, щоб вони були логічним продовженням
програм матеріалу.
На уроці учні початкових класів повинні оволодіти не тільки
академічними знаннями та вміння, але і прийомами активної
мислительної діяльності, способами гармонійного розвитку. Вчитель
повинен створити всі небідні умови для максимальної реалізації
творчих здібностей школярів, оволодівати тактичними прийомами
активізації навчально-пізнавальної діяльності, педагогічними технологіями, знати різноманітні методичні прийоми
для розвитку
творчості, вибирати ті з них, які є найоптимальнішими в кожній
конкретній ситуації. У кожні ситуацій педагог повинен знати які
напрями творчих здібностей він хоче розвинути у кожного конкретного школяра, цей розвиток носить індивідуалізований характер.
Для розв’язання даної проблеми або задачі не завжди потрібно
дотримуватись усіх перелічених етапів.
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У згорнутому вигляді цю схему можна також подати системою
завдань і запитань:
1. Виконати аналіз задачі чи проблеми. Що можна знайти,
побудувати? 2. Виділити можливі варіанти розв’язання задачі. Який з
них найбільш раціональний? Яке прийняте рішення? 3. Скласти
загальний план розв’язання задачі чи проблеми? Чи всі етапи
складеного плану можна виконати? 4. Виконати дії за складеним
планом. 5. Зробити перевірку. 6. Виконати письмове оформлення
задачі.7. Встановити межі застосування використаного методу.
Отже, схема процесу творчої діяльності обов’язково містить
усвідомлення ситуації, постановку проблеми або задачі, розв’язування її, перевірку, а самостійність, пошук можливих варіантів
розв’язання проблем, творче мислення – основні умови, що сприяють
розвиткові творчих можливостей учнів.
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Становлення сучасної української держави передбачає
структурування майбутньої життєдіяльності її суспільних інститутів
у новому інформаційно-технологічному форматі. Виходячи з цього,
Україна потребує педагога дошкільного фаху нової формації з
конкурентно придатним європейським чи світовим рівнем
кваліфікації, відповідати вимогам інформаційного суспільства, адже
це перша освітня ланка, від якої залежить рівень освіченості й
вихованості майбутнього покоління. Вона має свою специфіку,
ґрунтується на основних дидактичних закономірностях побудови
процесу фахової підготовки у процесі магістерської підготовки.
Проблеми підготовки майбутніх фахівців у процесі магістерської
підготовки, пошуки нового змісту дошкільної освіти, врахування
психологічних особливостей дітей дошкільного віку зумовлюють
гостру необхідність формування інформаційної культури майбутніх
вихователів закладів дошкільної освіти.
Теоретичні та культурологічні аспекти формування й становлення нового покоління фахівців дошкільної освіти інформаційного
суспільства всебічно висвітлено у дослідженнях Л. Артемової,
Г. Бєлєнької, О. Богініч, А. Богуш, Н. Гавриш, Л. Загородньої,
Н. Кічук, Т. Поніманської, Л. Хоружої.
Мета статті полягає в окресленні сутності поняття
“інформаційна культура вихователя закладу дошкільного освіти” та
особливості її формування у процесі магістерської підготовки
Виклад основного матеріалу. Виходячи з філософського, культурологічного й діяльнісно-інформаційного підходів, інформаційну
культуру можна визначити і як гармонію внутрішнього інформаційно-світоглядного компонента із зовнішнім інформаційно-креативним,
інформаційно-енергетичним середовищем.
Українські науковці
Г. О. Балл, А. П. Вірковський,
Н. П. Волкова, С. В. Дяченко, М. А. Жалдак, О. Я. Романишина та ін.
визначили найважливіші складові інформаційної культури, які слід
формувати в майбутніх фахівців дошкільної освіти. Серед них
виокремлюють такі найголовніші: світоглядна, що передбачає
усвідомлення вчителем впливу ІКТ на розвиток суспільства і системи
освіти; загальноосвітня, що спрямована на оволодіння прийомами
роботи з ІКТ; професійна, що передбачає накопичення досвіду
використання ІКТ в педагогічній діяльності.
Виділяючи структурні компоненти інформаційної культури
вихователя дошкільної ланки освіти, ми враховували специфічні
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особливості навчальної діяльності, визначені Л. П. Загородня [4,
с. 12], як складного поліструктурного утворення: свідомий характер
(суб’єкт ставить перед собою конкретні цілі та має здатність до
рефлексії своїх дій); ознака соціальності (є соціально-нормативною
формою функціонування людини); перетворювальний характер
(перетворення спрямоване на суб’єкт діяльності); вираження
людської активності (спонукається конкретними мотивами та
спрямована на досягнення конкретних цілей).
Виробляючи власний підхід до розуміння інформаційної
культури вихователя закладу дошкільної освіти, ми виходили з того,
що інформаційна культура є неодмінною ознакою високого
професіоналізму майбутнього вихователя [3].
Таким чином,
інформаційна культура вихователя закладу дошкільної освіти – це
система ціннісних орієнтацій, знань, умінь і навичок із формування
потреби в інформації; із здійснення пошуку необхідної інформації з
усієї сукупності інформаційних ресурсів; із відбору, оцінювання,
збереження знайденої інформації; із інтеграції, структуризації та
створення нової інформації, презентації її дошкільнятам з
урахуванням їхніх вікових особливостей; із використання ІКТ,
зокрема комп’ютерних дидактичних ігор, у навчально-виховному
процесі дошкільної ланки освіти.
Оскільки, як було зазначено вище, інформаційна культура є
підсистемою професійної культури і сама є складним системним
утворенням, то до дослідження процесу її формування також можна
застосувати
системний підхід. За такого підходу розвиток
інформаційної культури буде описуватися складною функцією, яка
залежить від цілої низки параметрів, що є чинниками розвитку. До
цих параметрів зараховуємо: а) контрольовані і керовані чинники, що
задають алгоритм розвитку інформаційної культури (навчальні
програми дисциплін, форми, методи і засоби навчання); б) контрольовані, але некеровані (або слабко керовані) чинники, які характеризують базові знання студентів, широту світогляду; в) неконтрольовані і некеровані чинники, що відображають випадкові впливи зовнішнього середовища, суспільства, колективу, особистісного стану здоров’я тощо
Сьогодні є всі підстави говорити про формування нової
інформаційної культури, яку можна розуміти як систему, що
складається з чотирьох базових компонентів, а саме:
 культури організації подання інформації;
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 культури сприймання та користування інформацією;
 культури використання нових інформаційних технологій;
 культури спілкування через засоби нових інформаційних
технологій.
Система фахової підготовки майбутніх вихователів становить
цілісний комплекс структурних елементів, що перебувають між
собою у певних зв’язках і стосунках, взаємодіють один з одним і
утворюють цілісну єдність [4].
Формування інформаційної культури майбутнього вихователя в
процесі магістерської підготовки передбачає не тільки оволодіння
певною сукупністю знань, умінь, навичок, але і його особистісне
самовдосконалення, активізацію професійної позиції, виховання
таких якостей, як толерантність, тактовність, критичність тощо.
Сучасні реалії орієнтують на спеціальну підготовку вихователя
як гуманістично зорієнтованої особистості, здатної оперативно
реагувати на динаміку соціально-економічних та інформаційнихтехнологічних процесів.
Висновок. Успішність здійснення професійної підготовки
майбутнього вихователя в ракурсі формування інформаційної
культури, залежить від оптимальності визначення системи поглядів
на процес підготовки, на основі врахування змін стратегічних цілей
професійної підготовки та закономірностей побудови навчального
процесу у закладі вищої освіти, та практичної підготовленості
студентів діяти в конкретній педагогічній ситуації.
Отже, пріоритетною проблемою магістерської підготовки на
сучасному етапі, на наш погляд, має стати формування інформаційної
культури фахівця дошкільної освіти.
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СТРУКТУРА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
В умовах глобалізаційних процесів у сфері освіти, в ситуації
виваженого європейського освітнього вибору України перед науковою
спільнотою постають проблеми розвитку комплексу компетенцій і
компетентностей, обґрунтованих основними європейськими документами про освіту: Рекомендацією Ради міністрів Європейського
Союзу «Про сучасні мови» (1998), Декларацією про вищу освіту для
ХХІ століття (1998), Лісабонською конвенцією про визнання
кваліфікацій для системи освіти європейського регіону (1997),
Сорбонською декларацією щодо узгодження структури системи вищої
освіти в Європі (1998), Болонською декларацією (1999), Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти (2001), «Керівними
принципами ЮНЕСКО з міжкультурної освіти» (2006), Законом
України «Про вищу освіту» (2017), Концепцією «Нова українська
школа» (2018).
Інтеграційні процеси, що спонукають українське суспільство до
радикальної перебудови соціокультурного середовища, визначають
необхідність підготовки фундаментально підготовлених, компетентних,
конкурентоспроможних
фахівців.
Формування
комунікативної
компетентності майбутніх соціальних працівників у вітчизняній
педагогічній науці та практиці має на сьогодні вагоме соціальне
значення у зв’язку з інтеграцією України до світового співтовариства,
соціокультурними змінами в українському суспільстві та новими
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завданнями та сферами роботи соціальних працівників. Соціокультурний простір вищої освіти має забезпечувати розвиток мовного
та культурного потенціалу особистості, особливо в умовах безпосереднього зв’язку майбутньої професійної діяльності з комунікативною
сферою.
Комунікація – це процес двостороннього обміну інформацією,
результатом якого є взаєморозуміння. Якщо взаєморозуміння не
досягнуто – комунікація не відбулася. Для того щоб переконатися в
успіху комунікації, необхідно мати зворотний зв’язок, що повідомляє
про те, як люди вас зрозуміли, як вони сприймають вас, як ставляться
до порушеної вами проблеми.
Відповідно комунікативна компетентність інтерпретується як
«здатність встановлювати та підтримувати необхідні контакти з іншими
людьми» [3, с.193]. До її складу входить певна сукупність знань та
умінь, що забезпечують ефективний перебіг комунікативного процесу.
Комунікативна компетентність розглядається як ступінь задовільного
оволодіння певними нормами спілкування, поведінки, як результат
научіння, засвоєння соціально-психологічних еталонів, стандартів,
стереотипів поведінки, оволодіння «технікою» спілкування.
Для ефективної комунікації необхідне досягнення взаєморозуміння партнерів і розуміння ситуації та предмета спілкування.
Комунікативна компетентність – це система внутрішніх ресурсів,
необхідних для побудови ефективної комунікації в певному колі
ситуацій міжособистісної взаємодії.
Комунікативна компетентність передбачає такий рівень взаємодії
з оточуючими, який дозволяє особі в межах своїх здібностей і
соціального статусу успішно функціонувати в суспільстві, а також
наявність життєвого досвіду, ерудиції, наукових знань та ін.
Виокремлюють такі складові комунікативної компетентності:
• орієнтованість у різноманітних ситуаціях спілкування, яка
заснована на знаннях і життєвому досвіді індивіда;
• спроможність ефективно взаємодіяти з оточенням завдяки
розумінню себе й інших при постійній видозміні психічних станів,
міжособистісних відносин і умов соціального середовища;
• адекватна орієнтація людини в самій собі – власному психологічному потенціалі, потенціалі партнера, у ситуації;
• готовність і уміння будувати контакт з людьми;
• внутрішні засоби регуляції комунікативних дій;
• знання, уміння і навички конструктивного спілкування;
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• внутрішні ресурси, необхідні для побудови ефективної комунікативної дії у визначеному колі ситуацій міжособистісної взаємодії [2,
с. 440–441].
Таким чином, комунікативна компетентність постає як
структурний феномен, що містить як складові цінності, мотиви,
установки, соціально-психологічні стереотипи, знання, уміння,
навички [1].
У зв’язку з цим нами запропонована така структура комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі
вивчення ними фахових дисциплін:
Мотиваційний компонент, сутність якого полягає у реалізації
позитивної мотивації на розвиток власних комунікативних когнітивних,
діяльнісних та змістових навичок у процесі вивчення майбутніми
соціальними працівниками фахових дисциплін. Мотиваційний
компонент комунікативної компетентності майбутніх соціальних
працівників включає такі складові: мотивація до комунікативної
діяльності, мотивація до розширення професійних та особистісних
комунікацій, мотивація до розвитку професійної компетентності.
Соціокультурний компонент, що відображає відповідне
соціокультурне тло та соціокультурний зміст процесу формування
комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників у
процесі вивчення фахових дисциплін. Соціокультурний контекст
комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників
передбачає взаємодію сукупності певних соціальних (педагогічна
професія, соціальне середовище, соціальні комунікації) та культурних
(загальний культурний фон системи освіти, іншомовність як
культурний феномен) чинників. У процесі професійної діяльності
соціальних працівників мусять бути враховані знання кожним фахівцем
соціальних, ситуативних та контекстуальних правил, притаманних
кожній окремій культурі, соціальній категорії. Соціокультурний
компонент комунікативної компетентності майбутніх соціальних
працівників включає: готовність майбутнього фахівця до соціокультурної діяльності в межах обраної професії, усвідомлення
необхідності міжкультурного діалогу в професійній діяльності,
використання як мовленнєвих, так і немовленнєвих засобів у процесі
спілкування.
Діяльнісний компонент, що окреслює комплекс форм, методів та
засобів формування комунікативної компетентності майбутніх
соціальних працівників у процесі комунікативної діяльності під час
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вивчення фахових дисциплін. Діяльнісний компонент дозволяє, з
одного боку, активізувати мовленнєву активність студентів, з іншого –
реалізувати відзначені вище когнітивні характеристики сформованості
комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників.
Діяльнісний компонент нерозривно пов’язаний з можливістю
зворотного зв’язку й оцінки/самооцінки сформованості означеного
компонента у вигляді професійної рефлексії.
Рефлексивний компонент забезпечує своєчасне встановлення
зворотного зав’язку та оцінювання рівня розвитку комунікативної
компетентності майбутніх соціальних працівників. Рефлексивне
ставлення майбутніх соціальних працівників до власної професійної
підготовки і формування комунікативної компетентності є значущим,
оскільки передбачає критичний аналіз і конструктивне вдосконалення
своєї комунікативної діяльності у процесі вивчення фахових дисциплін.
Рефлексивний компонент комунікативної компетентності
майбутніх соціальних працівників включає самоаналіз (включення
процесів аналізу і синтезу з метою з’ясування реального рівня
сформованості своєї комунікативної компетентності), самооцінку (встановлення свого місця в уявному рейтингу сформованості комунікативної компетентності в групі) та здатність до самовдосконалення
(реалізується через проектування сукупності кроків/етапів, що
уможливлюють зростання ефективності процесу формування
комунікативної компетентності у вигляді реалізації інноваційних форм,
методів, засобів розвитку означеного феномена).
Таким чином, нами встановлено структуру комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників, яка має бути сформована у
процесі вивчення фахових дисциплін.
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ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ
ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Проблема розвитку творчих здібностей особи є однією з
центральних в педагогіці, оскільки прогрес суспільства – це шлях
постійної творчості, долання стереотипів і вироблення нових,
нестандартних, часто несподіваних ідей, оригінальних підходів і
шляхів до їх втілення. Одним з головних педагогічних завдань при
цьому є виховання людини, здатної акумулювати і творчо переосмислювати набутий досвід, досягнення людства в науці, культурі,
мистецтві, розвивати технології. Це завдання відображене в Національній доктрині розвитку освіти в Україні, в якій підкреслюється
необхідність застосовувати нові педагогічні технології особистісно
зорієнтованого виховання для формування творчих здібностей дітей
дошкільного віку [1].
Насамперед слід зазначити, що проблема розвитку творчих
здібностей особистості була, є і ще тривалий час залишатиметься
дискусійною. Теорія, згідно з якою здатність творити піддається
педагогічному впливу, є досить новою, оскільки з часів Платона
вважалося, що творчий акт є ненормальним, несказанним і
надприродним. Три перелічені якості були підхоплені згодом і
розвинуті у три теорії: неврастенії, геніальності і віри в надприродне.
Згідно з першою версією творча особистість божевільна. Згідно з
другою – творчість – це атрибут поведінки нормальної людини, але
людини не звичайної, а геніальної. Третя версія відводить людині
роль рупора космічних сил, світового розуму і не більше [2, 46]. Як
бачимо, жодна з перелічених версій практично не залишає місця
педагогічним засобам впливу на розвиток творчих здібностей
індивідуума. Справді, виростити генія з людини, у котрої немає
належних інтелектуальних задатків, неможливо. Правила, яким
можна навчити, це правила, які не продукують оригінальності. Але в
творчому процесі поряд з оригінальним є тривіальне, чого можна
навчити. Іншими словами, людину не можна навчити придумувати
оригінальні ідеї, але можна вчити задавати запитання тощо. Рівень
розвитку творчих здібностей особистості обмежений наявними у неї
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інтелектуальними задатками. За сприятливих умов індивідуум може
максимально розвинути творчі здібності, тобто, досягти того рівня,
який дозволяють йому наявні у нього інтелектуальні задатки. Якщо
відповідних соціально-педагогічних умов не створено, індивідуум не
досягне подарованої йому природою висоти. Разом з тим, яких би
педагогічних заходів не вживали, скільки б часу не відводили на
розвиток творчих здібностей особистості, піднятися вище рівня,
детермінованого наявними інтелектуальними задатками, вона не
зможе. Отже, творчості потрібно вчити, але не можна навчити.
Педагогічна теорія і практика свідчать, що знання, отримані
механічно, є мертвими, їх, фактично, не можна використати з метою
продукування нових знань; тобто, в творчій діяльності. У зв’язку з
цим тільки дослід, уміле спостереження, дослідження об’єктів у їх
взаємозв’язку сприятиме засвоєнню реальних фактів і розвиває
здібність до самостійної думки. Природа – джерело наших знань і,
разом з тим, засіб розвитку пізнавальних і творчих здібностей
людини. Отже, основою правильного виховання творчих здібностей
дошкільнят є безпосереднє вивчення природи в усіх її проявах.
Корінь нашого пізнання – зовнішній досвід. Будь-яка думка здатна
народити нові істини, коли вона виростає з цього кореня. Дерево,
посаджене в землю без кореня, на початку може дивувати своєю
пишністю, але з часом в’яне. Так і знання, отримані без зв’язку з
природою, життям людей, з часом чахнуть і відмирають зовсім.
Абстрактне мислення – це тільки гімнастика розуму, але для того,
щоб розумові вправи привели до справжньої мети – розвитку творчих
здібностей особистості – необхідно, щоб думка не відривалась від
практики, від живого досвіду. При цьому маємо пам’ятати, що
практика часто постачає нам набагато більше матеріалу, ніж це
мінімально потрібно для узагальнень. Надлишок фактів втомлює
дитячий мозок і гальмує розумовий розвиток дітей. Разом з тим,
тільки повні уявлення ведуть до розвитку їхніх творчих здібностей.
Отже, щоб діти із стін дитячого садка не виносили багато знань і
мало розуму, запас знань має бути, з одного боку, не настільки
великим, щоб під їх вагою мало проявлявся розум. З іншого боку,
справа не в кількості, а в якості знань.
Свого часу вважалося, що будь-яка проблемна ситуація є
неодмінною умовою, за якої мислення індивідуума набуває властивості продуктивності. Звідси, педагогічними засобами розвитку
творчих здібностей передбачалась постановка перед дітьми проблем
в послідовності з наростаючою складністю. Згодом стало очевидним,
що проблемна ситуація, внесена в дитячий колектив ззовні, не завжди
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достатньою мірою активізує творче мислення їх. Для цього є декілька
причин. Справа в тому, що те, котре видається проблемним для
вихователя, може бути не проблемним для конкретної дитини. У
зв’язку з цим потрібно прагнути, щоб діти самостійно знаходили
власні проблеми.
Завдання розвитку творчих здібностей дітей висувають певні
вимоги до запитань вихователя. Встановлено, що на розвитку
творчих здібностей дошкільнят позитивно позначаються відкриті
запитання, які мають декілька варіантів відповіді.
Одним із важливих положень творчого навчання є теза про те,
що оригінальну ідею не можна отримати шляхом дедуктивних
умовиводів, за допомогою строгих алгоритмів. Для цього обов’язково
потрібно знаходити велику кількість різних «підказок» і аналізувати
збудовані на їх основі варіанти розв’язку проблеми. Сказане означає,
що вихователь, запропонувавши дітям творчу задачу, не має права
залишити їх сам на сам з нею. Тим часом, втручання вихователя у
творчий пошук має бути ледь помітним, обережним, зваженим,
таким, щоб наштовхнути їх на власні розв’язки, а не насаджувати
свій. На жаль, на практиці завжди набагато легше сказати дитині, що
робити, як думати, ніж віднайти ефективні засоби, які б спонукали
його до цього.
Однією з головних умов розвитку творчих здібностей дітей є
створення творчої атмосфери в групі, тобто, такої обстановки, яка
благотворно впливає на появу нових, оригінальних ідей. Щоб діти
продукували оригінальні, власні ідеї, потрібно заохочувати до цього.
Іншими словами, вихователь, якщо він прагне створити творчу
атмосферу в групі, має так спланувати навчальний процес, щоб діти
могли висловлювати власні думки про прочитане, побачене, почуте,
зроблене тощо. А це може бути лише за умови, коли вихователь не
нав’язує дітям свою думку чи думку автора прочитаного тексту,
розглянутої картини, прослуханої мелодії тощо. Творча атмосфера в
групі – це той феномен, який народжується і розвивається всередині
групи, проходячи послідовно всі стадії свого росту. Творча атмосфера
в групі певною мірою забезпечується наданням дітям широких
можливостей запитувати.
Відповідь на запитання, як людський мозок знаходить розв’язки
творчих задач, є однією з найприхованіших таємниць природи. Суть
проблеми полягає в тому, що людське суспільство, щонайменше, не
знає випадків, коли б людина, не володіючи необхідним обсягом
знань, створила новий пристрій, запропонувала нову технологію
тощо; тим часом, можна мати енциклопедичні знання, скажімо, з
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певної галузі техніки і не сконструювати при цьому жодного
оригінального технічного об’єкта.
Отже, спеціальні знання є необхідною, але не достатньою
умовою для творчої діяльності. Творчі ідеї, як правило, самі собою не
народжуються, а виникають тоді, коли людина відчуває потребу
замінити пристрій, вдосконалити технологію, полегшити працю,
зробити її продуктивнішою тощо. Але так буває не завжди. У змісті
творчого продукту концентрується суспільна практика людини,
факти і явища оточуючого її світу.
Для того, щоб людина творила, вона повинна творчі ідеї черпати
з реального життя, практичної діяльності. Разом з тим, творчий
процес передбачає відрив людського мислення від буденної
свідомості і перенесення його в площину теоретичного мислення.
Отже, образно кажучи, має існувати деяка підйомна сила, яка в
потрібний момент здатна відірвати образ і спосіб мислення людини
від буденного рівня і повернути згодом їх назад у лоно буденного
життя.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ З ПІДРУЧНИКОМ УЧНІВ
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Згідно з Державним стандартом початкової загальної освіти
школа першого ступеня покликана розвивати здібності учнів,
створювати умови для самовираження в різних видах діяльності,
повноцінного оволодіння всіма компонентами навчальної діяльності,
зокрема загальнонавчальними уміннями та навичками (умінням
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учитися), одним із провідних серед яких визнано уміння працювати з
підручником.
Аналіз спеціальної літератури свідчить про те, що зазначена
проблема не є новою у психолого-педагогічній літературі. Вченими
досліджувалися, зокрема, питання сутності підручника, структури та
функціонального забезпечення (В. Безпалько, Н. Буринська та ін.);
роботи з підручником (текстом) на уроках (С. Бондаренко, Г. Гранік,
Л. Концева, Н. Чепелєва та ін.); особливостей підручника для
початкової школи (Л. Занков, Я. Кодлюк, А. Полякова, О. Савченко).
Значно поглиблюють розуміння досліджуваної проблеми роботи
методистів у галузі початкової освіти (Т. Байбара, М. Богданович,
М. Вашуленко, І. Ґудзик, Н. Скрипченко та ін.), однак цілісно
зазначена проблема в названих роботах не досліджувалася.
Аналіз наявного наукового фонду дозволив виділити такі
провідні функції підручника для початкової школи: інформаційна,
розвивальна, мотиваційна, виховна.
На основі аналізу відповідної психолого-педагогічної та
методичної літератури встановлено, що ефективність процесу формування у молодших школярів уміння працювати з підручником
забезпечується реалізацією в навчальному процесі таких психологопедагогічних умов: мотиваційного забезпечення процесу формування
уміння працювати з підручником; поетапності роботи в окресленому
напрямку; міжпредметного характеру вироблення зазначеного
уміння; поєднання прямого й опосередкованого способів впливу на
дану якість.
Аналіз наявного наукового фонду та власне бачення проблеми
дозволили виділити такі структурні компоненти уміння працювати з
підручником: уміння працювати з текстом (виділяти головну думку,
складати план, переказувати, ставити запитання; працювати над
правилом); уміння працювати з позатекстовими компонентами
(виконувати завдання, працювати з інструкцією, пам’яткою,
таблицею та ілюстрацією); уміння користуватися апаратом орієнтування.
Методика формувального експерименту, що була розроблена на
основі виділених психолого-педагогічних умов, включала в себе:
спеціально організовану діяльність, метою якої були розвиток в учнів
інтересу й потреби в оволодінні умінням працювати з підручником;
вироблення прийомів, які входять до складу досліджуваного уміння,
шляхом виконання завдань за зразком, опорою, тренувальних вправ
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тощо; забезпечення зростаючого рівня складності завдань та надання
більшої самостійності учням у роботі з книгою; перенесення набутих
умінь у змінені умови.
Зазначимо, що в молодшому шкільному віці навчальна
діяльність є провідною. На думку вчених (Г. Костюк, О. Савченко),
це період становлення та інтенсивного формування саме навчальної
діяльності, яка «виступає... як форма прояву розвитку дитини і як
основний фактор» [2, с. 608].
Концептуальні основи вироблення умінь обґрунтовані в теорії
поетапного формування розумових дій (Н. Мойсеюк). Зважаючи на
те, що навчальні уміння, тобто уміння навчальної праці учнів з
оволодіння змістом освіти, формуються на основі тих же
психологічних закономірностей, що й будь-які розумові чи практичні
уміння, проаналізуємо найголовніші положення цієї теорії. В її основі
лежить психологічне вчення про інтеріоризацію – процес переходу
зовнішніх, реальних дій у внутрішні. Поступовий перехід від
розгорнутих (зовнішніх) дій до згорнутих (мислительних)
відбувається в послідовності, заданій орієнтувальною основою дій
(ООД). Орієнтувальна основа – це та система умов, на яку опирається
людина при виконанні дії.
На основі проведеної експериментальної роботи В. Лозова
дійшла висновку, що підручник може бути використаний на всіх
етапах процесу навчання. Однак потрібно мати на увазі, що «...форма
подання і знань, і відповідної їм діяльності повинна змінюватися при
переході від етапу до етапу» [50, с. 400]. При цьому, на думку
психолога, оптимально навчальна книга може забезпечити якусь одну
форму діяльності учнів – матеріалізовану або мовленнєву.
Наявний науковий фонд дозволяє виокремити найважливіші
положення, які складають концептуальну основу формування у
молодших школярів уміння працювати з підручником, а саме:
– «навчальна діяльність, з одного боку, повинна будуватися з
урахуванням пізнавальних можливостей дітей цього віку, а з іншого –
забезпечити школярів такими знаннями, уміннями і навичками, які
поступово підвищували б рівень їхнього розвитку і робили здатними
навчатися далі» [1, с. 90];
– навчаючи дітей вчитися, необхідно постійно турбуватися, поперше, про таку організацію учіння, щоб учень засвоював матеріал
активно, розуміючи способи дій, а, по-друге, про вплив на
особистість дитини в цілому;
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– «для того, щоб знайти найкращий шлях формування в учнів
уміння працювати над книгою, вчителю необхідно вивчити типи
сприймання, пам’яті і мислення кожного з них, знати їх сильні й
слабкі сторони» [4, с. 68].
З огляду на вищезазначене вважаємо, що формування уміння
працювати з підручником повинно, з одного боку, опиратися на
певний рівень сформованості пізнавальних процесів, а з іншого –
сприяти розвитку пам’яті, уваги, уяви, мислення, сприймання тощо.
Тому розглянемо особливості цих пізнавальних процесів у
молодшому шкільному віці (вони певним чином зумовлюють
структуру і зміст самого підручника).
Результати експерименту засвідчили, що виділена сукупність
психолого-педагогічних умов і розроблена методика формування в
молодших школярів уміння працювати з підручником є достатньо
ефективними,
оскільки
значно
покращилися
показники
сформованості умінь у тих учнів, які навчалися за експериментальною методикою. Загальною тенденцією, виявленою у процесі
обробки результатів формувального експерименту, було значне
збільшення кількості учнів експериментальних класів, що досягли
високого рівня оволодіння умінням працювати з підручником (з 18 %
до 54,4 %), тоді як у контрольних класах цей показник значно нижчий
(з 17,8 % до 32,4 %).
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів, пов’язаних з
навчальною роботою з підручником учнів початкових класів.
Наприклад, потребує спеціального вивчення проблема методичної
підготовки вчителів до проведення роботи в окресленому напрямі.
1.
2.
3.
4.
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ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ
РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Постановка проблеми. Базовий компонент дошкільної освіти в
Україні (2012 р.), Програма виховання і навчання дітей від 2 до
7 років «Дитина» (2012 р.), оновлена програма «Я у Світі» (2014 р.)
орієнтують сучасних фахівців дошкільного профілю на збереження
пріоритетів охорони здоров’я, зміцнення фізичного і психічного
здоров’я дошкільників, забезпечення їхнього своєчасного та
повноцінного фізичного розвитку шляхом вибору завдань та змісту
роботи з дітьми таким чином, щоб виробити у них навички здорового
способу життя, закласти основи валеологічного орієнтування.
Отже, перед усім педагогічним загалом поставлено стратегічну
мету – пошук шляхів удосконалення процесу збереження, зміцнення
та формування здоров’я юного покоління в цілому і кожної
особистості зокрема. Саме тому першочерговим завданням
дошкільної освіти є така організація освітнього процесу, за якої міцне
здоров’я, крім особистісної цінності, стане для дитини однією з
провідних потреб не лише в дошкільний період, а й упродовж усього
життя.
У сучасних дослідженнях, присвячених концептуальним змінам
освітнього середовища (А. М. Богуш, Г. В. Бєлєнька, Н. В. Гавриш,
Е. С. Вільчковський, Н. Ф. Денисенко, О. Д. Дубогай, О. Л. Кононко,
Т. І. Поніманська та ін.), значна увага звертається на організацію
навчально-виховного процесу в закладі дошкільної освіти, а особливо
оздоровчого і розвивального аспекту фізичного виховання, що має
ґрунтуватися на основній закономірності його побудови –
взаємозв’язку та взаємозалежності між такими основними
педагогічними категоріями, як навчання, виховання, розвиток і
здоров’я (О. Л. Богініч). Наукові праці І. А. Аршаковського,
А. Г. Сухарєва, Г. П. Юрко, Е. С. Вільчковського, Н. Ф. Денисенко,
Т. І. Дмитренко, О. Д. Дубогай, В. Г. Телінчі свідчать, що діти, які
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систематично займаються фізичною культурою, є бадьорішими,
працездатнішими, більш стійкими до інфекцій і негативного впливу
навколишнього природного середовища. Міцне здоров’я та
оптимальний фізичний стан – це базисна основа, на якій
розвиваються всі можливості дитини, зокрема й розумові.
Відтак, питання створення та впровадження у навчальновихований процес здоров’яформувальних та здоров’язбережувальних
технологій, програм, методик на основі комплексного використання
засобів фізичного виховання для профілактики найбільш поширених
захворювань дошкільників є актуальною ї значимою у дошкільній
галузі.
Метою публікації є загальна характеристика фізкультурнооздоровчих форм організації рухової активності дітей старшого
дошкільного віку, які доречно використовувати в умовах закладу
дошкільної освіти.
Виклад основного матеріалу. Як переконує практика,
організація роботи з фізичного виховання в закладах дошкільної
освіти потребує вдосконалення. Про це свідчить наявність значної
кількості дітей з дисгармонійним фізичними розвитком, а також із
недостатнім розвитком основних рухів та фізичних якостей.
Фіксується досить високий відсоток дітей, які часто хворіють на
респіраторні інфекції та мають хронічні недуги.
Недостатній фізичний розвиток і низька фізична підготовленість
дошкільнят здебільшого пояснюється зниженням їхньої рухової
активності.
Щоб усунути ці недоліки, слід приділити основну увагу
організації фізичного виховання в закладах дошкільної освіти, де
було б передбачено правильну побудову та активізацію рухового
режиму, надання йому оздоровчого спрямування, дієвий медикопедагогічний контроль і своєчасну лікувально-профілактичну роботу.
Основою системи фізичного виховання в закладах дошкільної
освіти залишається руховий режим як сукупність поєднуваних і
послідовно використовуваних заходів залежно від віку дітей, місця в
режимі дня, сезону тощо. Своєчасна корекція рухової активності
дітей упродовж дня, формування правильної постави сприяють
підвищенню функціональних можливостей організму, нормалізації
обміну речовин, позитивному перебігу адаптації до змін у навчальній
діяльності та навколишньому середовищі.
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В межах активного рухового режиму щоденний обсяг рухової
активності рекомендований для дітей молодшого дошкільного віку,
становить 3-4 години, для старших дошкільників – 4-5 год [2].
Ефективність фізичного виховання забезпечується комплексним
застосуванням традиційних засобів фізичного виховання. Це,
зокрема: фізичні вправи (гімнастика, ігри, елементи спорту й
туризму); оздоровчі сили природи (повітря, сонце, вода); гігієнічні
чинники (режим харчування, занять і відпочинку, гігієна одягу,
взуття, обладнання та ін.)
Сукупність організаційних форм роботи, обов’язкових для
впровадження в освітній процес, становлять: заняття з фізичної
культури, фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика,
гімнастика після денного сну, фізкультхвилинки, фізкультпаузи,
загартовуючі процедури); різні форми організації рухової активності
у повсякденні (заняття фізичними вправами на прогулянках,
фізкультурні свята і розваги, дитячий туризм, рухливі ігри,
самостійна рухова діяльність, дні та тижні здоров’я, індивідуальна
робота з фізичного виховання) [2].
Поряд з традиційними на сьогоднішній день вагоме місце
займають і нетрадиційні форми та технології фізкультурнооздоровчої роботи, що включають в себе різні методи загартування
(босоходіння по піску, тривале перебування на свіжому повітрі,
умивання і обливання ніг (в літній період), сухі та вологі обтирання
різних частин тіла, тощо); спеціальні лікувально-профілактичні
процедури (піскотерапія, кольоротерапія, лікувальна фізкультура,
різні види масажів, тощо) [1].
Серед інноваційних оздоровчих технологій, які сьогодні
впроваджують заклади дошкільної освіти, слід виокремити:
фітболгімнастику, художню гімнастику, пальчикову (вправи, ігри,
картинки), дихальну і звукову гімнастику, імунну гімнастику,
психогімнастику (вправи, ігри, етюди, пантоніми) [3].
Для зміцнення фізичного здоров’я дітей і формування в них
упевненої красивої постави, створення позитивних емоцій і
оптимістичного світовідчуття, як нетрадиційні методи оздоровлення
інструктори з фізкультури застосовують також елементи релаксації,
масажу і самомасажу. Ці методики мають ряд переваг серед інших
видів фізичної активності: вони не вимагають великих приміщень і
дорогого обладнання для занять і можуть проводитися з дітьми
різного віку.
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Вивчаючи досвід педагогів України з фізичного виховання,
фахівці дошкільної освіти намагаються по можливості впроваджувати їх у практику своєї роботи.
Проаналізувавши підходи учених до оздоровлення дітей
старшого дошкільного віку із застосуванням сучасних технологій у
процесі фізичного виховання можемо зробити висновок: рухи тіла
(м’язів великих і дрібних), які є складовими різних фізичних вправ,
сприяють не тільки формуванню рухових умінь і навичок, а й
збереженню, зміцненню та відновленню здоров’я дошкільнят. Щоб
зацікавити дітей рухами та спонукати до їх виконання, необхідно
якомога більш урізноманітнювати форми організації рухової
активності – тобто пропонувати не тільки ті рухи, що розвивають
опорно-руховий апарат, м’язи тіла, активізують кору головного мозку
через центральну нервову систему, а й ті, що впливають на функції
шкіри, слизову оболонку носа, дихального горла, активізують легені,
м’язи серцево-судинної системи, зорові нерви, дрібні м’язи обличчя,
пальців рук і ніг. Тобто під час виконання певних рухів збуджуються
пропріорецептори всього тіла, всіх його частин.
Висновки. Таким чином, ми систематизували різні форми,
технології, що в певній послідовності застосовують у ранковій,
гігієнічній, лікувальній гімнастиках, та під час фізичної діяльності,
проведенні різних видів освітньо-виховних заходів. І відповідно
можемо зробити висновок, що робота педагогів має бути націлена на
підтримання в дитини бадьорого, життєрадісного настрою,
профілактику проявів негативних емоцій і нервових зривів,
удосконалення всіх функцій організму, гармонійний фізичний
розвиток, на стимулювання інтересу до рухової діяльності,
формування фізичної культури, потреби у здоровому способі життя,
позитивних морально-вольових якостей. Тільки за таких умов
освітній процес буде сприятливим для фізичного і психічного
здоров’я дітей.
Джерела та література
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О. Кушнір, Т. Штим // Палітра педагога. – 2008. – № 6. – С. 17–20.
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МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ
ПРОЕКТІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Реформування національної шкільної освіти відкрило шлях до
відродження та застосування методу проектів в освітньому процесі
закладів загальної середньої освіти. Тому особливо гостро постало
питання професійної підготовки майбутніх вчителів до застосування
проектного навчання.
Проблемі організації проектної діяльності в початковій школі
присвячені праці Т. Башинської, Л. Коваль, О. Онопрієнко,
В. Тименко та ін. Проте питання професійної підготовки вчителя
початкової школи до застосування методу проектів у початковій
школі загалом та на уроках математики зокрема, побудови моделі
такої підготовки потребують більш ретельного вивчення.
Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчив, що
побудувати модель – означає здійснити матеріальне або уявне
імітування реальних сутностей системи шляхом створення
спеціальних аналогів, в яких відтворюються принципи організації та
функціонування цієї системи, тобто визначити мету розвитку
проблеми за допомогою моделі; основні компоненти; об’єктивно
існуючі взаємозв’язки між ними; обрати спосіб зображення та
побудови моделі.
У нашому дослідженні в якості об’єкта моделювання є процес
підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання
проектного навчання на уроках математики. Окреслену модель
бачимо через опис та теоретичне обґрунтування структурних
компонентів цього процесу. (Рис. 1).
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Програма
«Проектне навчання на уроках математики
в початковій школі»
Характер взаємодії: викладач – студент – студент; студент –
викладач – студент; студент – студент

Форми (практичні заняття, самостійна творча діяльність,
індивідуальна робота, консультації) ;
Методи (трегінг; педагогічні ігри (ділові, рольові, імітаційні);
дискусії; мікронавчання).

Аксіологічний
повага до індивідуальних особливостей
учнів, гуманне ставлення до помилок, до
дітей, вболівання за
якість проектів

Операційний
уміння використовувавти проекти,
визначати їх види,
застосовувати методику проектного
навчання, реалізовувати етапи,
керувати роботою,
оцінювати проект

Критерії та показники та рівні (низький, середній, достатній)
сформованості умінь у студентів використовувати проектне навчання

проектів; відбір інтерактивних методів і форм навчання, спрямованих на розвиток умінь проектного навчання у студентів;
керівництво та самоуправління процесом формування у майбутніх учителів початкових класів готовності до використання
проектного навчання на уроках математики

Зміст формування готовності до
використання методу проектів
на уроках математики

Педагогічні умови: формування у майбутніх учителів початкової школи внутрішньої потреби до використання методу

Завдання:
• формування
творчої
проектно-компетентної
особистості вчителя початкової школи, який уміє свідомо
застосовувати проектне навчання на уроках математики;
• розвиток внутрішньої мотивації до використання методу
проектів у початковій школі, формування стійкої установки
на використання проектного навчання процесі навчання та в
майбутній педагогічній діяльності;
• формування вмінь співпрацювати з іншими
суб’єктами педагогічної діяльності, слухати й чути
співрозмовника, аргументувати й доводити свої міркування.

Когнітивний:
знання студентами
сутності та видів
проектів,
особливостей навчального проекту,
етапів проектного
навчання, вимог до
застосування
проектного навчання

Принципи: діалогізація педагогічного процесу, інтелектуальна співтворчість учасників,
партнерство, творча активність у спілкуванні та духовна взаємодія

Мета: підготовка майбутніх учителів
початкової школи до використання
проектного навчання на уроках
математики.

Результат – сформованість умінь у майбутнього
вчителя початкової школи використовувати
проектне навчання на уроках математики

Рис. 1. Модель підготовки майбутніх вчителів початкової школи до
використання методу проектів на уроках математики
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Основним структурним компонентом моделі є мета – підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання
проектного навчання на уроках математики. Подальша конкретизація
цієї мети відображена в завданнях, серед яких: формування творчої
проектно-компетентної особистості вчителя початкової школи, який
уміє свідомо застосовувати проектне навчання на уроках математики;
розвиток внутрішньої мотивації до використання методу проектів у
початковій школі, формування стійкої установки на використання
проектного навчання; формування вмінь співпрацювати з іншими
суб’єктами педагогічної діяльності, слухати й чути співрозмовника,
аргументувати й доводити свої міркування.
Проектована нами модель підготовки майбутнього вчителя
початкової школи до використання методу проектів на уроках
математики передбачає врахування наступних вимог до організації
освітнього процесу: діалогізація та інтелектуальна співтворчість
учасників освітнього процесу, їх партнерство, творча активність у
спілкуванні та духовна взаємодія.
Зміст підготовки студентів – майбутніх вчителів початкової
школи до використання проектного навчання на уроках математики у
процесі професійної підготовки визначаємо у становленні
особистості вчителя початкової школи як активного суб’єкта
діалогічної (полілогічної) взаємодії через забезпечення можливостей
для свідомого оволодіння ним системою знань про проектне
навчання, його види, методику використання; формування вмінь і
навичок практичної реалізації методу проектів на уроках математики
Цей компонент моделі вибудовували враховуючи, насамперед,
специфіку професійної підготовки майбутніх учителів початкових
класів, особливості педагогічного середовища в початковій школі та
психофізіологічного розвитку молодших школярів.
У ході реалізації програми формування умінь застосування
проектного навчання на уроках математики забезпечувалась
полісуб’єктність взаємодії в системах: викладач – студенти; студент –
студент; викладач – студент – студент; студент – викладач – студент.
В основі процесу формування умінь у майбутніх учителів
початкової школи застосовувати проектне навчання на уроках
математики лежить упровадження розробленої нами Програми
«Проектне навчання на уроках математики в початковій школі».
Програмою передбачено реалізацію теоретичної складової як
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визначення цілей формування готовності майбутніх вчителів до
застосування проектного навчання на уроках математики через
підібраний зміст та практичної складової, пов’язаної з вибором
інтерактивних форм, методів та засобів впливу на молодших
школярів, якими повинні оволодіти майбутні вчителі початкової
школи у ході проходження практики. Програма «Проектне навчання
на уроках математики в початковій школі» включала: зміст
навчального матеріалу з окремих тем навчальної дисципліни
«Методика викладання освітньої галузі «Математика»« [1], форми
(практичні заняття, самостійна творча діяльність, індивідуальна
робота, консультації) і методи (тренінг; педагогічні ігри (ділові,
рольові, імітаційні); дискусії; мікронавчання).
У моделі визначено критерії, показники та рівні (низький,
середній, достатній), за якими визначався рівень сформованості у
студентів спеціальності «Початкова освіта» умінь використовувати
проектне навчання на уроках математики.
Окремим структурним компонентом моделі є педагогічні умови,
які нами потрактовано як такі обставини, за яких організація
професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у
закладі вищої освіти сприятиме ефективному формуванню у них
умінь використання проектного навчання на уроках математики.
Педагогічними умовами, які сприяють ефективній підготовці
майбутніх учителів початкової школи до використання методу
проектів на уроках математики нами визначено:
– формування у студентів внутрішньої потреби до
використання методу проектів, оскільки завдяки його реалізації
формуються творчі здібності школярів, уміння аналізувати,
систематизувати,
узагальнювати;
виховуються
самостійність,
відповідальність, колективізм;
– відбір інтерактивних методів і форм навчання, спрямованих
на розвиток умінь застосування проектного навчання у студентів;
– керівництво та самоуправління процесом формування у
майбутніх учителів початкових класів готовності до використання
проектного навчання на уроках математики.
Кінцевим результатом є сформованість умінь у майбутнього
вчителя початкової школи використовувати проектне навчання на
уроках математики. Усі компоненти у цій моделі є взаємозалежними і
взаємодоповнюючими один одного.
59

Джерела та література
1. Методика навчання освітньої галузі «Математика»« Програма нормативної
навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 01 «Освіта»
спеціальності 013 «Початкова освіта» освітньої програми «Початкова
освіта». – Луцьк, 2017 // Режим доступу : https://eenu.edu.ua/sites/default/
files/Files/praktikum__po_bak_15_ostapyovska_t.p..pdf

Олена Жвавець – магістр факультету педагогічної
освіти та соціальної роботи Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук,
доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Надія Корпач

ДОСЛІДЖЕННЯ СХИЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ
ДО СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ
На сучасному етапі розвитку українського суспільства, викликає
занепокоєння те, що збільшується кількість самогубств серед дітей та
молоді. За даними центру досліджень дитинства Українського НДІ, у
27 % дітей віком від 10 до 17 років час від часу з’являються
суїцидальні думки. Більшість дитячих самогубств пов’язана не з
психічними захворюваннями, як здається на перший погляд, а з
недоліками морального виховання та низкою соціальних чинників:
проблеми в сім’ї, депресії, смерть близьких, вагітність, насильство
тощо.
Стикаючись з проблемами, діти не знають як їх вирішити, а
дорослі, в свою чергу, або не завжди розуміють дитину, не помічають
її переживання, в результаті чого дитина залишається без підтримки
та в розпачі, сам на сам зі своїми проблемами. Підлітку простіше
піти із життя (здійснити суїцид) ніж вирішувати проблему якимось
іншим способом.
Досліджуючи дану проблему, Кондратенко В. Т. дає
трактування понять «суїцид» і «суїцидальна поведінка». Зокрема, на
його думку, самогубство (суїцид) – це усвідомлене позбавлення себе
життя, а суїцидальна поведінка – поняття більш широке, яке, крім
суїциду, включає в себе суїцидальні замахи, спроби і прояви. До
замахів відносяться всі суїцидальні акти, які не завершилися смертю з
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причини, що не залежить від суїцидента (обрив мотузки, своєчасно
проведені реанімаційні заходи і т. д.). До суїцидальних проявів
відносять відповідні думки, висловлювання, натяки, які не
супроводжуються
діями, спрямованими на позбавлення себе
життя [19].
Для вивчення стану проблеми суїцидальної поведінки підлітків
ми провели дослідження в ЗОШ І-ІІ ступеня с. Козлів. В результаті
даного дослідження ми з’ясували, що провідними мотивами до
вчинення самогубства, на думку підлітків є незадоволення своїм
життям (39,6 %) нерозділене кохання та невдачі у навчанні або роботі
(по 27,3 %). Діти впевнені що суїциди здійснюють особи із
психічними розладами (90,9 %). До менш провідних мотивів школярі
відносять конфлікти з батьками, однолітками та нечисте сумління.
Як правило саме це призводить до тривалих депресій, нерівноваженості, роздратованості і як результат – поява суїцидальних думок
та намірів. Варто також зазначити, що невиліковні хвороби, релігійні
переконання, відсутність сенсу життя у підростаючого покоління,
наслідування інших, на думку підлітків, не є мотивом для суїциду.
Наявність різноманітних проблем, шкідливих звичок, проявів
різних видів відхилень у поведінці підростаючого покоління науковці
пов’язують з кризою інституту сім’ї. Однак, ми зовсім не очікували,
що для (81,8 %) дітей, на їх думку, саме інститут сім’ї сприяє
суїцидальній поведінці підлітків. Цьому чиннику поступаються
навіть кризовий стан суспільства (27,3 %) та наявність загрозливих
спільнот у соцмережах (18,2 %).
Найбільший вплив на запобігання самогубства все таки має
сім’я, родичі (72,7 %) та друзі (54,5 %), ті з ким підлітки найчастіше
спілкуються, взаємодіють, найбільше проводять часу, займаються
спільною діяльністю та церква (45,5 %). Педагогам/соціальним
педагогам та психологам діти відводять 18,2 %, іншим працівникам
школи 9 %.
Дослідження схильності до суїцидальної поведінки ми здійснювали за методикою М. Горської у результаті чого ми з’ясували, що
високий рівень тривожності виявлено лише в одного підлітка (4 %). У
даної дитини наявні: надмірні хвилювання, підвищений стан
тривожності в різних ситуаціях; поганий сон та майже постійні
очікування чогось неприємного з боку оточуючих. У решти
досліджуваних спостерігається середній і низький рівень
тривожності (20 % і 76 % ).
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Досліджуючи ступінь розчарування, яке виникає через реальні
або уявні перешкоди, що заважають досягненню мети (рівень
фрустрації) ми виявили високий рівень фрустрації у 4 підлітки
(16 %), з числа досліджуваних. Враховуючи те, що такі діти
переживають почуття розчарування, роздратування або відчаю, при
виникаючих труднощах вони відчувають розгубленість, мають
знижену самооцінку та заздалегідь налаштовані на невдачу.
Досліджуючи агресивність (підвищену психологічну активність,
прагнення до лідерства через застосування сили до інших людей) ми
з’ясували, що високий рівень агресивності показали 4 підлітки
(16 %). Оскільки такі діти легко дратуються, нестримані у спілкуванні то дуже часто виникають конфліктні ситуації з оточуючими їх
людьми. Однак потрібно пам’ятати, що, на думку М. Горської для
суїцидентів допускається і зниження агресивності.
Аналізуючи дані, отримані при дослідженні ригідності ми
виявили, що у 6 підлітків (24 %) присутній високий рівень
ригідності. Це говорить про те, що вони важко переносять будь-які
зміни при певних обставинах. У 12 підлітків (48 %) виявлено
середній рівень ригідності, а у 7 дітей ( 28 % ) – низький. Такі діти
можуть вільно змінювати свої плани і звички без будь-якої шкоди.
Загалом, враховуючи високий і середній рівень психічних станів
у дітей можна сказати, що четверть дітей мають прояви тривожності,
менше половини – фрустрації, більше половини – агресивності і
великий
відсоток
ригідності
(72 %).
Тому,
соціальному
педагогу/працівнику закладу загальної середньої освіти потрібно
оптимізувати свою роботу на первинній профілактиці. Зокрема,
проводити бесіди та дискусії на тему сенсу життя та вирішення
проблемних ситуацій; навчати долати стрес; налаштувати підлітків на
доцільність пошуків допомоги у разі виникнення складних особистих
ситуацій; виробляти позитивне мислення; виховувати любов до
життя, толерантность та повагу до оточуючих.
Діагностуючи відчуття самотності ми застосували «Методику
діагностики рівня суб’єктивного відчуття самотності (Д. Расел,
М. Фергюсон)». Результати проведеного опитування – для 54,5 %
характерний високий ступінь самотності, а це небезпечний мотив
суїцидальної поведінки. Тому цей аспект потрібно враховувати при
плануванні профілактичних заходів, залучаючи дитину до спільної
діяльності підкреслюючи його вагомість у цій справі, бути чуйними і
уважними, створювати доброзичливу атмосферу.
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Наступним етапом нашого дослідження було визначення
депресивного стану опитуваних Шкала депресії (адаптація
Г. Балашова). Результати опитування показали, що у 90,9 % опитаних
депресивного стану не виявлено. Однак, для 9,1 % опитаних
характерна маскована депресія. Соціальний педагог/працівник
повинен проявляти турботу і підтримку учня, використовувати
засоби піднесення цінності особистості дитини, її життя, вселяти
надію та оптимізм.
Отже, враховуючи вищезазначене, ми можемо стверджувати, що
є підстави турбуватися за стан дітей та існує потреба у ефективній
профілактичній роботі. Головним принципом для соціального
педагога/працівника має бути самоцінність особистості, прийняття її
такою, яка є та збереження життя.
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СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
Реалізація цілей і завдань багаторівневої вищої освіти пов’язана
з необхідністю забезпечення перш за все професійної компетентності
майбутнього педагога, розвитку його наукових, творчих здібностей.
Високий рівень сформованості професійної компетентності майбутнього педагога є необхідною умовою його успішної професійної
діяльності.
Поняття «компетентність» (походить від латинського competens
-відповідний, здібний) трактується як володіння знаннями, досвідом у
певній галузі. У контексті практичної підготовки майбутніх педагогів
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професійна компетентність розглядається як єдність теоретичної і
практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності,
особистісні можливості, які дозволяють йому самостійно й ефективно
реалізовувати мету педагогічного процесу, ефективно і творчо
розв’язувати педагогічні задачі.
Проблема формування професійної компетентності майбутніх
педагогів висвітлюється у багатьох наукових
дослідженнях
(Л. Ананьева, В. Баркасі, А. Богуш, Н. Бібік, О. Мороз, А. Маркова,
І. Огороднійчук, В. Сластьонін, Т. Тамбовкіна та ін.).
Існує багато підходів до окреслення структури професійної
компетентності. Згідно психологічної концепції професіоналізму
А. Маркової,
зміст
професійної
компетентності
педагога
характеризується процесуальними й результативними показниками.
Зокрема, у структурі компетентності автор виділяє: спеціальну
компетентність, яка передбачає оволодіння професійною діяльністю
на досить високому рівні, здатність проектувати свій подальший
професійний розвиток; соціальну компетентність, яка передбачає
оволодіння спільною (колективною) діяльністю, прийомами
міжособистісного спілкування, співробітництвом, соціальною відповідальністю за результати своєї діяльності; особистісну компетентність, яка передбачає оволодіння прийомами особистісного
самовираження і саморозвитку; індивідуальну компетентність, яка
відображена в оволодінні прийомами самореалізації та розвитку
індивідуальності в процесі професійної діяльності, готовності до
професійного росту, умінні раціонально
організовувати свою
працю [2].
У контексті особистісно-професійного спрямування досліджуваного феномену О. Мороз розглядає готовність до педагогічної
діяльності як систему, що містить:
– психологічну готовність, як сукупність потреби в педагогічній діяльності, усвідомлення необхідності відповідності власних
особистісних якостей вимогам діяльності, усвідомленої мотивації
особистого прагнення до певної спеціальності;
– теоретичну і практичну підготовленість до педагогічної
діяльності;
– світогляд і загальну культуру педагога;
– необхідний рівень розвитку педагогічних здібностей;
– професійно-педагогічну спрямованість особистості [3].
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За визначенням В. Баркасі, професійна компетентність педагога
– це інтегральне утворення особистості, яке містить сукупність
когнітивно- технологічного, полікультурного, соціального, аутопсихологічного та персонального компонентів. Когнітивно-технологічний компонент автор розглядає як сукупність професійних знань,
умінь і навичок; полікультурний компонент пов’язаний із сформованим планетарним мисленням та усвідомленням людиною
національних цінностей; соціальний компонент передбачає наявність
певного сформованого рівня національної самосвідомості, громадянської відповідальності; аутопсихологічний компонент пов’язаний
із готовністю і здатністю людини до педагогічної діяльності; персональний компонент передбачає наявність професійно значущих
якостей людини (толерантність, емпатія, такт, мобільність,
комунікативність) [1].
Критерієм якості підготовки майбутнього вихователя закладу
дошкільної освіти виступає професійна компетентність, яка представляє собою досить складне особистісне утворення. Найчастіше її
розглядають як соціальну зрілість людини, психічну готовність до
певного виду діяльності, що дозволяє людині успішно функціонувати
в суспільстві та інтегруватися в нього.
На основі аналізу наукових джерел ми виокремили основні
характеристики компетентного педагога: 1) здатність виконувати
поставлені завдання з дотримання найбільш ефективних шляхів їх
вирішення; 2) прихильність до обраної професії, сформованість
мотивації щодо професійної праці; 3) результативність професійної
роботи; 4) засвоєння норм та еталонів професійної діяльності;
5) забезпечення постійного професійно-особистісного самовдосконалення; 6) наявність необхідного рівня знань і умінь для
результативної роботи, розвиненість умінь аналізувати та
прогнозувати свій подальший професійний розвиток; 7) готовність до
постійного накопичення професійного досвіду, його збагачення за
допомогою участі в різних видах творчої фахової діяльності;
8) уміння об’єктивно оцінювати рівень власної професійної
підготовки.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЕСТЕТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Тільки цілеспрямований педагогічний естетико-виховний вплив,
залучення дітей до різноманітної художньо-творчої діяльності здатні
розвинути їх сенсорну сферу, забезпечити глибоке розуміння
естетичних явищ, підняти до розуміння справжнього мистецтва,
краси в дійсності і прекрасного в людській особистості [2]. Таким
естетико-виховним впливом виступає естетичне виховання.
В наш час актуалізується увага до проблем теорії та практики
естетичного виховання як найважливішого засобу формування
ставлення до дійсності, формування всебічно розвиненої, духовно
багатої особистості. Соціальна значимість цієї проблеми змушує поновому дивитися на організацію естетичного виховання у
дошкільному закладі освіти, орієнтує на пошук оптимальних засобів і
форм цієї роботи.
Різні аспекти проблеми естетичного виховання досліджували
психологи і педагоги
Т. Аболіна, Л. Божович, Л.Виготський,
І. Гончарова, С.Дерябо, Д. Джола, І. Зязюн, С. Коновець, О. Леонтьєв,
Л. Масол, Н. Миропольська, С. Рубінштейн, О. Рудницька,
Г. Тарасенко, А. Щербота ін.
У науковій літературі естетичне виховання розглядають як
процес цілеспрямованої взаємодії вихователів і вихованців, у якому
створюються умови для розвитку здатності сприймати й цінувати
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прекрасне в житті й мистецтві, удосконалювати навколишній світ на
основі гуманістичних ідеалів, загальнолюдських цінностей і норм
моральної поведінки.
Отже, естетичне виховання можна розглядати як системну
діяльність, спрямовану на розвиток чуттєвої сфери особистості, її
умінь сприймати, оцінювати явища естетичної дійсності за законами
краси, збагачувати у процесі їх сприймання свій внутрішній світ,
оволодівати законами творчості і творити.
Для реалізації цих завдань дітей доцільно використовувати різні
засоби естетичного виховання. Перш за все, це середовище, в якому
дитина живе і розвивається. Воно здійснює вплив на дитину, який за
своєю силою і значущістю навряд чи може зрівнятися з іншими.
Якщо обстановка естетична, гарна, а не просто багата, якщо дитина
бачить гарні відносини між людьми, чує красиву мову тощо, тоді
вона змалку сприйматиме естетичне оточення як норму, а все, що
відрізняється від норми, буде викликати у неї неприйняття. Саме
тому однією із важливих умов реалізації системи естетичного
виховання у дошкільному закладі освіти є правильна організація
предметно-розвивального середовища.
Естетика побуту є неодмінною умовою естетичного виховання
дитини, тим фоном, який закріплює або руйнує у неї уявлення про
красу. Три правила: жити в красі, помічати красу, підтримувати і
створювати красу навколо себе – роблять естетику побуту засобом
естетичного виховання дитини.
Потужним засобом естетичного виховання дошкільників
виступає природа, яка впливає на розвиток і формування естетичних
почуттів, і є невичерпним джерелом естетичних вражень й
емоційного впливу на дитину. У житті людей природа займає значне
місце, сприяє формуванню та розвитку естетичних почуттів і смаків.
У вихованні засобами природи необхідно не тільки пасивне
споглядання, а й дієвий початок (берегти природу, допомагати їй).
Важливими засобами естетичного виховання виступають
суспільне життя і праця людей, з якими дитина постійно стикається.
Можливості естетичного виховання особистості у процесі праці
унікальні: людина не тільки споглядає, але і сама творить красу,
згідно з притаманними їй здібностями та вміннями, оскільки кожен
може знайти можливості для реалізації власних творчих здібностей.
Багатогранним і невичерпним засобом естетичного виховання є
мистецтво: образотворче, музичне, література, архітектура, театр,
кіно тощо. Раннє залучення дітей до різних видів мистецтва сприяє
зародженню у дитячій душі естетичного сприйняття дійсності. Кожен
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вид мистецтва своєрідно відображає життя і здійснює свій особливий
вплив на розум і почуття дитини.
Не все можна виразити словами. Є такі відтінки почуттів, які
глибше і повніше за все можуть бути виражені в музиці. Музика
загострює емоційну чуйність. Вона необхідна дитині. Дитинство так
само неможливо без музики, як неможливо без гри, без казки [4].
Необхідно дитині й образотворче мистецтво. Воно збагачує її зорові
образи.
Важливим засобом естетичного виховання виступає художня
діяльність дошкільників, як організована вихователем, так і самостійна. У дошкільному віці елементарна художня діяльність дитини
має ознаки естетичного характеру, і повʼязана з індивідуальним
досвідом та інтересами дитини.
У художній діяльності, як правило, присутні репродуктивний і
творчий елементи. Обидва необхідні і взаємозалежні – дитина не
може творити, не навчившись відтворювати, репродукувати.
Водночас у своїх творах дитина намагається досягти образності,
виявляє елементи самостійності, творчої активності.
Дошкільний вік – це період, коли творча діяльність може стати і
частіше за все стає стійким захопленням не тільки особливо обдарованих, але й майже всіх дітей, тобто, залучаючи дитину до казкового
світу мистецтва, ми непомітно для неї розвиваємо її уяву і здібності.
Цілісне ставлення до навколишнього світу формується за
допомогою різних видів естетичної діяльності і нерозривно поєднано
з самовизначенням дитини у світі культури. Своєрідність естетичного
сприйняття природи, предметного світу, творів мистецтва пробуджує
активне, дійове ставлення дитини до довкілля. У різних видах творчої
діяльності (зображувальній, театралізованій, музичній, ігровій)
дитина створює особисту просторову реальність, відкриває світ та
себе в ньому по-своєму.
Джерела та література
1. Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: А. М. Богуш,
дійсний член НАПН України, проф, д-р пед. наук; Авт. кол-в: Богуш А. М.,
Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко І. С.,
Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. – К. : Видавництво,
2012. – 26 с.
2. Лихачев Б. Т. Теория эстетического воспитания школьников / Б. Т. Лихачев.
– М., 1985. – 176с.
3. Михайличенко О. В. Музично-естетичне виховання дітей та молоді в
Україні (ретроспективно- теоретичний аспект) / О. В. Михайличенко /
68

Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – 2-ге вид., доп. і
перероб. – Суми : СДПУ, 2007. – 356 с.
4. Сухомлинський В. О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості /
Вибр.тв.: В 3-х т. – К.: Рад.школа, 1970.
5. Швай Р. Творчість, креативність та інновація як важливі поняття сучасної
педагогіки / Р. Швай. – Вісник Львів. ун-ту, серія педаг. – 2009., вип. 25. –
Ч. 2. С. 74–81.
6. Эстетическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста : учеб.
пособ. для ВУЗов / Е. А. Дубровская, Т. Г. Казакова, Н. Н. Юрина и др. /
Под ред. Е. А. Дубровской, С. А. Козловой. ̶ М.: Издательский центр
«Академия», 2002. – 256 с.

Людмила Заремба – кандидат педагогічних наук,
доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
Юлія Чміль – магістр факультету педагогічної
освіти та соціальної роботи Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки

ПІЗНАВАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ
ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТИНИ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Сучасна педагогічна наука і практика орієнтує освітян на
розвиток активної особистості, її пізнавальних та творчих здібностей;
формування у кожної дитини глибоко особистісного мотиву, стимулу
в отриманні знань. Тому навчити дитину вчитися і хотіти це робити, а
не просто забезпечувати її знаннями, – одне із важливих завдань
педагога. Починаючи вже з дошкільного віку необхідно активізувати
пізнавальну діяльність, формувати таку пізнавальну мотивацію, яка б
надавала навчанню значимий для кожної дитини смисл. Отже,
потрібно розвивати у дітей пізнавальний інтерес та сприяти
підвищенню його рівня.
Проблема розвитку пізнавального інтересу у детей завжди була
в центрі уваги багатьох педагогів и психологів. Зокрема, це питання
висвітлюється в теорії учбової діяльності та змісті ідеї особистісноорієнтованого навчання (Ю. Бабанский, В. Давидов, А. Маркова,
Д. Эльконін). Теоретичні і практичні аспекти проблеми формування і
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розвитку пізнавального інтересу були об’єктом фундаментальних
досліджень Л. Виготського.
У своїх наукових дослідженнях О. Запорожець, М. Лісіна,
О. Тихеєва, А. Усова обґрунтовували ідею, що для навчання дитини у
школі необхідно розвивати її пізнавальний інтерес ще у дошкільному
віці. На цьому акцентують увагу і сучасні науковці Л. Артемова,
А. Богуш, Л. Венгер, Т. Поніманська та інші і приділяють великої
уваги розвитку пізнавальних інтересів і на цій основі підготовці
дошкільників до навчання у школі.
Пізнавальний інтерес, як дуже складне і значиме для людини
утворення, має багато різноманітних наукових трактувань. Так,
науковці розглядають пізнавальний інтерес як процес, пов’язаний з
вибірковою спрямованістю уваги (Л. Венгер, О. Запорожець), із
спонуканням до діяльності (І. Харламов), з єдністю емоційновольових та інтелектуальних процесів, що підвищують активність
свідомості та діяльності (Л. Гордон), з активно-пізнавальним
(М. Мясищев, В. Іванов), емоційно-пізнавальним (М. Морозова)
ставленням людини до світу, з мотивованим станом пізнавального
характеру (Р. Немов, А. Петровський), із специфічним ставленням
особистості до об’єкта, викликаного усвідомленням його особистого
значення та емоційної привабливості (А. Ковальов).
У педагогіці пізнавальний інтерес розглядають як стимул, як
засіб активізації пізнавальної діяльності дитини, як інструмент, що
дозволяє педагогові робити процес навчання цікавим, виділяти в
ньому ті аспекти, що можуть збудити до себе її увагу, змушує
активізувати її мислення, хвилюватися і переживати, з захопленням
працювати над завданням.
Пізнавальний інтерес у своєму розвитку проходить декілька
стадій. Умовно розрізняють таку послідовність його розвитку:
цікавість, допитливість, власне пізнавальний інтерес, теоретичний
інтерес. І хоча ці стадії виокремлюються досить умовно, найбільш
характерні їх ознаки є загальновизнаними [4; 6].
Цікавість – це елементарна стадія вибіркового ставлення, яка
обумовлена чисто зовнішніми, часто неочікуваними обставинами, що
привертають увагу людини. Для дитини це елементарне орієнтування, пов’язане з новизною ситуації і ще не помітне прагнення до
пізнання сутності явищ, предметів, дій.
Наступна стадія розвитку інтересу – допитливість, яка
представляє собою особливий стан особистості, що характеризується
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прагненням дитини проникнути за межі побаченого. На цій стадії
спостерігаються досить сильно виражені емоції здивування, радості
пізнання, задоволення від діяльності.
Власне пізнавальний інтерес характеризується пізнавальною
активністю, пов’язаною з прагненням дитини до розв’язання
проблемного питання. В центрі уваги перебуває не готовий матеріал
навчального предмету і не сама по собі діяльність, а питання,
проблема. Тому пізнавальний інтерес сприяє проникненню
особистості у суттєві зв’язки, відношення, закономірності пізнання.
Як вища стадія розвитку, теоретичний інтерес пов’язаний
водночас із прагненням до пізнання складних теоретичних питань і
проблем конкретної науки та з використанням інструменту їх
пізнання. Це ступінь активного впливу людини на світ, на його
переробку, що безпосередньо пов’язано з світоглядом людини, з її
переконаннями у силі і можливостях науки. Цей ступінь характеризує
не тільки пізнавальний початок у структурі особистості, але й людину
як діяча, суб’єкта, особистість [1].
Особливістю пізнавального інтересу є його здатність збагачувати й активізувати процес не тільки пізнавальної, але й будь-якої
іншої діяльності людини, оскільки пізнавальний початок присутній в
кожній з них. В процесі праці людині, яка використовує предмети,
матеріали, знаряддя, способи організації, потрібне пізнання їх
властивостей, усвідомлення раціоналізаторських процесів, знання
технології того чи іншого виробництва. Будь-який вид людської
діяльності містить у собі пізнавальний початок, пошукові творчі
процеси, що сприяють перетворенню дійсності. Будь-яку діяльність
людина, сповнена пізнавальних інтересів, здійснює з великою
пристрастю, більш ефективно.
Отже, пізнавальний інтерес, як важливе утворення особистості,
виникає в процесі життєдіяльності людини, формується в соціальних
умовах її існування і не є іманентно притаманним від народження.
Інтерес виступає як найбільш енергійний активатор, стимулятор
діяльності, реальних предметних, навчальних, творчих дій та
життєдіяльності в цілому.
Постійно функціонуючий в діяльності дитини пізнавальний
інтерес в процесі взаємодії із стійкими способами поведінки все
більше зміцнюється і стає стійкою рисою особистості. Як стійка риса
особистості, пізнавальний інтерес визначає активність дитини у
навчанні, ініціативу у висуненні пізнавальних цілей. Саме він
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визначає пошуковий, творчий характер будь-якого виду пізнавальної
діяльності, сприяє формуванню здатності до творчості в самих різних
її видах. Формування цієї риси особистості є надзвичайно
сприятливим для загального розвитку дитини.
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ДО ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ВИХОВАТЕЛІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Стратегічні напрями розвитку системи освіти в Україні,
окреслені концептуальними положеннями державних документів
(«Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–
2021 роки», Закони України «Про вищу освіту», «Про дошкільну
освіту», Базовий компонент дошкільної освіти), спрямовують
заклади освіти на покращення її якості в усіх галузях. При цьому
провідний стратегічний напрям реформування вітчизняної освіти
загалом, і професійної зокрема, лежить у площині вирішення проблем
підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти.
Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження засвідчує
різноаспектність її наукового вивчення, зокрема: теоретико72

методичні засади професійно-педагогічної підготовки фахівців
дошкільної освіти розкрито у працях Л. Артемової, Є. Бєлкіної,
А. Богуш, Н. Гавриш, Н. Кічук, Л. Коваль, О. Кононенко, К. Крутій,
В. Кьона, Н. Лисенко, Н. Манжелій, Т. Науменко, В. Пабат,
Т. Поніманської, Л. Покроєвої, О. Поліщук, Р. Пріми, Н. Сайко,
Т. Танько, Х.Шапаренко та ін.; шляхи й методи оптимізації
професійної підготовки майбутніх вихователів обґрунтовували
О. Колесник, Г. Бєлєнька, Н. Левінець, Т. Кротова, О. Бурдяєва,
І. Слєпцова, Т. Танько та інші.
Аналізуючи стан досліджуваної нами проблеми у педагогічній
теорії, ми звернулись, зокрема, до наукових досліджень Н. Сайко,
яка вивчаючи проблему професійно-педагогічної підготовки
майбутніх вихователів до соціалізації дітей дошкільного віку, узагальнює: професійно-педагогічна підготовка майбутніх вихователів
до соціалізації дітей дошкільного віку – це цілісний процес, що
вміщує оволодіння професійними педагогічними знаннями й
уміннями про інтеграцію дитини у соціальне середовище,
формування у неї елементів світогляду [1, с.10-11].
Вартісним уважаємо звернення до висновків наукового
дослідження Ю. Коваленко, яка, обґрунтовуючи проблему
професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання
дітей дошкільного віку у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів
акредитації, стверджує, що концептуальною ідеєю такої підготовки є
розуміння цього процесу як специфічної цілісної системи,
спрямованої на реалізацію мети та завдань професійної підготовки як
майбутніх учителів фізичної культури, так і педагогів дошкільної
освіти. [2, с.7–14].
Заслуговує на увагу робота Н. Ковалевської, де автор
розробила й обґрунтувала критерії і показники готовності майбутніх
вихователів до взаємодії з сім’ями вихованців, виокремлюючи
відповідно: педагогічну компетентність (знання з теорії та історії
педагогіки, загальної та дошкільної психології, історії функціонування інституту домашніх вихователів, знання педагогічних технологій
та стратегій виховання й навчання; вміння організувати навчальновиховний процес в умовах сім’ї, готовність до визначення оптимального змісту, форм та методів згідно об’єктивних умов);
соціально-правову компетентність (елементарні законодавчо-правові
знання у контексті використання їх у професійній діяльності; вміння
визначати власний соціальний статус, стримано реагувати на
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психоемоційний стан членів сім’ї; усвідомлення необхідності соціалізації дитини, що виховується в умовах сім’ї); комунікативну компетентність (емпатія; вміння спілкуватися із членами родини; уміння
активізувати учасників навчального процесу), імпровізаційні уміння
(творче оволодіння технологіями індивідуального навчання та
виховання дитини у домашніх умовах; вміння імпровізувати,
використовувати спеціальні педагогічні здібності; оперативно
реагувати на незаплановані зовнішні впливи, створювати оптимальні
умови освітнього процесу, що стабілізуватимуть психоемоційний
стан дитини) [3, с.10-11].
Х. Шапаренко, акцентуючи увагу на проблемі формування
професійної компетентності майбутніх вихователів дошкільних
навчальних закладів на засадах акмеологічного підходу, відзначає, що
професійна компетентність як багатоаспектне утворення забезпечується синтезом тісно взаємопов’язаних структурних компонентів:
особистісного, змістово- процесуального, рефлексивно-оцінювального, креативного, що забезпечують у своїй взаємодії продуктивну
педагогічну діяльність і професійне акмеологічне зростання май бутнього педагога.
Під час аналізу стану дослідженості окресленої проблеми у
педагогічній теорії ми звернулись також до наукових досліджень, що
фрагментарно висвітлюють окремі аспекти формування професійної
майстерності, не розкриваючи при цьому її загалом. Насамперед,
дослідження Н. Колосової, де розглядається поняття педагогічної
підтримки дітей дошкільного віку як провідний принцип всієї
гуманістично орієнтованої системи освіти (всіх її суб’єктів), що
передбачає організацію взаємодії дорослого і дитини дошкільного
віку.
Отже, здійснений нами аналіз деяких аспектів професійної
підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів,
дозволяє зробити висновок, що означена проблема є актуальною в
сучасних умовах розвитку системи освіти. Науковці звертаються до
різних компонентів підготовки майбутніх вихователів закладів
дошкільної освіти.
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УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КРИТИЧНОГО
МИСЛЕННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ
Зміни, які відбуваються у сучасному українському освітньому
просторі вимагають оновлення форм організації навчально-виховного
процесу в закладах освіти, впровадження інноваційних технологій
навчання, як найважливішого інструмента, за допомогою якого нова
освітня парадигма може бути впроваджена до життя.
Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства
освіти і науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно
навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння
застосовувати їх у житті.
Відповідно до Державного стандарту початкової освіти вимоги
до обов’язкових результатів навчання визначаються з урахуванням
компетентнісного підходу до навчання. Наскрізним вмінням
ключових компетентностей усіх освітніх галузей початкової школи є
критичне мислення [1].
Тому доцільно з’ясувати суть феномену «критичне мислення» і
визначити умови його розвитку в учнів початкової школи.
Поняття «критичне мислення» як педагогічну категорію
використовують у науковій літературі вже близько 50 років. Утім,
його складність і багатобічність призводить до різної інтерпретації
фахівцями різних галузей науки й освіти.
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У зарубіжній і вітчизняній психолого-педагогічній думці цю
категорію у своїх наукових працях досліджували Дж. Брунер,
Л. Виготський, Д. Дьюї, Д. Клустер, А. Кроуфорд, М. Ліпман,
Д. Макінстер, С. Метьюз, Р. Пауль, Ж. Піаже, В. Саул, Д. Халперн та
інші вчені. Дослідженню даного питання приділяють значну увагу
Т. Воропай, О. Марченко, О. Пометун, С. Терно, О. Тягло,
Л. Терлецька та ін.
З точки зору філософів, критичне мислення – це вміння логічно
мислити та аргументувати.
З точки зору психології (Л.Терлецька), критичне мислення – це
таке мислення, яке має наступні характеристики:
− глибина (проникливе мислення) – вміння проникати в суть,
бачити неясне там, де іншим усе здається цілком ясним і зрозумілим;
− послідовність – уміння дотримуватися логічних правил, не
суперечити самим собі, обґрунтовувати висновки;
− самостійність – уміння ставити питання, знаходити нові
підходи до їх з’ясування;
− гнучкість – уміння змінювати спосіб розв’язання проблеми,
знаходити нові шляхи, бути вільним від шаблону;
− швидкість – уміння швидко впоратися з пізнавальними
завданнями;
− стратегічність – послідовне висування гіпотез, визначення
ознак (сканування і фокусування) під час розв’язання задач [4].
З педагогічної точки зору критичне мислення – це здатність
ставити нові питання, добирати різноманітні аргументи, приймати
незалежні, продумані рішення [3, c. 12].
До основних ознак критичного мислення належать такі вміння:
− робити логічні умовиводи;
− ухвалювати обґрунтовані рішення;
− оцінювати позитивні та негативні риси як отриманої
інформації, так і самого розумового процесу;
− бути спрямованим на результат.
У Концепції Нової української школи йдеться про те, що
критичне мислення є одним з основних завдань освітнього процесу.
Проте існує низка умов, які вчителю необхідно створити у класі
для того, щоб учні успішно залучились до процесу критичного
мислення. Для стимулювання критичного мислення учнів вчителю
необхідно:
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− виділити час та забезпечити можливості для застосування
критичного мислення;
− дозволити учням вільно розмірковувати;
− сприймати різноманітні ідеї та думки;
− сприяти активному залученню учнів до процесу навчання;
− створити для учнів сприятливу атмосферу без глузування;
− висловити віру в здатність кожного учня породжувати
критичні судження;
− цінувати критичні міркування учнів.
Навчити дітей мислити критично означає:
− навчити їх правильно ставити запитання;
− самостійно робити висновки;
− знаходити правильні рішення.
Водночас учні повинні:
− розвивати впевненість у собі і розуміння цінності власних
думок та ідей;
− брати активну участь у навчальному процесі;
− ставитися з повагою до різноманітних думок;
− бути готовими породжувати і відкидати судження.
Завдання вчителя Нової української школи – відібрати зі своїх
методичних надбань усе прогресивне і змінити, модернізувати,
трансформувати навчальний процес так, щоб забезпечити його
дослідницький, пошуковий характер. Такий підхід покладений в
основу технології розвитку критичного мислення.
Важливою характеристикою технології є те, що в ній
представлено систему роботи на двох рівнях. З одного боку,
необхідно опрацювати програмовий матеріал, зміст предмета, а з
іншого – треба вчити школярів учитися, показувати їм, у чому
полягає, як здійснюється процес набуття знань.
Технологія розвитку критичного мислення передбачає значно
більшу самостійність учнів у навчанні. Завдання вчителя вбачається
не в тому, щоб пояснювати матеріал, а в тому, щоб підготувати учнів
до сприйняття нового. Технологія пропонує детально розроблену
систему методів і прийомів, які дозволяють активізувати попередній
досвід, наявні знання учнів. В основному учні мають працювати
самостійно, обговорювати матеріал у парах, невеликих групах,
ділитись з однокласниками результатами своєї роботи. Роль вчителя у
цьому процесі залишається дуже важливою. Він мусить допомогти
учням повноцінно засвоїти матеріал, дбати про формування
77

пізнавальної самостійності, не перебирати на себе розв’язання
проблем, які неминуче з’являються в школярів у разі самостійного
опрацювання матеріалу.
Які ж переваги уроків, побудованих за технологією розвитку
критичного мислення?
По-перше, діти починають легко й вільно висловлюватись,
аналізувати, аргументувати думки; критично сприймати різну
інформацію, починають складати змістовні тести; писати гарні твори;
вивчати та засвоювати матеріал (навіть складний для розуміння)
відразу на уроці.
По-друге, знання, здобуті самостійним шляхом, є значно
глибшими та міцнішими.
По-третє, критичне мислення докорінно змінює погляди; додає
сили та впевненості. Учні перестають боятись і сумніватись,
починають творчо розкриватись і на все дивитись по-іншому:
глибше, впевненіше, оптимістичніше [2].
Технологія розвитку критичного мислення пропонує цілий
арсенал прийомів (стратегій), які умовно можна поділити на дві
групи: короткі (малі) та модальні (великі). Малі стратегії можна
використовувати на різних етапах уроку. Більше того, їх можна
використовувати в структурі традиційного уроку. Модальні стратегії
передбачають для реалізації великий проміжок часу й розраховані на
цілий урок.
Добирати їх учителю слід з огляду на мету, завдання, зміст
уроку. Крім того, слід зважати на особливості цих прийомів, адже на
певних етапах уроку вони є ефективнішими, а отже, доречнішими.
Учитель має опанувати якомога більше стратегій розвитку
критичного мислення і бути обізнаним з особливостями їх
ефективного застосування.
Враховуючи вікові психологічні особливості учнів початкової
школи, констатуємо факт, що не всі прийоми розвитку критичного
мислення можна застосовувати відразу. Варто враховувати принцип
послідовності та поступово переходити від простих до складних
технологій.
Невід’ємною складовою оновлення української школи є
створення нового освітнього середовища, що сприяло б розвитку
здібностей критичного мислення кожного учня.
Отже, застосування технології розвитку критичного мислення
створює додаткову мотивацію до навчання. Учні ефективніше
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здобувають нові знання, оскільки задовольняється їхній пізнавальний
інтерес. Навіть у доволі складних інтелектуальних завданнях вони
бачать можливості для навчання. Школярі шукають шляхи
застосування навичок критичного мислення і, як правило, охоче їх
використовують − і в класі, і в повсякденному житті.
Саме початкова ланка є фундаментом формування критичного
мислення як пріоритетного напрямку виховання особистості сучасної
молодої людини.
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КОМПЛЕКСНА ВЗАЄМОДІЯ МИСТЕЦТВ У ПРОЦЕСІ
ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ
ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
У педагогічній теорії і дошкільній практиці загальний стан
естетичного виховання, на жаль, не відповідає новітнім вимогам. Але,
в старшому дошкільному віці воно має важливе значення, оскільки є
не тільки засобом формування ставлення до дійсності, але і засобом
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морального й розумового виховання. Естетичне виховання є провідною складовою всебічного розвитку особистості. Спостерігаючи
прекрасне, людина просто не може залишатись байдужою. Під час
естетичного сприймання, зазвичай, виникають певні емоції. Тому
завдання естетичного виховання полягає саме у створенні умов, які б
в повній мірі сприяли формуванню емоційної сфери дітей. Адже
багатство емоційної сфери людини свідчить про стан її духовного
світу.
Виховуючи навички естетичного сприймання художніх творів,
без яких неможливо приступити до формування інтересу до
мистецтва, завдання вихователя – створити сприятливі умови для
цього. Спираючись на результати досліджень вчених, можна сказати,
що обов’язковою умовою повноцінного засвоєння художнього твору
є осмислення його образів та виражальних засобів. Тому формування
художньо-естетичних інтересів у дітей не може спиратись виключно
на заняттях естетичного циклу. Лише комплексний підхід до
вирішення цього питання зможе реалізувати основну мету естетичного виховання.
Для досягнення сформованості художньо-естетичних інтересів,
які б стали міцною опорою естетичного виховання особистості,
потрібно дотримання певних педагогічних умов в навчальновиховній роботі з дітьми старшого дошкільного віку. Головними
серед них є розвиток структурних компонентів цього інтересу
(інтелектуального, вольового, емоційного) та їх єдність; задоволення
первинних інтересів дитини в об’єктах мистецтва; естетична
насолода, як необхідна умова переходу художнього інтересу на новий
ступінь розвитку; розкриття головної сутності мистецтва.
Одним із шляхів формування художньо-естетичних інтересів, як
вважають сучасні науковці, може стати використання прийомів
комплексного впливу мистецтв. В педагогіці під комплексом
мистецтв розуміється поєднання різних видів мистецтва, вибране для
розв’язання певних навчально-виховних завдань. Спільним для всіх
видів мистецтва є відображення закономірностей людського буття в
художніх образах, універсальність естетичного сприйняття світу та
художнього мислення, які відрізняються лише мовними засобами.
Сучасна наука довела, що комплексна взаємодія мистецтв під
час художнього сприйняття викликає активність психічних процесів,
причиною яких є взаємодія та підсилення збуджень, що виникають у
слухових та зорових центрах головного мозку людини. Проблема
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комплексної взаємодії мистецтв знайшла своє відображення в працях
педагогів ХХ ст. П. П. Блонського, Д. Б. Кабалевського,
М. Д. Леонтовича та ін., створивши міцний фундамент художнього
виховання на цій основі сучасних вітчизняних дослідників:
О. Н. Дем’янчука, Т. І. Крижанівської, Л. М. Масол, Т. Б. Стратан,
Н. О. Терентьєвої, О. Є. Хлебнікової, Г. П. Шевченко, Б. П. Юсова та
ін. А Д. Б. Кабалевський [1, 80] розробив концепцію музичного
виховання в школі засобами комплексної взаємодії мистецтв,
концентруючи сприймання музики учнем на трьох її провідних
жанрах – “трьох китах”: пісні, марші, танці. Це дозволяє поступово
познайомити дитину на початковому етапі з простими і складними
формами мистецтва, забезпечивши зв’язок із довкіллям.
Відомий педагог та психолог П. П. Блонський пов’язував
навчання дітей мистецтву із життям суспільства, тому він
справедливо стверджував, що всі види мистецтва у щільному
взаємозв’язку повинні виховувати в дітей творче ставлення до
навколишньої дійсності.
Оперуючи в своєму дослідженні поняттям «комплексна
взаємодія мистецтв», слід зазначити, що в 20-ті роки ХХ ст. школи
використовували комплексну систему викладання. Головним її
призначенням було встановлення зв’язку між різними знаннями та
підготовкою дітей до життя, праці. Адже ідея комплексу –
встановлення та виявлення зв’язку між різними явищами є дуже
важливою та потрібною, оскільки допомагає краще зрозуміти їх суть.
Сьогодні даній проблемі присвятили свої дослідження
О. Н. Дем’янчук, Т. І. Крижанівська, Л. О. Куненко, Л. М. Масол,
Т. Б. Стратан, Н. О. Терентьєва, Г. П. Шевченко, Б. П. Юсов та ін. Всі
вони стверджують, що комплексна взаємодія мистецтв, здійснюючи
різноманітний вплив на почуття дітей, сприяє розвитку художньої
уяви, образного мислення, здатності до перенесення асоціацій з
одного твору мистецтва на інший для створення цілісного
художнього образу [2].
У дослідженні Н. О. Терентьєвої обґрунтовані принципи
побудови, змісту та методики інтегративних уроків музики як уроків
творчості, розроблені художньо-творчі завдання, форми активної
співпраці вчителя та учнів. Зокрема, взаємозв’язок творчого
сприймання творів різних видів мистецтва в єдності емоціонального
та раціонального вона розглядає як головний фактор художньоестетичного виховання дітей.
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Дослідженнями О. Н. Дем’янчука доведено, що художньоестетичний комплекс мистецтв допомагає розкрити широкі
можливості різних видів мистецтва у втілення одного художнього
образу. Використання художньо-естетичних комплексів дозволяє
розкрити сутність мистецтва і сприяє формуванню інтересів.
Л. О. Куненко розглядає комплексний підхід до організації
музично-естетичних занять як варіативно-динамічну структуру, яка
залежно від мети заняття і рівня підготовленості учнів до вивчення
певної теми може змінювати свій предметний зміст, види діяльності,
засоби і способи їх реалізації, використовуючи їх в комплексі.
Т. І. Крижанівська вважає, що методика комплексного
використання мистецтв у процесі формування художньої культури
дітей має будуватись на загальних методичних засадах, основними
складовими яких є визначення педагогічних цілей, їх реалізації у
відповідних формах роботи, використання адекватних цілям методів
та прийомів педагогічного впливу.
А, Г. П. Шевченко розглядає комплексну взаємодію мистецтв як
систематичний та цілеспрямований процес одночасного та послідовного впливу сукупності різних видів мистецтва у їх взаємовпливі на
чуттєву сферу дитячої особистості.
На думку О. Я. Ростовського, комплексна взаємодія мистецтв
являє собою використання їх творів для вирішення навчальновиховних завдань. Діти мають зрозуміти, що такі види мистецтва як
музика, література та живопис тісно пов’язані між собою, а знання
одного з них допомагає кращому розумінню інших двох видів
мистецтва.
На сучасному етапі застосування комплексної взаємодії
мистецтв на заняттях музики пов’язане з переорієнтацією навчальновиховного процесу на саму особистість дитини в плані її художньоестетичного удосконалення.
Таким чином, вивчаючи і аналізуючи праці вчених, які
займались проблемою комплексної взаємодії мистецтв, можна
зробити висновок, що зв’язок між видами мистецтва дозволяє
повніше усвідомити художній образ твору, схарактеризувати саму
постать його автора та краще зрозуміти епоху, в яку був створений
цей твір.
Отже, можна передбачити, що застосування комплексної
взаємодії мистецтв на занятті дозволить активізувати та інтенсифікувати естетичний розвиток дітей старшого дошкільного віку у
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процесі їх навчання музики і забезпечить створення необхідних
дидактичних умов для нього. Перспективи комплексного підходу до
занять з музики бачаться у розширенні масштабів його застосування,
в організації єдиної педагогічної системи формування художньоестетичних інтересів, побудованої на співпраці вихователя та дітей.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАЛЬНОГО СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ
ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ
ПРАЦІВНИКІВ
Проблема формування лідерських якостей у майбутніх фахівців
є надзвичайно актуальною і складною. А відтак її конструктивне
вирішення є одним із пріоритетних завдань професійної підготовки.
Одним із реальних шляхів розв’язання досліджуваної проблеми є
діагностика актуального стану сформованості лідерських якостей у
майбутніх фахівців і відповідно нових змісту, форм і методів їх
формування в разі необхідності.
Метою нашого дослідження є визначення реального стану
сформованості лідерських якостей у майбутніх фахівців з соціальної
роботи.
Визначення рівня сформованості лідерських якостей у
респондентів здійснювалось за допомогою таких методів, як бесіда,
спостереження,
психологічне
тестування;
для
проведення
експериментального дослідження необхідним також було визначення
критеріїв, показників і характеристика рівнів сформованості
лідерських якостей.
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Розробка критеріїв і показників здійснювалось відповідно до
встановленої структури лідерських якостей майбутніх фахівців з
соціальної роботи. Отже, критеріями сформованості лідерських
якостей визначено: мотиваційно-ціннісний, діяльнісний та емоційнорефлексивний.
Нами встановлено, що мотиваційно-ціннісний компонент
лідерських якостей характеризує комплекс важливих мотивів і
цінностей, що зумовлюють успіх та ефективність діяльності соціального працівника. Відповідно до цього показниками мотиваційно-ціннісного критерію є потреба в досягненні мети, мотивація на
досягнення успіху, в ієрархії домінуючої сфери життєдіяльності –
спрямованість на професіоналізм.
Діяльнісний компонент лідерських якостей визначено як
комплекс організаційних і комунікативних здібностей, що забезпечують здатність соціального працівника конструктивно взаємодіяти з
клієнтом, а також лідерські здібності. Відповідно показниками
діяльнісного критерію є організаційні й комунікативні здібності;
здібності прийняття конкретних рішень та встановлення цілей, що
забезпечують взаємодію з клієнтами; лідерські здібності.
Емоційно-рефлексивний
компонент
лідерських
якостей
визначено як комплекс здібностей з розпізнання та управління
власними емоціями та емоціями інших, що забезпечують здатність
соціального працівника до прояву себе як еталону. Відповідно
показниками емоційно-рефлексивного критерію ми визначаємо
здатність до розуміння власних й чужих емоцій, здатність до
управління власними й чужими емоціями.
Для встановлення рівня
розвитку визначених
показників сформованості лідерських якостей застосовувався комплекс
психодіагностичних методик: методика «Потреба в досягненні мети»
(Ю. Орлов); «Методика діагностики мотивації на досягнення успіху»
(Т. Елерса); «Опитувальник термінальних цінностей (ОТеЦ)»
(І. Сенін); методика «Комунікативні та організаторські схильності
(КОС-2)» (В. Синявський, Б.Федорішин), тест на емоційний інтелект
«ЕмІн» ( Д. Люсін); діагностика лідерських здібностей (Є. Жариков,
Є. Крушельницький) [1; 2].
Відповідно до визначених критеріїв і показників було
охарактеризовано рівні сформованості лідерських якостей майбутніх
соціальних працівників
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Експериментальне дослідження проводилось на факультеті
педагогічної освіти та соціальної роботи Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки. У дослідженні
взяли участь 58 студентів 2-4-х курсів спеціальності «Соціальна
робота» (бакалаврат), 15 магістрів (студенти 5 курсу) спеціальності
«Соціальна робота».
Одержані результати нами подано в таблиці та на діаграмі.
Таблиця 1
Розподіл респондентів за рівнем сформованості лідерських
якостей
Респонденти

Рівень сформованості лідерських
якостей

%

к-ть

Високий

15,1

11

Середній

59,3

43

Низький

25,6

19

60
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40

високий
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середній

20

низький

10
0

Рис. 1. Рівні сформованості лідерських якостей у майбутніх
соціальних працівників
Аналіз одержаних результатів свідчить про те, що майбутні
фахівці з соціальної роботи мають переважаючим середній рівень
сформованості лідерських якостей (59,3 %). Високими є показники
низького рівня сформованості лідерських якостей у студентів –
майбутніх соціальних працівників (25,6 %). І лише 11 студентів
мають високий рівень сформованості лідерських якостей ( 15,1 %).
Проведений аналіз дозволяє стверджувати про необхідність
обґрунтування й цілеспрямованого впровадження педагогічних умов
у процес професійної підготовки майбутніх фахівців з соціальної
роботи для підвищення рівня розвитку лідерських якостей у них, а
також розробки моделі цього процесу.
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ДОСЛІДНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ
ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ
В практиці професійної підготовки фахівців використовуються
системний, компетентнісний, аксіологічний, акмеологічний, синергетичний підхди. В основі системного підходу лежить положення, що
процес професійної підготовки майбутнього фахівця має здійснюватися на основі цілісності й взаємозумовленості окремих його
складових. Компетентнісний підхід передбачає, що у майбутнього
фахівця в процесі навчання у вузі мають бути сформовані не тільки
знання, уміння та навички, а й здатність успішно застосовувати їх на
практиці для розв’язку нестандартних проблем. Аксіологічний підхід
передбачає орієнтацію професійної підготовки студента на формування в нього аксіологічної культури, гуманістичного світогляду,
здатного до безперервного професійного розвитку фахівців. Синергетичний підхід характеризує особистісний розвиток майбутнього
фахівця тільки як поступовий, лінійний, безконфліктний процес, а як
процес, що супроводжується суперечностями, які зумовлюють
трансформацію ціннісних орієнтацій, самопізнавальну і самовиховну
активність. З позицій синергетики професійні рішення та дії визначаються не лише знаннями педагогічних закономірностей, сформованими вміннями і навичками, змістом і результатами аналітикосинтетичної діяльності, а й через розуміння власних психічних
процесів, аналіз особливостей власного стилю роботи, власного Я [3].
Останнім часом все більше уваги в педагогічній науці та
практиці приділяється саме компетентнісному підходу в підготовці
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майбутніх фахівців. Обґрунтуванням сутності та різних аспектів
впровадження компетентнісного підходу в підготовку фахівців з
вищою освітою займалися багато вчених: М. Є. Бершадський,
Б. С. Гершунський, Т. В. Добудько, Т. М. Десятов, Л. А. Єлагіна,
А. К. Маркова, Н. В. Нагорна, О. В. Овчарук, О. І. Пометун,
П. І. Підкасистий, С. О. Сисоєва, А. В. Хуторський та ін. Як показує
аналіз наукових джерел у кожного з науковців є власні погляди на
трактування компетентнісного підходу і єдиної думки щодо цього
сутності не сформовано, причому існують діаметрально протилежні
позиції. Узагальнюючи підходи науковців до визначення категорії
«компетентнісний підхід» можна сказати, що під ним розуміють зміст
та технології реалізації підготовки майбутнього фахівця, метою яких
є формування в нього компетенцій, які дають змогу успішно
адаптуватися до професійної діяльності, розв’язувати життєві
особистісні завдання впродовж усього життя.
Використанння компетентнісного підходу в професійній
підготовці фахівців різних галузей передбачає використання відповідної термінології. Базовими поняттями тут виступають «компетенція» та «компетентність». Як і у випадку з визначенням
компетентнісного підходу, не дивлячись на значну кількість досліджень, присвячених розкриттю сутності та співвідношення цих
категорій, не існує єдиної думки щодо них. У деяких наукових працях
вони визначаються як синоніми, а в інших чітко розмежовуються. В
цілому, говорячи про компетенції людини під ними розуміють
сформовані внутрішні характеристики особистості (знання, уміння,
навички, алгоритми дій), які дають їй змогу оперувати предметами в
рамках професійної діяльності та процесів, у яких вона бере участь.
Це визначення близьке до визначення компетенції, яке запропонував
у своїх роботах А. Хуторськой. На його думку, компетенція це
сукупність взаємопов’язаних якостей особистості (знань, умінь,
навичок, способів діяльності), що задаються по відношенню до
певного кола предметів і процесів та необхідних для якісної
продуктивної діяльності по відношенню до них» [4].
Узагальнюючи наукові підходи до трактування поняття
«компетентність» бачимо, що воно включає в себе знання, уміння та
навички, на основі яких у людини формується здатність до
самореалізації в професійній діяльності, спроможність адекватно
діяти у відповідних ситуаціях, беручи на себе відповідальність за
власну діяльність. На цій основі можемо подати таке визначення
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категорії «компетентність»: це здатність особистості на основі
засвоєних на високому рівні знань, сформованих умінь та навичок
здійснювати професійну діяльність, розв’язувати нестандартні
практичні задачі, адекватно діяти у відповідних ситуаціях, беручи на
себе відповідальність за власну діяльність, що сприяє її самореалізації.
Таким чином потрібно зазначити, що поняття «компетенція» і
«компетентність» трактуються сучасними науковцями значно ширше
і не зводяться лише до понять знання, вміння та навички. Коли
говорять про компетенцію та компетентність особистості, то поряд з
наявними у неї предметними знаннями, вміннями та навичками також
мають на увазі її мотивацію, ціннісні орієнтації, здатність долати
стереотипи, відчувати проблеми, проявляти гнучкість мислення,
самостійність та вольові якості.
Поряд з такими базовими категоріями, як компетентність та
компетенції, які лежать в основі компетентнісного підходу в
підготовці фахівця в системі вищої освіти, велике значення для нас у
процесі роботи над темою магістерського дослідження має така
категорія як «дослідницька компетентність». Як показав аналіз
наукової літератури вивченням сутності даної категорії займалося
багато вчених (М. Архипова, В. Введенський, Т. Воронова,
М. Головань, Є. Зеєр, О. Земка, В. Кулешова, О. Макаренко,
О. Мартиненко, О. Микитюк, А. Хуторський, М. Чошанова,
В. Яценко та ін.). причому науковці розглядають це поняття з позицій
системного, психолого-операційного, процесуально-технологічного,
функціонально-діяльнісного та компетентісного підходів. Узгальнюючи ці підходи, ми схиляємося до визначення тих вчених, які
вважають, що «дослідницька компетентність» є інтегральною
характеристикою особистості фахівця, вираженням його готовності і
здатності самостійно освоювати і здобувати нові знання в результаті
перенесення смислового контексту діяльності від функціонального до
перетворювального, на базі наявних знань, умінь, навичок та способів
діяльності [2].
У своєму дослідженні Н. Г. Батечко пропонує таке визначення:
«дослідницька компетентність це цілісна, інтегративна властивість
особистості, що поєднує в собі знання, уміння, науковий досвід,
особистісні цінності та якості (креативність, творче мислення, уяву,
спостережливість) дослідника й виявляється в готовності ефективно
здійснювати власну дослідницьку діяльність і здатності організувати
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продуктивну науково-дослідну роботу студентів» [1]. Ми підтримуємо саме такий підхід до визначення сутності даної категорії, адже,
як зазначає ця вчена, дослідницькій компетентності «… притаманні
поліфункціональність, універсальність та багатовимірність, що
виявляється в єдності особистісно-розвивальної, науково-методологічної, ціннісно-смислової функцій, інтеграції мотиваційно-ціннісного, гностичного, практично-діяльнісного, особистісно-рефлексивного компонентів, сформованість яких дозволяє ефективно здійнювати дослідницьку діяльність у різних сферах і власної професійнопедагогічної діяльності, і в процесі організації науково-дослідної
роботи студентів. Процес формування дослідницької компетентності
майбутніх фахівців забезпечує зміщення („зсув”) смислового
контексту майбутньої професійної діяльності з функціонально-репродуктивного на перетворювально-творчий. При цьому створюються
умови, за яких студенти оволодівають дослідницькою діяльністю як
універсальним інструментом освоєння педагогічної дійсності, у них
формується дослідницький тип педагогічного мислення, розвивається
дослідницький потенціал як внутрішній ресурс особистості, що
забезпечує формування дослідницької компетентності як здатності
ефективно розв’язувати дослідницькі завдання, здійснювати
науковий пошук, ефективно організовувати власну науково-дослідницьку роботу. Дослідницька компетентність сприяє розширенню
простору вільного вибору творчих видів діяльності в процесі
навчання, уможливлює урізноманітнення форм навчально- та науково-дослідної діяльності, сприяє розвитку здатності до самовираження,
саморозвитку» [1].
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО
ВЧИТЕЛЯ
Компетентнісна парадигма вищої освіти, зростаючі тенденції
стосовно підвищення рівня якості професійної діяльності майбутніми
фахівцями освітньої галузі зобов’язують вищу школу вносити значні
корективи у процес підготовки. Це зумовлює перехід вищої школи від
передачі студентам знань у готовому вигляді до управління їхньою
самостійною діяльністю та формування у них досвіду творчого
самовиявлення, потреби у зміні педагогічних позицій та підходів до
навчання у рамках педагогічного процесу вищої школи. Основними
характеристиками майбутнього вчителя мають стати професіоналізм,
самоорганізація, компетентність, креативність, суспільний інтерес до
компетентісного підходу. Тому, нова парадигма вищої освіти, як
вагомого елементу Болонського процесу, передбачає створення нового
освітнього простору, який буде забезпечувати ґрунтовну підготовку
майбутніх фахівців до професійної та науково-дослідницької
діяльності[1]. А оскільки від професійного рівня педагога залежить
соціально-економічний, культурний і духовний розвиток соціуму, де
провідним показником готовності до професійної діяльності є
професійна компетентність, її формуванню приділяють значну увагу
сучасні науково-педагогічні дослідження.
Метою нашої статті є теоретичний аналіз змісту поняття
професійної компетентності та висвітлення умов формування
професійної компетентності майбутнього вчителя у процесі фахової
підготовки.
Вирішення проблеми якісної професійної підготовки майбутніх
вчителів стає можливим при врахуванні ключових позицій та
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методичних засад компетентнісного підходу в освіті. Так, дослідженню проблеми педагогічної професійної компетентності присвячені
наукові напрацювання таких вчених, як І. Зимня, Н. Кузьміна,
Дж.Рамен, А. Хуторська та ін., котрі зазначають, що в психологопедагогічній теорії та практиці відсутня методологічна цілісність у
розвязанні проблеми змісту й якості компетентностей педагога, що
обґрунтовується наявністю різних підходів до розуміння самого
поняття «компетентність».
За визначенням С. Тришиної і
А. Хуторського компетентність – це володіння суб’єктом відповідною
компетенцією, що включає його особистісне ставлення до неї та
предмета діяльності. Звідси, у самому означенні компетентності
вбачається вже особистісна якість, що сформувалась, або ж
сукупність якостей фахівця та мінімально необхідний досвід
діяльності в вказаній сфері [2]. Л. Степашкіна визначає компетентність як інтегральний показник якостей особистості. Науковець
констатує, що важливим компонентом є не сума здобутих знань та
умінь, а вміння фахівця мобілізувати у конкретній ситуації отримані
знання та досвід [3, 129].
В аналізованих джерелах компетентність розуміється як
володіння певними знаннями, навичками, життєвим досвідом. Тому
ми вважаємо, що найважливішою характеристикою фахівця, який має
бути готовим до виконання професійної діяльності, є професійна
компетентність, яка є похідною від системи ключових, загальних і
спеціальних компетенцій, що є сукупністю професійно-значимих
властивостей, особистісного досвіду котрі і забезпечують успішну
реалізацію педагогічної діяльності.
У педагогічній науці поняття «професійна компетентність»
розглядається як сукупність знань і вмінь, що визначають
результативність праці; як комбінація особистісних якостей та
властивостей; як комплекс знань і професійно значущих особистих
якостей; як єдність теоретичної та практичної готовності до праці та
ін. [5].
Таким чином, конструктивним є твердження, що компетентність
фахівця є набутою та присвоєною, відрефлексованою ним під час
професійної діяльності системою соціально-значущих і особистіснозначущих компетенцій, а професійна компетентність є однією зі
складових педагогічної майстерності викладача поряд зі здатністю дo
саморoзвитку та самореалізації. Розвиток професійної компетентності
– це розвиток творчої індивідуальності особистості, фopмування у неї
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позитивного розуміння й адекватного сприйняття педагогічних
інновацій, розвинених здібностей адаптуватися до змінюючого
педагогічного середовища. Рівень професійної компетентності
досягається завдяки розвитку особистості в системі професійної
освіти. Фoрмування професійної компетентності майбутнього
спеціаліста здійснюється через зміст освіти, яка включає в себе не
тільки перелік навчальних прeдметів, а й професійні навички та
вміння, що формуються в процесі оволодіння предметом, а також
засобами активної дієвої пoзиції студента у сoціальному, політичнoму
та культурнoму житті[4].
Підготовка компетентного фахівця, що відповідає вимогам
сьогодення, неможлива без вироблення на науковій основі відповідної
системи навчання. Так, основними умовами розвитку професійної
компетентності студентів є:
• забезпечення організаційно-управлінських засад педагогічного
процесу (навчальний план, семестрові графіки, складання розкладу,
вироблення критеріїв рівня компетентності, матеріально-технічне
оснащення освітнього процесу);
• розроблення навчально-методичних засобів (добір змісту
занять, інтеграція різних курсів, виділення провідних ідей);
• запровадження технологічних систем (контрольно-оціночні,
організація активних форм навчання, визначення груп умінь, що
входять до компетентності, використання інноваційних технологій);
• обґрунтування психолого-педагогічних засад (здійснення
діагностики розвитку студентів, система стимулювання мотивації
навчання, визначення критеріїв компетентності, рефлексивно-оцінний
етап кожного заняття, включення студентів у співуправління
процесом навчання) [1].
Таким чином, успішність формування професійної компетентності майбутнього вчителя може бути розкрита через педагогічні
вміння, яких він набуває, і які поетапно розкриваються через
сукупність послідовно розвивальних дій, заснованих на теоретичних
знаннях і спрямованих на розв’язання практичних педагогічних
завдань. Ці вміння формуються через систему злагоджених умов
розвитку професійної компетентності, котрі створюються та
встановлюються у процесі навчання студента.
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА
ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Перші десятиліття ХХІ століття характеризуються розвитком
нових інформаційно-комунікаційних технологій, що обумовлює
перетворення соціальної реальності та призводить до значних
суспільних трансформацій. Особливого значення в інтенсивному
нагромадженні інформації та її активному поширенні набуває
Інтернет-мережа, яка стає одним із провідних засобів соціалізації
людей різного віку, в тому числі й підлітків. Нові інформаційні
технології збільшують можливості підлітків у пошуку навчальнопізнавальної інформації, культурного самовдосконалення, спілкування, обговорення своїх проблем тощо. Сьогодні Інтернет-мережа
стає для них тим соціалізаційним простором, у якому вони
задовольняють потреби самостійності, самореалізації, розширення
соціальних контактів. Разом із багатьма перевагами Інтернет-мережа
містить і значну кількість ризиків, із якими стикаються підлітки під
час своєї діяльності у віртуальному просторі; вона може спричиняти
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негативні наслідки для користувачів, містити загрози їхньому
психосоціальному здоров’ю, сприяти появі у них Інтернетзалежності.
У філософській, педагогічній, психологічній та соціологічній
літературі Інтернет-мережа розглядається як соціальне явище
(С. Михайлов), фактор формування інформаційного суспільства
(О. Путилова), субкультура віртуального простору (І. Смірнова), засіб
масової комунікації (О. Шеремет), спосіб організації діяльності
молоді (Л. Жук). У наукових напрацюваннях вітчизняних та
зарубіжних науковців розглядаються питання поведінки та діяльності
підлітків в умовах Інтернет-спільнот (І. Василенко, Р. Гумінський,
В. Кулакова, І. Остапенко, В. Фатурова); психологічних особливостей
Інтернет-залежних підлітків (Т. Наумова, В. Посохова); впливу
Інтернет-середовища
на
індивідуально-психологічні
якості
користувачів (І. Романов) та формування їхньої поведінки
(А. Жичкіна, Д. Матвієнко, М. Раянов, М. Снітко, І. Шевченко);
профілактики адиктивної поведінки підлітків в Інтернет-мережі
(Т. Вакулич, Н. Сергєєва).
За результатами дослідження 2015 року в рамках міжнародного
проекту «Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та
інших наркотичних речовин – ESPAD», виявлено, що кожен третій
старшокласник проводить більше чотирьох годин в мережі в робочий
день; у 9,9 % респондентів виявлена сильна інтернет-залежність, а у
81 % (!) помірна інтернет-залежність, виходячи з таких показників, як
кількість проведеного часу в Інтернеті, мотиви проведення часу в
Інтернеті, ставлення до соціальних мереж, комп’ютерних ігор,
інтернет-серфінгу [1, с.77].
Дослідники Ц. Короленко та Н. Дмитрієва запропонували
класифікацію основних типів інтернет-залежності: 1) нав’язливий
веб-серфінг (інформаційне перевантаження) – нескінченні, безладні
подорожі всесвітньою павутиною, хаотичний пошук різноманітної
інформації схожий на телеманію і перемикання каналів телевізора –
людина «забиває» мозок непотрібними відомостями, щоб
відсторонитись від проблем звичайного життя; 2) пристрасть до
віртуального спілкування і віртуальних знайомств – великі об’єми
листування, постійна участь у чатах, веб-форумах, надмірність
знайомих і друзів в мережі. Залежність від соціальних мереж це – бич
інтровертів, самотніх і закомплексованих людей. Спілкування в
кіберпросторі створює ілюзію дружби, сім’ї, дозволяє людині
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зобразити себе ким завгодно – молодою, красивою, багатою і т. ін.
Цілком зрозуміло, що соціальні мережі досить швидко стають
цікавіші за реальне життя; 3) геймоманія, залежність від комп’ютерних ігор – найнебезпечніша, особливо для підлітків і молодих людей.
Неодноразово азартні гравці закінчували життя самогубством через
програш, засиджувалися до інфаркту або виснаження перед екраном,
вбивали в реальному житті віртуального супротивника; 4) ігроманія з
елементами реальності – залежність від інтернет-казино, аукціонів,
бірж і азартних ігор, звичайно, суміщена з нав’язливим бажанням
збагатитися. Сюди належить і шопоманія – залежність від
неконтрольованих покупок онлайн; 5) пристрасть до переглядання
фільмів через Інтернет; 6) кіберсексуальна залежність – нав’язливе
бажання відвідувати порносайти і займатися кіберсексом.
Порнозапити дотепер лідирують в пошукачах, 70 % дорослих
чоловіків і 38 % жінок час від часу проглядають сторінки
непристойного змісту. Живій людині складно конкурувати зі
збоченими фантазіями; 7) СМС-залежність, вона ж залежність від
чатів і месенджерів. Це потреба в обміні моментальними
повідомленнями, що створює відчуття безпеки, потрібності, що
вгамовує тривожність [2, с. 95].
Вчена В. Посохова, досліджуючи життєві перспективи інтернетзалежної молоді, дійшла висновку, що в схильних до інтернет-адикції
молодих людей спостерігається відсутність тенденції щодо
пристосованості до реального життя, самостійності, відповідальності.
Через надмірну захопленість мережею особистість втрачає контроль
над процесами, що відбуваються; у неї виникає так зване розмивання
кордонів віртуального й реального світів. Окрім того, спостерігається
тенденція до ігнорування таких сфер людського життя, як інтимноособистісні стосунки та професійна спрямованість [3,c.156].
На думку вітчизняного науковця М. Снітко, в міжнародній
практиці формування безпечної поведінки підлітків в Інтернетмережі переважно здійснюється шляхом координації роботи вебсайтів та їх змістового наповнення, створення єдиної мережі «гарячих
ліній», боротьби з незаконним контентом та спамом, інформування
користувачів Інтернет-мережі про особливості діяльності та ризики в
Інтернет-мережі, надання допомоги підліткам та їх батькам у
випадках потрапляння у ризики в Інтернет-мережі [4, с.14].
Подолати залежність без сторонньої допомоги дуже важко, саме
тому необхідною є її профілактика. Для мінімізації негативного
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впливу Інтернету для старшокласників, а саме учнів ВолодимирВолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, у процесі
виконання магістерського дослідження ми розробили та апробувати
тренінг «Інтернет-залежність як актуальна проблема сучасності».
Тренінг розрахований на 16 годин, які, в свою чергу, поділені на
4 модулі за такими темами: «Безмежний простір Інтернету»;
«Подолання Інтернет-залежності»; «Профілактика адиктивної
поведінки»; «Безпека в Інтернеті». Основною метою цього тренінгу є
розширення й поглиблення знань про безпечний Інтернет,
формування у старшокласників стійкої мотивації до безпечної
поведінки в Інтернет-мережі. Цей цикл тренінгових занять був нами
успішно апробований у цьому ЗЗСО. Учасниками зустрічей стали
27 учнів 10 класу.
Для моніторингу ефективності на початку і наприкінці циклу
тренінгових занять учасникам були запропоновані ідентичні анкети.
Завдяки цьому ми мали змогу перевірити які знання, уміння та
навички були ними здобуті, а також простежити динаміку зміни
світоглядної позиції учнів цього ЗЗСО.
У нашій вхідній та вихідній анкетах ми задали учасникам
питання, що вони розуміють під поняттям «Інтернет-залежність».
Напочатках велика кількість учнів (75 %) відповіли, що не знають,
значно менша (15 %) вважали, що це залежність від соціальних
мереж, а всі інші (10 %), що це залежність від онлайн-ігор. Відповіді
на це ж питання у вихідній анкеті були іншого характеру. Більшість
сказали, що це психічний розлад (57 %); також певна кількість
респондентів (24 %) вважають, що це нав’язливе бажання зайти в
Інтернет, інші (17 %) вказали, що це хвороблива нездатність вийти з
Інтернету. Порівнюючи результати обох опитувань, можемо
прослідкувати як кардинально змінились відповіді учнів після
проходження тренінгу.
Досліджуючи інший аспект нашого магістерської роботи, ми
попросили респондентів дати відповідь на відкрите запитання «Хто,
на вашу думку, може допомогти подолати Інтернет-залежність?».
Напочатках старшокласники вважали, що в першу чергу допомогти
можуть друзі (72 %), також батьки (15 %) та і вчителі (13 %). Після
проходження тренінгу десятикласники з’ясували для себе, що в
особливих важких випадках, не може впоратись ні друг, ні батьки, що
потрібно звертатись по допомогу до кваліфікованих фахівців, інакше
наслідки можуть бути серйознішими. Отже, результати анкетного
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опитування розташувалися таким чином: шкільний практичний
психолог – 49 %, друзі – 24 %, батьки – 12 %, вчителі – 5 %.
В ході впровадження розробленої тренінгової програми ми
змогли поінформувати учнів ЗЗСО про поняття Інтернет-залежності,
сприяти розширенню та накопиченню знань про культуру безпечної
поведінки в мережі. Розроблений нами цикл тренінгових занять може
в подальшому впроваджуватися в усіх закладах загально середньої
освіти в якості методичної допомоги соціальним педагогам та
практичним психологам.
Джерела та література
1. Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які
навчаються: поширення й тенденції в Україні : За результатами дослідження
2015 року в рамках міжнародного проекту «Європейське опитування учнів
щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин – ESPAD» /
О. М. Балакірєва (кер. авт. кол). – К. : Фоліан, 2015. – 200 с.
2. Короленко Ц. П. Социодинамическая психиатрия / Ц. П. Короленко,
Н. В. Дмитриева. – М.: Академический проект, 2000. – 460 с.
3. Посохова В. Особливості життєвого планування інтернет-залежної молоді /
В. Посохова // Психологічні перспективи. – 2004.– Вип. 6. – С. 150-157.
4. Снітко М. А. Формування безпечної поведінки підлітків в Інтернет-мережі :
метод. посіб. / М. А. Снітко – К. : ОБНОВА, 2011. – 96 с.

Діна Корчун – магістрант Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки
Науковий керівник – доктор педагогічних наук,
професор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Олександр Семенов

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ТВОРЧІСТЬ» В ІСТОРИЧНІЙ
РЕТРОСПЕКТИВІ
Передусім відзначимо, що творчість традиційно розглядається
як діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно-технологічні,
управлінські чи інші інновації тощо). Необхідними компонентами
творчості є фантазія, уява, психічологічний зміст якої міститься у
створенні образу кінцевого продукту (результату творчості).
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Творчість може розглядатися у двох аспектах: психологічному
й філософському. Психологія творчості досліджує процес, психологічний «механізм» протікання акту творчості як суб’єктивного акту
індивіда. Філософія розглядає питання про сутність творчості як
однієї з традиційних проблем людства, що по-різному ставилося в
різні історичні епохи, усвідомлення і вирішення якої своїм корінням сягає в епоху Античності. Її виникнення пов’язане з увагою до
усвідомлення загальних проблем буття людини, походження світу,
свідомості, пізнання тощо. Важливо, що вже в епоху Античності
піфагорійці наголошували, що творчість очищає людину.
Для багатьох філософів Стародавнього світу поняття «творчий дар», «геніальність» і «безумство» мали однакове значення.
Наявність у людини творчих здібностей оцінювалась як його
геніальність, що має неземне походження.
Одним із перших виділяє поняття творчості давньогрецький
філософ Платон і ця дефініція згідно з його поглядами
має
універсальний характер. Так, у діалозі «Бенкет» подається таке
визначення творчості: «Усякий перехід з небуття в буття – це
творчість, і, отже, створення будь-яких творів мистецтва й ремесла
можна назвати творчістю, а всіх творців – їхніми творцями».
Фундаментальні зміни прийшли з початком християнської
епохи, з концепцією створення (лат. creatio) Богом світу з нічого.
«Creatio» мало інше значення ніж «facere» («робити»), це творення
розглядалося як вольовий акт і вже не використовувалося по
відношенню до людської діяльності.
В епоху Ренесансу навпаки, просякнута вірою у безмежні творчі
можливості людини, поступово «творчість» все більше усвідомлюється насамперед як художня творчість, виникає інтерес до постаті
художника і самого акту творчості, все виразніше виступає і
тенденція розглядати історію як продукт людської творчості.
Польський поет Мачей Казімєж Сарбевський почав використовувати
це слово щодо поезії. Проте тривалий час таке розуміння творчості
наражалося на критику через тлумачення терміна як акту творення з
нічого.
В епоху Просвітництва творчість пов’язується із здатністю
людини до уявлення і розглядалася. Англійські емпіристи (Ф. Бекон,
Т. Гоббс, Дж. Локк, Д. Юм) трактували творчість як певну
комбінацію вже існуючих елементів, творчість таким чином була
близька винахідництву. Завершена концепція творчості у 18 століття
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створюється І. Кантом, що спеціально аналізує творчу діяльність у
вченні про продуктивну здатність уяви, що виступає як сполучна
ланка між розумом і почуттєвим досвідом. Вчення Канта було
продовжено Шеллінгом, який розглядав творчу здібність в єдності
свідомої й несвідомої діяльності людини. Погляд на художника як на
генія, що творять з натхнення досяг своєї кульмінації в
епоху Романтизму, творчість художника і філософа вважалася вищою
формою людської життєдіяльності, в якому людина стикається з
«абсолютом».
В ідеалістичній філософії кінця ХІХ–ХХ століть творчість
розглядається переважно у протилежності механічно-технічній
діяльності. При цьому, якщо філософія життя протиставляє технічному раціоналізму творчий природний початок, то екзистенціалізм підкреслює духовно-особистісну природу Творця. У філософії
життя
найбільш
розгорнута
концепція
творчості
дана
А. Бергсоном («Творча еволюція», 1907): творчість як безперервне
народження нового становить сутність життя. Уся дійсність
розглядається філософом як «безперервний ріст і нескінченна
творчість». Найадекватнішою формою існування вважають творчість
і екзистенціалісти. М. Бердяєв («зміст творчості», 1916) розглядає
творчість як «діло богоподібної свободи людини, розкриття в ньому
образу Творця».
Одним із перших до проблеми творчості в українській
філософії звернувся Г. Сковорода, провідна ідея вчення якого
полягає у проповіді набуття людиною містичного стану «обожнення» через внутрішнє «перетворення» її «серця» [1, с. 507]. Аналізуючи основні праці Г. Сковороди, можна дійти висновку, що він
розуміє творчість як містично-споглядальну інтуїцію. У цьому
процесі людині допомагає розкриття символів Святого письма.
У ХІХ – на початку ХХ століття в українській філософії
здійснювалися спроби дослідити феномен «творчість» у різних
вимірах (М. Грот, С. Гогоцький, О. Гіляров, П. Лодій, І. Рижський,
І. Шад, О. Новицький, П. Юркевич та ін.).
Аналіз праць українських філософів дозволяє констатувати,
що в українському менталітеті сформувалися самобутні світоглядні орієнтири щодо розуміння феномена «творчість». Серед них
чільне місце посідає звернення до внутрішнього світу людини, її
духовності. Розвиток уявлень про сутність творчості в український філософії здійснювався у загальному руслі Європейської
філософської думки. Натомість на відміну від європейського
раціоналізму з його неприйняттям релігійно-сакрального тлумачення творчості, українські традиції спираються на ідею цілісності
99

людини, активність якої спрямована не тільки на творення речей
зовнішнього світу, але й на розбудову і саморозвиток самої себе,
на мобілізацію внутрішніх потенційних (насамперед духовних)
можливостей у творчій діяльності [2, с. 7].
Філософський підхід сучасних учених щодо проблеми творчості представлено у працях Г. Батіщева, Н. Грищенко, В. Кременя
та ін. Так, на думку В. Кременя, «творчість» є поліфункціональним
поняттям, що характеризує різні форми взаємовідносин особистості із собою, іншими людьми та суспільством. Ці форми
численні та різноманітні, тому і незліченними є відтінки творчості:
вона виступає як психологічна категорія, оскільки відображає
індивідуальні, універсальні, неповторні особливості людини, а
також як категорія культурологічна та соціально-історична, в якій
розкривається вся складність життєдіяльності суспільства та
цивілізаційного досвіду людства. Також творчість неодмінно
виступає як онтологічна й естетична категорія [3, с. 7–8].
Отже, проведений аналіз засвідчує різні думки про природу
творчості, різні трактування означеного феномена в контексті
філософського підходу в історичній ретроспективі.
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РЕАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ФУНКЦІЙ
В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕУ У ВУЗІ
Навчальний процес – основа функціонування вищого
навчального закладу. Саме він забезпечує місію вузу, яка полягає в
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підготовці висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців
для різних галузей економіки і соціальної сфери. Реалізація місії
значною мірою залежить від якості навчального процесу, який
неможливий без управління. Проблеми управління вузом загалом та
педагогічним процесом зокрема достатньо висвітлені у наукових
публікаціях. Зокрема Вернидуб Р. М., Крамаренко А. М., Петруня М. Я., Рожнова Р. Є., Хриков Є. М, Чорний Г. М, Якубовський О. П. і багато інших у своїх дослідженнях приділяють увагу як
загально теоретичним, так і прикладним дослідженням управління
вузом і навчальним процесом. Розглядаються різні аспекти
управління – структурно-функціональний, процесний, реалізації
інноваційних підходів до управління тощо. Однак постійна зміна
зовнішнього середовища вузу, нові вимоги до якості перебігу
внутрішніх процесів, багаторівневість управління і участь у ньому не
тільки адміністрації, а й викладача зумовлюють необхідність нових
наукових досліджень та практичних рекомендацій з проблем
управління навчальним процесом.
Сам процес управління є послідовною реалізацією управліньських функцій на усіх рівнях управління вузом. До основних функцій
управління належать: цілепокладання – визначення стратегічної,
тактичної та оперативних цілей; планування – визначення засобів і
заходів, які будуть сприяти поставленій меті, виконавців та термінів;
організації – забезпечення діяльності усіх учасників навчального
процесу на основі принципу оптимізації, виконання планів із
дотриманням визначених термінів, використання ресурсів; мотивація
– спонукання педагогів та студентів до активної і продуктивної
діяльності в залежності від суб’єкт – об’єктного статусу; контроль –
засіб отримання актуальної, об’єктивної, повної інформації про
перебіг навчального процесу на усіх рівнях і етапах, що дозволяє
своєчасно виявити відхилення від наміченої мети, встановити
причини і усунути їх, або відкоректувати мету; корекція – результат
аналізу отриманої інформації, спрямована на усунення прорахунків,
неточностей і т.п., допущених при цілепокладанні, плануванні,
організації, контролі; педагогічний аналіз – присутній у всіх функціях
управління навчальним процесом і базується на інформації про
ресурси, потенціал, зовнішні впливи і внутрішні особливості вузу та
навчального процесу у ньому. У процесі управління також є два
елементи, які часто називають зв’язуючими процесами – це аналіз та
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комунікації (шляхи, які забезпечують обмін інформацією). Вони
роблять процес управління цілісним і циклічним.
Управління буде якісним тільки тоді, коли на усіх рівнях і
ланках здійснюється повний цикл – реалізуються усі функції. Якість
управління визначається ступенем досягнення поставлених цілей.
Можна констатувати, що загальні цілі навчального процесу загалом
досягаються. Це підтверджують результати державної підсумкової
атестації. Однак, очевидною є необхідність покращання не тільки
якості знань, умінь, навичок, а й компетенцій фахівців, їх готовності
до практичної діяльності у певній сфері. Одним із елементів
вирішення цієї проблеми є удосконалення управління навчальним
процесом.
Аналіз практики управління вищими навчальними закладами
показав, що процес управління не завжди цілісний і його учасники
недооцінюють необхідність послідовної реалізації управлінських
функцій на усіх рівнях. Це зокрема зумовлено тим, що більшість
керівників вузів та їх структурних підрозділів не мають управлінської
підготовки, тому не зовсім знають і розуміють значення основних
положень освітнього менеджменту. Найчастіше зустрічаються
випадки, коли вищий рівень (ректорат та структурні підрозділи, які
забезпечують організаційну і навчально-допоміжну функції) часто
зосереджує у своїх руках функції контролю та координації діяльності
нижчестоящих рівнів. Контроль часто виступає як засіб впливу на
підлеглих, а не як джерело отримання найрізноманітнішої інформації
про перебіг навчального процесу, що призводить не тільки до порушення самого процесу управління, а й позбавляє можливості
своєчасно реагувати на проблеми, які виникають у плані роботи з
професорсько-викладацьким персоналом, стимулювання до використання новітніх педагогічних технологій, оновлення матеріальнотехнічної, інформаційної та навчально-методичної бази тощо.
Координація діяльності зовні справляє враження ефективної, але
насправді простежуються часто неефективні, а то й відсутні взаємодії
на рівні структурних підрозділів, відбуваються збої в обміні
інформацією, недостатньо чіткі і однозначні вимоги до учасників
навчального процесу на усіх рівнях.
На середньому рівні (деканати, кафедри) в основному
реалізуються функції планування, організації, координації, контролю.
Тут не завжди розуміють, що цілі, які ставляться на цьому рівні є
етапами досягнення стратегічних цілей, вони повинні їм відповідати і
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бути реальними та реалізуватися через навчальні плани і програми,
графіки навчального процесу. Недостатньо реалізується мотивація як
функція управління. Вона повинна бути не стільки матеріальна,
скільки моральна і можливості для цього є на усіх рівнях управління.
Аналіз здійснюється, але він часто формальний, а не має
педагогічного спрямування, оскільки не завжди встановлює причинно
наслідкові зв’язки результатів з позицій педагогічної діяльності і
врахування психолого-педагогічних особливостей навчального
процесу.
Низовий рівень, тобто безпосереднє управління процесом
навчання здійснює кожен викладач. Саме він найчастіше не розуміє,
що безпосередньо керує не тільки процесом взаємодії із студентами, а
й ставить конкретні цілі, планує їх досягнення, організує свою
діяльність і студентів, мотивує їх активність, контролює досягнення і
сам процес навчання, який спрямований на здобуття знань, умінь,
навичок та професійних компетенцій. На жаль часто викладачі
недостатньо приділяють увагу педагогічному аналізу, який повинен
виявити причини успіхів, досягнень і недоліків, має стати основою
для удосконалення методики викладання, запровадження нових
технологій, активізації студентів, мотивації їх не просто до
отримання диплому, а якісної освіти.
Як показує практика педагогічної діяльності, саме управлінькому аспекту діяльності викладача вузу необхідно приділяти більше
уваги, як у плані наукових досліджень, так і, наприклад, при вивченні
методики викладання дисциплін у магістратурі важливо реалізувати
управлінський підхід.
На наш погляд, удосконалення управління навчальним процесом
у вузі можливе за умови розуміння і реалізації основних положень
освітнього менеджменту, дотримання на усіх рівнях управління його
основних принципів і бажано професійної підготовки управлінських
кадрів для вищої школи на рівні магістратури з освітнього
менеджменту.
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РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Підготовка
висококваліфікованих
конкурентоспроможних
фахівців значною мірою залежить від організації та якості навчального
процесу у вузі. Одним із найважливіших елементів цього процесу, є
ресурсне забезпечення. Досягнення цілей навчального процесу
можливе за умови ефективного управління ним, яке включає
забезпечення і раціональне використання необхідних ресурсів, як у
кількісних, так і якісних вимірах. Проблему ресурсів найчастіше
пов’язують із виробничими процесами, бо вони там найчастіше мають
матеріальне чи фінансове вираження і є очевидними. Однак, без
ресурсів не можлива будь-яка діяльність, в тому числі і навчальна та
трудова.
Про розуміння значення ресурсів в педагогічному процесі свідчать
ряд наукових публікацій, зокрема І. С. Бобко вивчає систему ресурсів у
вузі як фактор його розвитку, А. М. Загорій розглядає управління
системою ресурсів вищого навчального закладу, В. Я. Заруба аналізує
структуру ресурсів вищого навчального закладу тощо. Значна частина
публікацій присвячена електронному та інформаційному забезпеченню
педагогічного процесу у тому числі у 2017 році у м. Біла Церква
проведена міжнародна науково-практична конференція, присвячена
удосконаленню інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в
умовах євроінтеграції. Названі дослідження свідчать про багатоаспектність проблеми. Разом з тим, розвиток науки,освіти, технологій,
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нових технічних і технологічних можливостей спонукає до аналізу і
зміни акцентів використання ресурсів у педагогічному процесі.
Ресурси (з французької ressource – допоміжний засіб) – все, що
використовується для досягнення поставлених цілей. Це поняття
найчастіше використовується стосовно виробничої та економічної
сфер, однак і до соціальних процесів воно має безпосереднє
відношення. Економісти вважають, що ресурс – це кількісно
вимірювана можливість здійснення якоїсь діяльності. Однак, не всі
ресурси, які використовуються у навчальному процесі мають кількісне
вираження. Тому окремі дослідники розглядають соціальнопедагогічний потенціал вузу як ресурс.
Аналіз діяльності сучасних вищих навчальних закладів показав,
що зміна соціально економічних умов, розвиток педагогічних
технологій, впровадження нових підходів в управління навчальним
процесом вимагають більше уваги ресурсному забезпеченню педагогічного процесу. Традиційно основними ресурсами для забезпечення
якості навчального процесу вважались: матеріально-технічна база вузу
загалом та певної спеціальності зокрема, професорсько викладацький
персонал, науково-методичне та інформаційне забезпечення. В умовах
інформаційного суспільства традиційні ресурси не втратили
актуальності, однак з’явились нові, такі як цифрові та педагогічні
технології, інформаційні системи, зокрема глобальні інформаційні
мережі. Разом з тим, сучасні цифрові технології дають можливість
використовувати не тільки власні ресурси, а й ресурси інших
навчальних закладів, наукових установ та виробничих організацій. Це
позитивно впливає на якість навчального процесу, за умови правильної
оцінки власних ресурсів та доступу до зовнішніх і раціонального їх
використання, а також накопичення і розвитку, створення системи
взаємо обміну з іншими навчальними закладами, використання
можливостей доступу до глобальних інформаційних мереж та
цифрових технологій. Значна частина ресурсів пов’язана з фінансовими
можливостями вузу, це, як правило, так звані зовнішні ресурси –
матеріально-технічна база, програмне забезпечення навчального
процесу, навчальна та наукова інформація на паперових та цифрових
носіях, до певної міри кадрове та методичне забезпечення тощо.
Однак, на наш погляд, недооцінюється час як обмежений ресурс
кожної людини. Проведені дослідження вказують на нераціональне
використання часу як на особистісному рівні кожного студента та
викладача, так і в організації навчального процесу в цілому. Саме
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проблема управління часом (тайм менеджмент) на рівні викладачів та
студентів вимагає більш детального дослідження, що дозволить
формувати навички самоменеджменту і раціональніше використовувати цей важливий обмежений ресурс. Аналіз також показує, що і
навчальний час не завжди використовується раціонально, тобто
інтенсивність навчального процесу недостатня. Саме оптимізація
діяльності студента і викладача дозволить раціональніше використовувати час і підвищувати якість навчального процесу.
Важливими є внутрішні ресурси професорсько-викладацького
персоналу та студентів. Це ті ресурси, які можна не тільки
використовувати, а й нарощувати. Внутрішні ресурси часто називають
особистісним потенціалом. Потенціал – певний запас, можливості. До
них у першу чергу відносяться пізнавальні психічні процеси: відчуття,
сприйняття, уява, увага, пам’ять, мислення, мовлення. На них базується
увесь навчальний процес – з одного боку вони беруть участь у
оволодінні знаннями, уміннями, навичками, набутті компетенцій, а з
другого – правильно побудований навчальний процес сприяє їх
розвитку. Одним із найперспективніших і найважливіших внутрішніх
ресурсів є креативність як викладача, так і студента, яка не тільки
впливає на якість навчального процесу, а й є показником його якості,
оскільки формується і розвивається у процесі навчання.
Важливими внутрішніми ресурсами були і є знання, педагогічний
досвід та майстерність викладача, а також здатність розробляти,
адаптувати до умов вузу і застосовувати сучасні педагогічні технології
та інновації.
Для нарощування внутрішніх ресурсів необхідно не тільки мати
певне матеріально-технічне забезпечення і фінанси, а й створювати
відповідні умови. Для цього необхідно: розробити прогресивну кадрову
політику вузу, яка сприятиме забезпеченню викладачами вищої
кваліфікації і розвитку їх творчого, професійного та особистісного
потенціалу; постійно удосконалювати, оновлювати матеріальне,
технічне, навчально-методичне, інформаційне, технологічне забезпечення начального процесу; розвивати і використовувати потенціал
організаційної культури навчального закладу; створювати умови для
розробки та запровадження нових педагогічних методик та технологій;
використовувати активні методи навчання, які сприятимуть активізації
навчальної діяльності студентів.
Загалом ресурсне забезпечення навчального процесу є важливою
складовою управління та необхідною умовою організації і забезпечення
106

якості навчального процесу. Усі його складові важливі, однак, має
місце тенденція до зростання частки цифрових і інформаційних
ресурсів та внутрішнього потенціалу особистості викладача і студента.
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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ
ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКІЙ ГРОМАДІ
Перетворення, які відбуваються в Україні в останні десятиліття,
вимагають нової оцінки багатьох соціальних проблем нашого
суспільства. Звернення до істинних ідеалів гуманізму тісно пов’язане з
відродженням таких моральних якостей як милосердя, співчуття,
доброта, соціальну значущість яких важко переоцінити. Нині, коли
Україна зазнала кризи матеріальної і моральної, особливо гостро
дефіцит цих якостей відчувають на собі ті прошарки населення, які
найбільше потребують допомоги: особи з інвалідністю, одинокі літні
люди, діти-сироти, хворі хронічними і важко виліковними хворобами,
внутрішньо переміщені особи, члени родин військовослужбовців,
загиблих у зоні АТО/ООС, малозабезпечені верстви населення тощо.
Зрозуміло, що надання належного соціального забезпечення, психоло107

гічної, медичної, соціальної допомоги цим прошаркам населення
знаходиться в компетенції держави, і лише загальнодержавними
заходами можна радикально змінити їх становище. Але допомога, яка
потрібна перерахованим особам, є настільки різноплановою та
різноманітною, що для вирішення їх нагальних проблем необхідне
залучення на добровільних засадах всього населення.
На сучасному етапі децентралізації влади в Україні все більше
повноважень передається до органів місцевого самоврядування:
громада стає повноцінним суб’єктом політичних, економічних та
соціальних перетворень. Від соціальної активності її членів залежить,
наскільки швидко відбудуться позитивні зміни, передбачені ідеєю
децентралізації, наскільки широко будуть охоплені різні сфери життя
мешканців територіальної громади. І хоч волонтерська діяльність
набирає значних обертів у нашій країні, більш розповсюдженою вона є
в містах. Менш поширеною вона є в селах, хоча потенціал
волонтерської діяльності в сільських громадах є вищим, оскільки
сільські мешканці здебільшого знайомі між собою, більш згуртовані та
мають вищу готовність прийти на допомогу один одному.
Волонтерська діяльність у сільській місцевості – це добровільна,
безкоштовна допомога приватних осіб чи громадських організації, яка
спрямована на вирішення соціальних проблем сільської громади
шляхом активізації мешканців села і залучення їх до доброчинної
діяльності. Волонтерська діяльність активізує мешканців до
розв’язання соціальних проблем, згуртовує мешканців над вирішенням
спільних питань, об’єднує лідерів до спільної роботи на благо громади
та суспільства, стимулює доброчинну роботу в селі. Організація
волонтерської діяльності в сільській громаді не має конкретних етапів,
алгоритмів чи технологій. Підготовка мешканців сіл до благодійної
діяльності на добровільних засадах залежить від їх готовності
допомагати іншим, змінювати свою місцевість та життя в ній на краще,
бажання вирішити соціальні проблеми свого населеного пункту.
Українська дослідниця О. Безпалько в праці «Технології активізації
громади» визначає технологію як послідовність дій, яка дозволяє
отримати раціональний результат у конкретній ситуації. Соціальна
технологія – це визначена програма діяльності з вирішення, управління
вирішенням соціальної проблеми; це – спеціально визначена,
підготовлена й послідовно реалізована діяльність, спрямована на
вирішення соціальної проблеми [4, с. 15]. Р. Вайнола зазначає, що
технологія соціальної роботи – це сукупність форм, методів та
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прийомів, що використовуються соціальними службами, закладами
соціального обслуговування, соціальними працівниками для вирішення
завдань соціальної роботи [1, с. 17]. Дане визначення вужче і ближче до
волонтерства, адже саме технології соціальної роботи спрямовані на
вирішення соціальних проблем, так як і волонтерська діяльність.
Для активізації громади можна використовувати різні технології.
Ми пропонуємо такі технології для активізації громади, які
зарекомендували себе позитивно на практиці.
Тренінг, як один із дієвих способів організації волонтерської
діяльності в сільській громаді, на даний час активно практикується у
соціумі. Як зазначають вітчизняні науковці П. Гусак, Н. Зимівець та
В. Петрович, тренінг – це особлива групова форма навчання, яка
спирається не на декларативне, а на реальне знання, що дає можливість
пережити на власному досвіді те, про що йдеться. Це ефективна форма
опанування знань, інструмент для формування умінь та навичок,
ставлень. На відміну від повсякденного й індивідуального спілкування,
комунікація та взаємодія під час тренінгу відбувається більш
інтенсивно, більш виражено, і – керовано [2, с. 123].
Отож, тренінг – це інтерактивна форма навчання, де всі учасники
співпрацюють між собою. Ця технологія вимагає від учасників
постійної активності та залученості. Протягом тренінгу створюється
неформальне, невимушене спілкування, яке відкриває перед групою
безліч варіантів розвитку та розв’язання проблеми, заради якої вона
зібралася. Метою даної технології є не навчальне заняття, а активне
включення учасників у роботу, їх взаємодія під час тренінгу, що
впливає на когнітивну, емоційну та поведінкову складову освітнього
середовища. Це дозволяє майбутнім волонтерам засвоїти більше
матеріалу через те, що впливає не лише на свідомість, а й на почуття та
волю учасників. Як бачимо, тренінг – це неформальна технологія
активізації громади села, орієнтована на запитання та пошук відповіді
на них. Тренінг є ефективною технологією організації волонтерської
діяльності в умовах сільської громади, адже активізує мешканців до
вирішення значущих проблем.
Ще однією технологією організації волонтерської діяльності в
умовах сільської громади, на нашу думку, є технологія «рівнийрівному». Н. Заверико та Н. Зимівець стверджують, що «рівний –
рівному» – це спосіб передачі достовірної, соціально значущої
інформації під час неформального або особливим способом
організованого спілкування в соціальній групі людей, рівних за якоюсь
певною ознакою (вік, інтереси, цінності, потреби, проблеми тощо) [3,
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с. 26]. Автори акцентують увагу на тому, що передача важливої
інформації може відбуватися як традиційними, так і через нетрадиційні
способи спілкування між рівними за якоюсь ознакою людьми. Ця
інформація передається, як правило, спеціально підготовленими
людьми, які мають певні знання з даної теми або мають власний
досвід, яким можуть поділитися з рівними собі особами. В нашому
випадку це передача інформації, знань від мешканців сільських
поселень, які, входячи в одну об’єднану територіальну громаду, вже
організували волонтерську діяльність у своєму селі та можуть
поділитися своїми напрацюваннями з іншими своїми земляками, котрі
також належать до цієї територіальної спільноти. В процесі діяльності
за технологією «рівний-рівному» передбачені основні етапи:
1)попередня робота з групами волонтерів із метою забезпечення їх
точною інформацією й спростування розповсюджених помилкових
поглядів, стереотипів, відпрацювання навичок, які необхідні для
ефективного спілкування з рівними собі за якоюсь певною ознакою;
2) організація внесення (оприлюднення) знань у середовище рівних
підготовленими волонтерами на основі обміну інформацією [3].
До технології організації волонтерської діяльності також належить
«Школа волонтерів», головним призначенням якої є підвищення
мотивації до волонтерської діяльності, оволодіння представниками
громади основними знаннями та вміннями, необхідними для здійснення
волонтерської роботи в селі, а також розвитку соціальної активності
мешканців, навичок усвідомленого та активного вибудовування
власного життя [5].
«Школа волонтерів» у сільській громаді – це проект, спрямований
на популяризацію ідей волонтерства, підвищення рівня обізнаності про
історичний досвід волонтерської діяльності у світі, заохочення
громадян до активної участі в суспільному житті своєї громади,
об’єднання громади задля досягнення поставлених цілей. До «Школи
волонтерів» можуть долучатися всі небайдужі мешканці села, активні
громадяни, молодь, органи місцевої влади, представники громадських
організацій та інституцій у селі. Під час навчання у «Школі волонтерів»
учасники отримують знання не лише про історію виникнення
волонтерського руху, правове забезпечення, цінності та мотиви
волонтерства та напрями роботи волонтерів, а також навички, які
необхідні для обговорення громадських питань, прийняття рішення,
співпраці з місцевою владою, написання проектів соціальної та
економічної спрямованості задля вирішення актуальних проблем села.
Отже, підсумовуючи вищесказане, можна стверджувати, що
волонтерська діяльність – це добровільна, безкорислива допомога, яку
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надає громадська організація чи людина людині, у пошуку шляхів
вирішення соціальних проблем громади. Технології волонтерської
діяльності в сільській громаді, на нашу думку, це сукупність прийомів і
способів, які спрямовані на місцевих членів громади, їх активізацію,
навчання мешканців волонтерству, допомоги в реалізації соціальних
ініціатив волонтерів, написання та впровадження волонтерських
проектів, пошук інноваційних шляхів вирішення проблем села,
залучення волонтерів із інших місцевостей (в т.ч. і з інших країн) та
розгляд позитивного досвіду волонтерської діяльності.
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Особливим засобом включення дитини в соціальні відносини,
подолання скутості й напруження, інструментом корекції,
попередження та подолання адаптаційних труднощів, інтенсифікації
процесів навчання, виховання та розвитку є художня література. У
творах художньої літератури дитина пізнає навколишню дійсність, у
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доступній для неї формі вивчає життя дорослих. На прикладі героїв
художніх творів знайомиться з їхніми соціальними ролями, засвоює
людські відносини, соціальні функції, норми та правила, навчається
активно ставитися до навколишнього світу. Художня література, як
соціалізуючий засіб, дозволяє дитині прийняти позицію суб’єкта
соціалізації, тобто засвоюючи встановлені норми, застосовувати їх у
житті і виробити свої життєві цінності.
Аналіз наукових досліджень свідчить про зростаючий інтерес
учених до проблеми соціалізації. Особливе місце серед досліджень
займають роботи, присвячені соціалізації дітей та молоді, автори
яких: Ю. Богінська (соціалізація особистості молодшого школяра в
процесі ігрової діяльності), Л. Варяниця (дитяча субкультура в
навчально-виховному процесі), О. Караман (соціально-педагогічні
умови захисту дитинства), С. Курінна (особливості соціалізації дітей
в різних умовах життєдіяльності), О. Малахова (педагогічні умови
соціалізації молодших школярів по відношенню до ровесників),
І. Рогальська-Яблонська (соціалізація особистості у дошкільному
дитинстві), П. Плотніков (соціально-педагогічні основи соціалізації
молоді), Р. Пріма (соціалізація особистості засобами сімейнопобутових традицій), С. Савченко (соціалізація студентської молоді),
Т. Кравченко (соціалізація дітей у взаємодії сім’ї і школи), А. Богуш,
Н. Гавриш (особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого
шкільного віку).
Багато видатних вчених займалися дослідженням особливостей
сприймання творів художньої літератури дітьми дошкільного віку.
Вітчизняні класики педагогіки зазначали, що вплив художньої
літератури на виховання дітей дошкільного віку суттєво зростає за
наявності в них інтересу до цього виду творчості (С. Русова,
В. Сухомлинський, Є. Тихеєва, К. Ушинський).
Обґрунтування вибору художньої літератури як засобу
соціалізації відображено у наукових працях багатьох учених у різних
аспектах як от: розумінням осмислення дітьми дошкільного віку
моралі художнього твору (Н. Виноградова, Л. Гурович, О. Кисельова,
Є. Лукіна С. Славіна, Н. Морозова, Л. Фесенко); схарактеризовано
сприймання художніх творів як складний розумово-емоційний процес
(А. Богуш, А. Бородич, Л. Бочкарьова, Н. Ветлугіна, В. Гербова,
Д. Дубовіс-Арановська, Н. Карпинська, Н. Кирста, Д. Кузьміна,
В. Куликов, І. Мавріна, Л. Славіна С. Чемортан); з’ясовано культуру
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художнього сприймання і розуміння дітьми засобів художньої
літературної творчості (Г. Бажутіна, З. Гриценко, Н. Добриніна,
О. Кононко, Т. Маркова, Б. Мейлах, Ю. Руденко), досліджено
підготовку дошкільників до майбутньої читацької діяльності
(Л. Гурович, А. Зрожевська, Т. Потоцька), вплив зорових образів та
ілюстрацій на оптимізацію сприйняття художніх творів (О. Білан,
Л. Липкіна, Г. Репіна), залежність сприймання дошкільниками
художніх творів від мотивів поведінки літературних героїв
(Л. Гурович, О. Монке, Я. Циванюк), емоційного ставлення
дошкільників до персонажів художнього твору (Є. Алексеєнкова,
В. Андреєва) та ін., гуманне виховання українською народною
казкою (С. Литвиненко). Доведено, що свідомість дитини здатна
охопити всі види художньої діяльності у процесі розвитку (А. Богуш,
Л. Григорьєва, Т. Казакова, І. Ликова та ін.).
Узагальнення наукових підходів до вивчення проблеми дало
змогу визначити соціалізацію як процес послідовного входження
індивіда в соціальне середовище, що супроводжується засвоєнням та
відтворенням культури суспільства, внаслідок взаємодії людини із
стихійними та цілеспрямовано створюваними умовами її життя на
всіх вікових етапах. У соціально-педагогічному аспекті соціалізацію
розглядають як складний процес залучення особистості до
соціального життя, у результаті чого вона отримує та змінює свій
соціальний статус і соціальну роль, формує власний духовний світ та
індивідуальність.
З’ясовано, що соціалізація особистості в старшому
дошкільному віці є процесом становлення дитячої особистості у її
взаємодії з соціальним світом на основі порівневого входження
дитини у систему соціальних зв’язків, активного освоєння
соціокультурного досвіду через її суб’єктивне пізнання суспільного
довкілля та конструювання образу соціального світу. Важливим
змістовим компонентом процесу соціалізації дитини-дошкільника
визначено образ соціального світу. Соціальний простір дитинства є
простором соціального світу, що обумовлює процес соціалізації
особистості дитини і має такі складові: суспільне довкілля, до якого
відносимо світ дорослих та світ дітей; культурологічну домінанту
змісту дошкільної освіти; цілісну картину світу, що відображена у
дитячій субкультурі.
Складовими процесу соціалізації особистості у дошкільному віці
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визначено соціальну адаптованість, соціальну активність та соціальну
компетентність.
Встановлено, що особливим джерелом формування особистості,
засобом включення дитини в соціальні відносини, подолання скутості
й напруження є використання творів художньої літератури. Художня
література сукупність писаних і друкованих творів певного народу,
відображає та зберігає знання й культуру народу, відображає дійсність у художніх образах, створює нову художню реальність
сприяє оволодінню соціальними функціями і ролями.
За допомогою творів художньої літератури дитина пізнає
навколишню дійсність, включається в доступній для неї формі у
життя дорослих, входить у їхні ролі, моделює людські відносини,
засвоює соціальні функції, норми та правила, навчається активно
ставитися до навколишнього світу. Твори художньої літератури
покращують психоемоційне самопочуття, мотивацію відвідування
дошкільного закладу, сприяє закріпленню нових поведінкових
навичок, способів оптимальної взаємодії в системах «дитина –
дитина», «дитина – дорослий», збагаченню соціального досвіду.
Виокремлено такі критерії та показники соціалізації дітей
старшого дошкільного віку: критерій соціальної адаптованості з
показниками – позитивний емоційний стан дитини, мотиваційна
готовність до відвідування дошкільного навчального закладу,
активність під час обговорення творів художньої літератури (за
змістом прочитаного); критерій соціальної активності з показниками
– наявні прояви ініціативності, наявні прояви активності, наявні
прояви самостійності; критерій соціальної компетентності з
показниками – соціальний інтелект як здатність вирішувати соціальні
проблеми у запропонованих ситуаціях, ціннісні орієнтації дітей та
їхні духовні потреби, сформованість соціальних норм поведінки
дитини.
Застосування діагностичних методик дозволило визначити три
рівні соціалізації дітей дошкільного віку в умовах дошкільного
навчального закладу: високий, середній, низький.
Результати констатувального етапу дослідження засвідчили
недостатнє забезпечення педагогічно виваженої соціалізації дітей, що
зумовлює необхідність розробки педагогічних умов соціалізації
старших дошкільників засобами художньої літератури.
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На основі теоретичного дослідження та вивчення матеріалів
констатувального зрізу було розроблено експериментальне навчання
з соціалізації старших дошкільників засобами художньої літератури,
що передбачало виокремлення таких педагогічних умов, як
різноманітність змісту творів художньої літератури, що представляє
широкий спектр знань про навколишній світ; емоційна привабливість
художньої літератури, що забезпечує мотивацію до позитивної
взаємодії дітей з соціумом; практична спрямованість на творчість, що
дає можливість самореалізації дітей у різних видах діяльності; досвід
індивідуального проживання унікальних соціальних ролей у процесі
слухання художніх творів, що формує навички соціально адекватної
поведінки.
Педагогічні умови соціалізації дошкільників засобами
художньої літератури спрямовані на становлення дитячої особистості
у її взаємодії із соціальним світом, що досягалося за допомогою
використання різних жанрів художньої літератури: оповідання, казки,
віршів та малих фольклорних жанрів (прислів’я і приказки).
Аналіз результатів дослідження підтвердив ефективність
науково обґрунтованих і розроблених педагогічних умов соціалізації
дітей старшого дошкільного віку засобами художньої літератури.
Відзначено суттєві відмінності за високим рівнем соціалізації дітей
експериментальної групи на констатувальному і контрольному етапах
(відповідно 23,4 % та 63,2 %); середній рівень соціалізації було
виявлено відповідно 33,3 % і 36,8 % дітей; низький рівень
зафіксовано лише на констатувальному етапі (43,3 %).
Усе це підтверджує, що запропоновані педагогічні умови
соціалізації дітей старшого дошкільного віку засобами художньої
літератури забезпечують гармонійну соціалізацію особистості та
освоєння нею позиції суб’єкта соціального життя.
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ДО ПИТАННЯ МОВЛЕННЄВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Постановка проблеми. Державним стандартом дошкільної
освіти є оновлений Базовий компонент – зведення норм і положень,
що визначають державні вимоги до рівня освіченості і вихованості
дітей. У Базовому компоненті представлені, зокрема, вимоги до
організації предметного середовища і навчально-виховного процесу,
що стосуються ефективності мовленнєвого розвитку дітей на різних
вікових етапах у закладах різного типу і сім’ї. Базовий компонент
вимагає від дитини певного рівня мовленнєвої освіченості, тобто
компетентності, передбачає навчання дітей різних видів мовленнєвої
компетенції вже з раннього дитинства з тим, щоб до кінця
дошкільного віку дитина засвоїла відповідні знання, вміння і
навички, необхідні їй для спілкування [1].
Основними завданнями щодо оволодіння та розвитку у дітей
мовлення Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні
визначено наступні:
− оволодіння різними типами розповіді (опис, повідомлення,
міркування) на основі елементарних уявлень про структуру,
функціональне призначення тексту, засобів виразності;
− формування якостей самостійного зв’язного висловлювання:
цілісності, змістовності, логічної послідовності, образності,
креативності;
− навчання дітей переказу текстів [1].
Лінгводидактична робота у закладах дошкільної освіти
забезпечується, зокрема, такими чинними програмами, як програма
виховання й навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина», програма
розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та ін. В Україні на
початку 2000 років було видано авторські програми з розвитку і
навчання дошкільників рідної мови: А. Богуш «Витоки мовленнєвого
розвитку» та Н. Дзюбишиної-Мельник «Розвиток українського
мовлення у дошкільників», проте, вони і сьогодні є актуальними і
заслуговують на увагу лінгводидактів, вихователів, методистів.
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Сучасна побудова програмного забезпечення закладів дошкільної
освіти найбільш вдало та ефективно сприяє повноцінному і
всебічному
розвитку
особистості
дитини
і
мовленнєвій
компетентності зокрема.
До питання мовленнєвих компетенцій звертались такі вчені як,
Н. Хомський, Д. Слобін, А. Богуш, О. Божович, Л. Калмикова,
М. Львов, Л. Кондрух та ін.
Метою публікації є загальний аналіз мовленнєвих компетенцій,
які мають бути сформовані у дітей на кінець дошкільного віку.
Виклад основного матеріалу. Компетенція – це коло питань, в
яких дана особа володіє пізнанням, досвідом. Поняття «компетентний» тлумачиться як: 1) той, хто володіє компетенцією; 2) знаючий,
обізнаний в певній галузі [5, 247]. Терміном «компетенція»
позначають характеристику поведінки, домінантну форму активності
особистості, наявність відповідних навичок і вмінь, ступінь
оволодіння певним видом діяльності. Компетенція не може зводитися
до знань і навичок, вона породжує вміння, дії, її можна розглядати як
можливість встановлення зв’язків між знаннями та ситуацією.
Отже, компетентність дитини дошкільного віку – це сформованість інтелектуальних операцій, довільна спрямованість діяльності,
усвідомленість і значна мотиваційна насиченість. На кожному
віковому етапі компетентність має орієнтовні показники розвитку
особистості. У мовленнєвій діяльності розрізняють мовну компетенцію і мовленнєву, яка включає в себе лексичну, фонетичну,
граматичну, діамонологічну та комунікативну.
А. Богуш розуміє мовну компетенцію, як усвідомлення і
засвоєння норм, що склались історично у фонетиці, лексиці, граматиці, орфоепії, семантиці, стилістиці та адекватне їх застосування в
будь-якій людській діяльності у процесі використання певної мови.
Мовна компетенція – це інтегративне явище, що охоплює цілу низку
соціальних здібностей, знань, умінь, навичок, стратегій і тактик
мовної поведінки, установок задля успішного здійснення діяльності в
умовах спілкування [4].
Під мовленнєвою компетенцією А. Богуш розуміє вміння
користуватися мовою в конкретних ситуаціях (висловлювати свої
думки, бажання, наміри, прохання), використовувати для цього як
мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби
виразності [4].
Отже, мовна й мовленнєва компетенції нерозривно пов’язані
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між собою. Ми вважаємо, що на етапі дошкільного дитинства мова
повинна йти про мовленнєву компетенцію. У мовленнєвій
компетенції виокремлюються лексична, фонетична, граматична,
діамонологічна та комунікативна компетенції.
Так, під лексичною компетенцією розуміють наявність певного
запасу слів у межах вікового періоду, здатність до адекватного
використання лексем, доречне вживання образних виразів, приказок,
прислів’їв, фразеологічних зворотів.
Фонетична компетенція – це правильна вимова звуків і
звукосполучень згідно з орфоепічними нормами, добре розвинений
фонематичний слух, що дозволяє диференціювати фонеми; володіння
інтонаційними засобами виразності мовлення (темп, тембр, сила
голосу, логічні наголоси).
Мовленнєва компетенція включає в себе також граматичну
компетенцію – неусвідомлене вживання граматичних форм рідної
мови згідно законів і норм граматики (рід, число, відмінок, клична
форма), чуття граматичної форми, наявність корекційних навичок
щодо правильності вживання граматичних норм.
Діамонологічна компетенція передбачає розуміння зв’язного
тексту, вміння відповідати на запитання і звертатися з питаннями,
підтримувати та розпочинати розмову, вести діалог, складати різні
види розповідей
Кінцевим результатом сформованості мовної і мовленнєвої
компетенції є комунікативна компетенція – комплексне застосування
мовних і немовних засобів із метою комунікації, спілкування в
соціально-побутових ситуаціях, уміння орієнтуватися в ситуації
спілкування, ініціативність спілкування [4].
Л. Кондрух тлумачить комунікативну компетенцію як
«здатність людини до спілкування в одному, декількох або всіх видах
мовної діяльності, що становить особливу якість мовленнєвої
особистості, набуту в процесі природної комунікації або спеціально
організованого навчання» [3]. Автор відзначає, що комунікативна
компетенція формується у процесі взаємодії трьох основних
складових: мовної, предметної і прагматичної компетенцій. Мовна
компетенція передбачає, по-перше, знання одиниць мови всіх рівнів
(фонетичного, лексичного, словотвірного, морфологічного й
синтаксичного), а, по-друге, пов’язана з формуванням здатності на
основі мовного матеріалу і правил комбінування мовних одиниць
будувати необмежену кількість комунікативних одиниць певної
семантики. Предметна компетенція – це змістовий план
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висловлювань, фрагменти навколишнього світу через знання людини
про цей світ. Прагматична компетенція передбачає вміння
використовувати висловлювання у відповідності з комунікативними
намірами і ситуативними умовами мовлення.
Отже, можна дійти висновку, що визначення різних видів
компетенції дає змогу охопити всі сторони мовленнєвої діяльності.
Лексична компетенція ґрунтується на словниковій роботі з дітьми;
фонетична – формується у процесі роботи з виховання звукової
культури мовлення; граматична компетенція охоплює формування
граматичної правильності мовлення; діамонологічна стосується
монологічного і діалогічного мовлення; формування комунікативної
компетенції спрямоване на розвиток культури мовленнєвого
спілкування, мовленнєвого етикету та етичних норм спілкування.
Здійснюючи наукове дослідження, ми визначили критерії і
показники мовленнєвих компетенцій дітей старшого дошкільного
віку, взявши за основу матеріал тематичної програми «Витоки
мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку» [2], які подаємо у
таблиці 1.
Таблиця 1
Мовленнєві компетенції дітей старшого дошкільного віку
Критерії

Показники

Фонетична
компетенція

1)
2)
3)

правильна вимова звуків;
розвиток фонематичного слуху;
виразність мовлення.

Лексична
компетенція

1)
2)

словникове багатство;
розуміння семантики слів.

Граматична
компетенція

1)
2)
3)

морфологічна правильність мовлення;
синтаксична будова мовлення;
наявність оцінно-контрольних дій.

вміння будувати діалог із партнером;
2) зв’язні висловлювання репродуктивного
характеру;
3) зв’язні висловлювання творчого характеру.
1) наявність формул мовленнєвого етикету;
2) ініціативність спілкування.
1)

Діамонологічна
компетенція
Комунікативна
компетенція
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Висновок. Отже, на кінець дошкільного віку у дитини мають
бути сформовані на певному рівні такі мовленнєві компетенції:
фонетична, лексична, діамонологічна, граматична та комунікативна.
1.
2.
3.

4.

5.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ДО МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
З КЛІЄНТОМ
З’ясування реального стану підготовленості майбутніх фахівців
соціальної сфери до міжособистісної взаємодії є одним із важливих
аспектів професійної підготовки. Для реалізації цього завдання
необхідно визначити критерії та показники підготовленості
майбутніх соціальних працівників до міжособистісної взаємодії та за
інтенсивністю їх прояву дослідити рівень підготовленості студентів,
що і стало метою нашого дослідження.
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В основу вибору критеріїв та показників підготовленості
майбутніх соціальних працівників до міжособистісної взаємодії з
клієнтом нами було покладено:
1) усвідомлення того, що вміння міжособистісної взаємодії є
особистісним новоутворенням, яке формується у процесі професійної
підготовки;
2) структуру процесу формування готовності до міжособистісної
взаємодії у майбутніх соціальних працівників.
З огляду на це нами були визначені такі критерії:
1) пізнавальний – для з’ясування рівня усвідомленості й
розуміння сутності міжособистісної взаємодії та її ролі й місця у
професійній діяльності;
2) мотиваційний – для дослідження мотивів підготовки
майбутніх соціальних працівників до міжособистісної взаємодії з
клієнтом;
3) діяльнісний – для дослідження умінь міжособистісної
взаємодії майбутніх соціальних працівників;
4) особистісний – для дослідження особистісних якостей і
властивостей майбутніх соціальних працівників у процесі їх
підготовки до міжособистісної взаємодії з клієнтами. На нашу думку,
цей критерій є важливим саме в контексті дослідження стану
підготовленості
майбутніх соціальних працівників до міжособистісної взаємодії, адже саме особистісне становлення, відчуття
та ставлення майбутнього фахівця до клієнта, до інших суб’єктів
(об’єктів) діалогічної (полілогічної) взаємодії є вирішальним у
професійному становленні [1; 2].
Кожен із визначених нами критеріїв вимагав вибору відповідних
показників, за проявами та інтенсивністю яких можна судити про той
чи інший рівень підготовленості.
Набір показників за відповідними критеріями подано в таблиці
1.
Визначені критерії та показники сформованості умінь
міжособистісної взаємодії з клієнтом у майбутніх соціальних
працівників є підґрунтям для дослідження рівнів підготовленості
майбутніх соціальних працівників до міжособистісної взаємодії з
клієнтом, що в свою чергу є безпосереднім відображенням реального
стану досліджуваної проблеми.
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Таблиця 1.
Критерії та показники підготовленості майбутніх соціальних
працівників до міжособистісної взаємодії
Критерій

пізнавальний мотиваційний діяльнісний

Показники знання про
взаємодію,
міжособистіс
ну взаємодію,
специфіку
міжособистіс
ної взаємодії з
клієнтом;
володіння
методами
наукового
пізнання (
аналіз, синтез,
узагальнення,
порівняння,
абстрагування
та ін.).

ставлення до
професії;
мотиви
вибору
професії;
мотиви
взаємодії з
іншими
людьми, у т.ч.
з клієнтами;
усвідомлення
готовності до
міжособистісн
ої взаємодії як
професійної
цінності.

уміння
спілкуватися;
уміння
взаємодіяти;
вміння
моделювати
професійнокомунікативн
і
консультатив
нопрогностичні
діалогічні
ситуації з
урахуванням
вікових,
психофізіологічних
особливостей
клієнтів.

Особистісний
комунікабельність
особистості; вміння
аналізувати та
адекватно
оцінювати свої
вміння та
готовність до
взаємодії з
клієнтами
(самооцінка,
самоконтроль);
вміння
організовувати
власну діяльність в
аспектах
самоосвіти,
самовдосконаленн
я, саморозвитку в
контексті
міжособистісної
взаємодії.

У ході дослідження було визначено три рівні підготовленості
майбутніх соціальних працівників до міжособистісної взаємодії з
клієнтом: низький, середній і достатній[ 2; 3].
Аналіз одержаних результатів свідчить про те, що студенти –
майбутні соціальні працівники
переважно володіють середнім
(59,3 % респондентів) і низьким (33,0 %) рівнем підготовленості до
міжособистісної взаємодії. Водночас дуже мало студентів (лише
6 осіб, тобто 7,7 % опитаних) мають достатній рівень.
У ході дослідження встановлено, що найкращими показниками
підготовленості до міжособистісної взаємодії є показники за
особистісним та пізнавальним критеріями. Хоча, як виявилося,
студентам властиве репродуктивне відтворення знань і оволодіння
елементарними навичками пізнання навколишнього світу. Доведено,
що великий потенціал для формування готовності до міжособистісної
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взаємодії з клієнтом закладено в мотивації досягнення, оскільки
навички та вміння ефективної соціальної поведінки та
міжособистісної взаємодії розглядаються як спосіб досягнення
поставлених цілей незалежно від їх характеру. Отже, велику увагу
необхідно приділяти розвитку мотиваційного структурного
компоненту готовності до міжособистісної взаємодії.
У ході дослідження нами також було з’ясовано, що студенти –
майбутні соціальні працівники зазнають труднощів у пізнанні
поведінки інших, часто не в змозі вибрати ефективний спосіб
взаємодії, навіть у ситуації, коли вони й умотивовані до такої
діяльності. Так, рівень підготовленості до міжособистісної взаємодії
майбутніх соціальних працівників ще недостатній для забезпечення
розуміння ними мовної продукції, невербальних реакцій (міміки, поз,
жестів), вчинків і дій клієнтів, з якими доводиться працювати. Зазвичай студенти ще не мають чіткої соціальної орієнтації та
сформованих прагнень до соціальної гармонії, недостатньою ще є
здатність до колективної діяльності.
Аналіз результатів дослідження показує, що студенти працюють
над удосконаленням об’єктивної самооцінки, формуванням своєї
комунікативності, комунікабельності, розвитком толерантного
ставлення до інших, гуманізацією взаємин.
Водночас доведено необхідність зосередження уваги на необхідності створення таких ситуацій у навчально-виховному процесі, які б
забезпечували набуття досвіду міжособистісної взаємодії та гуманної
поведінки.
Отже, результати дослідження дають можливість не тільки
аналізувати реальний стан поставленої проблеми, але й конкретно
визначити складові моделі професійної підготовки майбутніх
соціальних працівників до міжособистісної взаємодії з клієнтами.
Джерела та література
1. Амеліна С. М. Дослідження стану розвитку діалогічної культури у вищих
навчальних закладах / С. М. Амеліна // Педагогіка і психологія формування
творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. – К. ; Запоріжжя. –
2003. – Вип. 28. – С. 117–121.
2. Вольнова Л. М. Соціальна психологія: формування компетентності
майбутнього фахівця. Навчальний посібник для студентів спеціальностей
«Соціальна педагогіка», «Соціальна робота». – К., 2010. – 283 с.
3. Галян І. М. Психодіагностика: навчальний посібник / І. М. Галян., – К.:
Академвидав, 2009. – 464с.
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КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО
ВИКЛАДАЧА
Глобалізаційні тенденції сучасного українського суспільства,
інтеграція культур, процеси інтенсифікації обміну інформацією
сприяють зростанню ролі комунікації на всіх рівнях суспільної
взаємодії. А відтак зростає необхідність формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців в цілому й майбутніх викладачів закладів вищої освіти зокрема.
Метою статті є визначення змісту поняття професійної комунікації майбутніх викладачів ЗВО.
Комунікація (від лат. сommunіco – робити спільним: ділитися,
наділяти, обмінюватися, радитися, повідомляти, спілкуватися,
приєднувати, зв’язувати, з’єднувати, брати участь) є складним процесом взаємодії людини з внутрішнім і зовнішнім світами [2].
На основі аналізу педагогічних джерел встановлено, що досить
часто категорія «комунікація» ототожнюється з категорією «спілкування». Однак Є. Жарков розмежував ці поняття, зауваживши, що
«комунікація відноситься до галузі передачі й прийому інформації,
спілкування, до процесів самоорганізації. Будь-яка комунікація є
спілкуванням, але не кожне спілкування – комунікацією, тобто існує
низка ситуацій, коли спілкування індивідів проходить без
комунікативних зв’язків. Тоді цей процес є простою психічною
діяльністю, спрямованою сама на себе» [1, с. 4–11].
К. Дмитренко стверджує, що існує точка зору, згідно з якою
базовою категорією є комунікація, яка відбувається між людьми у
формі спілкування як обміну знаковими повідомленнями [3]. Але є й
протилежне трактування співвідношення понять «спілкування» і
«комунікація», в якому основною категорією вважається спілкування,
а в структурі останнього виділяються комунікація (обмін інформацією), інтеракція (організація взаємодії і впливу), перцепція (почуттєве сприйняття як основа взаєморозуміння). При цьому комунікація
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виступає посередником між індивідуальною і суспільно значущою
інформацією. Так, в обох випадках, незважаючи на зовнішні
розходження, основна увага приділяється механізму, який переводить
індивідуальний процес передачі й сприйняття інформації в соціально
значущий процес персонального й масового впливу.
Таким чином, поняття спілкування і комунікації мають як
загальні, так і відмінні ознаки. Загальними є їхня співвіднесеність із
процесами обміну й передачі інформації, зв’язок з мовою як засобом
передачі інформації. Відмінні ознаки обумовлені розходженням в
обсязі змісту цих понять. Це пов’язане з тим, що вони використовуються в різних науках, які на перший план висувають різні аспекти
цих понять. За спілкуванням в основному закріплюються характеристики міжособистісної взаємодії, а за комунікацією – додаткове значення –
інформаційний обмін у суспільстві. На цій підставі спілкування є
соціально обумовленим процесом обміну думками й почуттями між
людьми в різних сферах їх пізнавально- трудової й творчої діяльності,
що реалізується головним чином за допомогою вербальних засобів
комунікації.
Особливе місце в комунікативній діяльності викладача займає
професійна комунікація як складний, багатоплановий процес встановлення й розвитку професійних і ділових контактів між суб’єктами
освіти; взаємодія цих суб’єктів, що здійснюється знаковими засобами,
породжується потребами в спільній діяльності й містить у собі обмін
інформацією, вироблення єдиної стратегії взаємодії, сприйняття й
розуміння іншої людини, вплив на неї з метою зміни в її стані,
поводженні тощо [3].
На думку В. Кан-Каліка, І. Юсупова професійно педагогічна
комунікація є цілісною системою прийомів й навичок соціальнопсихологічної взаємодії педагога і вихованців, в основі якої лежить
обмін інформацією, виховні впливи та організація взаємовідносин за
допомогою різноманітних комунікативних засобів. Важливою у
процесі педагогічного спілкування є ініціатива, різноманітність форм
її прояву, способи управління нею та ін. Професійне спілкування
відображає спільну потребу учасників взаємодії у встановленні
контакту, в самій організації взаємодії, яка б об’єднала їхні зусилля з
метою досягнення спільних завдань[4, с. 14].
У свою чергу, О. Леонтьєв характеризував професійну комуні125

кацію педагога так: „педагогічна комунікація – професійне спілкування викладача з учнями на уроці і поза ним, що має певні
педагогічні функції і спрямоване на створення сприятливого
психологічного клімату, оптимізацію навчальної діяльності і взаємин
між педагогом і учнями всередині учнівського колективу” [5].
Л. Сохань, розкриваючи сутність професійної комунікації
особистості, наголошує на вмінні фахівця найбільш доцільно й
ефективно користуватися всілякими засобами дії, максимально
реалізувати свій комунікативний потенціал [6].
Ми підтримуємо міркування вчених щодо специфіки педагогічної діяльності й змісту професійної комунікативної діяльності
педагогів. Тому під професійною комунікацією майбутніх викладачів
розуміємо систему безпосередніх чи опосередкованих зв’язків,
взаємодій педагога і студентів, що реалізуються за допомогою
вербальних і невербальних засобів, комп’ютерних засобів з метою
взаємообміну інформацією, моделювання й управління комунікативним процесом, регулювання педагогічних відносин і оптимізації їх
професійної підготовки.
Джерела та література
1. Волкова Н. П. Педагогіка: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. – 4-е вид.,
стер. – К.: Академвидав, 2012. – 616 с. – (Серія «Альма-матер»)
2. Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник /
С. У. Гончаренко. – вид. 2-е, доп. і випр. – Рівне : Волинські береги, 2011. –
552 с.
3. Дмитренко К. А. Сутність професійно-педагогічної комунікації у
педагогічній освіті [Електронний ресурс] / К. А. Дмитренко. – Режим
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1979. – 47 с.
6. Сохань Л. В. Життєвий потенцiал – iнновацiйний ресурс особистостi як
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соцiальних змiн. – К. : IС НАНУ, 2005. – С. 322–331.
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РОЗВИТОК УМІННЯ СПІЛКУВАТИСЯ УКРАЇНСЬКОЮ
МОВОЮ У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Інтеграція України у світовий освітній простір, модернізація Нової
української школи спрямовані на компетентнісну освіту, оскільки нині
традиційна знаннєва парадигма (знання – вміння – навички) вже
недостатня для формування особистості, здатної до вільного спілкування
у різних сферах полікультурного простору. Компетентнісна
переорієнтація української освіти актуальна і складна, адже вимагає
соціалізації особистості, яка здатна до життя та самореалізації в
суспільстві, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж
життя,
що
забезпечується
шляхом
формування
ключових
компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної
життєдіяльності.
Нові пріоритети компетентнісної освіти визначені у Національній
доктрині розвитку освіти в Україні, Законі України «Про освіту»,
Національній програмі «Освіта» (Україна XXI століття), указі
Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в
Україні на період до 2021 року» та інших державних документах. У
сучасному суспільстві посилення ролі освіченої особистості призвело до
витіснення тенденції «освіта на все життя» тенденцією «освіта впродовж
життя». У проекті Міністерства освіти і науки України «Нова школа.
Простір новітніх можливостей» наголошується, що сьогодні найбільш
затребуваними на ринку праці стають вміння навчатися впродовж усього
життя, критично мислити, ставити мету та досягати її, працювати в
команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі. Сучасність
вимагає особистостей, які готові до ефективної комунікації, творчої
діяльності в усіх сферах демократичного суспільства.
Відтак, у контексті нашої наукової розвідки доцільно проаналізувати зміст термінів «комунікація» і «спілкування». У лексикографічних джерелах поняття комунікації розглядається як процес
обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо)
між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання
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інформації [1]. Як бачимо, комунікація пояснюється через спілкування і трактується як ширша наукова категорія.
Слушною, на наш погляд, є думка Ю. Косенко, яка стверджує, що
як слово «комунікація», так і слово «спілкування» можуть вживатися в
значенні спілкування між людьми. «Слово комунікація, – пише автор, –
прийшло до нас через англійську мову (communication) від латинського
communicatio – єдність, передача, з’єднання, повідомлення, пов’язаного з
дієсловом (лат.) communico – роблю спільним, повідомляю, з’єдную,
похідним від (лат.) communis – спільний. Російськими відповідниками є
слова общение, общаться і т. под. Спільною ознакою цих понять є ідея
єдності, проте є певна обмеженість слова спілкування щодо
функціонування його в науковій сфері, оскільки питання вивчення
процесів спілкування (комунікації) в західній науці було порушено
набагато раніше, ніж в українській, тому слово «спілкування» має
переважно нетермінологічний характер вживання. Усе це певною мірою
привело до тлумачення кальки англійського слова комунікація як
терміна з багатозначною структурою і обмеженого вживання рідного
слова спілкування на позначення, зокрема, процесів масової
комунікації» [3, с. 17-18]. Враховуючи неоднозначне наукове трактування та змістову близькість понять «спілкування» і «комунікація», у
нашому дослідженні вживатимемо їх як синонімічні.
Основним у формуванні комунікативної компетентності учнів
початкової школи є розвиток уміння користуватися мовленням як
засобом спілкування. Спочатку спілкування у дитини має діалогічну
форму, але зі вступом до школи у неї з’являється потреба у передачі
своїх думок, оформлених у більш поширене смислове ціле. Тоді
розвивається зв’язне мовлення, вміння розкрити думку у формі
монологічного висловлювання.
Особливої значущості в суспільстві в наш час та навчанні учнів у
початковій школі набуває комунікативна компетентність, що диктується
вимогами життя і визначається як ключова компетентність учнів
початкової школи. Зокрема, у Державному стандарті початкової освіти
зазначено, що вимоги до обов’язкових результатів навчання розроблено
на основі компетентнісного підходу до навчання, в основу якого
покладено ключові компетентності, визначені Законом України «Про
освіту» з урахуванням Рекомендацій Європейського Парламенту та Ради
ЄС для освіти впродовж життя. До них належать: 1) вільне володіння
державною мовою – у процесі навчання на першому освітньому рівні ця
компетентність виявляється передусім через уміння усно і письмово
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висловлювати свої думки, почуття, чітко й аргументовано пояснювати
факти, а також через любов до читання, відчуття краси слова,
усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного
самовияву, готовність уживати українську мову як рідну в різних
життєвих ситуаціях; 2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності
від державної) та іноземними мовами. Формування цієї компетентності
передбачає, що здобувачі активно використовують рідну мову в різних
комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі,
культурному житті громади [2].
Отже, комунікативну компетентність здобувачів освіти початкової школи ми в цілому розглядаємо як уміння спілкуватись, підготовка молодших школярів до повноцінного спілкування в усній та
писемній формі.
Джерела та література
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СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ОСОБИСТОСТІ
Сучасна соціально-економічна та політична ситуація в Україні
характеризується динамічними змінами соціальних та культурних
умов, що визначають необхідність виховання молоді, здатної до
активного включення в соціальне життя країни. Особливої ваги
набуває проблема формування життєвої компетентності підростаючого покоління як передумови на шляху особистості до успішного
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самоствердження та ефективної взаємодії із соціальним середовищем.
Стратегічними завданнями освіти, відповідно до Конституції
України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» є
комплексний розвиток особистості, її інтелектуальних здібностей,
здатності реалізувати себе як в особистісній, так і професійній сфері.
Проблема компетентності особистості є комплексною, її вивчають
філософські, психологічні, педагогічні науки. Зокрема, розумінню
сутності
компетентнісного підходу сприяли, в першу чергу, ідеї зарубіжних
дослідників (І. Зимня, M. Матуш, У. Пфінгстен, Дж. Равен, В. Слот,
Р. Хінтч, А. Хуторськой та ін.), а також низка положень ЮНЕСКО,
ЮНІСЕФ, Ради Європи, Міжнародного департаменту стандартів
та ін.
Українські вчені Н. Бібік, Л. Ващенко, О. Локшина, О. Овчарук,
О. Пометун, О. Савченко пропонують такий перелік ключових
компетентностей, які деталізуються в комплекс знань, умінь, навичок
та цінностей: навчальна (уміння вчитися), громадянська, загальнокультурна, інформаційна, соціальна, здоров’язберігаюча [4].
Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні суті
соціальної компетентності особистості.
В енциклопедичній літературі компетентність визначено як
сукупність знань і вмінь, необхідних фахівцю для здійснення
ефективної професійної діяльності, а професійну компетентність – як
інтегральну характеристику ділових і особистісних якостей фахівця,
що відображає рівень знань, умінь, досвіду, достатніх для досягнення
мети з певного виду діяльності; та як відповідність знань, умінь і
досвіду осіб певного соціально-професіонального статусу реальному
рівню складності виконаних ними завдань і вирішення проблем [3].
Отже, бачимо, що в словниках ключовими ознаками поняття
«компетентність» є сукупність знань і вмінь, досвіду діяльності.
«Компетентність» – інтегрована характеристика якостей особистості, результат підготовки майбутнього фахівця для виконання
діяльності в певних професійних та соціально-особистісних
предметних галузях (компетенціях), що визначається необхідним
обсягом, рівнем знань та досвіду в певному виді діяльності. У
сучасних дослідженнях вказано, що соціальна компетентність
виявляється не в знаннях і розумових навичках, а в способі
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оперування знаннями, правилами інтерпретації, ефективності та
адекватності в різних проблемних ситуаціях [1].
Соціальна компетентність є складно структурованим, багатофункціо-нальним явищем, яке в змістовому аспекті характеризується
засвоєнням соціальних норм і формуванням соціальних якостей,
умінь і навичок; у
процесуальному аспекті – взаємодією соціуму й особистості [2].
Соціальна компетентність може стосуватися як однієї конкретної людини, так і всієї соціальної групи і передбачає наявність не
лише системи знань, умінь, навичок й досвіду діяльності, а й
сформованість життєвих і професійних цінностей, самостійності,
певного рівня освіченості та здатності ефективно вирішувати нові,
нестандартні завдання.
Таким чином, соціальна компетентність насамперед пов’язана з
соціальним середовищем, суспільним життям і передбачає інтеграцію
людини в соціумі, взаємодію з ним, здатність діяти у ньому
(співпрацювати з іншими людьми, розв’язувати проблеми в різних
ситуаціях, володіти соціальними, громадянськими, комунікативними
вміннями й навичками, виконувати соціальні ролі, бути мобільною),
тобто є показником якісного рівня соціалізації (багатогранний процес
олюднення людини включає і біологічні передумови, і самовходження індивіда в соціальну сферу, що передбачає «соціальне пізнання,
соціальне спілкування, оволодіння навиками практичної діяльності,
включаючи як світ речей, так і всю сукупність соціальних функцій,
ролей, норм, прав і обов’язків») [2].
Отже, соціальна компетентність особистості є феноменальною її
характеристикою, провідне значення в якій відіграють знання про
соціальну дійсність і про себе, соціальні вміння та досвід, в основі
лежать особистісні цінності та мотиви діяльності, а ключовими
аспектами є громадянська спрямованість, соціальна відповідальність
та активність.
Джерела та література
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ЗМІСТОВНЕ ДОЗВІЛЛЯ ТА ВІДПОЧИНОК ШКОЛЯРІВ
ЯК ОРГАНІЗАЦІЯ ЖИТТЯ МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ
Дозвілля дітей і молоді є актуальним питанням в усьому світі.
Адже дозвілля з чинника, що розвиває особистість, за умови його
марнування, некваліфікованого керівництва перетворюється на
чинник, під впливом якого ця особистість руйнується та деградує.
У зв’язку з політичними, економічними й соціокультурними
змінами, що відбуваються в нашому суспільстві у всіх сферах його
життя, значно змінилися зміст та форми культурно-дозвіллєвої
діяльності, які мають велику силу смислового та емоційного впливу
на особистість.
Сучасні методи й форми культурно-дозвіллєвої діяльності
школярів обумовлені потребами суспільства, удосконаленням
суспільних відносин, розвитком різнобічних здібностей учнівської
молоді, продуктивним проведенням їх дозвілля.
Основними функціями педагога організатора в даному напрямку
є сприяння розвитку й діяльності дитячих громадських організацій та
організація дозвілля учнів.
Тому завдання педагога-організатора полягає не у штучному
вигадуванні нових форм роботи, а перш за все в уважному
спостереженні за тим, як спрямовуються інтереси учнів, в допомозі їм
самим визначати тематику, організувати роботу, дати можливість
різноманітної особистісної самореалізації, не нав’язувати старі
форми. Головною рушійною силою ефективної педагогічної організації дозвілля школярів є сфера їх вікових та індивідуальних потреб
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та інтересів. Дуже важливо, щоб дозвіллєва діяльність відповідала
духовному розвитку учнів, їхнім розумовим потребам та інтересам.
Необхідно, щоб вона була привабливою, приємною, спонукала до
набуття нових знань, умінь, навичок і все це без жодного натяку на
обов’язковість або примус. Іншими словами, необхідно, щоб вона
відповідала психологічним характеристикам та функціям культурного дозвілля.
Окремі зарубіжні вчені вважають, що успіх справи в організації
дозвілля залежить від таких чинників, як створення відповідної
«атмосфери»; задоволення потреб і запитів клієнта; високої якості
послуг.
З метою визначення ефективності організації педагогом-організатором дозвілля учнів в закладах загальної середньої освіти, нами
було здійснено порівняльний аналіз організації дозвілля учнів в різних п’яти закладах загальної середньої освіти України:
1) Оноцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради
Закарпатської області;
2) Васищевський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Харківської районної ради
Харківської області;
3) Криворізький ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 55;
4) Глибоцька гімназія Чернівецької області;
5) Комунальний заклад «Олександрівське навчально-виховне
об’єднання №1» Олександрівської районної ради Кіровоградської
області.
За основу для порівняльного аналізу нами були обрані такі
критерії: тема дослідження (проблемна тема) педагога-організатора;
основні напрями діяльності; форми роботи; стаж роботи; дитячі
об’єднання; гуртки шкільні; шкільна газета; традиційні шкільні
заходи; наявність літнього табору; мета роботи, які по суті складають
певну систему дозвіллєвої діяльності педагога-організатора ЗЗСО.
Наше дослідження проходило в таких три етапи:
1. Вивчення тематичної літератури та опрацювання бази
закладів загальної середньої освіти України, опрацювання програм,
статутів діяльності обраних ЗЗСО.
2. Здійснення власне порівняльного аналізу діяльності
педагогів-організаторів закладів загальної середньої освіти у
контексті ефективності організації дозвілля учнів за визначеними
критеріями.
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3. Розробка методичних рекомендацій щодо ефективної
організації дозвілля учнів закладів загальної середньої освіти на
основі отриманих результатів.
Отже, за результатами порівняльного аналізу, ми зробили
висновки, що в деяких ЗЗСО склалась чітка, злагоджена система
дозвіллєвої діяльності педагога-організатора.
Працюючи над своєю проблемою, педагоги-організатори
роблять переваги або на національно-патріотичному вихованні, або
на вихованні активної особистості через роботу учнівського
самоврядування,
або
вихованні
соціально-активних
членів
суспільства, розвитку творчих здібностей, моральних, пізнавальних,
етичних, естетичних пізнавальних, світоглядних та вселюдських
якостей.
Тобто, проблемне питання вносить корективи до напрямків
діяльності, а саме: організація учнівського самоврядування;
традиційні шкільні свята; організація дозвілля учнів; участь в
конкурсах, змаганнях, фестивалях; формування здорового способу
життя школярів; оздоровлення учнів; формування національної та
громадянської свідомості учнів; доброчинні ярмарки, акції;
підготовка команд КВК, агітбригад; тренінгові заняття; участь в
конкурсах, фестивалях і т.д.
Різняться й форми роботи, які використовують у своїй
діяльності педагоги-організатори. Наприклад, в Оноцькому ЗЗСО І-ІІІ
ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області,
проводять виставки, творчі конкурси, масові свята, фестивалі,
змагання, зустрічі з цікавими людьми, тренінги, дискусії, а у
Васищевському ЗЗСО І-ІІІ ступенів Харківської районної ради
Харківської області, проводять семінари, круглі столи, конференції;
уроки мужності; виховні години; усні журнали; тематичні, оглядові
екскурсії.
Щодо дитячих об’єднань, то, наприклад, в Глибоцькій гімназії
Чернівецької області, існує агітбригада «Ми за здоров’я», а в
Комунальному
закладі
«Олександрівське
навчально-виховне
об’єднання №1» Олександрівської районної ради Кіровоградської
області,
діє
Молодіжно-юнацька
організація
«Імпульс»
(волонтерський загін).
Система гурткової роботи в ЗЗСО спрямована на розвиток
творчості учнів, їх здібностей, талантів, формування естетичного
смаку, здорового способу життя, на задоволення потреб учнів щодо
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реалізації їх особистості. Система гурткової роботи досить динамічна
– деякі гуртки працюють багато років.
Лише два заклади випускають свої газети, які подають
інформацію в різних рубриках (Оноцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів
Виноградівської районної ради Закарпатської області та
Криворізький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №55 Криворізької міської ради
Дніпропетровської області).
Традиційні шкільні свята проводяться в усіх закладах загальної
середньої освіти, а саме: Свято першого дзвоника; День вчителя; В
гостях у пані осені; зимові, новорічні свята, конкурси; Андріївські
вечорниці; Свято Миколая; День Валентина; Свято 8-го березня;
Останній дзвоник; Випускний бал та ін.
Також педагог-організатор бере участь в організації літнього
відпочинку й оздоровленні учнів, вихованців в освітніх установах, за
місцем проживання. Під час дослідження, ми побачили, що в двох
ЗЗСО діють ще й англомовні табори. В Глибоцькій гімназії
Чернівецької області в літньому мовному таборі «Summer Land» вся
навчальна та виховна діяльність була організована відповідно до
плану роботи на кожен день, учні отримали практичні навички в
застосуванні англійської мови, навички роботи у командах та
групах [2].
В Комунальному закладі «Олександрівське навчально-виховне
об’єднання №1» Олександрівської районної ради Кіровоградської
області вихованці табору «Діскавері» не тільки відпочивають, а й
удосконалюють свої знання з англійської мови [1].
Аналізуючи мету роботи кожного педагога-організатора, ми
побачили, що вона відображає різні напрями роботи, а також
проблеми, які розв’язують фахівці.
Таким чином, подальше реформування освіти та затребуваність
спеціалістів із високим рівнем професійної компетентності дають
змогу характеризувати сучасного
педагога-організатора як
педагогічного працівника з вищою педагогічною освітою, який
виступає одним із ключових суб’єктів організації виховного процесу
у розрізі професійних обов’язків, є фасилітоатором, т’ютором,
модератором у індивідуальній освітньо-виховній траєкторії окремого
учня, діяльності шкільного об’єднання, учнівського самоврядування,
дозвіллєвої діяльності, суспільно-корисних справ, партнером та
посередником між дітьми та дорослими, готовий до професійного
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саморозвитку та самовдосконалення, любить свою справу та дітей,
фахово працює, є успішним.
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДОПОМОГА ПІДЛІТКАМ
В ПОПЕРЕДЖЕННІ ТА РОЗВ’ЯЗАННІ КОНФЛІКТНИХ
СИТУАЦІЙ
Важливим аспектом соціально-педагогічної роботи є не лише
створення сприятливих умов соціалізації, розвитку особистості,
задоволення її культурних і духовних потреб, сприяння людині в
якомога повнішому розвитку власного потенціалу, що, відповідно,
впливає на гармонізацію соціальних відносин в суспільстві, але і
надання потрібної допомоги індивіду, сім’ї, групі осіб, з метою
забезпечення високого рівня їх соціально-культурного і матеріального життя та попередження виникнення дисфункцій, пошук
найкращих варіантів добробуту для індивідів, груп та громад у суспільстві шляхом їхнього просування, взаємодії з іншими.
Одним із засобів такої гармонізації виступає надання соціальним педагогом допомоги своєму клієнту у розв’язанні та подоланні
наслідків конфліктів, учасником яких він став. Тому постає
необхідність розгляду суті практичних методів виявлення, поперед136

ження різного соціального і психологічного рівня конфлікту з метою
конструктивного його вирішення.
Проблема конфліктів, як одна з найгостріших проблем привертає увагу вчених різних шкіл та напрямів. У науковій літературі
розкриті різні підходи до визначення поняття «конфлікт». Зокрема,
він трактується, як зіткнення протилежно спрямованих, не сумісних
одна з одною тенденцій, у свідомості окремо взятого індивіда, міжособистісних взаємодіях або міжособистісних відносинах індивідів,
або групи людей, які пов’язані з гострими негативними емоціями,
переживаннями; якпрояв неузгодженості інтересів, незгоди між
двома чи більше сторонами, коли кожна з них намагається зробити
так, щоб було прийнято саме її позицію, і стати на заваді іншій
стороні чинити те саме.
Питання природи конфлікту не є простими, тому що природа
людини є досить складна, а розуміння суті конфлікту пов’язане з
пізнанням його у тісному взаємозв’язку з психологією та поведінкою
людини, її системою цінностей та системою оцінювання. Конфлікти
охоплюють всі види та різні рівні відносин людей між собою та
людей з соціумом. Найбільша кількість конфліктних ситуацій
назріває у кризові періоди розвитку особистості, в так звані перехідні,
критичні періоди. Одним з таких періодів у розвитку особистості і є
підлітковий вік.
У підлітковому віці відбувається інтенсивний і водночас
нерівномірний розвиток. Організм переносить значні зміни, які
впливають на всі сторони біологічного, соціального і психологічного
розвитку. У цей час у людей виникає посилене прагнення до
незалежності, самостійності, гостре бажання будь-що проявити себе,
а також можливою є неправильна оцінка своїх можливостей і
здібностей, що нерідко призводить до виникнення конфліктних
ситуацій і непорозумінь як з оточенням, так і з самим собою. А ще,
оскільки людина живе серед інших людей і реалізує свої цілі,
прагнення, потреби й бажання у взаємодії з ними, то міжособистіcні
стосунки стають полем постійного зіткнення й узгодження інтересів,
ареною самоствердження.
В наслідок швидких змін в підлітковому віці різко
підвищується інтерес до своєї зовнішності, в першу чергу це
зумовлюється статевим дозріванням. Починаються більше чим у
дорослих виділення гормонів, що викликає мобілізацію захисних сил
організму, його напружене функціонування в тяжких стресових
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ситуаціях, а звідси і емоційна нестабільність. Формується новий
образ фізичного «Я». При цьому особливе значення має те, наскільки
уявлення про своє «Я» відповідає певним стереотипам, зразкам,
засвоєним неповнолітнім. Якщо за якимись зовнішніми чи
внутрішніми рисами він не відповідає «стандарту», то нерідко
виникають гострі переживання. Останні пригнічують або збуджують
поведінку підлітка. У ній виявляється тривожність, зниження рівня
домагань, сором’язливість або ж злість, намагання щось учинити,
змінити риси, які не подобаються. Звідси і високий рівень
агресивності. Будь-яка форма агресивної поведінки виступає перш за
все при самоствердженні особистості підлітка, для вирішення певних
завдань, і залежить від спрямованості потреб та інтересів підлітка,
його життєвих труднощів чи проблем. Від того, в якій сфері прагне
самоствердитись підліток і залежить розвиток дорослості. Дана
психологічна характеристика досить суперечлива, оскільки є
джерелом його внутрішніх і зовнішніх конфліктів: з одного боку
випереджає майбутній ще не досягнутий індивідом стан, з другого – в
зв’язку з цим упередженням обумовлюється високий рівень домагань.
Вищезгадані особливості підліткового віку характеризують
кризові моменти цього вікового періоду і призводять до конфліктів.
Конфлікти в підлітковому віці характеризують як період «бурі і
натиску». Подібні уявлення про підлітковий вік, як про період «бурі і
натиску» в котрій переважають внутрішня напруга, нестабільність,
конфлікти, були внесені в сучасну психологію Стенллі Холлом. Його
справедливо називають «батьком» психології перехідного віку. Він
запропонував концепцію, яка пояснює дане явище, хоча в наш час
вона вважається застарілою, але протягом багатьох років здійснювала
вплив на розвиток психологічних наук.
Ключ до психологічного розвитку підлітка, – підкреслював
Л. Виготський, – у його інтересах, які формують нову систему
рушійних сил, мотивів діяльності, визначають спрямованість
особистості. Інтереси набуваються, змінюються, а разом і з ними
розширюється коло речей і форм діяльності, які раніше були
нейтральними для дитини, а тепер на стадії перехідного віку
стимулюють її поведінку. На думку науковця, особливо важлива
деталь психологічного розвитку підлітків – відкриття ними свого
внутрішнього світу, свого “Я”. З цим пов’язане поступове набуття
досвіду інтроспективного самоаналізу, а сам внутрішній світ стає
суб’єктивною основою особистого життя. [1, с. 51].
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Підлітковий вік – період життя людини від дитинства до
юності, який у традиційній класифікації займає проміжок від 11–12
до 14–15 р. У цей дуже короткий за часовим терміном період підліток
проходить великий шлях в своєму розвитку: через внутрішні
конфлікти з собою і іншими, через зовнішні зриви і підйоми він може
опанувати почуття дорослості, власної гідності.
Якщо основним видом діяльності молодшого школяра було
навчання, і з ним були пов’язані суттєві зміни в психічному розвитку,
то у підлітка основна роль належить встановленню системи
взаємовідносин з середовищем, і що визначає направленість його
психічного розвитку. Ця своєрідність полягає в тому, що він
включається в нову систему відносин і спілкування з дорослими і
однолітками, займаючи серед них нове місце, виконуючі нові
функції [2, с. 32].
В основі психічного розвитку дітей підліткового віку лежить
виникнення і подолання діалектичних суперечностей, які викликані
діяльністю підлітка, його новими потребами і можливістю їх
задоволення; між дорослими фізичними, інтелектуальними та
духовними можливостями підлітка і старими, складеними раніше
формами його психічної організації, його взаємин з довколишніми.
У підлітковому віці відбувається інтенсивний і водночас
нерівномірний фізичний розвиток. Організм переносить значні зміни,
які будуть суттєво впливати на всі сторони біологічного,
психологічного і соціального розвитку: під час пубертатного періоду
проходять глибокі тілесні зміни; міняється також характер мислення;
соціальний розвиток йде двома основними шляхами – звільнення від
батьківської опіки і встановлення нових відносин з однолітками; і на
кінець розвиток самопізнання, яке характеризується встановленням
нової суб’єктивної реальності, тобто ідентичності як продукту
сексуальних, когнітивних трансформацій. Таким чином, зміни в
підлітковому віці послідовно охоплюють чотири сфери розвитку:
тіло, мислення, соціальне життя і самопізнання.
В основі тілесних змін лежить статеве дозрівання, і хоча шляхи
психічного і фізичного розвитку не йдуть паралельно, межі цього
періоду не визначені остаточно. Одні діти входять в підлітковий вік
раніше, інші пізніше, пубертатна криза може виникнути і в 11, і в 13
років. Починаючи з кризи, весь період протікає важко і для дитини і
для близьких їй дорослих.
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На думку І. Кулагіної та Л. Колюцкого, статеве дозрівання
залежить від ендокринних змін в організмі. Особливо важливу роль в
цьому грає гіпофіз і щитовидна залоза, яка стимулює роботу
більшості ендокринних залоз. Збільшується ріст, вага, причому в
хлопчиків в середньому пік росту відбувається в 13 років, а
закінчується після 15, іноді продовжується до 17. У дівчаток –
починається і закінчується на два роки раніше. Із зміною росту
відбувається відповідно і зміна пропорцій тіла.
До цього слід додати, що дитина зобов’язана постійно
призвичаюватись до фізичних і фізіологічних змін, які проходять в
його організмі «переживати гормональний шторм». У підлітків
статевих гормонів виробляється більше, чим у дорослих людей; в них
практично постійно посилена секреція кори надниркових залоз, яка
викликає мобілізацію захисних сил організму, його напружене
функціонування в тяжких стресових ситуаціях. Підлітки будь-то весь
час знаходяться в стані стресу. Взагалі, в підлітковому віці емоційний
фон стає нервовим, нестабільним. Емоційну нестабільність посилює
сексуальне збудження, яке супроводжує процес статевого дозрівання.
Внаслідок швидких змін в розвитку і перебудові організму в
підлітковому віці різко підвищується інтерес до своєї зовнішності.
Формується новий образ фізичного «Я». Із-за його гіпертрофічного
значення дитина гостро переживає всі зміни зовнішності, дійсні і
сумнівні. Непропорційність частин тіла, неправильність рис обличчя,
шкіри, яка втрачає дитячу чистоту, надлишкова вага або худорлявість
– призводять до відчуття неповноцінності, замкнутості, навіть
неврозу [3,с.356].
Психолог Кле Мішель пубертатну кризу розглядає з таких
позицій: з одного боку акцент ставиться на ідеї перелому, миттєвих
змін в ході розвитку, які ведуть за собою значні зміни в поведінці,
типові (образі) мислення і уявленнях; з іншого боку – переважає
розуміння кризи як психологічних порушень, які супроводжуються
стражданнями, тривогами, тобто цілою низкою труднощів
невротичного характеру, що обумовлює дезадаптацію в повсякденному житті [4, с.110].
Психоаналіз характеризує підлітковий вік як період
внутрішнього конфлікту, психічної неврівноваженості і нестійкої
поведінки, якими супроводжується статеве дозрівання. Однією із
самих помітних змін, яка відбувається в пубертатний період є
посилений інстинктивний потяг: його основним джерелом являється
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статеве дозрівання, що супроводжується зростанням цікавості до
статевої сфери і спалахами сексуального потягу. В той же час
посилення інстинктивних потягів в пубертатний період має:
фізіологічну основу, яка виходить за рамки виключно статевого
життя. Зростає частота і інтенсивність спалахів агресивності,
викликаюча поведінка набуває ознак кримінального характеру.
Звичка до охайності змінюється безпорядком неохайності. Скромність і співчутливе відношення до оточуючих витісняються
самозакоханістю і грубістю. Анна Фрейд порівнювала такий
посилений вплив інстинктивних сил в період статевого дозрівання з
аналогічними особливостями поведінки раннього дитинства, в
пубертатний період як би відроджується інфантильна сексуальність і
бурхлива агресивність раннього дитинства [5, с. 56].
Загалом конфлікт вчені характеризують як зіткнення протилежно спрямованих, несумісних одна з одною тенденцій у свідомості
окремо взятого індивіда, міжособистісних взаємодіях або міжособистісних відносинах індивідів чи груп людей, які пов’язані з гострими
негативними переживаннями.
Науковцями розглядаються різні аспекти підліткових конфлікттів, однак зміни соціальних умов відображаються і на розвитку
особистості підлітка та його конфліктності. Тому об’єктивними є
поглиблені наукові дослідження цієї проблеми.
Вивчаючи особливості підліткового віку та підліткових
конфліктів, ми виявили, що якщо основним видом діяльності молодшого школяра було навчання, і з ним були пов’язані суттєві зміни в
психічному розвитку, то у підлітка основна роль належить
встановленню системи взаємовідносин з середовищем, що і визначає
спрямованість його психічного розвитку. Внаслідок швидких змін в
розвитку і перебудові організму в підлітковому віці різко
підвищується інтерес до своєї зовнішності, формується новий образ
фізичного «Я», і, як наслідок, значні зміни в поведінці, типові
(образі), мислення і уявлення. Вони, як правило, і визначають кризу
даного періоду, яка проявляється в подоланні внутрішніх
суперечностей, проблемі особистісного самовизначення, невпевненості у собі, у важковиховуваності, і, як наслідок, – виникнення
конфлікту. Оскільки підліток взаємодіє одночасно із батьками,
вчителями, однолітками, то основними причинами конфліктів в
підлітковому віці є:
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– з вчителями: незадоволеність оцінкою, низька успішність,
поведінка на уроках, несправедливе оцінювання, сімейні конфлікти,
які дитина “переносить” на інших, розходження думок;
– з ровесниками: неспівпадання інтересів, високі вимоги до
інших, невмотивована неповага, незадоволення лідером, бажання
виділитись;
– з сім’єю: батьки не усвідомлюють виховного впливу на свою
дитину, недостатній контроль та увага до дитини як особистості, що
розвивається, позбавлення самостійності, зниження уваги до її
потреб.
Соціально-педагогічна практика показала, що для роботи з
сім’єю щодо профілактики конфліктних ситуацій дієвими є такі
форми і методи:
• запровадження правил формування вмінь виходу з
конфліктної ситуації;
• сигналізація за допомогоюкольорів, яка застосовується для
поліпшення комунікації і взаємної емпатії між членами сім’ї;
• формування версійного мислення;
• програвання сімейних ролей у різного роду іграх, що
символізує сімейні відносини “обмін ролями”;
• використання у профілактиці сімейних конфліктів, сімейних
дискусій – обговорення членами сім’ї широкого кола проблем, що
стосуються життя сім’ї і способів розв’язання різних сімейних
питань;
• реалізація обумовленого спілкування, як засобу корекції
звичних порушень у сімейних відносинах.
Підсумовуючи результати дослідницької роботи, хотілося б
навести слова відомого німецький філософ Р. Дарендорфа, який
влучно зауважив, що «той, хто вміє впоратися з конфліктами шляхом
їх визнання та регуляції, бере під свій контроль ритм історії…».
1.
2.
3.
4.
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ ВІДНОСИН
СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ ПІДГОТОВКИ
ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ
У сучасному українському суспільстві здійснюються складні
соціально-економічні перетворення, які призводять до зміни
демографічної ситуації, культурних та духовних цінностей, уявлень про
сім’ю та внутрішньо-сімейні стосунки. Трансформація культурного та
духовного життя змінює зразки поведінки ґендерних взаємодій,
модифікує ролі та статуси жінок і чоловіків у суспільстві та сімї.
Проведені дослідження Т. Говорун, Т. Зелінської, В. Кравця,
О. Кікінежді, Т. Кравченко, Н. Лавріненко, О. Хромової та багатьох
інших вчених, свідчать, що певні погляди на шлюб, внутрішньосімейні взаємини, розподіл сімейних ролей тощо формуються у молоді
ще задовго до офіційного одруження. Однак зміст гендерних відношень
у шлюбі не завжди правильно розуміють юнаки і дівчата, що в
майбутньому веде до психологічної несумісності, внутрішньо-сімейних
конфліктів і, як наслідок, до руйнування шлюбу. Однією з причин
виникнення такої ситуації є традиційний підхід до формування
ґендерних відносин старшокласників, який не дозволяє учням
зрозуміти особливості своєї статі, усвідомити свою гендерну роль у
сімейному і суспільному житті.
На думку В. Москаленко і В. Романової, соціальна проблема
ґендерної рівності/нерівності криється у дисгармонійності процесу
статево-рольової соціалізації, у відхиленнях ґендерної ідентичності,
зрілості, якої людина набуває у підлітковому та старшому шкільному
віці [4].
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У багатьох підлітків відсутній позитивний досвід розвитку
сімейних відносин, не сформовані гендерні цінності. Сучасна молодь
стоїть перед проблемою використання досвіду батьківської сімї та
надбань минулих поколінь, які в сучасних умовах трансформації
українського суспільства часто виявляються непридатними. Більшість
сімейних цінностей дитина усвідомлює в батьківській сім’ї. Батьки
намагаються привчити своїх дітей до сімейних ролей, відповідно до
традиційних уявлень про ґендерний розподіл функцій. Уявлення про
поняття жіночності і мужності у дітей значною мірою визначаються
структурою батьківської сім’ї, родинними моделями поведінки,
очікуваннями батьків та суспільними установками.
Школа, як механізм ґендерної соціалізації, продовжує те, що
розпочато в сім’ї. У період шкільного навчання вчителі активно
продовжують розпочату батьками традицію формування різного типу
поведінки у хлопчиків та дівчаток, виходячи із існуючих ґендерних
стереотипів. Передумовою цього виступає той факт, що поряд з
обов’язковим навчальним планом тут діє прихований [1]. Цей термін
був введений
західною критичною соціологією та педагогікою
наприкінці 60-х років ХХ століття.
На думку українських науковців, прихований навчальний план –
це, по-перше, організація самого закладу з урахуванням ґендерних
відносин, ґендерна стратифікація вчительської професії; по-друге, зміст
навчальних предметів; і по-третє – стиль викладання. Прихований план
і програми його реалізації певним чином продовжують формувати різні
типи поведінки учнів, започатковані в сім’ї, керуючись у цьому
вкоріненими ґендерними стереотипами, які існують у суспільстві [2; 3].
З метою вивчення рівня сформованості гендерних відносин
старшокласників у процесі їх підготовки до сімейного життя нами було
проведено емпіричне дослідження. Воно передбачало два етапи
діагностики. На першому етапі діагностики за допомогою методу
документалістики були проаналізовані плани виховної роботи класних
керівників старших класів. Одержані результати засвідчили недостатню
увагу вчителів до проблеми підготовки юнаків і дівчат до сімейного
життя і майже повне ігнорування питань, пов’язаних з ґендерним
вихованням. Загалом обговорення тем, присвячених майбутньому
створенню сім’ї, було заплановано лише у 25 % планах класних
керівників. Проведені з учителями бесіди засвідчили, що значення
терміну „ґендер” вони трактують на побутовому рівні (рівність
чоловіків і жінок). У вчителів немає належної підготовки до роботи за
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цією проблемою; не вистачає методичної літератури, яка могла б стати
у нагоді при організації виховної роботи щодо підготовки
старшокласників до сімейного життя, зокрема засобами ґендерного
виховання. Значна кількість (44,3 %) опитаних учителів вважає
проведення ґендерного виховання недоцільним (зайве навантаження),
оскільки, на їхню думку, сучасна молодь добре обізнана з питаннями
взаємовідносин між статями, до чого і зводиться на їхню думку,
гендерне виховання.
Наступним етапом дослідження було виявлення актуального
стану сформованості ґендерних відносин старшокласників. Діагностика
здійснювалася за допомогою методу анкетування.
Підсумкове ранжування результатів опитування засвідчує, що
значна частина старшокласники мають поверхові уявлення про гендер
та ґендерні відносини у сім’ї. Більшість старшокласників (68 %
хлопчиків і 62 % дівчаток) не повністю усвідомлюють свої ролі та
функції у виконанні сімейно-побутових обов’язків. Лише 20 %
хлопчиків та 28 % дівчаток розуміють цінність сімї, гендерні ролі
подружжя, мають чітке уявлення понять „маскулінності” та
„фемінності”.
Життєву позицію особистості, спрямованість її прагнень і
активність характеризує система ціннісних орієнтацій людини. Цінність
– це явище соціокультурного життя, особлива складова культури
суспільства. Цінності можна вважати стрижнем національних традицій.
Гендерні цінності особистості обумовлюють її соціальну поведінку.
Тому одним із завдань анкетування було вивчення гендерних цінностей
старшокласників, що, за нашим припущенням, надасть можливість
охарактеризувати життєву позицію респондентів, спрямованість їхніх
прагнень і активності.
Для юнаків високу цінність має матеріальне забезпечення (92,2 %)
і кар’єра (92,0 %). Вони вважають що саме ці цінності є визначають
роль чоловіка у сімї. У дівчат домінують такі цінності як кохання
(93,3 %), кар’єра (89,7 %) і матеріальне забезпечення (86,9 %). Такі
ціннісні категорії сім’ї, як відповідальність, довіра, піклування – не є
добре зрозумілими учням, зокрема, у хлопців вони вищі і відповідно
становлять 31,0 %, 22,3 %, 13,5 %, у дівчат – 25,0 %, 21,4 % та 9,1 %.
Найважливішою цінністю для шлюбу старшокласники вважають
кохання. На користь цього дали позитивну відповідь 45,0 % хлопців і
46,8 % дівчат. Шлюб, як зобов’язання сприймають 10,6 % хлопців і
15,9 % дівчат. Цікавим є те, що на другому місці за вибіркою
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перебувають формальні стосунки: відповідно для дівчат 28,6 %, а для
хлопців – 33,8 %. Отже, значна частина учнів сприймає шлюб як
застарілу форму сім’ї.
Відсутність знань про гендерні відносини у сімї свідчить і
відповіді про те, що партнерськими бачать свої взаємини лише 21,1 % –
хлопців та 16,8 % – дівчат. До авторитарного стилю схиляється 13,6 %
юнаків, охоплених експериментом і 6,4 % дівчат. Решта узагалі над
даною проблемою не задумуються. Розподіл внутрішньосімейних
обов’язків також виступає важливим компонентом ґендерних відносин.
Юнаки (24,9 %), вважають, що догляд за дитиною, домашній побут – це
пріоритет жінки; 25,6 % дівчат дотримуються такої ж думки.
Найбільша кількість юнаків (64,9 %) і дівчат (76,8 %) надають перевагу
незалежним стосункам у подружніх взаєминах.
Основним прикладом для формування гендерних відносин у
подружньому житті для старшокласників є батьки. Переважаючим
старшокласники визнали є авторитарний стиль відносин одного з
батьків, найчастіше – це авторитет матері, оскільки батько, з різних
причин, часто відсутній (52,0 % юнаків та 57,0 % дівчат). Разом з тим
модель батьківської сім’ї перенести на майбутню власну сім’ю 79,0 %
дівчат та 82,0 % юнаків не бажають.
З опитаних 12 % хлопчиків та 10 % дівчаток мають негативне
ставлення до створення сім’ї у майбутньому; помилкові уявлення про
ознаки понять „маскулінності” та „фемінності”; нехтують моральними
нормами поведінки, прийнятими у суспільстві.
Отримані нами результати констатувального експерименту
підтверджуються і даними соціологічних досліджень, проведених в
Україні. У молоді, яка ще не перебувала у шлюбі, уявлення щодо моделі
«хорошого чоловіка» та «хорошої жінки» не тільки традиційні, навіть
більше – досить примітивні. І це явище можна розглядати як прогалину
в гендерному вихованні молоді [5].
Вцілому узагальнення результатів емпіричного дослідження дає
підстави вважати, що юнаки та дівчата підсвідомо формують свої
уявлення про стосунки в майбутній сім’ї аналогічно до усталених у
батьківських. Відсутність у значної більшості учнів розуміння гендеру,
правил побудови гендерних взаємовідношень вимагає активізації
роботи школи у цьому напрямку; вчителі надають недостатню увагу
підготовці старшокласників до сімейного життя, формуванню у них
ґендерних відносин.
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО
САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ
ПРАЦІВНИКІВ
Професія соціального працівника справедливо вважається однією
з найбільш відповідальних і перспективних у світовій та вітчизняній
практиці. Сфера соціальної роботи пов’язана з тією обставиною, що
фахівці даного профілю мають справу з різними групами клієнтів,
виконують різнопланові суспільні функції та вирішують різноманітні
соціальні завдання. Українському суспільству потрібен фахівець
соціальної сфери нового типу – професіонал, громадянин і просто
особистість, яка має загострене моральне почуття, що швидко приймає
рішення у стрімко розвиненому світі.
На сучасному етапі розвитку суспільства від соціального
працівника вимагається не просто використання отриманих у закладі
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вищої освіти знань, вмінь, навичок, а й готовність до творчого
саморозвитку як у професійному, так і в особистісному контексті [1].
Як будь-яке явище, що розвивається, особистість суперечлива. У її
внутрішньому світі неминучі зіткнення, конфлікти, періоди спаду і
посилення розвитку. Зрозуміти особистість неможливо без врахування
її рушійної сили.
Вченні однозначні в тому, що рушійними силами у саморозвитку
особистості є визначені протиріччя. Зрозуміти механізм їх виникнення
необхідно для того, щоб керувати процесом саморозвитку. Зрілий
саморозвиток характеризується наступними параметрами:
− спрямованістю, тобто мотивами роботи над собою;
− змістом (розумовий, фізичний, моральний, трудовий,
естетичний);
− стійкістю (випадковий, епізодичний, постійний);
− ефективністю у формуванні своєї особистості.
Між цими параметрами також бувають невідповідність і
протиріччя.
Перший вид протиріч виникає між рівним вихованості
особистості і її поведінкою, умовами її життя і діяльності. Це
протиріччя виникло із невідповідності між життям колективу, в якому
вона перебуває і діяльністю індивіда, нормами поведінки в оточуючому
середовищі і поведінкою людини, її моральністю і моральним життям
оточуючих.
Другий вид протиріч – невідповідність запланованих цілей,
завдань саморозвитку і отримання результатів. Особистість виконала
накреслену програму саморозвитку, а стійкі якості не виробились.
Третій вид протиріч виникає тоді, коли особистість вміє і бажає
працювати над собою, але ідеали і цілі саморозвитку завищені або
неправильні. Це породжує незадоволення життям, пошуку чогось і
невміння застосовувати свої сили, здібності. Організація життя в
такому випадку має бути спрямована на залучення людини в серйозні і
важкі види діяльності, які переконали б особливість у необхідності
вдосконалювати свої знання і вміння.
Четвертий вид протиріч виникає, коли особистість переконана в
тому, що потрібно працювати над собою, позбутися недоліків, але не
може цього зробити через слабкість волі, низької вимогливості до себе.
Це свого роду відображення протиріч між свідомістю і поведінкою.
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Щоб вирішити дані протиріччя та досягнути результату важливо
дотримуватись певних етапів у роботі над собою.
У літературних джерелах описані загальні етапи саморозвитку:
1. Перший етап – усвідомлення необхідності роботи над собою.
Воно виникає в результаті взаємодії потреб у розвитку,
цілеспрямованості, аналізу внутрішнього стану, зовнішніх умов і вимог.
2. Другий етап – вироблення програми роботи над собою. На
цьому етапі особистість порівнює своє “Я” у теперішньому, “Я”, яким
його хочуть бачити інші, і “Я”, яким уявляє себе у майбутньому. Якщо
вона переконалася, що може працювати над собою, зовнішні умови є
сприятливими, а вимоги оточуючих посильні, незмінні, то пробне
самовиховання переходить у постійне.
3. Третій етап – активне здійснення програми самовиховання,
включаючи зміну себе і обставин.
4. Четвертий етап – завершальний: проходить оцінка результатів
самовиховання.
Слід зауважити, що таке виділення етапів роботи над собою
умовне, часто вони переплітаються один з одним, проте завжди
існують [3].
Розглядаючи творчий саморозвиток, як такий, що розкриває
сукупність умінь, визначальну оригінальність і продуктивність
професійної діяльності соціального працівника; об’єм навичок рішення
творчих завдань; комбінацію особових якостей і властивостей; вектор
саморозвитку в професійній діяльності; здатність формувати складні
види взаємодії з тими, хто потребує соціальної допомоги, в його
структурі автори (О. Варламова, В. Гладких, С. Жданов, Р. Ткач,
О. Холостова), виділяють такі його елементи: мотиваційний,
когнітивний, операціональний, креативний, емоційний і оцінний.
Мотиваційний елемент розкриває сукупність мотивів, які
спонукають соціального працівника до прояву творчості в професійній
діяльності. Його показниками є: прагнення до досягнень; потреба в
творчому самовираженні.
Когнітивний елемент відображає рівень володіння майбутнього
соціального працівника певними знаннями і уявленнями про творчість
у професійній сфері. До показників даного елементу відносять: загальні
і спеціальні професійні знання; уявлення про професійно-детерміновані
види творчості.
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Операціональний елемент відображає практичну підготовленість
та адаптацію майбутнього соціального працівника до здійснення
основних видів, способів реалізації професійної діяльності із
застосуванням творчості. Його показники: володіння нестандартними
методами соціологічного дослідження; уміння впроваджувати нові
технології і моделі професійної поведінки.
Креативний елемент відображає форму активного, ініціативного,
продуктивного, творчого виконання професійних завдань. До
показників креативного елементу відносять: здатність відмовитися від
стереотипів; сензитивність до проблем.
Емоційний елемент включає особливий клас суб’єктивних
психологічних станів, які спонукають до творчих проявів. У число його
показників включені: інтенсивність емоційних переживань; емоційний
інтелект.
Оцінний елемент розкриває готовність майбутнього соціального
працівника аналізувати і об’єктивно оцінювати свій творчий потенціал і
продуктивність інноваційно-професійної діяльності. Його показниками
є: уміння аналізувати, самоаналіз та критичне ставлення до себе і до
своїх вчинків [2].
Отже, важливою умовою творчого саморозвитку особистості є
внутрішня потреба у його здійсненні. Творчий саморозвиток
соціальних працівників має бути усвідомленим і керованим
особистістю процесом, у результаті якого відбувається удосконалення
фізичних, розумових і моральних потенцій людини, розгортання її
індивідуальності. Процес саморозвитку не має меж, як немає меж
досконалості людини.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ
АДАПТАЦІЇ УЧНІВ 9–11 КЛАСІВ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ
Для конструктивного вирішення проблеми активізації
соціальної адаптації сільських школярів важливим є вивчення й
аналіз реального її стану. З цією метою в листопаді-грудні 2017 року
та в лютому – березні 2018 року нами була зроблена спроба дослідити
реальний стан проблеми. Так, ми прагнули з’ясувати:
1) рівень задоволеності становищем, яке займає старшокласник
у групі
однолітків; потреби у спілкуванні та рівень особистісної
тривожності;
2) рівень його самооцінки, міру самостійності;
3) попередній вибір професії; зорієнтованість професійної
діяльності учнів;
4) рівень усвідомленого засвоєння старшокласником соціальних
знань (насамперед розуміння сутності соціальної адаптації та її ролі у
життєдіяльності особистості).
До участі в дослідженні ми залучили 123 старшокласники 9-11-х
класів Ратнівської сільської загальноосвітньої школи Луцького
району Волинської області та 27 учителів цієї ж школи.
Першим кроком у дослідженні було визначення рівня
задоволеності становищем, яке займає старшокласник у групі
однолітків, дослідження потреби у спілкуванні, а також визначення
його самостійності та самооцінки. Так, нами встановлено, що лише
35,2 % старшокласників-респондентів задоволені своїм становищем у
групі однолітків, більше половини 53,3 % виявили байдужість до цієї
проблеми, а 11,5 % незадоволені власним становищем (анкета „Я і
мій клас”). Результати дослідження свідчать також, що майже
половина опитаних учнів старших класів (47,8 %) мають занижену
самооцінку; 24,1 % – завищену і лише 28,1 % – адекватну.
Важливим показником соціальної адаптації є потреба у
спілкуванні особистості. Так, під час опитування нами з’ясовано, що
низький і нижче середнього рівень потреби у спілкуванні: серед учнів
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9-х класів – 38,1 % і 21,3 %; серед школярів 10-х класів – 67,3 % і
32,7 %; серед учнів 11-х класів – 58,2 % і 18,7 %.
Не менш важливим показником дослідження соціальної
адаптації учнів старших класів є рівень їхньої тривожності, що є
характерним для підліткового та ранньоюнацького віку. Підвищення
рівня особистісної тривожності у старшокласників на фоні соціальної
нестабільності в суспільстві, розбіжностей між декларованими та
реальними нормами і цінностями, невпевненістю у майбутньому –
викликає занепокоєння. За результатами нашого дослідження, більша
половина 62,5 % старшокласників характеризуються високою
особистісною тривожністю. Помірна тривожність властива 32,3 %
опитаних старшокласників; в решти (5,2 %) – низький рівень
тривожності[1].
Щодо самостійності сільських школярів, то переважна більшість
(62,5 %) мають високий ступінь самостійності, яка проявляється у
самостійному відвідуванні міст – районних і обласного центрів,
купівлі речей одягу, взуття, побутової техніки, володінні сільськогосподарською технікою, зароблянні грошей тощо.
Наступним кроком у дослідженні було з’ясування рівня
активності старшокласника, попереднього вибору ним професії. У
цьому контексті старшокласникам було запропоновано дати відповіді
на запитання анкет. Так, аналіз анкетних даних засвідчив про низький
рівень соціальної активності сільської молоді. Переважна більшість
61,7 % опитаних відверто відповідають, що їм байдуже до
поставленої проблеми і не задумуються над її розв’язанням. Щодо
професійного вибору, то переважна більшість опитаних підлітків
(61,4 %) мріють працювати в місті, хоча песимістично настроєні
щодо можливості реалізації їхніх мрій. Працювати в селі виявило
бажання лише – 12,7 % опитаних, а 25,9 % – не визначились в які
сфері хотіли б себе реалізувати.
Ми також з’ясовували спрямованість майбутньої професійної
діяльності старшокласників. Так, ми встановили, що учні 9-11 класів
зорієнтовані на природоохоронну діяльність, а також діяльність,
спрямовану на допомогу людям, на захист честі та власної гідності.
Стосовно професійного вибору, то переважна більшість
опитаних учнів старших класів (61,4 %) мріють працювати в місті,
хоча песимістично настроєні щодо можливості реалізації їхніх мрій.
Працювати в селі виявило бажання лише – 12,7 % опитаних, а 25,9 %
– не визначились в які сфері хотіли б себе реалізувати.
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На основі сумарної оцінки показників усіх згаданих вище
критеріїв були визначені чотири рівні соціальної адаптації сільських
старшокласників: помірна адаптація, ситуативна адаптація,
латентна дезадаптація і девіація [2].
Аналіз експериментальних даних свідчить про те, що серед
старшокласників переважаючим (в 55,0 % опитаних) є ситуативний
рівень адаптації, насторожує також відносно висока латентна
дезадаптація ( 19,3 %) і незначний показник помірної адаптації (лише
18,1 %).
Отже, результати експериментального дослідження підтверджують той факт, що в сільських загальноосвітніх школах
необхідно активізувати соціалізаційну діяльність серед шкільної
молоді, акцентуючи увагу на розвиток
активності, політичної
зрілості, творчості старшокласників.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ
ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
З огляду на те, що сьогодні світ стоїть на порозі глобальної
екологічної кризи, одним із головних завдань сучасної освіти є
формування у людей екологічної свідомості екоцентричного типу, що
характеризує ставлення до життя (природи) як найвищої цінності, а
до природних об’єктів – як до партнерів по взаємодії, до суб’єктів
спілкування.
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Змінити тип екологічної свідомості дорослих є досить складним
завданням, а для того, щоб його не довелось змінювати в
майбутньому перед сучасною системою освіти постає завдання –
сформувати екологічну свідомість, а на її основі і екологічну
культуру у дітей дошкільного віку. Для повноцінного виконання
цього завдання слід підготувати майбутніх вихователів до
формування екологічної культури дітей дошкільного віку.
Проблема різних аспектів підготовки майбутніх педагогів до
проведення роботи з екологічного виховання з дітьми була
предметом
дослідження
науковців
М. Дяченко,
Л. Зятевої,
Н. Лисенко, С. Ніколаєвої, Н. Рижової, Ю. Сизова, Н. Яришевої та
інших.
Н. Горопаха вважає, що вирішення екологічних проблем
можливе лише за умови зміни поведінки людини, його ціннісних
орієнтацій, формування у підростаючого покоління особливого
екологічного мислення, яке передбачає розуміння суті тих
взаємозв’язків, що існують в єдності «природа – людина –
суспільство», і розуміння власної відповідальності кожного за
збереження Землі, як єдино можливої екологічної ніші людства.
З. Плохій говорить про те, що екологічна культура визначає
способи і форми взаємовідносин людини та навколишнього
середовища. За своєю суттю вона є своєрідним кодексом поведінки,
що лежить в основі екологічної діяльності. Оскільки контакт з
природним середовищем починається у людини з раннього віку, саме
тоді і закладаються основи екологічної культури особистості.
У своїй роботі Т. Науменко розкриває можливості використання
авторської казки як засобу екологічного виховання дошкільників,
обґрунтовує педагогічні умови використання авторських казок
природознавчого змісту в процесі екологічного виховання дітей
старшого дошкільного віку. Вченими доведено, що через емоційну
взаємодію з образами діти засвоюються певні знання і уявлення,
виробляють конкретні судження, формулюють особистісні
умовиводи. Образність казки сприяє формуванню перших
синкретичних уявлень про ті об’єкти і явища, про які в ній
розповідається.
О. Половіна говорить про необхідність використання в процесі
екологічного виховання дошкільників пейзажного живопису.
Вагомість використання живопису як засобу формування естетичного
відношення до природи обумовлена певними особливостями
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сприйняття дитиною навколишньої природи, а саме: постійне
спілкування з природою навіть тих дітей, які проживають у сільській
місцевості, виступає як зовнішній фон, а, отже, не забезпечує
усвідомлення дитиною естетичної значущості природи; у процесі
використання прогулянки в природу, як однієї з основних форм
ознайомлення з природним довкіллям, у дитини домінує почуття
задоволення від рухової діяльності над почуттям задоволення від
естетичного сприйняття навколишнього природного ландшафту.
Н. Лисенко відмічає, що гармонія взаємодії людини з природою
як один із законів всесвітньої необхідності доводить доцільність
якнайшвидшого введення дітей в суть системи «природа – людина –
суспільство – природа».
Успішність засвоєння дітьми науково достовірних уявлень і
знань про природу і людину, які в майбутньому стануть основою для
оволодіння системними знаннями в обсязі конкретних наук
природничого циклу, забезпечується сприйнятливістю періоду
дошкільного дитинства, тобто пластичністю нервової системи в
питання оволодіння новими знаннями, набуття умінь і навичок.
Виходячи з вищезазначеного, в оволодінні природничими знаннями,
як і знаннями про людину в цілому, пріоритетною має стати
пошуково-дослідницька діяльність дітей.
Багато вчених України в сфері дошкільної освіти не
заперечують, що екологічне виховання – багатоаспектний процес,
питання про те, як більш ефективно вирішити його доступні для дітей
завдання, залишається відкритим, оскільки сучасний стан дошкільної
освіти, як і практика підготовки вихователів для дитячих садків
різного типу, ще недостатньо зорієнтовані на стиль продуктивнотворчої взаємодії з дітьми.
Основний зміст екологічного виховання дошкільників сучасні
вчені вбачають у двох аспектах: передача екологічних знань, їх
трансформація особистістю у відношення до природи, що
проявляється в діяльності.
Аналіз практики діяльності вищих навчальних закладів
дозволив виділити ряд традиційних дидактичних принципів, які є
визначальними у формуванні мети і завдань та провідними у
здійсненні екологічної освіти та виховання. Реалізація цих принципів
є основною умовою успішного формування екоцентричного
світогляду. Це принципи науковості, цілісності, системності і
послідовності, доступності і розвивального навчання, та, в той же час,
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комплексного та індивідуального підходів, позитивного наслідування
і цілеспрямованості та мотивації у вихованні особистості.
В логічній єдності з дидактичними принципами виділяють
специфічні принципи екологічної освіти та виховання, а саме:
принцип
цілісності,
принцип
неперервності
(системності),
принцип інтегративності, принцип взаємозв’язку краєзнавчого
та національного підходів у розкритті проблем екології, принцип
гуманізації відносин між людиною та природою, принцип практичної
спрямованості.
Враховуючи, що навчально-виховний процес має особистісноорієнтований характер, а природоохоронна робота – конкретну
спрямованість на вирішення місцевих екологічних проблем,
Г. Пустовіт пропонує наступні принципи: направленість на розвиток
емоційно-ціннісної сфери особистості; направленість на розвиток
діяльнісно-практичної сфери особистості; доцільність поєднання
форм, методів і засобів навчання і виховання у відповідності до
змісту та завданнями екологічної освіти та виховання; забезпечення
ефективних умов реалізації особистісно-орієнтованих завдань
екологічної освіти та виховання.
Проблема підготовки студентів до роботи з дітьми в сфері
екологічного виховання сьогодні недостатньо висвітлена. В своїй
роботі на цьому питанні наголошувала О. Вашак [1]. Дослідниця
вважає, що майбутні вихователі мають бути готові до
багатопрофільної освітньої роботи з дітьми дошкільного віку.
Особливої актуальності сьогодні набуває завдання підготовки
педагогічних кадрів для дошкільних навчальних закладів, здатних в
повній мірі здійснювати розв’язання одного з найважливіших завдань
сьогодні – виховання у підростаючого покоління екологічного
світогляду, мислення та культури заради збереження природного
середовища, особистого здоров’я та життя. Адже однією з головних
функцій будь-якої держави є забезпечення безпеки дітей. Результатом
фахової підготовки студентів має стати переконливість у тому, що
сформовані у дошкільників екологічні знання та уявлення будуть
сприяти розвитку почуття обережності у природі, екологічного стилю
мислення та екологічної культури у дітей.
В контексті підготовки педагога-дошкільника заслуговує на
увагу дослідження Н. Яришевої, яка відмічає необхідність підготовки
творчого вихователя, який має бути знайомий з природою рідного
краю, мати емоційну чуттєвість, зацікавленість, спостережливість. На
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її думку, тільки такий вихователь зможе закласти «фундамент
екологічної культури» [2, 124].
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ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
У дітей молодшого шкільного віку відбувається процес
адаптації до соціальних умов взагалі та до шкільного життя зокрема.
У цьому віці закладаються та формуються вміння вчитись, соціальна
пристосованість тощо. Тому, на думку багатьох сучасних вчених,
період молодшого шкільного віку надзвичайно важливий у
формуванні та закріпленні основних тенденцій поведінки дітей,
також і агресивних. Особливого значення набуває профілактика
агресивної поведінки в молодшому шкільному віці, оскільки ця риса
перебуває в стадії свого становлення, коли ще можна її попередити з
метою запобігання агресивності як стійкої характеристики
особистості.
Проблема агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку
розглядається у різноманітних аспектах: вивченню
різноманітних
форм агресивної поведінки дітей (О. Бовть, Р. Благута, В. Татенко,
Б. Ткач, С. Харченко, Л. Чаговець), проблем агресивності у зв’язку з
конфліктами (Г. Васильєва, В. Ковальов, М. Левітов, В. Мерлін,
М. Неймарк, Є. Романін та ін.), вивченню особливостей розвитку
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емоційної сфери у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
(Л. Венгер, О. Запорожець, В. Котирло, В. Мухіна, О. Кононко) та ін.
Стрімке зростання рівня агресивності багатьох дітей і підлітків
– одна з найбільш актуальних проблем сьогодення, які проявляються у вигляді агресивності, жорстокості, цинізму, відчудженості,
духовної спустошеності.
Агресивна поведінка дітей молодшого шкільного віку – це не
тільки складне явище, а досить серйозна соціальна, педагогічна і
психологічна проблема. Агресивні діти дратівливі, легко
ображаються, мало спілкуються з однолітками, ворожі до оточуючих,
у них погіршується пам’ять, стосунки з дорослими та однолітками
завжди напружені [1].
У дітей молодшого шкільного віку, яким притаманна агресивна
поведінка більш частими стають агресивні хобі і спалахи вербальної
агресії. Частіше проявляється агресія по відношенню до слабких
учнів в формі насмішок, тиску, образ, бійок. Ініціаторами агресії є не
окремі особистості, як в дошкільному віці, а угрупування дітей,
агресивна поведінка стає більш організованою. Інструментальна
агресія поступово змінюється конструктивним способом досягнення
мети, а ворожа деструктивність залишається незмінною. Окрім цього,
діти все частіше намагаються вирішити проблеми в своєму колі.
Формування угрупувань взагалі помітно змінює агресивну поведінку
школярів. Перебування в групі дає можливість відчути почуття
комфорту і захищеності, збільшення своїх можливостей. Молодші
школярі емоційно вразливі. Наслідком цього буває зникнення страху
покарання за прояв агресії, загострене бажання ствердитися в ролі
повноправного учасника подій, зайняти в групі гідне місце. Тому
жорстокість, руйнівництво, і інші прояви ворожої деструктивності
різко зростають вже серед учнів початкової школи [2].
Для з’ясування сутності агресивної поведінки дітей молодшого
шкільного віку виділяють дві основні форми агресії, які зустрічаються в житті батькам, вихователям, практичним психологам:
1) недеструктивна (конструктивна) агресія, тобто стійка
неворожа самозахисна поведінка, спрямована часто на досягнення
поставленої мети. Дослідження Г. Паренса свідчать, що ця агресія
викликана часто вродженими механізмами, які служать для адаптації
в середовищі, задоволення бажань і досягнення мети. Ці механізми
функціонують, хоча досить примітивно, з моменту народження;
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2) ворожа деструктивність, тобто злостива, неприємна
поведінка, що завдає болю оточуючим. Ненависть, розлюченість,
бажання помсти теж можуть бути формою захисту, однак
породжують багато особистісних проблем і примушують страждати
оточуючих. Ворожа деструктивність, на відміну від недеструктивної
агресивності, зокрема, не виявляється одразу після народження. Вона
викликається і активізується частіше як результат сильних
неприємних переживань (надмірний біль, дистрес).
Таким чином, учені вбачають позитивний характер агресивності
в діаді “Я-не-Я”, коли вона служить розвитку та прогресу діади, і
негативний характер, коли веде до руйнування “не-Я” [2].
Для з’ясування рівня агресивної поведінки дітей молодшого
шкільного віку ми використовували педагогічне спостереження;
бесіди з учителями початкових класів; анкету відкритого типу “Мої
переживання”; проективна методика “Неіснуюча тварина”;
діагностичні ігри (“Наші емоції”, “Не подобається-подобається”,
“Драбинка”).
Одним з проективних методів нашого дослідження є малюнок
“Неіснуюча тварина”. Мета застосування проективного методу –
виявити особливості емоційних переживань та особистісних
соціально-психологічних та індивідуально-психологічних особливостей молодших школярів (“діагностичний зріз” за емоційним та
особистісним критеріями) [4].
Опитування ми проводили з метою 1) виявлення причин
(об’єктів) агресивних переживань, а також 2) тих образів, які
молодші школярі обирають у віртуальній реальності. Найбільш
прийнятними і близькими для них є мультфільми та в комп’ютерні
ігри.
У процесі дослідження ми конкретизували класифікацію
М. Левітова (ініціативна та захисна агресивність) і визначили види
агресивності саме для нашої вибірки. У дітей з ініціативною
агресивністю агресивні дії виступають як форма самопрезентації і
самоствердження. Вони мають викривлений ідеал про сильну й
хоробру особистість, або навпаки, це боязкі діти, які ховають свій
страх за агресивними діями. У таких учнів недостатньо розвинена
соціальна й комунікативна компетенція, тобто вони неадекватно
сприймають інших і себе, мають труднощі у спілкуванні з
однолітками. Дитина не знає, як іншим способом можна боротися за
виживання в цьому дивному світі. А батькам і педагогам не завжди
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зрозуміло, чого прагне домогтися дитина і чому поводиться саме так.
Діти мають низький рівень самоконтролю, рефлексії, не
замислюються над результатами своїх дій, не передбачають їх
наслідків, не вміють прогнозувати, підкоряються обставинам і
ситуації, що виникла [5].
Молодші школярі із захисною агресивністю мають завищену
самооцінку, високий рівень домагань, егоїстичні, самовпевнені,
цілеспрямовані, важко переносять бар’єри на шляху до мети
(ситуацію фрустрації), вважають інших винуватцями своїх невдач.
Вони не ініціюють агресії, а неадекватно захищають власне “Я”. Такі
діти часто сором’язливі, боязкі, невпевнені у собі, але мають високу
самооцінку, бо їх люблять в родині.
Взявши за основу емоційну сферу, емоційний світ дитини,
оскільки
молодший
школяр
за
своїми
психологічними
характеристиками живе у другій віковій епосі, завершує так званий
“емоційний” період життя (О.О.Лобач), ми намагалися осмислити
причини агресивної поведінки дитини. Оскільки, на наш погляд, саме
емоції вмотивовують його агресивну поведінку.
У дослідженні взяли участь 25 учнів 3-А класу, 27 учнів 3-Б
класу, 19 учнів 4-А класу та 19 учнів 4-Б класу Загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступеня с. Забороль Луцького району. Загальні результати
діагностики агресивності четвертокласників ми наочно виразили у
таблиці 1 в абсолютній величині і у процентному відношенні.
Таблиця 1
Результати діагностики агресивності учнів 4 класів
Клас
Кількість
Кількість виборів
Всього
учнів
Хлопчики
Дівчатка
4-А
19
6 (31,7 %)
3 (15,8 %)
9 (47,5 %)
4-Б
19
4 (21,1 %)
3 (15,8 %)
7 (37,0 %)
Всього
38
10 (26,4 %)
6 (15,8 %)
16 (42,2 %)
Варто також простежити статеву диференціацію відносно
агресивності. У дослідженні брали участь 18 хлопчиків і 20 дівчаток.
Агресивних серед хлопчиків – 10 (55,5 %), а серед дівчат – 6 (30 %).
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Діаграма 1. Діагностика агресивності хлопчиків

Діаграма 2. Діагностика агресивності дівчаток
Результати дослідження підтверджують досить невисокий
рівень агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку, однак
не слід забувати про поодинокі прояви агресивності, які притаманні
всім досліджуваним.
Агресивна поведінка у всіх досліджуваних дітей, пов’язана,
перш за все, з захистом себе і свого майна, і бажанням покарати
образника.
Висновок. Соціально-педагогічна профілактика агресії учнів
молодшого шкільного віку повинна застосовувати комплексну
програму педагогічних заходів, яка включає просвітницьку та корекційну роботу. Робота соціального педагога із дітьми, схильними
до агресивної поведінки повинна розпочинатися з налагодження
емоційного контакту, постійної уваги до особистості дитини,
контроль та аналіз свого ставлення до конкретної дитини, індивідуально-особистісний підхід до кожного. Педагог має володіти
науковими педагогічними знаннями про засоби впливу на дітей,
психологічним відчуттям, тактом, знанням етики, організаторськими
здібностями, знаходити методи і стиль роботи та індивідуальноособистісний підхід до них.
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ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ
ІЛЮСТРАЦІЙ ДО ХУДОЖНІХ ТВОРІВ
У сучасному світі велика увага приділяється вихованню мовної
особистості, тобто такої, яка володіла б усіма виражальними засобами
рідної мови, була б спроможна вільно виражати власні позиції, логічно
та послідовно висловлювати свої думки, судження та переконання,
пояснювати їх і доводити. Саме тому виникає потреба в оновленні
змісту, вдосконаленні форм, методів і технологій навчання дітей рідної
мови, розвитку культури мовлення та мовленнєвого спілкування.
Мовленнєвий розвиток дитини, зокрема мовленнєва компетентність – один з важливих чинників становлення особистості в
дошкільному дитинстві. Формування мовлення дошкільнят складається
з різних структурних компонентів. До них належать: мовленнєва
компетенція як одна з ключових базисних характеристик особистості;
мовленнєвий розвиток, тобто формування певних мовленнєвих умінь та
навичок, що забезпечують функціонування мовлення; навчання мови,
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пов’язане з певним обсягом елементарних знань про мову й мовлення,
що формуються на основі розвитку мовного чуття й водночас
зумовлюють цей розвиток; мовленнєве виховання, метою якого є
виховання мовленнєвої культури особистості.
Проблема розвитку
мовлення і особливо навчання дітей
розповідання засобом ілюстрації була і залишається в центрі уваги
психологів, лінгвістів, педагогів класиків (Виготський Л. С., Ельконін
Д. Б., Запорожець О. В., Істоміна З. М., Леонтьєв О. О., Леушина А. М.,
Тихеєва Є. І., Фльоріна Є. О. та ін.), а також ще педагогів сучасності
(Гавриш Н. В., Белєнька Г. В., Крутій К. Л, Білан О. І. та ін. ) .
Роль ілюстрації досить вагома в інтелектуальному та мовленнєвому розвитку дітей. Користь картинки, на думку К. Д. Ушинського,
в тому, що діти привчаються тісно повязувати слово з уявленням про
предмет, вчаться логічно і послідовно висловлювати свої думки, тобто
картинка одночасно розвиває і розум, і мовлення. Спробуйте про одну і
ту ж пригоду розповісти двом дітям, однаково здібним, одній за
малюнками, другій – без малюнків і ви оціните тоді все значення
малюнків для дітей [2, с. 183-184].
Ілюстрації живлять дитячий розум позитивними уявленнями про
людські вчинки, розвивають зорову память. Ілюстрації допомагають
дитині повніше сприйняти зміст твору, конкретизують образи, описані
події, обстановку, в якій вони відбуваються, посилюють враження від
прочитаного твору. Щоб дитина заговорила – найкращий засіб показати
їй красиву і яскраву картинку, – вважав К. Д. Ушинський [2, с. 185].
На констатувальному етапі дослідження було визначено рівні
розвитку
мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами
художньої ілюстрації, На формуючому етапі дослідження було
визначено рівні розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку
засобами художньої ілюстрації та критерії, а саме: когнітивний
критерій; репродуктивно-мовленнєвий критерій; творчо-мовленнєвий
критерій .
Було з’ясовані рівні обізнаності дітей із ілюстраціями та
розвитком мовлення. Виявилося, що переважна більшість дошкільників
(як в експериментальній так у контрольній групах) знаходилися на
низькому рівні обізнаності із ілюстраціями і розвитком мовлення.
Все це стало основою для проведення формувального
експерименту. Ми розробили систему роботи з ілюстраціям до
художніх творів для розвитку мовленнєвої компетентності дітей, а саме
було дібрано різні види ілюстрацій до казок, оповідань, віршів,
портрети, фото художників-ілюстраторів; розроблено конспекти
експериментальних занять, казок, вправ, ігор
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На прикінцевому етапі експериментального дослідження було
проведено підсумкові зрізи з метою з’ясування ефективності
розробленої методики навчання дітей старшого дошкільного віку
розповіді за ілюстраціями.
За підсумками нашого дослідження в експериментальній групі
відбулися значні позитивні рівневі зрушення в розповідях дітей за
ілюстраціями.
Отже, опанування мовленням не відбувається без спеціально
організованого
навчання.
Правильно
організований
переказ
літературних творів надасть неоціненну допомогу в роботі над
формуванням мовними навичками дошкільників. Таким чином,
зазначимо, що переказ має посісти щільне місце у роботі з формування
мовленнєвої компетентності у дітей дошкільного віку. Але завдяки
професіоналізму вихователя, знання методик, використання нових
наукових розробок, постійна самоосвіта та самовдосконалення є
головною запорукою розвитку мовлення. Методика навчання
складання розповідей за творами живопису постійно збагачується
новими творчими знахідками педагогів, цікавими методами та
прийомами керівництва мовленнєвою діяльністю дітей.
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СЮЖЕТНО-РОЛЬОВА ГРА У РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ
ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Постановка проблеми. Гра посідає чільне місце в системі
фізичного, морального, трудового та естетичного виховання дошкіль164

ників. Вона активізує дитину, сприяє підвищенню її життєвого
тонусу, задовольняє особисті інтереси та соціальні потреби. Завдання
і зміст ігрової діяльності визначаються Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні (сфера «Культура», субсфера «Світ гри»)
[1], чинною оновленою програмою розвитку дітей дошкільного віку
«Я у Світі» [3], іншими програмами розвитку, навчання й виховання
дітей.
У вітчизняній та зарубіжній психолого-педагогічній літературі
гра розглядається як особлива діяльність, яка характеризується
наявністю всіх її компонентів: мети, мотиву, засобів (навіть в
окремих випадках вказують на результат), але при цьому кожен з
елементів ігрової діяльності специфічний. Гра, як вид діяльності,
спрямована на пізнання дитиною навколишнього світу шляхом
активної співучасті у праці та повсякденному житті людей. У цьому
полягає мета гри, хоча ні дитина, ні дорослий її навмисно не ставлять.
Ця мета співпадає з мотивом гри, оскільки єдиною спонукою, що
спрямовує активність дитини на гру, є нестримне прагнення її до
пізнання і діяльної участі у житті та праці дорослих, з їх практичними
діями і взаємостосунками [4].
Гра як специфічна діяльність не однорідна; кожний її вид
виконує свою функцію в розвитку дитини.
Умовно виділяють три класи ігор:
1) ігри з ініціативи дитини (творчі: сюжетно-рольові, режисерські, театралізовані (ігри-драматизації), будівельно-конструктивні);
2) ігри з ініціативи дорослого з готовими правилами
(дидактичні, рухливі);
3) народні ігри (створені народом).
Творчі ігри становлять найбільш насичену типову групу ігор
дошкільників. Творчими їх називають тому, що діти самі визначають
мету, зміст і правила гри, відображаючи здебільшого навколишнє
життя, діяльність людини та відносини між людьми.
У роботах Л. Виготського, Д. Менджерицької, В. Давидова,
А. Запорожця, О. Леонтьєва, Д. Ельконіна і багатьох інших авторів
гра розглядається як діяльність творча, а значить в ній розвивається
креативність як здатність до творчості.
Нашу дослідницьку роботу ми зосередили у сфері сюжетнорольової гри. Відтак, звернемо на неї особливу увагу.
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Метою публікації є аналіз творчої спрямованості гри, зокрема
сюжетно-рольової; її значення у розвитку креативності дітей
старшого дошкільного віку.
Виклад основного матеріалу. Значна частина творчих ігор – це
сюжетно-рольові ігри «в когось» або «в щось». Діти зображають
людей, тварин, роботу лікаря, будівельника тощо. Усвідомлюючи, що
гра – це справжнє життя, малюки тим часом по-справжньому
переживають свої ролі, відверто виявляють своє ставлення до життя,
свої думки та почуття, сприймають гру як важливу справу. Насичена
яскравими емоційними переживаннями, сюжетно-рольова гра
залишає в свідомості дитини глибокий слід, який позначається на її
ставленні до людей, їхньої праці, взагалі до життя. До сюжетнорольових ігор належать також ігри з елементами праці та художньотворчої діяльності.
У
психолого-педагогічній
літературі
одні
дослідники
стверджують, що про результат гри не може бути і мови, інші
доводять, що в сюжетно-рольовій грі можливий результат. Вони
вважають, що результатом гри є глибші уявлення дітей про життя і
діяльність дорослих людей, про їхні обов’язки, переживання, думки
та стосунки. Результатом гри є також товариські почуття, що
формуються в її процесі, гуманне ставлення до людей, різноманітні
пізнавальні інтереси і розумові здібності дітей. У грі розвиваються
спостережливість і пам’ять, увага і мислення, творча уява та воля.
Найважливіший результат гри – глибока емоційна задоволеність
дітей самим її процесом.
У психолого-педагогічній літературі компонентами структури
творчої гри, зокрема сюжетно-рольової, визначають ігрову дію, уявну
ситуацію, сюжет і роль. Ці компоненти характеризуються, зокрема,
функціональною взаємозумовленістю, тобто виступають не
автономно, а в обов’язковому взаємозв’язку та взаємодії [4].
Дитячу гру пов’язують з реалізацією найрізноманітніших
мотивів, таких, як відтворення емоційно-значущих реальних подій;
дій емоційно-значущої дорослої людини, старшої дитини, однолітка,
через прийняття його ролі, спілкування з ровесником.
Іншим провідним компонентом сюжетно-рольової гри є роль,
яка визначається як ігрова позиція дитини, що полягає в ототожненні
нею себе або іншого учасника гри з будь-яким персонажем уявної
ситуації. Поняття і виконання ролі Д. Ельконін розглядає як основний
мотив виникнення гри [5]. Отже, роль – смисловий центр гри,
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відповідно до якого оформляється ситуація і виконуються ігрові дії.
Роль виникає на перших етапах розвитку гри за допомогою
дорослого, що пропонує дитині сюжетні іграшки, з якими вона може
виконувати засвоєні раніше схеми людських дій, причому прийняття
ролі стає можливим при емоційному ставленні дитини до обігравання
іграшки. Роль ця – не конкретна особистість, взята з життя, і це
усвідомлено збирає зображення ролі з численних спостережень,
переробляючи і доповнюючи їх.
Таким чином, характеризуючи сюжетно-рольову гру з погляду її
внутрішньої структури, можна сказати, що вона є типом діяльності
дитини, що втілює в собі творчість через неспівпадання ігрової та
реальної дії, що народжує новий, уявний зміст. Умови уявної ситуації
приваблюють дитину, розковують її мислення, відкривають простір
для вільної творчої діяльності.
Креативність у грі дошкільника проявляється у здатності до
задуму, його реалізації; комбінуванні своїх знань і уявлень; в щирій
передачі своїх думок і почуттів; у здатності до створення зображення,
продумування і втілення його у ролі тощо.
Протягом дошкільного дитинства ігрові зображення змінюються. На думку А. Люблінської, ігрові зображення є підсумком
взаємодії ролі та індивідуальності дитини. Звідси, здатність до
створення зображення в грі виявляється передусім в специфічній,
відповідній індивідуальності дитини, рольовій поведінці. Аналогічно
і здатність до створення задуму висловлюється в діях, спрямованих
на його реалізацію, тобто в сюжеті гри [2].
У сюжетно-рольовій грі як формі творчої діяльності роль
виступає як специфічна форма вияву креативної здібності уяви. У
ролі чітко виявляються такі характерні властивості дитячої уяви, як
універсальність (тобто здатність прийняти роль на будь-якому
наочно-чуттєвому матеріалі), здатність синтезувати (тобто здібність
несуперечливо об’єднати в ролі власні емоції і виразні можливості із
зовні заданою «смисловою логікою» поведінки «свого персонажа»),
поліфункціональність (тобто здатність відображати у рольовій
поведінці не тільки початкову «заданість», але і розвивати,
добудовувати «роль», забезпечуючи необхідну комунікацію з іншими
учасниками гри [2].
Висновки. Таким чином, структура сюжетно-рольової гри надає
старшому дошкільнику можливість для реалізації його творчого
потенціалу, тобто для вияву креативної здатності його уяви. Отже,
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гра, зокрема сюжетно-рольова, може розглядатися як засіб розвитку
креативності, а її організація – як необхідна умова творчості
дошкільника.
1.
2.

3.

4.
5.

Джерела та література
Базовий компонент дошкільної освіти / наук. кер. А. М. Богуш. – К.:
Видавництво, 2012. – 26 с.
Люблинская А. А. Детская психология : учеб. пособ. для студентов
педагогических институтов / А. А. Люблинская. – М.: Просвещение, 1971. –
132 с.
Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція). У
2-х ч. Ч. ІІ. Від трьох до шести [семи] років / О. П. Аксьонова,
А. М. Аніщук, Л. В. Артемова [та ін.]; наук. кер. О. Л. Кононко. – К.:
ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2014. – 452 с.
Психология и педагогика игры дошкольника / Под ред. А. В. Запорожца,
А. П. Усовой. – М., 1966. – 352 с.
Эльконин Д. Б. Игра, ее место и роль в жизни и развитии детей /
Д. Б. Эльконин // Дошк. восп. – 1976. – № 5. – С. 5–8.
Іванна Петрушка – магістр Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук,
доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Тетяна Здіховська

РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ У ФОРМУВАННІ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ
ШКОЛЯРІВ
Мова формує людську духовність, відчуття краси слова й
образу. Рідне слово є інструментом для того, щоб виховати дітей
духовно багатими інтелектуально розвинутими, добрими та чуйними.
«Тільки той може осягнути своїм розумом і серцем красу, велич
і могутність Батьківщини, хто збагнув відтінки й пахощі рідного
слова, – писав В. О. Сухомлинський, – хто дорожить ним, як честю
рідної матері, як колискою, як добрим ім’ям своєї родини...» [2, 52].
У початковій школі сьогодні дедалі більше утверджується ідея
практичної спрямованості курсу української мови. А це вимагає
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активної мовленнєвої діяльності молодших школярів у навчальному
процесі.
Як зазначено у Державному стандарті початкової освіти, «мета і
завдання цього навчального предмета (української мови) у початковій
школі полягає не лише в опануванні грамоти початкових умінь
читати і писати, а й у мовленнєвому розвитку молодших школярів –
умінь висловлюватися в усіх доступних для них формах, типах і
стилях мовлення. Розвиток мовлення має набути статусу провідного
принципу навчання рідної мови в загальноосвітній школі, зокрема в її
початковій ланці» [1, 31].
Будь-яке мовлення говорить про що-небудь, тобто має певний
предмет: будь-яке мовлення разом із тим звернене до реального чи
можливого співбесідника чи слухача, і будь-яке мовлення виражає
щось те чи інше ставлення того, хто говорить, до того, про що він
говорить, і до того, до кого він реально чи подумки звертається.
Стрижнем смислового змісту мовлення є те, що воно означає, тобто
мова йде про інформаційний бік, який може виконувати різноманітні
функції
(дидактичну,
науково-пізнавальну,
комунікативну,
організаторську тощо) і проявляється в передачі певних знань від
учителя до учня. Її реалізація залежить від розвитку таких якостей
мовлення, як конкретність, чіткість, ясність, логічність, дохідливість
(критерії ділового мовлення).
Проблемою засвоєння учнями початкової школи елементів
ділового мовлення, на нашу думку, зовсім не цікавляться науковці
вже багато років. Аргументованим доказом цього є те, що в більшості
методик з вивчення української мови в школі навіть поняття «ділове
мовлення» ніде не зафіксовано. Не відбито воно ні в шкільних
підручниках, ні в навчальних програмах. Хоч як різновид літературної мови реалізує себе в офіційно-діловому стилі. А на сучасному
етапі ділове мовлення є невід’ємним атрибутом державного життя.
У Пояснювальній записці до програми навчання рідної мови
чітко визначено основну мету, яка полягає в формуванні уміння
вільно користуватися засобами рідної мови, її стилями, жанрами в
усіх видах мовленнєвої діяльності (слухання, читання, говоріння,
письмо).
Отже, головні завдання скеровані на те, щоб дати учням глибокі
теоретичні навички, підвищити рівень їхньої культури мовлення.
Важливою рисою програми є її системність, що дає змогу послідовно
й глибоко засвоювати кожен розділ курсу.
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Ділове мовлення вивчається в розділі «Зв’язне мовлення» і
значиться в програмі «Ділові папери». На нашу думку, як показує
життєва практика й у зв’язку з наданням українській мові державного
статусу, потрібно вживати не «ділові папери», а «ділове мовлення».
Тому що воно існує в двох формах – усній і писемній. До того ж
писемне мовлення – вторинне, тобто усне мовлення «„породило»
писемне. У програмі не передбачено важливого поняття «ділове
мовлення», хоч існування його зумовлюють практичні проблеми
суспільства. Але підхід ефективний тим, що зміст і види ділових
паперів відповідають віковим особливостям учнів, сприяють
удосконаленню їхніх стилістичних умінь.
Нова програма з рідної мови – значне досягнення на шляху
вдосконалення змісту шкільного курсу, формування культури
мовлення. Але тут ще є над чим працювати.
Усне ділове мовлення (в межах вимог програми навчального
процесу) має бути на рівні відбито в розділах зв’язного мовлення і
орієнтованих темах його розвитку. Важливо, щоб в орієнтованих
темах з розвитку зв’язного мовлення в 1- 4 класах, як і в самій
програмі, у зв’язку з прийняттям Закону про мову і наданням йому,
як і мові, статусу державного, ділове мовлення мало більш вагомий
зміст і місце.
Саме правильний, зв’язний виклад того чи іншого навчального
матеріалу в усній чи писемній мові організовує мислення учнів, надає
йому послідовного логічного характеру. Теоретична основа розвитку
зв’язного мовлення, таким чином, постійно збагачується і
уточнюється. Молодші школярі практично засвоюють важливі
правила поведінки під час спілкування (першими вітатися зі
старшими людьми: вітаючись, вставати; запитувати і відповідати,
дивлячись співрозмовнику у вічі; не жестикулювати під час розмови і
не тримати руки в кишенях; не їсти під час розмови і не розмовляти
під час їди та ін.).
У 2 класі учні мають навчитися правильно звертатись до
співрозмовника, практично засвоїти різні форми звертання,
спостерігати за засобами виділення звертань в діловому усному і
писемному мовленні. Діти ознайомлюються із словами ввічливості,
які вживаються під час зустрічі і прощання. Вчаться умінню
запитувати, відповідати, попросити, подякувати, вибачатись. Також
діти отримують певні уявлення про діалогічне та розширене
монологічне мовлення. Розвивається мовлення, а отже й мислення,
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інтелект, мовленнєва пам’ять, емоційна сфера особистості, мовне
почуття, естетичний смак, розуміння краси української мови,
багатство її мовних засобів, виражальних можливостей.
Мовленнєві вміння належать до спеціальних, тому що ними учні
оволодівають під час навчання мови. До них учені-лінгводидактики
відносять:
1) уміння слухати (розуміти мовлення в його звуковому
оформленні);
2) уміння говорити (висловлювати власні думки в усній формі);
3) уміння читати (розуміти мовлення в його графічному
оформленні):
4) уміння писати ( висловлювати думки в письмовій формі).
В основі ділового мовлення майбутнього вчителя-словесника
лежать уміння будувати й здійснювати мовлення таким чином, щоб
воно було оптимальним, тобто найкращим чином пристосованим до
завдань інформування та переконання задля реалізації мети
спілкування з учнями, їх батьками, колегами по роботі. Інновацією у
навчанні ділового мовлення вважаємо писемне діалогічне мовлення
під час e-mail переписки, тобто переписки учнів із своїми близькими,
рідними, або ж з іншими людьми з певною суспільно-діловою метою
за допомогою мережі Інтернет.
Після закінчення початкового навчання діти повинні вміти:
слухати і розуміти після одного прослуховування усне висловлювання (текст, який відноситься до художнього і науково-художнього
стилів; час зачитування при непоспішному читанні орієнтовно 34 хв.; складати діалог; переказувати текст, який відноситься до
ділового стилю; складати усний твір; добирати до тексту заголовок
відповідно до теми і основної думки тексту; знаходити в тексті зачин,
основну частину, кінцівку; ділити текст на частини за поданим
планом самостійно; зв’язувати речення за допомогою визначених
тематично слів, слів та фраз-кліше.
Таким чином, робота над формуванням комунікативної
компетентності молодших школярів дає значно вищі результати,
якщо вона проводиться на мовленнєвій основі, у процесі
комунікативної діяльності. Формування комунікативно-мовленнєвих
умінь – це одна з основних проблем сучасної методики навчання
ділового мовлення, оскільки відсутність належного співвідношення
між теоретичними знаннями і практичними мовленнєвими вміннями
в певній ситуації позначається на кількісних і якісних
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характеристиках мовлення, породжує різного типу мовленнєві
помилки й недоліки.
Джерела та література
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ВЗАЄМОДІЯ ПЕДАГОГІВ І БАТЬКІВ ЯК ЗАПОРУКА
УСПІШНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Постановка проблеми. У національній стратегії розвитку
освіти в Україні на 2012–2021 рр. робиться наголос на тому, що
одним з пріоритетних напрямків державної освітньої політики має
стати побудова ефективної системи національного виховання,
розвитку і соціалізації дітей та молоді [1]. Це передбачає розроблення
нових державних програм та ефективних механізмів взаємодії органів
управління освітою, сім’ї, освітніх установ, дитячих і молодіжних
громадських організацій у напрямі розвитку, виховання і соціалізації
дітей та молоді.
Інтерес до проблеми соціалізації особистості виник давно. Про
це свідчать праці учених першої половини ХХ століття, в яких вони
вказували на взаємозалежність між умовами соціального середовища
та розвитком особистості. Проблеми соціалізації особистості
висвітлювали вітчизняні педагоги і психологи – А. Макаренко,
В. Сухомлинський, Л. Виготський, Л. Буєва, І. Кон, С. Рубінштейн;
зарубіжні вчені – Р. Байярд, А. Біне, О. Нейл, С. Френе.
Сьогодні на теоретико-методологічному рівні інтенсивно
досліджуються проблеми оновлення змісту освіти, створення
належних умов для соціалізації дітей дошкільного віку, оптимального
їх розвитку й виховання (Л. Артемова, І. Бех, А. Богуш, В. Болгаріна,
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І. Зверєва, І. Зязюн, О. Киричук, Л. Коваль, А. Капська, О. Кононко,
В. Кремень, Н. Лавриченко, Л. Максименко, Н. Ничкало, В. Оржеховська, З. Плохій, О. Савченко, С. Уланова, К. Чорна та ін.
Першим природним чинником соціалізації для дитини виступає
сім’я, яка протягом усього життя є тим мікросередовищем, на тлі
якого відбувається особистісне зростання людини. Батьки –
найближчі та найрідніші для неї люди. За допомогою них маленька
дитина задовольняє потреби в психологічній захищеності, емоційному спілкуванні. З перших днів існування дитину оточують рідні
люди, які залучають її до різних видів соціальної взаємодії.
Здійснюючи магістерське дослідження означеної проблеми, ми
не змогли обійти питання впливу сім’ї на соціалізацію дитини
старшого дошкільного віку.
Метою публікації стало окреслення окремих питань співпраці
закладу дошкільної освіти з родинами вихованців у форматі
соціалізації дітей старшого дошкільного віку.
Виклад основного матеріалу. Перший досвід соціального
спілкування набувається малюком ще до того, як він починає
розмовляти. На соціалізацію особистості, на нашу думку, здійснює
неабиякий вплив домашня атмосфера: стиль взаємовідносин у сім’ї,
психологічний клімат, ставлення дорослих до різних подій, явищ
суспільного життя, до інших людей. Дитина в сім’ї приміряє себе до
суспільства, а це, в свою чергу, стимулює її соціальну активність. Соціальний досвід, який передається в сім’ї, поступово стає невід’ємною складовою особистості. Тут соціалізацію можна розглядати, як процес і результат засвоєння і наступного відтворення індивідом соціального досвіду в соціальному середовищі [3].
Соціалізація дитини дошкільного віку – відповідальний і часто
важкий процес. Батьки повинні розуміти, що її значення величезне
для майбутньої адаптації людини в суспільстві. Тому дуже важливо
створити усі умови для цього процесу, уважно відстежувати
поведінку дитини, направляти її діяльність і навчання. При будь-якій
підозрі на порушення соціалізації слід показати малюка фахівцеві.
Батьки можуть стикатися з різноманітними проблемами соціалізації дитини. Найчастіше такі порушення пов’язані з наполегливим
небажанням дошкільника ходити в садок, страхом спілкування з
іншими дітьми. Малюк може ігнорувати прохання і побажання
батьків і вихователів в дитячому саду. Такі порушення соціалізації
зазвичай легко піддаються корекції в дошкільному віці. Головне –
своєчасно звернутися по допомогу до фахівця, який підкаже способи і
методи корекції.
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Педагогічному колективу закладу дошкільної освіти просвіту
батьків необхідно спрямувати на формування навичок конструктивного вирішення проблем, здатності до саморегуляції власної
реакції на прояви агресії сина чи дочки та пропагування засобів
позитивного впливу на інших членів родини. Важливо допомогти
батькам побачити себе очима дитини, відкрити світ її переживань у
зв’язку з сімейними негараздами. Спільний аналіз мікросоціальних
стосунків у родині дає змогу зруйнувати стереотипи підходів до
виховання, які використовували батьки, зрозуміти емоційний стан
дитини, мотиви її вчинків, налагодити конструктивне спілкування.
Організація взаємодії педагогів і батьків, батьків між собою та
батьків із дітьми – необхідна умова успішності процесу соціалізації
дітей дошкільного віку.
Ефективність такої роботи багато в чому залежить від
правильно вибраних форм і методів роботи з батьками за умови
застосування їх у системі.
Форми і методи роботи педагога закладу дошкільної освіти з
родиною щодо формування соціальної компетентності особистості
дитини дошкільного віку поділяються на групові, індивідуальні і
наочно-інформаційні.
Групові форми роботи з батьками найбільш поширені. Вони
передбачають роботу з усім або великим складом батьків (групи). Це
спільні заходи педагогів і батьків. У деяких з них беруть участь і діти.
Групові форми роботи, що найчастіше застосовуються у закладі
дошкільної освіти:
− батьківські збори;
− анкетування/опитування батьків;
− групові бесіди, лекції та консультації;
− педагогічні й психологічні ігри, вправи, заняття для батьків з
елементами тренінгу;
− проведення педагогічної діагностики дитини в присутності
батьків.
Індивідуальні форми призначені для індивідуальної роботи з
батьками (чи іншими членами родини) вихованців. До них можна
віднести індивідуальні педагогічні консультації та бесіди.
Наочно-інформаційні форми роботи з батьками відіграють роль
опосередкованого спілкування між педагогічним колективом і
батьками. З наочно-інформаційних форм роботи у закладі дошкільної
освіти, як правило, використовуються наступні: інформаційні стенди
для батьків, пам’ятки, буклети.
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Запорукою єднання зусиль дорослих у розв’язанні проблеми
створення розвивального простору, довіри та безпеки розвитку
дитини, формування навичок, потрібних для життя, стануть і такі
інтерактивні форми взаємодії педагогів і батьків вихованців, як
створення інтернет-форумів на сайті ЗДО, проведення конференцій і
семінарів-тренінгів, Батьківська школа, Педагогічний лекторій,
Університет педагогічних знань, День відкритих дверей або
батьківський день, спільні (дітей і батьків) вікторини, конкурси,
свята, розваги, дитячий туризм, прогулянки, екскурсії тощо [2].
Наведений перелік форм роботи з батьками досить умовний.
Різні родини мають свої цінності, інтереси, культурний рівень,
педагогічний досвід. Використання різноманітних форм залучення
батьків до співпраці, творчість, власний пошук у «наведенні мостів»,
дипломатичність, толерантність – все це запорука успішної взаємодії
педагогів-вихователів і родини у соціалізації дітей дошкільного віку.
Висновок. Отже, важливою умовою для повноцінної
соціалізації дитини-дошкільника є залучення батьків до навчальновиховного процесу закладу дошкільної освіти.
Джерела та література
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ШАНОБЛИВОГО СТАВЛЕННЯ
СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО ДОРОСЛИХ
Утвердження поваги в суспільстві є необхідною умовою
становлення миру та соціально-економічного розвитку держави, що
зумовлює необхідність виховання доброзичливості, толерантності,
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співчуття до інших людей, поваги в суспільному середовищі з метою
поліпшення взаєморозуміння, взаємоповаги у спілкуванні як між
окремими особами, членами сім’ї, так і між соціальними групами
населення.
Виховання поваги дітей до сім’ї, батьків і старшого покоління є
завданням виховання духовно-моральної особистості. Реалії життя та
розвиток українського суспільства вказують на значущість виховання
моральних якостей особистості дитини старшого дошкільного віку,
до яких входить шанобливість як особистісна цінність. Тому серед
освітніх цілей і пріоритетів важливе місце займає виховання людини,
яка здатна шанобливо ставитися до людей, що передбачає
формування таких якостей, як доброзичливість, чесність, співчуття,
ввічливість, почуття поваги.
Вивчення проблеми формування шанобливого ставлення до
дорослих базується на аналізі сутності гуманних міжособистісних
стосунків, умов їх формування, що відображено у наукових розвідках В. Абраменкової, В. Білоусової, В. Мясіщева, С. Рубінштейна та
ін.
Питання формування шанобливого ставлення дітей до дорослих,
знайшло відображення у філософських, психологічних та педагогічних працях учених минулого і сьогодення (Г. Ващенко, Я. Коменський, Дж. Локк, А. Макаренко, Й. Песталоцці, Ж.–Ж. Руссо,
С. Русова, В. Сухомлинський, К. Ушинський та інші).
Аналіз наукових досліджень показав, що проблема виховання
шанобливості як базової якості особистості старшого дошкільника
висвітлюється у наукових роботах І. Беха, Г. Бєлєнької, О. Бутенко,
С. Васильєвої А. Карнаухової, Т. Кочубей, О. Чорної та ін. Науковцями розглядаються такі категорії, як «ставлення», «шана», «шанобливість», «шанобливе ставлення» тощо.
Вивчення проблеми формування шанобливого ставлення до
дорослих у науковій літературі свідчить про її актуальність та
пріоритетну роль у дотриманні важливих законів духовного розвитку
суспільства.
Варто звернути увагу на тлумачення основних понять
дослідження у довідковій літературі. Зокрема, поняття «шана» –
почуття поваги, що ґрунтується на визнанні великих чеснот,
суспільної ваги або позитивних якостей кого-, чого-небудь; пошана,
повага, шаноба, шанування, поважання, пошанівок; шанобливе
ставлення до когось, чогось; зовнішній вияв почуття поваги до кого-,
чого-небудь, почесті, пошану до кого-небудь [2, c. 1388]; шаноба –
шана; шанобливий – сповнений глибокої поваги, пошани до кого176

небудь [2, c. 1388]. Шанувати – відчувати або виявляти глибоку
повагу, пошану до когось; поважати; цінуючи когось, вшановувати;
надавати чомусь великого значення, цінити; цінуючи, берегти;
ставитися з особливою повагою, ніжністю, виявляти турботу,
піклування (про членів родини). Шануватися – вести себе пристойно,
як належить; гідно триматися, зберігати самоповагу; дбати про себе,
про своє здоров’я [2, с. 1389].
Щодо поняття «ставлення», Л. Божович, В. Мясіщев вважають,
що емоційні ставлення людини проявляються у прихильності, любові,
симпатії та їх антиподах – неприязні, ворожнечі, антипатії. При
цьому ставлення є результатом взаємодії людини з об’єктивним
світом, які породжують відповідні почуття та емоції, реалізуються у
діях, визначають учинки й переживання людини.
За твердженням І. Беха, ціннісне ставлення включає в себе
почуття цінності іншої людини, її моральної самобутності. Вчений
наголошує, що дорослі зобов’язані сприяти дитині в опануванні
соціальних норм, але не в формі категоричних імперативів, а за
допомогою роз’яснення функціональних елементарних правил, які
діють у суспільстві людей, серед яких вона живе.
Узагальнюючи вищесказане, можна стверджувати, що
шанобливе ставлення – це органічна єдність таких гуманних якостей
особистості як вияв турботи, ввічливості, слухняності, доброзичливості, співпереживання стосовно оточуючих. У педагогічних
дослідженнях шанобливе ставлення стосовно дітей дошкільного віку
трактується як вияв поваги, що ґрунтується на індивідуальних
моральних чеснотах чи якостях особистості, до якої це ставлення
виявляється [3].
Нерозуміння дитиною суті поваги, ролі дорослих в її житті,
відсутність знань про правила поведінки з батьками відповідно до
гуманістичних принципів, норм моралі, робить неможливим сам
процес формування моральних якостей по відношенню до дорослих.
Формування шанобливого ставлення до дорослих – складний процес,
який передбачає формування моральної поведінки та свідомості
дитини, що тісно пов’язаний з розвитком етичних уявлень, моральних
знань, доступних розумінню дитини. Крім того саме через моральну
поведінку реалізується практичний компонент поняття «шанобливе
ставлення до дорослих», що складається з гуманних вчинків дітей
старшого дошкільного віку стосовно батьків та інших дорослих:
привітність, турбота, чуйність, надання допомоги та ін.
Аналіз психологічних досліджень (Л. Виготський, Г. Леушина,
С. Рубінштейн) дозволяє зробити висновки, що формування шано177

бливого ставлення у дітей старшого дошкільного віку до дорослих
включає: формування моральної свідомості дитини, наявність певних
знань, уявлень та суджень стосовно ролі дорослих, правил поведінки,
що регулюються суспільними нормами; розуміння власних емоційних станів; моральні мотиви, потреби, самооцінка дитини; вияв
моральних учинків дітей стосовно дорослих: наявність у дитини
навичок моральної поведінки шанобливого ставлення до дорослих,
здатність регулювати власну поведінку, прагнення діяти відповідно
до суспільних етичних норм.
Отже, формування шанобливого ставлення дітей старшого дошкільного віку до дорослих – актуальне завдання дошкільної освіти,
що потребує удосконалення форм і методів, спрямованих на виховання у дітей означеної моральної якості, педагогічної підтримки вихователів і батьків.
1.

2.
3.
4.
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЕЛЕМЕНТАРНИМИ
ЕКОНОМІЧНИМИ УЯВЛЕННЯМИ
Сучасна дитина вже з раннього віку долучається до економічної
сфери суспільства, наповненої складними поняттями та процесами.
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Реклама на телебаченні, розмови батьків, купівля товарів, розподіл
сімейного бюджету – ось далеко не повний перелік того, з чим
дошкільник стикається щодня.
Дитина дошкільного віку стає мимовільним учасником
економічного життя дорослих, отримує різноманітну економічну
інформацію. Однак малюкові складно самому розібратися в явищах,
що його оточують, зокрема тих, що відображають сутність
економічних відносин [4, с. 100].
Про необхідність впровадження економічної освіти на етапі
дошкільного дитинства наголошують вітчизняні і зарубіжні педагоги
(Л. Галкіна, Е. Гамільтон, Л. Голуб, Л. Глазиріна, Г. Григоренко,
Г. Грищенко, Н. Дудник, Р. Жадан, Е. Курак, Ю. Лелюк, Н. Селіванова, А. Смоленцева, А. Шатова та ін.).
У Базовому компоненті дошкільної освіти акцентується: дитина
має усвідомлювати те, що навколишній предметний світ створений
для задоволення потреб людини та завдяки людській праці, володіти
елементарними знання про виробництво різних предметів ужитку,
технічних приладів та знарядь, засобів пересування та зв’язку,
продуктів харчування, гігієни. Дошкільник повинен мати уявлення
про ведення домашнього господарства, вміти ощадливо ставитися до
речей, грошей, розрізняти соціальні ролі «покупець», «продавець»,
поняття «товар», «гроші», «заощадливий», «недбайливий», застосовувати елементарні економічні поняття, ощадливо ставитися до речей,
коштів.
Саме тому заняття з економічного виховання в дошкільному
закладі необхідно спрямовувати на формування елементарних знань з
економіки у віці від трьох до шести років, розуміння результатів
людської праці, ціннісного ставлення до людини-господаря –
працелюбного, бережливого, раціонального вміння поводитися
свідомо та обдумано у життєвих ситуаціях, формування розумних
потреб.
На думку Р. Жадан, показниками компетентності старшого
дошкільника в економічній сфері є:
– уявлення дитини: про першочергові потреби людини (їжа,
вода, житло, безпека тощо); особисті потреби самої дитини,
оточуючих людей; чому людина не може мати все, що бажає; чому
необхідно робити вибір; для чого потрібні гроші; що значить дорого
чи дешево; про бюджет сім’ї (дохід і витрати); про працю дорослих;
чому необхідні і корисні різні продукти і страви; про правила
культури поведінки;
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– уміння дитина старшого дошкільного віку: визначати першочергові потреби; пояснити причину існування обмежень; робити
вибір; порівнювати і оцінювати товари (якість, ціна), співвідносити
потреби і можливості сім’ї; вибирати товари у відповідному магазині;
визначати предмети і засоби праці; пояснювати результати праці
людей різних професій (товар або послуга);
– розуміння дитиною того, що: людина повинна постійно
працювати (на роботі і вдома); людина не може мати все, що хоче;
при здійсненні вибору від чогось треба відмовитися; економія і
ощадливість необхідні як в родині, так і в закладі; природа має дари,
які віддає людям (красу, природні ресурси) і що до неї треба ставитися дбайливо [3].
Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з елементарними економічними уявленнями базується на наповненні складових
педагогічного процесу закладу дошкільної освіти (мета, завдання,
зміст, форми, методи) економічним компонентом. Метою методики є
підвищення ефективності економічного виховання дітей, а її завдання
полягає у формуванні елементарних економічних уявлень, знань,
умінь, і навичок щодо процесів вироблення, розподілу, обміну і
споживання предметів довкілля [2].
Для впровадження методика економічного виховання дошкільників у педагогічний процес дошкільного закладу доцільно використовувати такі форми та методи: заняття (інтегровані, комбіновані,
комплексні з економічним компонентом), економічні екскурсії та
прогулянки; ігри (дидактичні, ситуативні та сюжетно-рольові),
спостереження, творчі завдання, що сприяють засвоєнню дитиною
доступних економічних понять, формуванню моральних почуттів і
морально-економічних якостей, необхідних для розвитку інтересу до
економічної сфери життя.
Пріоритет у виборі форм і методів економічного виховання
надається пізнавальним формам, значущим для дошкільника, що
сприяє самореалізації дитини. Зокрема дидактичні ігри формують
нові економічні знання, вміння, навички, закріплюють уявлення
дітей, вчать реалізовувати отримані знання («Банк», «Сімейний
бюджет», «Професії» та ін.). Сюжетно-дидактичні ігри моделюють
життєві ситуації (виробництво, купівля-продаж, професійні навички,
трудові процеси): «Кондитерська фабрика», «Магазин», «Кафе»,
«Туристичне агентство» та ін. Сюжетно-рольові ігри розвивають
увагу, мислення, виховують діловитість («Продавець – покупець»,
«Крамниця», «Створення реклами»). Проведення економічних
хвилинок (читання оповідань з економічним змістом, казок, відгаду180

вання та складання загадок про професії, рішення проблемних
ситуацій тощо), розучування прислів’їв, приказок на економічну
тематику полегшують і пожвавлюють освітній процес, розвивають
уяву і фантазію. Рішення задач (логічних, арифметичних, жартівливих) підвищує інтерес до математичних, економічних, екологічних
знань. Організація спільної праці (меблева майстерня, ательє для
ляльок, фабрика посуду тощо), екскурсії до магазинів, аптеки, на
пошту, пекарню робить процес пізнання економічних явищ більш
життєвим, зрозумілим.
Реалізація методики економічного виховання дошкільників у
педагогічному процесі дошкільного закладу сприяє формуванню у
кожної дитини економічного мислення, уміння орієнтуватись у
нестандартних ситуаціях, проявляти ініціативу та самостійність, бути
в майбутньому активними та свідомими учасниками соціальноекономічних відносин. Набуття первинного економічного досвіду є
підґрунтям для подальшого самостійного його збагачення.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗВО
Сьогодні кожна людина велику частину свого життя присвячує
медіа. Телебачення, пошук в інтернеті, кіно, музика, радіо, спілкуван181

ня у соціальних мережах, перегляд відео онлайн створюють цілісну
картину інформаційного суспільства, у якому кожен з нас живе,
навчається. Наразі, проблема у пошуку інформації втратила свою
актуальність приблизно 10-15 років тому. Перед сучасною людиною,
а тим більше студентом, майбутнім педагогом постає нове завдання,
яке полягає у аналізі, критичній оцінці та селекції отримуваної
інформації, розумінні функціонування медіа та можливості
створювати власні медіапродукти. Саме на комплексі цих навичок
формується медіакомпетентність особистості. Зважаючи на це,
повноцінна діяльність сучасного майбутнього педагога повинна
ґрунтуватися на формуванні власної медіакомпетентності.
Проблему формування медіакомпетентності педагогів було
досліджено у працях І. А. Доніна, М. В. Кузьміна, Л. А. Найдьонова,
В. В. Мантуленко, А. В. Федорова, І. А. Фатєєва. Особливо детально
питання медіакомпетентності досліджував В. А. Федоров, який
визначив це поняття як складне особистісне утворення, поєднання
знань про медіа, умінь та навичок їх використання на практиці, разом
із досвідом використання медіа у різних сферах діяльності людини [2].
Загальне означення терміну медіакомпетентність, окреслюється
зарубіжними педагогами як здатність до «кваліфікованої,
самостійної, творчої й соціально-відповідальної діяльності щодо
медіа» [1].
Дослідник Р. Кьюбі визначає медіакомпетентність або медіаграмотність як «здатність використовувати, аналізувати, оцінювати й
передавати повідомлення у різних формах» [3].
Освіту сьогодення неможливо уявити без використання усіма
учасниками навчально-виховного процесу благ технічного прогресу,
інформаційних технологій та засобів масової комунікації. Віртуальна
інформаційна реальність, котру формують медіа, постійно збільшує
свій вплив на молоду аудиторію, у результаті чого підвищується
ризик інформаційних маніпуляцій. Ця проблема у контексті
глобальної інформатизації створює нові виклики та завдання для
освітньої системи, змушує трансформувати та осучаснювати навчальний процес. Одним із завдань є формування творчої, самостійної
особистості, здатної до вільного орієнтування у медіа-просторі та
активною до критичного аналізу отримуваної інформації.
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Проте, сьогодні рівень активності розвитку подібних здібностей,
впровадження медіаосвіти у системі вітчизняної освіти є недостатнім
для повноцінного розвитку медіакомпетентності студентів. Дані
висновки підтверджуються результатами опитування студентів
Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки та студентів Луцького педагогічного коледжу.
Результати опитування дали змогу оцінити стан ознайомлення
студентів із поняттями медіаосвіти та медіаграмотності загалом,
також з’ясувати активність студентів у питанні критичного
оцінювання інформації, отримуваної з мережі Інтернет. Так, серед 58
респондентів на запитання «Оцінити власний рівень обізнаності у
функціонуванні та роботі ЗМІ» ‒ 25,9 % респондентів надали власну
оцінку 8 з 10, 22,4 % надали оцінку 7 з 10, що у зазначених випадках
означає «вище середнього».

Рис. 1. Результати тесту №1
Наступні питання, метою яких було визначити вміння
аналізувати та критично оцінювати отримувану інформацію,
спростовують досить високі власні оцінки респондентів. Наприклад,
результати одного із тестів показали, що лише 22,4 % серед усіх
респондентів
постійно
перевіряють
джерела,
які
вони
використовують для підготовки реферату чи курсової роботи. 34,5 %
респондентів не перевіряє взагалі, що свідчить про невміння або
небажання аналізувати джерела на достовірність використовуваної
інформації.
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Рис. 2. Результати тесту №2
Також, в одному із тестових питань, 60,3 % респондентів виявили
бажання вдосконалювати власну медіакомпетентність, шляхом
вивчення впливів ЗМІ на суспільство, розробкою власних
медіапродуктів та ін.
Враховуючи результати опитування, можна зробити висновок, що
стан медіаграмотності серед студентів є недостатнім для повноцінного
формування медіакомпетентності майбутнього фахівця. Проте,
студенти зацікавлені у розвитку власної медіакомпетентності. Це
прагнення студентів можна реалізувати під час вивчення типових
дисциплін навчального плану. Нами створено порівняльну таблицю, де
продемонстровано зміст завдань для розвитку медіакомпетентності під
час вивчення різних предметів.
Таблиця 1
Зміст завдань для розвитку медіакомпетентності під час
вивчення різних предметів

Предмет
Конфліктологія та
девіантологія
Психологія вищої
школи

Теорія та історія
соціального виховання
Загальне мовознавство

Тема
Типові причини
виникнення конфліктів.

Зміст завдання
Створення буклету «З
чого починається
конфлікт?»
Педагогічна
Розробка рекламного
імпровізація.
медіатексту
«Імпровізація – шлях до
успіху»
Особливості організації Пошук відео за темою та
соціального виховання в його подальший аналіз.
часи Київської Русі.
Предмет і завдання
Створення списку цікавої
історії мовознавства.
літератури за темою.
184

Отже, як видно з таблиці, під час вивчення кожної навчальної
дисципліни можна запропонувати різні творчі завдання, які будуть
сприяти розвитку медіакомпетентності студентів.
Джерела та література
1. Федоров А. В. Медиаобразование. Медиапедагогика. Медиажурналистика /
А. В. Федоров и др. – М. : Изд-во Программы ЮНЕСКО «Информация для
всех», 2005. – 1440 с.
2. Федоров А. В. Развитие медиакомпетентности и критического мышления
студентов педагогического вуза / А. В. Федоров. – М. : Изд-во МОО ВПП
ЮНЕСКО «Информация для всех», 2007. – 616 с.
3. Kubey R. Media Literacy in the Information Age / R. Kubey. – New Brunswick
(U.S.A.) and London (U.K.), 1997. – 484 s.

Марія Семенюк – магістрант Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук,
доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Лариса Корміна

ТВОРЧА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ ЯК НАУКОВА КАТЕГОРІЯ
Насамперед відзначимо, що поняття «творча індивідуальність
людини» не розглядається спеціально в довідковій літературі, а
зустрічається в низці педагогічних досліджень (Р. Богданова,
М. Борисенко, Г. Гришина, О. Іванова, Л.Іщенко, В. Кан-Калик,
М. Мажар, В. Максакова, Л. Мільто, Л. Новікова, В. Сластьонін,
О. Отич та ін.). При цьому більшість авторів не пояснюють, що саме
вони вкладають у зміст цього поняття, вживають його як синонім до
поняття «індивідуальність» (наприклад, В. Максакова, Л. Новікова).
Як синонімічні в цих роботах нерідко використовуються також
категорії «творча індивідуальність» та «творча особистість». Ми
солідарні з думкою науковців, що всі названі поняття («індивідуальність», «творча індивідуальність», «особистість», «творча
особистість») не є тотожними, хоча й перебувають у прямій
взаємозалежності [1, с.105].
Проблематика розвитку індивідуальності людини як провідної
цінності буття висвітлюється як у філософії (Е. Корабльов,
С. Корсаков, Е. Фромм та ін.), так і в психології (К. Абульханова185

Славська, О. Асмолов, А. Маслоу, С. Рубінштейн та ін.), де
індивідуальність характеризується як джерело творчої активності
людини, що відповідає за механізми її самоактуалізації та
самореалізації. У зв’язку з цим творчість визначається як невід’ємна
характеристика індивідуальності людини, а для більш точного опису
вживається сполучення «творча індивідуальність».
Зауважимо, у філософському аспекті проблема творчої індивідуальності досліджувалась А. Арсеньєвим, В. Біблером, М. Каганом,
І. Коном , І. Резвицьким та ін. у контексті антропологічного знання –
знання про сутність людини, рушійні сили становлення і розвитку
особистості, про призначення і сенс життя, моральні обов’язки,
духовні цінності і їх місце в житті людини, про співвідношення
біологічного та соціального у ній як цілісного унікального явища [1].
Використання антропологічного підходу на філософському
рівні, на думку Р. Богданової, дає підстави до визначення творчої
індивідуальності як педагогічної категорії з позиції цілісності
людини, в єдності соціального та екзистенційного [2, с. 13].
Педагогічна антропологія визначається як наука про людину, «яка
виховує і яка виховується», де сутність людині розкривається у
вигляді можливостей, які здатні реалізуватися в певних умовах і в
результаті докладання власних зусиль індивіда, що володіє для цього
необхідними життєвими силами і засобами. Ця можливість
реалізується у формі людської індивідуальності в актах і процесах
саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації, самовиховання.
Можливість завжди відкрита світу, вона безмасштабна і невичерпна
як у самозбагаченні, так і в її пізнанні, описі.
Отже, антропологічний підхід задає найбільш загальні
характеристики людини як індивідуальності, якими є цілісність,
відкритість і незавершеність, необмеженість можливостей. Вочевидь,
індивідуальність пов’язується із сутністю людини, з її екзистенційним аспектом, з неповторністю її внутрішнього світу, з її здатністю
пізнавати саму себе. А відтак, проведений аналіз філософських
поглядів є надзвичайно важливим, оскільки дозволяє виявити
індивідуальність людини як унікальну, неповторну характеристику,
яка регулює механізм саморозвитку.
Індивідуальність розвивається на основі особистісного розвитку.
Вона є не чимось особливим, відірваним від особистості, а її невід’ємною частиною, що забезпечує завершеність усіх особистісних
утворень. Б. Ананьєв розглядав індивідуальність як інтегративне
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цілісне об’єднання індивіда, особистості та суб’єкта діяльності,
неповторний варіант реалізації людиною своїх потенційних
здібностей та можливостей [1, с. 107]. При цьому інтегративний
підхід вказує на те, що індивідуальність – вищий синтез,
інтегрований результат життєвого шляху людини; це своєрідність і
неповторність людини як індивіда, як суб’єкта і як особистості;
особлива форма буття окремої людини, у межах якої вона живе і діє
як автономна, унікальна і неповторна біосоціальна система,
зберігаючи цілісність і тотожність сама собі в умовах безперервних
внутрішніх і зовнішніх змін.
Особливого відтінку набуває термін «індивідуальність» при
сполученні зі словом «творчість». Для визначення змісту поняття
«творча індивідуальність» розглянемо інтерпретацію поняття
«творчість». Психологічний словник визначає творчість як діяльність,
результатом якої є створення матеріальних або духовних цінностей.
Педагогічний словник визначає творчість як свідому й активну
діяльність людини, спрямовану на пізнання та перетворення
діяльності, створення нових, оригінальних предметів з метою
вдосконалення матеріального та духовного життя суспільства. Отже,
творчість є невід’ємною характеристикою індивідуальності.
Творчість передбачає нове бачення предмета, нове рішення
виниклих проблем, готовність до відмови від звичних зразків і
стереотипів поведінки, тобто готовність змінюватися. Творчість – це
внесення у світ чогось нового. Людська індивідуальність завжди
неповторна. Реалізація цієї неповторності, унікальності – це є
творчий акт [1, с. 108]. Підтримка
прояву людиною власної
індивідуальності сприяє прояву її творчості. Відтак, вирішуючи
проблему формування творчої індивідуальності, виходимо із
розуміння творчості як прояву людиною власної індивідуальності.
Аналіз
досліджень показав, що феномен «творча
індивідуальність» є сутнісною категорією різних галузей науки:
теорії творчості, позаяк інтегральною якістю творчої особистості є її
творча індивідуальність (О. Отич, В. Рибалка, Л. Собчик), психології
індивідуальності (О. Асмолов, Б. Вяткін, Є. Ільїн, В. Мерлін,
І. Резвицький, С. Рубінштейн та ін.); педагогіки індивідуальності
(Н. Борисенко, С. Гільманов, О. Гребенюк, М. Мажар, О. Отич та ін.),
педагогіки творчості (В. Кан-Калик, Н. Мільто, С. Сисоєва, та ін.),
креативної акмеології (Н. Вишнякова) та ін.
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У психології творчості «творча індивідуальність» розглядається
як інтегративна якість особистості, яка за допомогою своїх здібностей
і задатків впливає на інших людей і довколишній світ (Мерлін); а у
педагогіці індивідуальності розглядається як унікальна самобутня
особистість, яка реалізується у творчій діяльності (Р. Богданова,
С. Гільманов, О. Отич).
Р. Богданова, визначаючи у педагогіці зміст поняття «творча
індивідуальність особистості», розуміє її як самобутність такої
особистості, яка нескінченно розвивається у своїй соціальноекзистенційній цілісності, яка проявляється в засвоєнні і побудові
нею досвіду творчого життя, творенні різноманітного світу природи,
культури, іншого, самої себе [2, с. 60].
Таким чином, здійснений аналіз засвідчує різноаспектність
трактувань категорії «творча індивідуальність».
Джерела та література
1. Грітченко А. Г., Іщенко Л. В. Педагогічна категорія «творча
індивідуальність особистості» / А. Г. Грітченко, Л. В. Іщенко // Збірник
наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені
Павла Тичини / гол. ред. М. Т. Мартинюк. – Умань : ФОП Жовтий О. О.,
2015 – Вип. 2. – С. 66–74.
2. Богданова Р. У. Теоретико-педагогические основы развития творческой
индивидуальности субъектов образования: дис. ... докт. пед. наук: 13.00.01
«Общая педагогика, история педагогики и образования» / Богданова Раиса
Умяровна; Российский гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – СПб, 2000. – 385 с.
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ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ СОФІЇ РУСОВОЇ
У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
В УКРАЇНІ
Національне виховання є одним із головних пріоритетів,
органічною складовою освіти. Національна доктрина розвитку освіти
проголошує національний характер освіти і виховання в Україні [1].
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Його основна мета – виховання свідомого громадянина, патріота,
набуття молоддю соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємовідносин, формування у молоді потреби та уміння жити
в громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості,
моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури.
Особлива увага національному вихованню приділяється у
працях С. Ф. Русової. Життєвий шлях і праці С. Ф. Русової стали
предметом низки дисертаційних робіт, в яких, зокрема, досліджуються її освітня діяльність та педагогічні погляди (І. М. Пінчук),
участь у просвітительському русі (Г. М. Груць), творча спадщина
періоду еміграції (О. В. Джус), різні аспекти внеску діячки в розвиток
дошкільної педагогіки (В. Ф. Сергеєва, Н. В. Малиновська,
З. І. Нагачевська, О. В. Пшеврацька), її дидактичні (О. М. Таран) та
філософсько-освітні погляди (О. М. Пеньковець), громадськополітична діяльність (Л. В. Гонюкова). Персоналія С. Русової зайняла
своє почесне місце в курсах історії педагогіки, надихаючи молоде
покоління педагогів на творчий професійний пошук, а науковців – на
подальше дослідження її багатої спадщини.
С. Русова залишила нам цілу низку педагогічних і психологічних праць, які не втратили своєї вартості. У них висвітлені основні
принципи побудови національної школи і дитячого садка, умови, що
забезпечують повноцінний розвиток дитини як особистості, вимоги
до підготовки садівниць тощо. Принципово важливе внесення
С. Русовою здобутків і проблем європейської та світової педагогічної
думки у контекст розвитку української педагогіки, школи і
дошкільного виховання. Такий підхід особливо актуальний тепер:
саме він допоможе нашим науковцям і практикам, укладачам
програм, концепцій, дослідникам, організаторам нових типів освітніх
закладів будувати національну систему освіти з урахуванням
найвищих вимог, тобто й своїми власними пошуками і результатами
входити у світовий педагогічний простір.
За ідеями Софії Русової сьогодні працюють дошкільні навчальні
заклади Києва, Кіровоградської, Київської, Донецької, Сумської,
Рівненської, Волинської, Чернігівської, Черкаської та інших областей.
Два київських дошкільних заклади – №№ 584 та 409 першими почали
впроваджувати в практику педагогічну спадщину Русової. Глибоко
вивчаючи її твори, педагоги були вражені: написано майже століття
тому, а як актуально звучить сьогодні. Дошкільний заклад
«Берегиня» (№ 584) розвивався, на основі ідеї С. Русової про те, що
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виховання дітей має бути позначене мистецтвом. З часом з’явилася
думка назвати її іменем дошкільний заклад. Цю ідею підтримали у
районному відділі освіти. І з 1996 р. дитячий садок носить ім’я Софії
Русової.
Для узагальнення творчого доробку з педагогічної практики на
базі дошкільного навчального закладу № 409 створено освітньовиховний центр С. Русової, який має свій статут, основу якого
викладено в розроблену Софією Федорівною концепцію. Виховний
процес тут ґрунтується на педагогічних принципах педагогановатора. Центр уже має досвід комплектації та організації роботи в
різновікових та родинних групах, студійної роботи з усіма дітьми,
співпраці з батьками.
Цікаво працює освітньо-виховний центр Софії Русової у
м. Ніжин Чернігівської області (ДНЗ № 13). Творча група
дошкільного навчального закладу стала ініціатором впровадження в
практику роботи з дошкільнятами занять радості й доброти, які
передбачають широке використання засобів народної педагогіки.
Головним принципом діяльності садка-центру Софії Русової
(дошкільний навчальний заклад № 68 м. Кіровограда) є взаємна
довіра і співпраця з родиною, надання їй педагогічної допомоги.
Важливими орієнтирами стали для педагогічного колективу
дошкільного навчального закладу с. Завидів Іваничівського району
Волинської області ідеї С. Русової, розроблені нею принципи
українського національного дитячого садка:
• організація освітньо-виховного процесу на основі сучасних
положень психології і педагогіки про закономірності та умови
розвитку дитини;
• дошкільний навчальний заклад має бути пройнятий
національним духом свого народу:
• виховання має бути індивідуальним;
• має відповідати соціальним вимогам часу;
• має бути вільним, незалежним від політики.
Окрім програми «Дитина», кожен вихователь має для себе як
другу настільну книгу працю С. Русової «Теорія і практика
дошкільного виховання», що вийшла 1993 року у Львові
(видавництво «Просвіта»). Розділ IV цієї книги має назву «Мова», і
саме на вивчення його сьогодні спрямована увага вихователів. Йдучи
за порадами С. Русової, окрім обов’язкових занять, передбачених
програмою, практикуються «години оповідача». У молодших та
середніх групах головним оповідачем виступає вихователь, а в
старших і підготовчих до активної участі в них залучаються й діти.
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Окрім програмного, маємо ще й додатковий список рекомендованої
художньої літератури. Великого значення надаємо інсценівці, яка за
словами С. Русової, «не тільки сприяє мові, вона розвиває уяву,
внутрішнє переймання».
Для ознайомлення дітей з природою С. Русова радить
використовувати різні методи: спостереження, нескладні досліди,
працю та гру, розглядання картин, розповідь вихователя, бесіди,
читання художніх творів. Велике значення має також правильне
поєднання слова і наочності. Софія Федорівна пропонує не забувати
про поступовість і послідовність: «...коли трохи пошириться дитячий
світогляд, одкривається перед допитливими очима далечінь, й щодалі
на обрії вимальовуються нові постаті, нові враження і нові почуття.
Тільки таке, цілком реальне, живе й послідовне навчання має в душі
дитини певний ґрунт, будить її творчу діяльність, розворушує її
думки, її цікавість».
Щоб дошкільнята любили і розуміли природу, вихователі
дошкільного навчального закладу послуговуються рекомендаціями
педагога. У кожній віковій групі влаштовано куточок живої природи,
де діти спостерігають зміни у розвитку й поведінці його мешканців,
навчаються їх доглядати, дізнаються про характерні якості,
особливості спілкування, про те, як впливає на тваринний і
рослинний світ людська праця. З дошкільнятами проводяться
короткочасні та тривалі спостереження, прогулянки та екскурсії в ліс,
на луки, водойми, організовується праця на городі та у квітнику.
Ознайомлювати дітей з природою допомагають художня
література та музика. Малі слухають звуки музичного твору і вірша, й
у них виникають запитання: «А хіба дзвонять квіти-дзвіночки? А як
вони це роблять?» І вихователька розповідає, що дзвіночки, коли
подме вітер, хитають голівками, ніби тихо дзвонять. Діти кілька
хвилин стоять мовчки, очікуючи, коли подме вітерець, – можливо,
поетичний тон вихователя і їхня власна уява допоможуть їм почути
тихе видзвонювання.
Цілий рік вихованці спостерігають за птахами. Під дахом
дитячого садка влаштували собі гнізда ластівки, й малі зустрічають їх
навесні, стають свідками перших польотів пташенят. Оселились у нас
на ділянці й шпаки. Повернення їх із вирію – радісна подія для всіх.
На основі своїх спостережень дошкільнята складають оповідання,
згадуючи найцікавіші епізоди. Люблять вони слухати пташиний спів
у парку, вчаться розрізняти голоси пернатих. «Пташки маленькі, а так
гарно вміють співати», – дивується дітвора.
Свої враження від спостережень, екскурсій, прогулянок діти
передають у малюнках, ліплених композиціях, у виробах з
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природного матеріалу, бо вихователі вчать їх не тільки бачити
прекрасне поряд, а й відтворювати його.
Таким чином, керуючись настановами С. Русової, вихователі
ставлять собі за мету «збудити в дитині її духовні сили, розворушити
цікавість, виховувати її почуття, щоб очі вміли бачити, вуха
дослухатися до всього, рученята вміли заходжуватися й коло олівців,
й коло ножиць, і коло глини, і коло паперу».
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАЯВНОСТІ ПРОБЛЕМИ БУЛІНГУ
В УЧНІВСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Упродовж останніх років зміни у нашому суспільстві, викликані
кризовими явищами в політичній, соціально-економічній сфері,
деморалізацією суспільства, призвели до зростання конфліктності,
агресивності у соціальних та міжособистісних відносинах. Діти –
соціальна група, яка завжди є вразливішою та чутливішою до
негативних впливів навколишнього середовища. На жаль, сьогодні
все більшого поширення набуває проблема насильства та агресії у
міжособистісних стосунках підлітків. Особливо розповсюдженими
стають систематичні прояви довготривалої агресії одних підлітків
щодо інших учнів. У наукових джерелах таке явище отримало назву
булінг. На жаль, проблема булінгу набуває все більшого поширення в
Україні. Однак її з тих чи інших причин замовчують, не афішують
випадки знущань, її не прийнято обговорювати. Як зазначає
І. Сидорук, з одного боку, педагогічний колектив, дбаючи про власну
репутацію, ігнорує її, а з іншого – батьки, які або вважають ситуацію
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цькування хорошою школою життя, або, хвилюючись за власних
дітей, переводять їх до іншого навчального закладу. За таких умов
проблему не усувають, а навпаки, вона набуває більших обсягів і
жорстокості [3].
Сучасні заклади освіти й виховання при всіх їх проблемах,
труднощах, недоліках зберігають статус одного з основних інститутів
соціалізації особистості, її становлення і розвитку. Відповідно
фахівці, які здійснюють контроль за навчальними закладами і які
працюють у них, зобов’язані забезпечити умови, які б сприяли
утвердженню людської гідності дитини, її розвитку, поваги до її
прав [2].
Однак як зауважує О. Бєлкіна-Ковальчук, попри широке
публічне висвітлення даної проблеми в різноманітних літературних
та Інтернет-джерелах, вона все ж залишається недостатньо дослідженою на теренах України. В Україні не проводяться систематичні
загальнонаціональні дослідження цього явища (лише поодинокі), і
тому ще недостатньо запропонованих форм і методів профілактики та
корекції цього явища [1].
З метою вивчення стану прояву булінгу в підлітковому
середовищі нами було проведене опитування учнів 6 та 8 класів, а
також педагогів за допомогою анкет. Нами на добровільній та
анонімній основі було опитано по 90 учнів 6 та 8 класів і 45 педагогів
шкіл м. Луцька. Отримані результати дозволили зробити ряд
висновків.
На запитання анкети «Чи знаєш ти, що таке булінг?» лише
35,6 % шестикласників дали ствердну відповідь. 64,4 % учнів
відповіли «Ні». Серед восьмикласників 54,4 % відповіли «Так». Для
45,6 % з них цей термін є невідомим. Отже, виникає потреба у
поінформованості підлітків з проблеми булінгу, його сутності, видів
та головних ознак.
Серед проявів недоброзичливого ставлення серед ровесників
учні 6-х та 8-х класів виділили: словесні образи; насмішки; приниження; образливі прізвиська; поширення пліток; запотиличники;
побиття; копняки; псування та відбирання їжі, речей; надсилання
образливих повідомлень у мережі Інтернет або СМС. Отже, у
реальному житті підлітки зустрічаються з різними видами булінгу.
Переважно – фізичним та психологічним, рідше – економічним та
кібербулінгом. Зі збільшенням віку спостерігається тенденція до
зменшення проявів фізичного булінгу та їх збільшенням з
психологічного булінгу.
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Серед місць, у яких саме зазвичай відбуваються вище описані
випадки булінгу, шестикласники назвали: школа – 47,8 %, надворі –
25,6 %. 14,4 % виокремили нелюдні місця. 5,6 % вказали мережу
Інтернет, 2,2 % – уроки фізичної культури, 1,1 % небезпечним місцем
назвали туалет. Учні 8-х класів вказали 60 % – у школі, 31,1 % – у
дворі (на вулиці). 3,3 % опитаних зазначили закинуті місця, а для
5,6 % небезпечно себе почувають навіть у людних місцях. Отже,
поширеною відповіддю про місце булінгу підлітки назвали школу.
Що ще раз свідчить про необхідність розробки спланованих дій щодо
попередження булінгу в учнівському середовищі та формуванні
культури миру серед учнів.
Нас зацікавило питання «Як часто впродовж твого навчання в
школі інший учень/учні вчиняли по відношенню до Тебе наступні
дії?». Відповіді шестикласників та восьмикласників переважно не
відрізнялися. Зазвичай декілька разів на місяць школярі
зустрічаються із: штовханиною та завданням фізичного болю;
розповсюдженням неправдивих та образливих чуток; відбиранням
або псуванням особистих речей; відмовою працювати разом в
команді або на уроках, відмовою спілкуватися; насмішками;
нанесенням ударів руками/ногами; погрозами; налаштуванням
колективу класу проти себе.
На жаль, 8,9 % опитаних учнів 6-х класів та 16,7 % учнів 8-х
класів стикнулись із коментарями, жартами та жестами з сексуальним
підтекстом. 8,9 % шестикласників були під примусом цілувати когось
або робити інші неприйнятні для себе речі. 7,8 % шестикласників під
примусом задирали свій одяг так, щоб інші могли бачити їх тіло.
21,1 % учнів 6-х класів назвали використання Інтернету для булінгу.
З них 13,3 % отримували принизливі повідомлення в соціальних
мережах, 7,8 % зазначили публікування образливих та принизливих
записів/фото/відео про себе. 13,4 % восьмикласників також стикались
із кібербулінгом.
42,2 % опитаних шестикласників та лише 27,8 % восьмикласників повідомляли, що зверталися по допомогу стосовно вище
описаних випадків до дорослих. На жаль, більшість (57,8 % школярів
6-х та 72,2 % учнів 8-х класів) не повідомили нікого з дорослих про
ситуації насильства, які трапились з ними. Діти замовчують, бояться
стати «донощиками» або ж не вірять у підтримку.
Серед названих дорослих найчастіше учні 6 класів зверталися до
мами (43,3 %), тата (32,2 %), класного керівника (16,7 %). 5,6 %
школярів звертались до брата. По 4,4 % до сестри та бабусі. Відповіді
восьмикласників розділились таким чином: батьки (30 %), класний
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керівник (12,2 %), старший брат (1,1 %). Велика кількість учнів 8-го
класу (56,7 %) не дали відповідей на запитання. Отже, класний
керівник – друга людина (після батьків), до якої за захистом
звертаються підлітки, що свідчить про важливість та необхідність
його впливу з метою протидії булінгу.
На жаль, менша частина опитаних школярів знаходять реальну
підтримку та допомогу в ситуаціях булінгу (48,9 % опитаних
шестикласників та 35,6 % опитаних восьмикласників). Тому
необхідно вчити всіх учасників навчально-виховного процесу
правильно розуміти та реагувати на прояви булінгу в учнівському
середовищі.
Результати опитування педагогів про актуальність проблеми
булінгу в закладах освіти показали, що 75,6 % опитаних учителів
вважають цю проблему актуальною. 2,2 % її такою не вважають.
22,2 % опитаних дали відповідь «Можливо». На нашу думку,
педагоги знають про цю проблему, однак не налаштовані про неї
розповідати.
На запитання про те, де найчастіше учні стикаються із
ситуаціями булінгу, 60 % педагогів визнали, що в школі, 55,6 % – у
дворі (на вулиці). В колі однолітків – 13,3 %, в Інтернеті – 8,9 %. По
6,7 % назвали гуртки, сім’ю, біля школи. На дискотеках – 4,4 %.
Отримані відповіді свідчать про те, що необхідно посилити роботу в
закладах освіти з протидії та попередження булінгу та формування
культури миру серед школярів.
Нас цікавило як учителі реагують коли стикаються з ситуацією
булінгу серед учнів. 80 % опитаних учителів втручаються, роблять
зауваження та повідомляють про цей випадок класному керівнику/соціальному педагогу/психологу/батькам. 44,4 % втручаються
та проводять виховну бесіду з учнями. 26,7 % роблять зауваження. На
жаль, 2,2 % ніяк не реагують, вважаючи, що учні самі в змозі
вирішити свої стосунки.
62,2 % вчителів потребують більше інформації про те, як слід
поводитись у випадку булінгу серед дітей. 37,8 % не потребують
такої інформації. Серед відповідей про те, якої інформації про
організацію та вдосконалення роботи вчителям не вистачає, опитані
фахівці назвали: інформування про проблему, проведення тренінгів,
необхідність спілкування з професійними психологами, підказки про
те, як чинити в ситуаціях булінгу, різні варіанти впливу на
ініціаторів, про допомогу постраждалим, професійні бесіди на тему
булінгу.
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Враховуючи отримані результати, зацікавленість учнів та
педагогів у додатковій інформації з цієї проблеми та бажання всіх
сторін правильно вирішувати ситуації, необхідно запровадити
систематичну психолого-педагогічну роботу, спрямовану на
профілактику і подолання булінгу, з урахуванням інтересів учнів та
залученням усіх учасників освітнього процесу. Адже кордони булінгу
– це моральні принципи, виховання і рівень культури усіх його
учасників.
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ВИМОГИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ПРОФІЛАКТИКИ
НЕГАТИВНИХ ЯВИЩ В УЧНІВСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Соціально-економічна та культурна криза, зниження уваги
держави і суспільства до становища дітей в Україні, погіршення якості
їх життя та недотримання соціальних прав, відчуження дитини від сім’ї
та школи, поширення безпритульності та соціального сирітства,
зростання кількості дітей, які вживають тютюн, алкоголь, наркотики;
ведуть асоціальний спосіб життя, стають на стежину злочинності,
перебувають у стані безвиходу, свідчить про поширення в Україні
негативних явищ.
З метою ефективної соціально-педагогічної профілактики
негативних явищ нами була розроблена Програма профілактики
негативних явищ в учнівському середовищі [3]. Мета програми
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полягала в формуванні в учнівської молоді стійкості до негативних
явищ, вихованні культури здоров’я та міжособистісної взаємодії.
Розроблена нами Програма передбачала реалізацію чотирьох
взаємопов’язаних процесуальних складових: когнітивну (підвищення
рівня поінформованості, формування системи знань); діяльнісну
(формування навичок безпечної поведінки); ціннісну (формування
цінності здоров’я, здорового способу життя, усвідомлення важливості
використання безпечних поведінкових практик); – емоційну
(формування умінь регулювання своїх емоцій, адекватного висловлення
почуттів) [3]. Ми дотримувалися думки Т.Журавель, яка окрім
визначених складових в реалізації програми вагомим визначає
дотримання двох важливих підтримуючих програму блоків, завдяки
яким формується безпечне здоров’язберігаюче середовище та
сприятливі умови для зміни ризикованої поведінки: блок А – розвиток
альтернативної діяльності; блок Б – створення підтримуючого
середовища [1] (рис. 1).
Розвиток
альтернативної
діяльності

А

Когнітивна
складова

Ціннісна
складова

Створення
підтримуючого
середовища
Б

Емоційна
складова

Діяльнісна
складова

Рис. 1. Складові профілактичної програми (представлені у вигляді
правильної піраміди-тетраедру)
Когнітивна складова включала у себе надання інформації про
явище, проблему. Діяльнісна складова передбачала формування
навичок. Враховуючи, що попередження або ж зміна девіантної,
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ризикованої поведінки особи – провідна мета профілактичної
програми, важливо було включити у програму складову, пов’язану з
формуванням відповідних навичок безпечної поведінки. Підґрунтя
цієї складової становив розвиток у представників цільової групи
життєвих навичок, що полягають у підвищенні їх стійкості до
різноманітних соціальних впливів, прийняття ними адекватних
ситуації рішень, уміння протистояти тиску оточуючих, контролювати
та спрямовувати своє власне життя. Окрім того, важливим був
розвиток навичок відмови (наприклад, від вживання наркотиків);
звернення за допомогою до відповідних служб, пошуку необхідної
інформації тощо.
Ціннісну складову ми пов’язували із цінностями цільової групи
(зокрема, цінністю здоров’я та здорового способу життя) та
готовністю (у тому числі – вмотивованістю) до вибору безпечних
поведінкових практик. Дослідники Н. Зимівець, О. Коган зазначають,
що у контексті формування здорового способу життя, безпечних
щодо здоров’я моделей поведінки, важливо досягти визначення
особою цінності здоров’я як однієї з пріоритетних [2]. Якщо ж
людина не вмотивована до використання моделі безпечної поведінки,
не розуміє потреби та не бажає змінювати девіантну, ризиковану
поведінку, то всі зусилля реалізаторів профілактичних програм
можуть бути не лише марними та неефективними, а й мати зворотній
результат – підштовхнути людину до закріплення навичок
ризикованої поведінки і сприяти ще більшій відмежованості, недовірі
до фахівців [1].
На сьогодні значна кількість науковців та практиків
погоджується з тим, що ризикована поведінка найчастіше
розвивається у тих, хто має певні особистісні «дефіцити». Серед
останніх найчастіше зустрічаються такі як: складнощі у вираженні
своїх емоцій у наслідок, наприклад, тривалої емоційної деривації;
високий рівень агресії; невпевненість у собі та низька самооцінка;
брак навичок міжособистісної комунікації; емоційна ригідність тощо.
В. Ягупов наголошує на зв’язку емоційної та мотиваційної сфер
особистості та зазначає, що емоції в житті людини виконують
функцію «механізмів» діяльності, входять до складу стимулів і
мотивів її дій, за вмілого використання можуть відігравати значну
роль у цілеспрямованій діяльності [4].
Окрім чотирьох взаємопов’язаних складових профілактичної
програми, як ми уже вище зазначали, є ще два важливих підтримуючі
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програму блоки, завдяки яким формується безпечне середовище та
сприятливі умови для зміни ризикованої та формування безпечної
поведінки. Блок А. передбачав розвиток альтернативної діяльності
спрямованої на задоволення потреб підлітків та молоді у
самовираженні. Розвиток альтернативної діяльності передбачає:
залучення підлітків до специфічних та привабливих для них видів
активності, таких як сучасні види спорту та творчості (наприклад,
брейк-данс, графіті) тощо; створення волонтерських груп з числа
підлітків та залучення їх до суспільно корисної діяльності; створення
команд, що працюють за методом «рівний – рівному» та доносять
важливу інформацію до своїх однолітків.
Блок Б – створення підтримуючого середовища, під яким
розуміється сприятливе, здоров’язберігаюче оточення підлітка або
молодої людини, що допоможе закріпити мотивацію до здорового
способу життя та використання безпечних моделей поведінки, а
також впровадити та закріпити нову позитивну поведінкову модель.
У той час, коли всі попередні складові профілактичної програми та
блок А були спрямовані на розвиток переважно внутрішніх ресурсів
підлітка, то блок Б – спрямований на розвиток зовнішніх ресурсів для
зміни ризикованої поведінки [1].
Реалізація програми здійснювалася за визначеним алгоритмом
дій, якого дотримувалися у ході реалізації соціально-педагогічної
профілактики незалежно від її виду: 1) дослідження причин та
факторів проблеми; 2) організація взаємодії суб’єктів профілактики у
подоланні проблеми; 3) планування діяльності, організаційна та
методична підготовка; 4) вплив на особистість: встановлення або ж
виявлення існуючих ресурсів, необхідних для подолання проблеми;
підвищення особистісних ресурсів, здібностей особистості адекватно
реагувати на проблеми, долати їх та задовольнити потреби; 5) вплив
на проблемне середовище:
запобігання негативному впливу
середовища; розширення можливостей для задоволення потреб,
подолання проблеми, повноцінної життєдіяльності (підвищення
соціальних ресурсів); 6) моніторинг проблеми, аналіз ефективності
профілактичних заходів.
У разі, якщо оцінка ефективності профілактичного впливу
засвідчувала незадовільний результат, ми поверталися на етап
планування профілактичного впливу (рис. 2).
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Постановка і дослідження
Організація взаємодії суб’єктів у подоланні проблеми
Планування діяльності, організаційна та методична
підготовка

Формування адекватного
ставлення до проблем

Корекція негативних
особистісних якостей

Розвиток якостей, що
підвищують адаптивність

Встановлення та збільшення
ресурсів особистості

Збільшення можливостей
задоволення потреб

Попередження негативного впливу
середовища

Попередження негативного
впливу інших осіб

Вплив на особистість

Попередження впливу
об’єктивних факторів

Вплив на проблемне середовище

Моніторинг проблеми, аналіз ефективності
профілактичних заходів

Рис. 2. Структура соціально-педагогічної профілактики негативних
явищ
Таким чином, дотримання усіх вимог до реалізації
профілактичної програми та її основних блоків сприятимуть
ефективній профілактиці негативних звичок в учнівському
середовищі.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНІВ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ
ДО МОДЕЛЮВАННЯ ВИХОВНИХ СИСТЕМ ЗАКЛАДУ
ВИЩОЇ ОСВІТИ (ЗА КОГНІТИВНИМ КРИТЕРІЄМ)
Важливе значення для реалізації виховної функції закладу
освіти має розвиток у ньому виховної системи, яка має достатньо
складну структуру, що включає цілі, діяльність, яка забезпечує їх
реалізацію, суб’єктів, середовище системи і управління. Тому, одним
з завдання підготовки майбутніх викладачів є формування у них
готовності до побудови цілісної моделі виховної системи закладу
освіти.
Особливості становлення й функціонування виховних просторів
розкриті в дослідженнях І. Демакової, О. Сидоркіна. Виховну систему
як об’єкт управління охарактеризував В. Караковський. Роль і місце
класного колективу у виховній системі розглядали Н. Селіванова,
З. Шиліна та ін. Незважаючи на наявність низки досліджень
О. Бабіної, О. Бартків, М. Босенко, Г. Васькович, Д. Герцюк,
І. Курляк з різних аспектів професійної підготовки викладачів вищої
школи, поки відсутні цілісні роботи, які б розкривали особливості
підготовки майбутніх фахівців закладів вищої освіти до моделювання
виховним систем.
Аналіз психолого-педагогічної літерами дозволив нам виховну
систему закладу освіти розглядати як цілісний організм, який
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виникає в процесі інтеграції основних компонентів виховання (мета,
суб’єкти виховання, їхня діяльність, спілкування, відносини,
кадровий потенціал, матеріальна база), що сприяє в кінцевому
рахунку розвитку і саморозвитку особистості, створенню своєрідного
середовища школи [1]. Її головне призначення полягає в
педагогічному забезпеченні і сприянні розвитку особистості.
З метою визначення рівнів підготовленості майбутніх викладачів вищої школи до моделювання виховних систем за когнітивним
критеріїв нами було проведене опитування магістрів спеціальності
«Педагогіка вищої школи». Критерій – це «ознака, на основі якої
здійснюється оцінка, визначення або класифікації; мірило оцінки»
[2]. Показниками когнітивного критерію визначено: знання
студентами основних характеристик виховних систем, її видів;
особливостей педагогічного моделювання виховних систем, основних
етапів створення виховної системи закладу освіти; усвідомлене
розуміння студентами складності й цілісності виховної системи у
вихованні майбутнього члена суспільства; взаємозв’язків між усіма
суб’єктами функціонування виховної системи; здатність до рефлексії.
Досліджуючи розуміння студентами сутності виховної системи,
нами відмічено, що 9 (45 %) респондентів чітко уявляють виховну
систему, як цілісний організм, який виникає в процесі взаємозв’язку
основних компонентів виховання (мета, суб’єкти виховання, їхня
діяльність, спілкування, відносини, кадровий потенціал, матеріальна
база), що сприяє розвитку і саморозвитку особистості, створенню
своєрідного духу школи. Ще 4 (20 %) студентів її визначають, як
систему діяльності усього педагогічного колективу школи, учнів,
зовнішнього середовища з першого по 11 класи, спрямовану на
виховання високоінтелектуального й вихованого випускника школи.
5 (25 %) – розуміють виховну систему, як систему виховних заходів,
спрямованих на формування випускника школи. 2 (10 %)
респонденти – визначили виховну систему, як виховні заходи, які
проводяться у школі. Отже, як засвідчив проведений аналіз,
більшістю респондентів виховна система розуміється правильно,
оскільки ключовим у ній є цілісність, послідовність і системність
виховної роботи.
Щодо діагностичності у формулюванні мети виховної системи,
то 10 (50 %) студентів чітко окреслили вимоги, за якими мета є
діагностично сформулюваною, а саме: якщо існує достатньо чітке
визначення риси чи якості особистості, яке необхідно сформувати та
яке можна виокремити від інших якостей особистості; існує засіб,
«інструмент» для виявлення й діагностики означеної якості
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особистості під час процесу об’єктивного контролю сформованості
або існує можливість визначити критерії оцінювання сформованості
означеної якості; існує можливість зміни інтенсивності певної якості
особистості педагогічними засобами на підставі даних контролю;
існує шкала оцінювання якостей і властивостей особистості, що
спирається на результати відповідних вимірювань. 8(40 %) –
відзначили, що діагностична мета – це чітко спроектована мета
виховання. 2 (10 %) студенти не відповіли на поставлене питання.
Третє питання мало на меті визначити рівень знань студентів
про етапи моделювання виховної системи закладу освіти. Так,
8 (40 %) респондентів назвали більшість з етапів створення виховної
системи закладу освіти, серед яких етап становлення системи, етап
відпрацювання структур системи і змісту діяльності, етап кінцевого
оформлення системи, стабільного її функціонування, етап оновлення
системи, введення інновацій. 7 (35 %) респондентів ототожнили
етапи створення системи з структурою процесу виховання, як
діяльності. 5 (25 %) у створенні виховної системи визначили
традиційні підготовчий, основний і підсумковий етапи. Можна
відмітити й такий спрощений підхід до визначення етапів створення
виховної системи закладу освіти.
Якість знань студентів про основні ознаки досліджуваного нами
поняття обчислювалась за формулою:
Kз =

P
N

100%

, (1)

де Кз – коефіцієнт рівня знань;
Р – кількість правильно означених елементів знань;
N – загальна кількість елементів знань [3, с. 74].
Отже, підсумувавши бали, щодо розуміння сутності виховної
системи, її складових, нами отримані такі результати (табл. 1, рис.1):
Таблиця 1
Рівні підготовленості студентів моделювання виховних систем
освітніх закладів (за когнітивним критерієм)
Рівні

Кількість
студентів

у %

достатній

7

35

середній

8

40

низький

5

25
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Рис. 1. Рівні підготовленості студентів до моделювання виховних
систем закладів освіти (за когнітивним критерієм)
Таким чином, як свідчать результати таблиці 1. та рисунку 1, в
студентів переважає середній (40 %) рівень їхньої підготовленості до
моделювання виховних систем за когнітивним критерієм, значно
високим, і це, на наш погляд дуже позитивно, є показник достатнього
(35 %) рівня і чверть респондентів, а це значний відсоток, мають
низький рівень сформованості знань щодо моделювання викладачем
закладу вищої освіти виховної системи освітнього закладу.
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ФІЗИЧНЕ НАСИЛЬСТВО НАД ДІТЬМИ В СІМ’Ї ЯК
СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА
Актуальність проблеми. Проблема насильства над дітьми є дуже
актуальною в усьому світі. Поширення насильства щодо дитини
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виявляє зв’язок із загальним зростанням кількості випадків насильства
в суспільстві, насильницьких злочинів, суїцидів та нещасних випадків з
летальним результатом.
Українське суспільство почало усвідомлювати, наскільки
поширеним явищем є насильство у різних його формах та проявах, як
це травмує дітей, що стають його жертвами. Всупереч поширеній
думці, кривдниками є не незнайомці, а родичі й люди, яких дитина знає
і яким довіряє. Діти часто соромляться або бояться розповісти про те,
що з них знущаються. Тому ми вважаємо, що соціальна профілактика
має бути комплексною, спрямованою на попередження фізичного
насильства над дітьми в сім’ї.
Мета статті – вивчити, проаналізувати та визначити сутність
поняття «фізичне насильство над дітьми в сім’ї».
Аналіз наукових праць з досліджуваної проблеми. Загальні
аспекти проблеми насильства над дітьми вивчали провідні науковці
Т. Ф. Алєксєєнко, О. Б. Безпалько, Н. Ю. Максимова, К. Л. Мілютіна,
Т. Я. Сафонова, Е. І. Цимбал. Питання насильства над дитиною в сім’ї
висвітлюються у роботах таких науковців і практиків, як Н. АбдельХаді, Л. С. Алексєєва, К. Бабенко, А. Бондаровської, Я. Волавка,
Н. І. Дмитренка, А. С. Когаловської, Н. Ю. Максимова, Р. П. Мансудова, М. М. Московка, Н. Щербака. Практичні і правові аспекти
жорстокого поводження з дітьми визначають Н. Г. Агарова, Н. К. Асанова, Н. В. Гайдаренко, В. Є. Квашис, К. Б. Левченко, І. Лисенко,
Г. М. Лактіонова, І. М. Трубавіна.
Виклад основного матеріалу. Основні наукові підходи до
визначення поняття «фізичне насильство над дітьми в сім’ї»
представлені в таблиці 1.
Таблиця 1
Результати аналізу поняття «фізичне насильство
над дітьми в сім’ї»
Назва джерела
№
з/п
1. Гончарова Т. В.
Насильство дітей у
сім’ї:
умови,
причини й фактори
виникнення
/
Т. В. Гончарова //
Соціальна
педагогіка: теорія

Зміст поняття

Ознаки поняття

Фізичне насильство – це
навмисне
нанесення
фізичних
ушкоджень
дитині, а також навмисне
позбавлення свободи й
нормальних умов життя,
які можуть призвести до
смерті дитини, викликати

1. Навмисне
нанесення фізичних
ушкоджень дитині.
2. Навмисне
позбавлення свободи
й нормальних умов
життя.
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2.

3.

4.

та практика. – 2010. порушення фізичного й 3. Можуть призвести
– № 4. – С. 47.
психічного здоров’я.
до смерті дитини,
викликати порушення
фізичного
й
психічного здоров’я.
Кривачук Л. Ф. Фізичне
насильство 1. Дії або відсутність
Теоретичні аспекти щодо дітей – це дії або дій з боку батьків або
проблеми
відсутність дій з боку інших дорослих.
насильства в сім’ї батьків
або
інших 2. В
результаті
та
жорстокого дорослих, в результаті фізичне або розумове
поводження
з яких фізичне або розумове здоров’я порушується
дітьми / Л. Ф. здоров’я порушується або або опиняється під
Кривачук
// опиняється під загрозою загрозою нанесення
нанесення шкоди.
Університетські
шкоди.
наукові записки. –
2011. – № 3 (39). –
С. 383.
Кривачук Л. Ф. Насильство над дітьми – 1. Навмисне
Теоретичні аспекти це навмисне застосування застосування фізичної
проблеми
фізичної
сили
або сили або насильства у
насильства в сім’ї насильства
у
вигляді вигляді загроз або
та
жорстокого загроз або безпосередньо безпосередньо щодо
поводження
з щодо дитини особою або дитини особою або
дітьми / Л. Ф. групою осіб, яке тягне або групою осіб.
Кривачук
// з великою вірогідністю 2. Може спричинити
Університетські
може
спричинити нанесення
наукові записки. – нанесення потенційної або потенційної
або
2011. – № 3 (39). – фактичної
шкоди фактичної
шкоди
С. 382.
здоров’ю,
виживанню, здоров’ю, виживанню,
розвитку або гідності розвитку або гідності
дитини.
дитини.
Методика
Фізичне насильство над 1. Навмисне
визначення
та дітьми в сім’ї – навмисне нанесення
дитині
індикатори
нанесення
дитині батьками або особами,
різноманітних
батьками або особами, котрі їх заміняють або
форм жорстокого котрі їх заміняють або відповідальними за її
поводження
з відповідальними
за
її виховання, фізичних
дітьми // Методичні виховання,
фізичних ушкоджень.
рекомендації
ушкоджень, які можуть 2. Можуть призвести
соціальним
призвести
до
смерті до смерті дитини чи
працівникам щодо дитини чи викликають викликають серйозні
підготовки
серйозні
(такі,
що (такі, що потребують
прийомних батьків. потребують
медичної медичної допомоги)
– К. : [б. в.], 1998. – допомоги)
порушення порушення фізичного
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С. 118.

5.

6.

7.

Методичні
рекомендації щодо
опитування дітей,
що стали свідками
та/або
жертвами
насильства, а також
вчинили
насильство: метод.
посіб. / авториупоряд.: Д. Пурас,
О.
Калашник,
О. Кочемировська;
Т. Цюман; за заг.
ред. Т. Цюман. – К.:
ФОП
Клименко,
2015. – С. 51.
Попередження,
виявлення
і
подолання випадків
насильства
та
жорстокого
поводження
з
дітьми: методичний
посібник
для
освітян
[Електронний
ресурс] / авт.: Т. В.
Журавель, О. О.
Кочемировська, М.
Е. Ясеновська / за
заг. ред. О. В.
Безпалько. – К.:
ТОВ «К.І.С.», 2010.
– С. 98.
Правовий
захист
від насильства та
що ми можемо
зробити,
щоб
запобігти
насильству
над

фізичного або психічного або психічного стану
стану чи ведуть до чи
ведуть
до
відставання в розвитку.
відставання
в
розвитку.
Фізичне
насильство 1. Умисне нанесення
щодо дитини – умисне дитині іншою особою
нанесення
їй
іншою побоїв,
тілесних
особою побоїв, тілесних ушкоджень.
ушкоджень, що може 2. Може
призвести
призвести або призвело до або
призвело
до
смерті
постраждалої смерті постраждалої
дитини,
порушення дитини,
порушення
фізичного чи психічного фізичного
чи
здоров’я,
заподіяння психічного здоров’я.
шкоди її честі і гідності, у 3. Заподіяння шкоди
т.ч. у сім’ї.
честі
й
гідності
дитини.

Фізичне насильство над
дитиною
–
будь-яке
невипадкове
нанесення
дитині (особі до 18 років)
тілесних
ушкоджень
батьками або особами, що
здійснюють догляд та
піклування.

1. Невипадкове
нанесення
дитині
(особі до 18 років)
тілесних ушкоджень
батьками або особами,
що
здійснюють
догляд та піклування.

Фізичне насильство в
сім’ї – умисне нанесення
одним
членом
сім’ї
іншому побоїв, тілесних
ушкоджень, що може
призвести або призвело до

1. Умисне нанесення
одним членом сім’ї
іншому
побоїв,
тілесних ушкоджень.
2. Може призвести
або
призвело
до
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8.

9.

дітьми в сім’ї :
інформаційна
брошура / упоряд. :
Л.
Кумпан,
О.
Агаркова, С. Росік.
– Херсон : ХОЦ
«Успішна жінка»,
2006. – С. 11.
Слободянюк А. В.
Соціальноправовий
захист
дітей
від
насильства в сім’ї /
А. В. Слободянюк,
С. О. Кубіцький //
Вісник
Національного
університету
оборони України. –
2011. – Вип. 1. – С.
78–79.

смерті
постраждалого,
порушення фізичного чи
психічного
здоров’я,
завдання шкоди його честі
й гідності.

смерті постраждалого,
порушення фізичного
чи
психічного
здоров’я.
3.
Призвести
до
завдання шкоди його
честі й гідності.

Фізичне насильство –
навмисне
нанесення
одним членом родини
іншому побоїв, тілесних
ушкоджень, що можуть
привести або привели до
смерті
постраждалого,
порушення фізичного або
психічного
здоров’я,
нанесення шкоди його
честі та гідності.

Юрків
Я.
І.
Насильство дітей у
сім’ї як соціальнопедагогічна
проблема / Я. І.
Юрків // Науковий
вісник
Ужгородського
національного
університету. Серія
«Педагогіка,
соціальна робота».
– 2013. – Вип. 28. –
С. 186.

Фізичне насильство – це
навмисне
нанесення
фізичної шкоди дитині
батьками або особами, що
їх заміщають, яке може
призвести
до
смерті
дитини, а також серйозним
(що потребують медичної
допомоги)
порушенням
здоров’я (фізичного та/або
психічного),
або
до
відставання в розвитку.

1. Навмисне
нанесення
одним
членом
родини
іншому
побоїв,
тілесних ушкоджень.
2. Можуть привести
або привели до смерті
постраждалого,
порушення фізичного
або
психічного
здоров’я.
3. Нанесення шкоди
честі та гідності.
1. Навмисне
нанесення
фізичної
шкоди
дитині
батьками або особами,
що їх заміщають.
2. Може призвести до
смерті
дитини,
а
також серйозним (що
потребують медичної
допомоги)
порушенням здоров’я
(фізичного
та/або
психічного), або до
відставання
в
розвитку.
1. Навмисне
нанесення фізичних
ушкоджень дитині.
2. Навмисне
позбавлення свободи
й нормальних умов
життя.
3. Можуть призвести

10. Юхта О. Г. Захист Фізичне насильство – це
прав
дітей
від
сімейного
насильства / О. Г.
Юхта // Часопис
Київського
університету права.
– 2015. – № 1. – С.

навмисне
нанесення
фізичних
ушкоджень
дитині, а також навмисне
позбавлення свободи й
нормальних умов життя,
які можуть призвести до
смерті дитини, викликати
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79.

порушення фізичного й до смерті дитини,
психічного здоров’я.
викликати порушення
фізичного
й
психічного здоров’я.

Висновки. На основі результатів вивчення й аналізу наукової
літератури з проблеми соціальної профілактики фізичного насильства
над дітьми в сім’ї, ми сформулювали визначення поняття «фізичне
насильство над дітьми в сім’ї» – навмисне позбавлення свободи й
нормальних умов життя дитини, нанесення батьками або особами,
котрі їх заміняють або відповідальними за її виховання, фізичних
ушкоджень, які можуть призвести до смерті дитини чи викликають
серйозні (такі, що потребують медичної допомоги) порушення
фізичного або психічного здоров’я чи ведуть до відставання в
розвитку, завдання шкоди її честі й гідності.

Ірина Хрупчик – магістр Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук,
доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Оксана Бартків

ПРОГРАМА ПРОФІЛАКТИКИ МІЖОСОБИСТІСНИХ
КОНФЛІКТІВ В СЕРЕДОВИЩІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Входження підростаючого покоління в соціум залежить від того,
наскільки людина ще школярем навчиться успішно здійснювати
взаємодію з однолітками та дорослими. Насамперед, це стосується
учнів молодшого шкільного віку, у яких формуються початкові
уміння міжособистісної взаємодії з іншими дітьми, вчителями тощо.
У середовищі молодших школярів зіткнення між інтересами,
потребами, цінностями, мотивами та діями дітей є досить поширеним
явищем. Саме тому важливою є соціально-педагогічна робота з
попередження та конструктивного вирішення міжособистісних
дитячих конфліктів.
Соціально-педагогічну роботу з попередження міжособистісних
конфліктів молодших школярів нами розглянуто як вид соціально209

педагогічної діяльності, який здійснюється соціальним педагогом чи
класоводом закладу загальної середньої освіти і спрямований на
формування в молодших школярів системи знань, умінь і навичок
продуктивної взаємодії в колективі й конструктивного вирішення
конфліктних ситуацій [1].
Процес виховання полягає не у нав’язуванні системи цінностей,
а створенні необхідних умов, за яких суспільні норми стали б для
дитини особистісно значущими. За таких обставин дитина стає
суб’єктом виховного процесу, що забезпечує єдність реалізації
особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів.
Зважаючи на актуальність проблеми соціально-педагогічної
роботи з попередження міжособистісних конфліктів учнів початкової
школи та з метою формування у них основ культури міжособистісної
взаємодії нами розроблено Програму профілактики міжособистісних
конфліктів в середовищі молодших школярів.
Мета програми полягала у формування в учнів початкової
школи основ культури міжособистісної взаємодії. Серед основних
завдань програми нами визначено: формування в учнів знань про
конфлікт і взаємодію, міжособистісну взаємодію, культуру
міжособистісної взаємодії; формування умінь конструктивної
міжособистісної взаємодії. Програма включала 17 занять, по 30 хв,
два рази в місяць протягом І й ІІ семестрів 2017-2018 навчального
року (табл.1).
Таблиця 1
Програма профілактики міжособистісних конфліктів
№
Зміст
з/п
1. Методика «Вибір учинку». Бесіда «Правила
ввічливості»
2. Бесіда ««Як я розумію культуру міжособистісної взаємодії»
3. Складання «Абетки моральності»;
Рухливі ігри «Поле чудес», Порятунок»,
«Падаюча палиця», «Будівничі слів», «Світлофор»;
4. Бесіда «Що таке конфлікт, чи конфліктна(ий)
я?». Гра «Дзвінок на урок».
5. Подорож в країну Толерантності
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Термін
виконання
Вересень
вересень
жовтень

жовтень
листопад

6. Вікторина «Що я знаю про конфлікт». Гра
«Збирання грибів»
7. Бесіда «Правила спілкування в колективі».
Рухливі
ігри-естафети
«Листоноші»,
«Культурознавці»
8. Півгодини спілкування «Що таке дружба»
9. Рольова гра «Розмова з однокласником, який
тебе образив»
10. Рухливі ігри-естафети «День і ніч», «Ми веселі
діти»
11. Тест-методика
«Самооцінка
особистості».
Бесіда-роздуми «Чи вмію я аналізувати свої
помилки?»
12. Тренінгові вправи «Повітряна куля»та «без
маски»
13. Складання Правил культурної поведінки.
Методика «Ставлення до негативної поведінки
інших»
14. Тренінгові вправи «Суд над самим собою»,
«Досвід моїх помилок»
15. Тренінгові вправи «Досвід упевненості».
Рухливі ігри
16. Тренінгові вправи «Загальна увага» та
«Страхи у бажання»
17. Тренінгові вправи «Ти і я», вправа «Цвітіння
троянди». Методика на визначення рівня
конфліктності

листопад
грудень
грудень
січень
лютий
лютий
березень
березень
квітень
квітень
травень
травень

Як засвідчив зміст програми, основним у попередженні
міжособистісних конфліктів серед молодших школярів було
формування в школярів знань про сутність конфлікту та
міжособистісних відносин; умінь уникати конфліктних ситуацій та
конструктивно вирішувати їх.
Для реалізації програми у ході позакласної виховної роботи
нами були обрані такі форми і методи роботи з дітьми, які б
ґрунтувалися на активній взаємодії та забезпечували активізацію
позиції молодших школярів у процесі особистісного становлення.
Тому всі складові програми передбачали: формулювання та
розв’язання соціально-моральних задач, які мобілізують молодших
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школярів на пізнавальну діяльність, пов’язану з аналізом,
встановленням причинно-наслідкових зв’язків; створення ситуацій,
які вимагають зіставлення їхніх життєвих уявлень з науковими
фактами; розробку власних життєвих планів і перспектив;
планування власного життя тощо; організацію пізнавальних завдань і
проблем, які спонукали молодших школярів до висловлення
особистого ставлення і вимагали від них необхідності й уміння
зробити самостійні обґрунтовані висновки щодо власної соціальної
позиції; розгляд альтернативних напрямів розв’язання конкретної
проблеми з необхідністю самостійного вибору оптимального
рішення; використання елементів гри, дискусії та дискусійних
методів, які спонукали молодших школярів до застосування здобутих
знань, сформованих умінь і навичок для обстоювання власних
поглядів і переконань тощо.
Оскільки поряд з навчальною, провідним видом діяльності
молодших школярів є гра, то реалізація програми передбачала
використання як рольових так і рухливих ігор, у ході яких можна
було спостерігати поведінку міжособистісної взаємодії школярів та,
при необхідності,
її коригувати. Для досягнення позитивного
результату ми обирали ігри, які допомагали у цікавій формі ще раз
нагадати дітям отриману інформацію щодо культури взаємин.
Дуже важливим у грі було виховання в школярів почуття
поваги один до одного, взаєморозуміння, взаємопідтримки,
попередження відчуттів зухвалості в результаті перемоги чи
виявлення кращих індивідуальних фізичних здібностей. Також не
менш важливим було виховання шани до встановлених правил,
уміння точно й чесно дотримуватись їх. Ці завдання вирішувалися
при багаторазовому повторенні ігор.
У процесі попередження міжособистісних конфліктів у
молодших школярів використовувалися масові (тематичні, спортивні
ранки, спортивно-художні свята: «Юні козачата», «Здорова сім’я ―
здорова держава»), групові (година класного керівника, години
художньої самодіяльності, спортивні змагання: «Тато, мама і я ―
спортивна сім’я», «Веселі старти», походи вихідного дня) й
індивідуальні форми роботи, участь у яких демонструвала вміння
учнів налагоджувати спілкування з іншими, уникати непорозумінь та
конфліктів.
Одним із методів ефективного педагогічного впливу на
молодших школярів з метою профілактики конфліктів в учнівському
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колективі виділено
соціально-психологічний тренінг. Під час
тренінгових занять застосовувалися оптимальні й ефективні методи
виховного впливу на молодших школярів, зокрема: бесіди,
переконання, навіювання, пояснення, роз’яснення, групові дискусії,
вправляння, привчання, моделювання виховних ситуацій, заохочення.
Результати повтореного опитування підтвердили ефективність
розробленої нами програми, в основі якої активні форми й методи
соціально-педагогічної роботи з попередження міжособистісних
конфліктів в середовищі молодших школярів.
Джерела та література
1. Хрупчик І. Особливості попередження міжособистісних конфліктів в
молодшому шкільному віці / І. Хрупчик, О. Бартків // Матеріали
ІІ Всеукраїнського круглого столу «Педагогічний дискурс» (Луцьк, грудень
2017 р.). – Луцьк : Вежа-друк, 2017. – 172 с.
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ВИВЧЕННЯ РІВНІВ ОБІЗНАНОСТІ БАТЬКІВ ПРО
ВИХОВАННЯ Й РОЗВИТОК ДИТИНИ З ПРОЯВАМИ
АУТИЗМУ
Перед Україною особливого значення набуває розв’язання
проблеми соціалізації людей з особливими потребами і це, передусім,
стосується дітей та молоді з сенсорними порушеннями, а, особливо, з
розладами аутичного спектра. Хоча за останні роки спостерігається
зростання активності в цьому напрямку з боку інститутів влади,
громадських організацій, проте їх діяльність нескоординована,
внаслідок чого можна констатувати недостатність ефективної
державної системи допомоги дітям з аутизмом.
Питанням аутизму та його соціально-педагогічної корекції
розглядали в своїх дослідженнях С. Мнухін, К. Лебединська,
В. Лебединський, О. Нікольська, Г. Хворова, Д. Шульженко та ін. У
свою чергу, К. Гілберт, Т. Пітерс, Л. Шипіцина та ін. наголошують на
значному розриві між теоретичними знаннями про аутизм та
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практичними можливостями допомоги особам з аутизмом та їхнім
родинам.
Соціально-педагогічна робота з аутичними дітьми нами
розглядається як вид соціально-педагогічної діяльності, який
здійснюється в освітньому закладі чи в родині та спрямований на
корекцію, реабілітацію та інтеграцію дітей з аутизмом в соціальне та
освітнє інклюзивне середовище [1].
З метою визначення обізнаності батьків про виховання, розвиток
та соціалізацію дитини з проявами аутизму, нами було проведено
опитування. Ми прагнули визначити, чи знають батьки, що таке
аутизм та, за якими ознаками визначаються прояви аутизму.
Результати відповідей засвідчили, що батьки поверхнево розуміють
поняття аутизму. Як правило, трактують аутизм як замкнутість
дитини в собі – 4 (50 %); як нездатність адаптуватися в новому
середовищі – 2 (25); недостатньо розвинуті уміння спілкування з
іншими – 2 (25 %) респондентів. Варто наголосити, що жоден з
батьків не відмітив, що аутизм – це порушення у розвитку дитини,
яке, в свою чергу, характеризується відхиленням у розвитку не лише
мовленнєвої, а й інтелектуальної, комунікативної, особистісної,
емоційно-вольової сфер (Рис. 1).
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Рис. 1. Результати розуміння батьками поняття аутизму
Щодо проявів (ознак) аутизму, батьки, яким пропонувалося
назвати декілька ознак, знову ж тами наголосили на низьку
комунікативність дітей – 3 (37,5 %), малий словниковий запас –
2 (25 %), відсутність активності у справах – 3 (37,5 %), повторні чи
стереотипні види поведінки – 4 (50 %), низька соціальна взаємодія – 3
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(37,5 %), відсутність реакції на мовлення інших (навіть, на власне
ім’я), 2 (25 %), нездатність почати та підтримувати діалог 1 (12,5 %),
відсутність в активному словнику слів, які позначають близьких для
дитини людей, наприклад «мама», «тато»– 1 (25 %) ( Рис.2).
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Відсутність слів тато й мама

Рис.2. Відповіді батьків щодо проявів (ознак) аутизму у дітей
Як свідчать результати на Рис.2, батьки назвали низку вагомих
ознак (по 2-3 ознаки), за якими можна виявити дитину з аутизмом.
Проте, поза увагою батьків залишилися такі вагомі ознаки дітей з
аутизмом, як відсутність міміки, жестів, складнощі з розумінням
сенсу та використанням понять, наявність специфічних, особливих
інтересів та захоплень, тривале звернення до себе у другій чи третій
особі.
Як засвідчили результати бесід з батьками, однією з найбільших
потреб сім’ї, в якій виховується дитина з РСА, є потреба у інформації.
На запитання «Чи потребуєте Ви інформаційної підтримки зі сторони
вихователів/соціального педагога центру, якщо так, то якої?» батьки
відмітили, що потребують обізнаності у обмеженнях дитини, їх
природи, причин, наслідків – 5 (62,5 %); потребують роз’яснення
прогнозу розвитку дитини, те, як вони можуть допомогти їй –
8 (100 %), якої медичної допомоги чи реабілітації потребує їхня
дитина – 8 (100), які є яскраві прояви та ознаки аутизму – 6 (75 %),
особливості розвитку мовлення дітей – 7 (87,5 %), специфіку
адаптації дитини до іншого середовища – 7 (87,5 %), особливості
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виховання дитини – 8 (100 %), особливості навчання дитини й
інтеграції її в освітнє середовище школи – 8 (100 %) (Рис. 3).

Знання про обмеження дитини, їх природу й наслідки

Розуміння прогнозу розв итку дитини

Якої медичної допомоги потребують діти

Про прояв и та ознаки аутизму

Особлив ості розв итку мов лення

Специфіку адаптації до іншого середов ища

Особлив ості в ихов ання дитини

Особлив ості нав чання

Рис. 3. Відповіді респондентів щодо необхідної педагогічної
підтримки
Отже, як засвідчив проведений аналіз, батьки потребують
різносторонньої інформаційної допомоги у вихованні, навчанні та
адаптації дитини. Опитування батьків засвідчило, що більшість з них
відчувають труднощі у вихованні дітей, не обізнані з особливостями
спілкування, виховання та розвивальної роботи з такими дітьми.
Володіння сучасною інформацією щодо РСА є також дуже
важливою з огляду на поширені міфи та комерційну рекламу
недостатньо чи сумнівно ефективних/псевдонаукових методів
лікування/реабілітації аутизму. Володіння інформацією запобігає
марній витраті часу, коштів, ресурсів на неефективні способи
допомоги дитині. Тому, для правильного виховання дитини з
аутизмом у сім’ї ми радили батькам користуватися такими
правилами:
1. Приймати дитину такою, якою вона є!
2. Дотримуватися щоденного режиму, ритму життя дитини.
3. Виходити з інтересів дитини.
4. Навчитися вловлювати найменші вербальні й невербальні
прояви дитини, які свідчать про дискомфорт;
5. Частіше відвідувати групу, клас, в якому перебуває дитина.
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6. Якомога частіше спілкуватися з дитиною й приділяти їй
якомога більше уваги.
7. Забезпечувати комфортне середовище й обстановку для
дитини, для її навчання та спілкування. Терпеливо пояснювати дитині
зміст її діяльності, використовуючи чітку наочну інформацію.
8. Уникати перевтоми дитини.
На нашу думку, поінформованість й компетентність батьків є
передумовою того, що вони зможуть приймати мудрі рішення в
інтересах дитини, розуміти межу між обмеженнями та
можливостями, а, відповідно, сприймати реальність того, що не
можна змінити, й допомагати дитині розвинути наявні можливості.
Тільки розуміючи реальність, можна мудро в ній жити та
співпрацювати з нею.
Джерела та література
1. Циганюк З. Програма підтримки сім’ї у вихованні дитини з аутичними
розладами», опублікованій / З. Циганюк, О. Бартків // Матеріали
ІХ Науково-практичної конференції «Актуальні проблеми педагогіки і
соціальної роботи»« (16 травня 2018 р.).– Луцьк : Вежа-друк, 2018. – 276 с.;
– С. 256-258.
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ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
РОБОТИ ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА У СИСТЕМІ
ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗЗСО
З метою реалізації завдань дослідження була складена й проведена
дослідно-експериментальна робота, яка проводилась на базі КЗ»НВК
«ЗЗСО I-III ст. №13 – колегіум» м. Ковеля».
В дослідженні прийняло участь 28 учнів 5 класів віком 1011 років. Дослідження здійснювалось у декілька етапів упродовж
навчального року.
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Перший етап: здійснювалась пошукова робота; проводилось
дослідження з даної проблеми для отримання загальної картини
діяльності педагога-організатора у системі ЗЗСО; вивчався досвід
виховної діяльності педагогів-організаторів.
Другий етап: була розроблена програма дослідження, якою
передбачалося систематизувати теоретичне вивчення діяльності
педагога-організатора у системі ЗЗСО; підібрано комплекс методик,
адекватних завданням дослідження та віку досліджуваних.
Третій етап: проведення експерименту, узагальнення даних у
теоретичному та практичному аспектах.
В якості основного діагностичного матеріалу для визначення
рівня вихованості учнів було обрано спостереження, анкетування,
опитування, тестування, бесіда, методика незавершених речень,
методика ранжування особистісних цінностей.
У ході виховної роботи педагога-організатора у системі ЗЗСО
було залучено учнів 5го класу до Всеукраїнської акції «Лист
пораненому» (передача листів, малюнків, власних виробів); проведено
конкурси, вікторини, виставки, тренінги, дитячі патріотичні ігри,
лінійку пам’яті Героїв Небесної сотні, флеш-моб «Молитва за
Україну»; взято участь у Всеукраїнській туристично-краєзнавчій
експедиції; організовано фестиваль-конкурс патріотичної пісні, євро
клуб «Євромайбутнє», екологічні, природоохоронні акції і волонтерські
акції; відвідано екскурсії; створено в школі патріотичний клуб «Ми –
українці» та ін.
Також відзначимо, що ми проводили наше дослідження за
допомогою вербальних, інтерактивних, рефлексивних, ігрових, наочних
й практичних методів виховання.
Аналіз результатів проведеного нами дослідження спрямованості
особистості учнів за методикою В. Смекала-М. Кучера показав, що
дуже чітко домінує спрямованість на себе – 43 % опитуваних, далі – на
взаємодію – 20 % опитуваних, і на останньому місці – спрямованість
на задачу (11 % відповідей). Отримані дані дають підстави вважати, що
для школярів важливою залишається власна особистість, корисливі
інтереси, мотиви власного добробуту, прагнення до особистої першості,
престижу.
Аналізуючи проведені виховні заходи у системі ЗЗСО,
зафіксовано позитивні результати покращення якості всієї виховної
роботи педагога-організатора. Результати свідчать, що для більшості
школярів (учнів 5 класів) характерний високий рівень моральної
самосвідомості. Учні мають чіткі уявлення про свободу та її зв’язок із
відповідальністю, ґрунтовні, з огляду на вікові особливості, знання про
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самого себе та інших людей, знання своїх прав і обов’язків, уявлення
про категорії «добра» і «зла», совість як «контролера людських
вчинків», ідентифікували себе з Українською державою (національна
гідність); виявляли свідоме ставлення до свободи як до цінності,
почуття відповідальності за свої вчинки й майбутню перспективу,
повагу до державних символів, орієнтацію на дотримання своїх прав та
обов’язків, власних думок, учинків, критичне їх оцінювання; вміли
робити моральний вибір у спеціально створених та природних
ситуаціях, передбачати наслідки власних дій, виявляти дієву повагу до
державних символів у реальних вчинках, уміння користуватися своїми
правами та обов’язками, брати відповідальність за доручену справу,
приходити на допомогу іншим, здатність поводитися совісно за
відсутності контролю з боку дорослого, його впливів.
Середній рівень вихованості спостерігається у школярів, які мали
несистематизовані зазначені вище уявлення.
Найменша кількість школярів перебували на низькому рівні
вихованості.
Результати співвідношення цінностей Я-бажаного і Я-реального у
п’ятому класі свідчать про відсутність узгодження смислової
перспективи з реальною оцінкою своїх особистісних рис. Більш
показовим є коефіцієнт кореляції цінностей рис Я-бажаного і Яреального, розрахований за статевою належністю досліджуваних.
Хлопці тісніше пов’язують бажаний і реальний стан своїх ціннісних
орієнтацій (0,30); у дівчат – співвідношення рис Я-бажаного і Яреального перебуває в оберненому зв’язку (- 0,40).
Метод тестування застосовувався для стандартизованого виміру
індивідуальних відмінностей та давав цінні дані для вивчення
особистості школяра та його потенціальних здібностей. Аналіз
результатів тестування «Про стан екологічної освіти та виховання»
свідчать, про те, що орієнтовно 87 % досліджуваних нами школярів
дотримуються активної життєвої позиції, не є байдужими до проблем
екології України й рідного міста.
Також зазначимо, що велику увагу було приділено моральноправовому вихованню. Були проведені тематичні виховні години при
розгляді таких тем, як: «Що підказує мені совість», «Я особистість»,
«Чи вважаєш ти себе морально свідомою людиною?».
З метою патріотичного виховання були проведені виховні години
на теми «Національна ідентичність», «Ми є громадяни й патріоти
України» з відео матеріалами (у вигляді презентацій).
Зокрема, екскурсії стали важливим чинником у пробудженні
інтересу в учнів до національної гідності, збагатили уявлення й знання
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про зазначений феномен, сприяли розвитку пізнавальних інтересів
школярів, їх світогляду.
Також зазначимо, що з метою екологічного виховання були
проведені виховні години на теми «Спілкування з природою», «Краса
рідного краю», «Ковель ‒ рідне моє місто», «Гори Карпати».
Отже, методами діагностування виявлено, що діти не завжди
сумлінні, старанні, правдиві, доброзичливі, горді. Дитина сприймає
інформацію не так, через слова й осмислення сказаного, як через
почуття та емоції.
Створена нами програма покращення рівня виховання містить
комплекс вправ, спрямованих на розвиток експресивного
самовираження емоційного стану та експресивної взаємодії з іншими;
комплекс вправ, спрямований на відпрацювання вміння вільно
застосовувати набуті навички конструктивної комунікації у
змодельованих ситуаціях міжособистісної взаємодії.
Можна стверджувати, що вправи активізували символотворення
та були спрямовані на пошук і відкриття в собі ресурсів експресивного
самовираження, розуміння емоційного стану однолітків через аналіз їх
невербальних засобів виразності.
Отже, бачимо, що позитивно були реалізовані такі напрями
виховної роботи педагога-організатора у системі ЗЗСО, як:
національно-патріотичне виховання; морально-правове виховання;
екологічне виховання; туристично-краєзнавчий напрямок; розважально-пізнавальний напрямок.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ
СОЦІАЛІЗОВАНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Проблема соціалізації дітей є надзвичайно актуальною не лише
для педагогічної науки, але і в цілому, для суспільства. Вона перед220

бачає підготовку дітей до дорослого життя в соціумі, набуття ними
певного соціального статусу, засвоєння, визнаної у суспільстві,
системи духовних цінностей та колективного досвіду життєдіяльності.
У цьому контексті особливу увагу привертає пошук нового
змісту, форм і методів соціалізації шкільної молоді в цілому, та учнів
початкової школи зокрема.
Метою статті є експериментальне дослідження рівня
соціалізованості учнів початкової школи.
Соціалізованість дитини молодшого шкільного віку є
результатом процесу соціалізації особистості й визначається нами як
інтегративне особистісне утворення, яке виникає в результаті
цілеспрямованого й опосередкованого впливу на дитину різних
факторів. Вчені по-різному визначають структуру цього
новоутворення. Так, Т.Кравченко визначає пізнавальний, емоційноціннісний та поведінковий компоненти соціалізації, тобто
соціалізованість як особистісне новоутворення містить знання про
соціальні норми і цінності, позитивне ставлення до них, та активнотворче використання у власній життєдіяльності. А тому саме ці
компоненти соціалізації взяті для визначення відповідних критеріїв
та їх показників при дослідженні рівня соціалізованості учнів
початкової школи [2; 3].
Критерієм пізнавального компонента визначено знання, а його
показниками: наявність у дітей елементарних знань сутності
соціальних норм і цінностей, які регулюють відносини між людьми,
способів їх реалізації у різних сферах життєдіяльності. У свою чергу,
показниками емоційно ціннісного критерію є: позитивне ставлення
до соціальних норм і цінностей, адекватна самооцінка, задоволеність
власним становищем у класі (групі). Показниками поведінкового
критерію визначено вміння керуватися соціальними нормами і
цінностями у власній поведінці і відносинах з іншими людьми
(батьками, дорослими, однокласниками); ініціативність та активність
школярів; самостійність молодших школярів у вирішенні певних
проблем; відповідальність за власні дії та вчинки.
Визначені критерії та показники соціалізованості учнів
початкової школи стали основою для дослідження рівнів
соціалізованості молодших школярів. У ході дослідження було
визначено три рівні соціалізованості молодших школярів: низький,
середній і достатній.
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Для визначення рівня соціалізованості учнів початкової школи
за пізнавальним критерієм нами було проаналізовано розуміння
ними деяких понять; за допомогою бесіди, аналізу творчих робіт,
тесту незавершених речень досліджено рівень володіння знаннями
про сутність соціальних норм і цінностей; а також за допомогою
психодіагностики визначено спосіб пізнання дітей (бліц-тест
«Визначення способу пізнання дітей») [5; 7].
Для дослідження рівня соціалізованості молодших школярів за
емоційно-ціннісним критерієм
ми використовували бесіди,
анкетування («Я і мій клас»), психодіагностику для дослідження
самооцінки школяра (Методика «Сходинки» (авт. В.Щур) [1; 5; 6]. Для
визначення рівня соціалізованості учнів початкової школи
за поведінковим критерієм були застосовані спостереження, аналіз
учнівських робіт, бесіди, а також методика дослідження соціальної
готовності (анкета профіля соціальної зрілості, автор В. Авер’янов)
[1; 5].
За сумою балів визначався рівень соціалізованості учня
початкової школи за конкретним критерієм і в цілому як усереднене
значення (середнє арифметичне). Зупинимось більш детально на
аналізі одержаних експериментальних даних. Так, у ході бесіди з
дітьми нами з’ясовано, що лише 22 % опитаних учнів початкової
школи (переважно учні 3-4 класів) цікавляться питаннями з основ
громадянознавства, знають історію рідного краю, села, цікавляться
його традиціями; 17 % – налаштовані на пізнання чогось нового саме
в контексті державотворення. Більше третини опитаних (37 %),
завершуючи речення «Я хочу, щоб моя країна .....» дописали: «була
багатою», «щоб був мир», «щоб не було війни» і т.д.
Учням молодших класів (третьокласникам і четвертокласникам)
було запропоновано намалювати малюнок про щасливе дитинство і
підписати його. Майже половина школярів (47 %) намалювали сонце,
квіти, річку, голубе небо і підписали: «Нехай завжди буде мир»,
«Нехай не буде війни».
Результати проведення бліц-тесту «Визначення способу пізнання
дітей» [5; 7] засвідчили, що переважаючим серед опитаних
молодших школярів є аудіальне пізнання, тобто діти – «слухачі»
(13 осіб, 46 %); 9 (32 %) дітей є візуалами; решта – 6 дітей (22 %) є
«діячами», тобто мають кінестетичне пізнання.
Аналіз одержаних результатів анкетування «Я і мій клас»
свідчить про те, що 53 % опитаних учнів (15 осіб) початкової школи є
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байдужими стосовно свого становища в класі, 3 дітей (11 %)
незадоволені власним становищем у класі і лише 10 дітей (36 %)
задоволені власним становищем у класі.
Результати дослідження самооцінки учнів початкової школи за
методикою «Сходинки» (автор В.Щур) засвідчили той факт, що в
учнів початкової школи переважає занижена самооцінка (в 16 учнів,
це 57 %); в 7 осіб – адекватна самооцінка ( 25 %) і в 5 дітей –
завищена самооцінка (18 %).
Для дослідження рівня соціалізованості учнів початкової школи
за поведінковим критерієм нами була проведена діагностика
соціальної готовності – анкета профіля соціальної зрілості. Авторами
цієї методики є В. Авер’янов, А.Козленко, Т.Лисянська [6; 7], а її
мета полягає в діагностиці розвитку соціальних якостей молодшого
школяра.
До діагностики були залучені батьки дітей-респондентів і
вчителі.
Педагоги та батьки оцінювали відповідними балами ( +2,+1, 0, 2,-1) запропоновані твердження. Наприклад, «Дитина легко входить у
контакт із дорослим», «Відгукується на прохання», «З радістю діє
спільно із дорослими», «Легко приймає допомогу», «Легко
встановлює дружні стосунки з однолітками», «Виявляє якості
лідера», «Уміє зацікавити в чомусь інших дітей», «Успішно розв’язує
конфлікти з однолітками», «Здатна жертвувати своїми інтересами
заради інших», «Визнає правила, встановлені у групі, класі» тощо. За
набраною сумою балів визначається три рівні соціальної зрілості
молодшого школяра. Так, лише 2 (7 %) дітей набрали максимальну
кількість балів – 40, тобто мають високий рівень соціальної зрілості;
9 учнів ( 32 %) мають середній рівень соціальної зрілості; в решти
учнів – 17 осіб (61 %) – низький рівень соціальної зрілості.
З учнями перших-других класів ми провели тестову бесіду для
вивчення кругозору дитини (автор С.Банков) [4]. Дитина повинна
була відповісти на цілу низку питань. Наприклад, «Скільки тобі
років? А скільки буде через рік? Через два роки? Зараз ранок чи вечір
(день чи ранок)? Коли ти снідаєш – увечері чи вранці? Коли ти
обідаєш – вранці чи вдень? Що буває раніше – обід чи вечеря? Де ти
живеш? Назви свою домашню адресу. Країну. Край.
Ким працюють твої тато та мама? Ти любиш малювати? Яка зараз
пора року – зима, весна, літо чи осінь? Чому ти так вважаєш? Коли
можна кататися на санках – узимку чи влітку? .Чому сніг буває
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взимку, а не влітку? .Що роблять листоноша, лікар, учитель? Навіщо
в школі потрібна парта, дзвінок? Ти любиш ходити до школи?
Чому?» та інші запитання.
Після закінчення бесіди просумовано одержані дитиною бали.
Якщо дитина отримала 24–29 балів – це високий рівень психосоціальної зрілості; 20–24 бали – середній рівень психосоціальної
зрілості; 15–20 балів – низький рівень психосоціальної зрілості.
Нами з’ясовано, що серед опитаних дітей першого та другого
класів
(разом 12 осіб) немає жодної дитини з високим рівнем
психосоціальної зрілості. 8 дітей набрали 20-24 бали, тобто мають
середній рівень психосоціальної зрілості, в решти – в 4 дітей –
низький рівень.
Підсумувавши одержані експериментальні дані, ми виявили
рівень соціалізованості молодших школярів. Так, нами встановлено,
що переважаючим у початковій школі є середній рівень
соціалізованості учнів
(65 %); високим є показник низького рівня соціалізованості
молодших школярів (29 %) і лише 6 % опитаних учнів володіють
достатнім рівнем соціалізованості.
Таким чином, можна зробити висновок, що проблема пошуку нових
форм і методів соціалізації учнів початкової школи продовжує бути
актуальною. З огляду на це, нами запропоновано програму ігротерапії
мета якої підвищення рівня соціалізованості молодших школярів.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА В ЗОНІ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ
Військова агресія Росії та провадження нею «гібридної війни»
стало новою реальністю сучасного етапу розвитку геополітичних
процесів. Втручання РФ в діяльність публічно-політичних інституцій та
інститутів
громадянського
суспільства
спричинило
хвилю
сепаратистських настроїв, які з огляду на військову підтримку
ворогуючої сторони перетворилися у масштабний збройний конфлікт
на території України. Зрозуміло, що усталені за понад двадцять років
незалежності моделі територіальної організації влади та місцевого
самоврядування не відповідали тим викликам, які спричинило
загострення цього воєнного протистояння. Ситуація на сході України
ускладнюється тим, що конфлікт з РФ не отримав належної правової
оцінки, не визначений як міжнародно-правовий конфлікт, що має
статус війни [1].
З метою недопущення створення передумов гуманітарної
катастрофи у районах проведення антитерористичної операції,
виникнення соціальної напруги на іншій території України,
формування позитивної громадської думки щодо діяльності Збройних
Сил України під час дії особливого періоду, введення правового
режиму воєнного чи надзвичайного стану, у операціях з підтримання
миру та безпеки, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
впроваджена система цивільно-військового співробітництва у Збройних
Силах України.
Цивільно-військове співробітництво – це систематична, планомірна діяльність Збройних Сил України, інших військових формувань
та правоохоронних органів, утворених відповідно до законів України
(далі – Збройні Сили України) по координації та взаємодії з органами
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виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими
об’єднаннями, організаціями та громадянами у районах дислокації
військових частин та підрозділів Збройних Сил України з метою
формування позитивної громадської думки і забезпечення сприятливих
умов для виконання Збройними Силами України покладених на них
завдань та функцій шляхом надання допомоги цивільному населенню у
вирішенні проблемних питань життєдіяльності з використанням
військових та невійськових сил та засобів.
Цивільно-військове співробітництво є найбільш ефективним та
результативним сегментом відносин між суспільством і збройними
силами, а також між збройними силами і політичною владою, у зв’язку
з чим є стандартною функцією збройних сил країн-членів НАТО, яка
виконується їх органами військового управління, військовими
частинами та підрозділами на стратегічному, оперативно-тактичному і
тактичному рівнях, як у місцях їх постійної дислокації, так і у
операційних районах (зонах ведення бойових дій).
Цивільно-військове співробітництво Збройних Сил України було
започатковано у травні 2014 року як пілотний проект. На той час у зоні
проведення антитерористичної операції діяли дві групи цивільновійськового співробітництва – на півдні Херсонської області та на
Заході Донецької області.
Успіхи Збройних Сил України по звільненню територій Донецької
та Луганської області, відсутність або дискредитація влади на місцях,
виникнення передумов до гуманітарної катастрофи підштовхнули до
прийняття рішення щодо збільшення кількості груп та
урізноманітнення військових спеціальностей особового складу
Збройних Сил України, задіяних у роботі груп цивільно-військового
співробітництва та розширення діяльності на інші сектори зони
АТО [3].
У 2015 році розпочалося впровадження системи цивільновійськового співробітництва в межах загальної структури Збройних
Сил України та районах проведення антитерористичної операції в
Донецькій та Луганській областях відповідно до стандартів
Північноатлантичного Альянсу.
З метою забезпечення належного виконання завдань за призначенням здійснюється систематична підготовка фахівців цивільно-військового співробітництва для Збройних Сил України та інших військових
формувань на базі Національного університету оборони України імені
Івана Черняховського за участю інструкторів Об’єднаного
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командування сил НАТО «Брюнсум», центрів підвищення кваліфікації
збройних сил ФРН, США, Італійської Республіки, представників
Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та
громадських об’єднань [3].
Основні зусилля груп цивільно-військового співробітництва в
районах проведення АТО (з 30 квітня 2018 року – ООС (операція
об’єднаних сил)) зосереджено на таких напрямках:
1. Надання допомоги цивільному населенню.
2. Сприяння підрозділам Збройних Сил України.
3. Організація взаємодії з іншими військовими формуваннями та
правоохоронними органами, місцевими органами влади, ЗМІ та
приватним сектором.
В рамках проведення заходів щодо надання допомоги цивільному
населенню:
– спільно з органами державної влади створено умови для
проведення виборів місцевої влади в районах проведення
антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях;
– організовано надання допомоги органам місцевої влади та
населенню населених пунктів Донецької та Луганської області, зокрема
започатковано систематичне проведення спільних нарад з
представниками обласних державних адміністрацій, головами міських
та селищних рад Донецької та Луганської областей;
– залучено близько 5 тисяч тонн гуманітарних вантажів для
цивільного населення населених пунктів районів Донецької та
Луганської областей;
– створено умови для повернення представників органів місцевої
влади та правоохоронних органів до звільнених населених пунктів;
– залучено сили та засоби місцевих громад та організацій до
відновлення інфраструктури населених пунктів Донецької області;
– організовано збір та розповсюдження допомоги у школахінтернатах;
– координується та супроводжується постійне відновлення
електромереж, газопроводів та систем водопостачання у населених
пунктах, які страждають від постійних обстрілів;
– започатковано проект збору інформації щодо проживання
інвалідів та організовано адресну доставку їм продуктів харчування;
– у взаємодії із громадськими організаціями евакуйовано
громадян України населеного пункту Дебальцеве (близько 1 500 осіб у
період 26.01 – 07.02.2015);
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– розгорнуто діяльність трьох Об’єднаних центрів цивільновійськового співробітництва Збройних Сил України у місті Маріуполь
Донецької області (дата відкриття – 31.07.2015), місті Сєвєродонецьк
Луганської області (дата відкриття – 01.12.2015) та місті Краматорськ
Донецької області (дата відкриття – 09.07.2016), метою створення яких
є координація, за згодою, спільних дій Збройних Сил України, інших
військових формувань та правоохоронних органів, органів місцевої
влади, міжнародних, недержавних, благодійних організацій, об’єднання
громадян, засобів масової інформації для швидкого реагування на
загрози виникнення гуманітарної кризи та відновлення законності і
правопорядку в районах (населених пунктах) проведення
антитерористичної операції на території Донецької та Луганської
областей, залучення додаткових ресурсів для місцевого населення,
підрозділів Збройних Сил України та правоохоронних органів,
інформаційного супроводження та посилення діяльності державних
органів влади в гуманітарній та інформаційній сфері;
– започатковано проведення соціально направлених проектів з
метою протидії негативному інформаційному впливу російської
пропаганди, зокрема спільно з Національним військово-історичним
музеєм України щорічно проводиться пробіг автомобільної техніки
часів Другої світової війни у зоні проведення антитерористичної
операції на сході України з метою відзначення Дня Перемоги над
німецько-фашистськими загарбниками. Серед місцевого населення
розповсюджуються українські друковані періодичні видання, а також
постійно проводяться культурно-просвітницький заходи для учнів та
педагогічних колективів навчальних закладів Донецької та Луганської
областей;
– спільно з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, Данською
Групою розмінування та гуманітарною організацією HALO Trust
проводиться проект щодо мінної безпеки та гуманітарного
розмінування в районах проведення АТО в Донецькій та Луганській
областях.
Джерела та література
1. Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» від 03.02.2015 № 141VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/
laws/show/141-19. – Назва з екрана.
2. Стасюк В. В. Психологія локальних війн та збройних конфліктів: Підручник.
– К.: НАОУ, 2006. – 570 с.
3. Цивільно-військове співробітництво за стандартами НАТО : навчальний
посібник. – К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2015. – 87 с.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ
НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї
Соціальна робота з жінками, які зазнали насильства в сім’ї ‒ це
діяльність, спрямована на надання допомоги жінкам-жертвам
домашнього насильства, які опинилися в складній життєвій ситуації
та не в змозі самостійно її подолати. Проявами насильства
виступають такі його види: фізичне, морально-психологічне,
сексуальне та економічне [2, с. 24].
Нами було проведено експериментальне дослідження на базі
Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки. Дослідження має на меті визначити частку жінок, які
дійсно постраждали від будь-яких проявів насильства в сім’ї. Було
опитано 10 студенток, які навчаються в магістратурі, на факультеті
педагогічної освіти та соціальної роботи. Опитаним від 22 до
23 років, є заміжніми, мають дітей, інші опитані – перебувають у
цивільному шлюбі.
Наше дослідження складається з двох етапів. Завдання першого
етапу – визначити ставлення чоловіка в сім’ї до жінки щодо
схильності до всіх видів насильства. Завдання другого етапу нашого
дослідження – визначення ставлення жінок до проблеми насильства в
сім’ї. У запропонованих нами анкетах були питання, які передбачали
вибір респондентами однієї чи декількох запропонованих відповідей,
але разом з тим, їм надавалася можливість, в разі необхідності,
висловити й власну думку, яка не співпадала із запропонованими
варіантами.
З рис. 1, ми можемо зробити висновок про ставлення чоловіка в
сім’ї до жінки. Нами були запропоновані такі варіанти відповідей:
«ні», «іноді», «постійно». Ми можемо стверджувати, що факт прояву
жорстокого поводження в сім’ї, є очевидним, про що свідчать
відповіді респондентів. На питання «Чи буває ваш чоловік з вами
грубим?» ‒ 4 % опитаних відповіли, що постійно, а 55 % ‒ що іноді
стикаються з грубим ставленням та поводженням з боку свого
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чоловіка. Це може свідчити про побоювання та страх жінки щодо
проявів сексуального насильства.

Рис. 1. Ставлення чоловіка до жінки в сім’ї.
На питання «Ваш чоловік забороняє вам кудись ходити або
робити будь-які речі?» ‒ 20 % опитаних відповіли, що це відбувається
постійно, ще 20 % ‒ вказали що іноді. Тому можна сказати, що в
даній ситуації простежуються прояви економічного насильства, яке
може виражатися в позбавленні ресурсів та забороні працювати.
На питання анкети про те, «Чи здається вам, що як би ви не
старалися, для вашого чоловіка цього недостатньо?» 21 %
респондентів відповіли, що їх чоловік постійно не цінує їхніх старань.
Це може свідчити про те, що в сім’ї чоловік схильний до
психологічного насильства. Ці прояви можуть супроводжуватися
образами, погрозами, заборонами, або ж приниженням гідності
жінки.
На питання «Чи погрожує ваш чоловік нашкодити вам?». Що це
відбувається іноді дали відповідь 20 % опитаних, що може вказувати
на схильність до проявів фізичного насильства. Це може носити
характер ляпасів, нанесення побоїв, знущання із застосуванням сили
та залякування.
Також ми визначили ставлення самих жінок до проблеми
насильства в сім’ї.
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Рис. 2. Причини виникнення насильства в сім’ї.
За даними рисунка 2 причинами виникнення насильства в сім’ї
є: пияцтво – 35 %, матеріальні та житлові умови – 25 %, особиста
неприязнь – 20 % та низький культурний рівень – 20 %. Кожна з
причин може носити характер гучних сварок та скандалів та
призвести до розпаду сім’ї.

Рис. 3. Хто винен у проявах насильства в сім’ї.
За даними рис. 3 винними опитані вважають: саму жертву –
28 %, агресора – 44 %. Це свідчить в першу чергу про те, що жінки
бояться не тільки агресії з боку свого чоловіка, вважаючи його
кривдником, але й своїх дій, що може зробити жінку винною і вона
прийме позицію жертви. 13 % ‒ у проявах насильства вважають
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винним сімейне виховання, 12 % – суспільство, інші 3 % вважають,
що винне недосконале законодавство.
За даними діаграми про «Жорстоке поводження у Вашій родині»
80 % респондентів піддавалися жорстокому поводженню, а 20 % – не
піддавалися. З чого можна зробити висновок, що нажаль в сім’ї є
доступним будь-яке жорстоке поводження.
За даними наступної діаграми ми визначили, що в разі ситуації
насильства 10 % опитаних звернулися б до лікаря, 41 % – до
психолога, 46 % – до соціального працівника і лише 3 % до юриста,
що теж є не менш важливим аспектом.
Отже, порівнявши та проаналізувавши відповіді респондентів за
двома анкетами ми можемо стверджувати, що дійсно жінки зазнавали
та продовжують зазнавати жорстокого поводження в сім’ї.
Щоб допомогти жінкам впоратися з ситуацією, коли вони
піддавалися чи піддаються насильству в сім’ї на основі проведеного
дослідження нами були розроблені методичні рекомендації.
Щоб запобігти насильству в сім’ї жінки повинні дотримуватися
наступних правил:
• Уникати криків, розмов на підвищених тонах.
• Бути мудрішими та в момент загострення пристрастей вміти
виходити з дискусії.
• Знаючи особливості характеру близької людини, визначатися з
часом, коли він буде в здоровому глузді і зможе пояснити вам
причину свого невдоволення. Поважати і любити себе, ніколи і
нікому не дозволяти ставитися до себе як до рабині [3].
Отримати допомогу від родичів, друзів чи співробітників.
Щоб бути у безпеці жінці необхідно зателефонувати до поліції
та залишити місце насильства.
Набратися сміливості і змінити своє життя в кращу сторону,
звернувшись в наступні органи управління:
• Міжнародний центр по захисту прав жінок. Номер телефону ви
можете знайти в інтернеті в залежності від країни вашого
проживання.
• Кризові та реабілітаційні центри.
• Управління у справах сім’ї та молоді.
• Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді [1, с.15].
Отже, можна зробити висновок, що насильство – це ціла низка
вчинків, спрямованих на досягнення контролю над людиною. Такі
прояви можуть виникати з одного виду жорстокого поводження і з
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часом перерости в інший прояв насильницьких дій, що може
призвести до негативних наслідків, що призведе кривдника не тільки
до адміністративної, але й до кримінальної відповідальності.
Джерела та література
1. Посібник з попередження домашнього насильства [Текст] : (матеріал в стані
підготовки). – Київ : Жіночий Консорціум ННД-США, 1999. – 17 с.
2. Стан системи попередження насильства в сім’ї в Україні : правові, соціальні,
психологічні та медичні аспекти [Текст] / за [заг. ред. О.О.Кочемировська]. –
Київ : ФОП Клименко Ю. Я., 2010. – 372 с.
3. Насильство в сім`ї над жінкою [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ukrslady.ru/budinok-i-rodina/vzaemovidnosini/28393-nasilstvo-v-sim-i-nadzhinkoju.html.
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ
КЛАСІВ
Зміни в суспільстві та освіті, ставлять високі вимоги до
особистості вчителя, зокрема вчителя початкових класів, в освіті
актуальності набуває не набуття готових знань, умінь і навичок
майбутнім учителем, а вміння користуватися ними для вирішення
життєвих проблем, виконання ключових функцій, компетенцій.
Ставлення людини до довкілля, з’ясування місця і ролі щодо природи
набуває сьогодні великої практичної актуальності в усьому світі. На
особливу увагу заслуговує природознавча освіта майбутніх учителів,
високий рівень професійної підготовки якої є потенційною
позитивною умовою масштабного впливу на формування природознавчої компетентності молодших школярів. Проблемі формування і
розвитку педагогічних умінь майбутніх учителів початкових класів
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присвячені праці В. Бондаря, С. Гончаренка, В. Кузя, О. Пометун та
ін.
Мета дослідження. Виділити основні аспекти методики
формування природознавчої компетентності майбутніх учителів
початкових класів.
Оскільки сьогодні одними із важливих стають питання базової
та методичної підготовки майбутніх учителів початкових класів до
вирішення завдань, які входять до освітньої галузі «Природознавство», актуальності набуває формування його природознавчої
компетентності.
Перед початковою школою стоїть завдання не лише домогтися,
щоб діти засвоїли природничі знання, а й могли б вільно оперувати
ними, застосовувати в соціалізації та творчій самореалізації, для
розширення та поглиблення свого пізнавального досвіду, формування
екологічного мислення й поведінки. Природознавча компетентність
входить до складу однієї із структур компетентності, які визначені в
Державним стандартом початкової освіти – предметної компетентності. На основі Державного стандарту розроблена програма навчального предмета «Природознавство», її зміст структурований за
спеціально-концентричним принципом, який передбачає неперервне
розширення і поглиблення знань та повторне вивчення певних тем з
метою глибшого проникнення в сутність явищ та процесів відповідно
до вікових особливостей дітей [2].
Для успішного формування природознавчої компетентності
молодших школярів, вивчення природознавства в початковій школі
повинно орієнтуватися на компетентнісно-орієнтований підхід із
використанням сучасних освітніх технологій (розвиток критичного
мислення та креативності, проблемний підхід, упровадження
проектних технологій). Поряд із фронтальними та індивідуальними
формами роботи необхідно залучити молодших школярів до
колективної діяльності (парна, групова робота) із застосуванням
інноваційних методик, використанням інформаційно-комунікаційних
засобів. В процесі пізнання природи відбувається різнобічний
розвиток особистості учнів, розвиваються морально-етичні якості,
формуються навички природо-охоронної діяльності. Навчання з природознавства має бути цікавим, максимально наближеним до життя,
доступним, враховувати вікові особливості молодших школярів.
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Потяг до всього живого закладений у дитини від самого народження,
однак відчуття краси, розуміння природи треба виховувати з
раннього дитинства, коли інтерес до довкілля особливо великий. При
формуванні природознавчої компетентності важливо спрямувати
роботу з учнями на збереження, примноження, впорядкування
навколишнього середовища.
Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи, а
саме, формування у них природознавчої компетентності, не може
здійснюватися без урахування завдань нової навчальної програми
«Природознавство» (автори Т. Гільберг, Т. Сак, Д. Біда), яка
розроблена на основі Державного стандарту початкової загальної
освіти. Основна мета навчального предмета «Природознавство» –
формування природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння
системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних
знань, опанування способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до
природи.
Формування природознавчої компетентності майбутнього вчителя здійснюється в процесі вивчення курсів: «Основи природознавства з практикумом», «Екологія», «Екокультура особистості»,
«Основи валеології». Проблемі формування природознавчої
компетентності майбутніх учителів початкової школи приділяється
увага й під час викладання таких дисциплін, як «Історія педагогіки»,
«Теорія виховання», «Методика виховної роботи», що забезпечує
цілісність і системність між предметних зв’язків навчальних
дисциплін.
Важливою складовою підготовки майбутніх учителів до
здобуття вмінь та навичок здійснення природознавчого виховання в
початкових класах є педагогічна практика. Майбутні вчителі початкової школи беруть участь у наступних видах педагогічної практики:
навчальних, виробничих, польових (практика з природознавства та
краєзнавства). Під час проходження педагогічної практики, студенти
закріплюють теоретичні знання щодо організації природознавчої
компетентності молодших школярів.
Під поняттям «природознавча компетентність» будемо розуміти
особистісне утворення майбутнього вчителя, що характеризує
здатність розв’язувати доступні соціально й особистісно-значущі
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практичні та пізнавальні проблемні задачі, пов’язані з реальними
об’єктами природи у сфері відносин «людина – природа».
Природознавча компетентність охоплює такі компоненти:
− мотивація учнів до мисленнєвої і природоохоронної
діяльності (прагнення берегти і шанувати навколишню природу);
− знання про об’єкти природи, їх різноманітність та
взаємозв’язки між живою і неживою природою, між самою живою
природою, між природою і людиною;
− способи навчальної і природоохоронної діяльності, які
засвоюються учнями у формі розумових і практичних умінь та
навичок;
− досвід природознавчої діяльності: уміння застосувати
засвоєні знання і способи діяльності в подібних та нових навчальних
і життєвих ситуаціях;
− емоційно-ціннісне ставлення до навколишньої природи і
самого себе.
Отже, реалізація даних завдань, що сприяють формуванню
природознавчої компетентності, вимагає удосконалення системи
підготовки майбутніх вчителів, досвід роботи свідчить, що
осучаснення навчально-виховного процесу у вищих навчальних
закладах може відбуватися лише за тієї умови, коли ведеться
постійний цілеспрямований пошук і застосовується певний комплекс
засад, спроможних забезпечити ефективність і високу якість
підготовки фахівців відповідно до вимог сьогодення.
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SOCIÁLNE POSTOJE – PREDPOKLAD VYTVÁRANIA
DIMENZIE OSOBNOSTI ADOLESCENTNEŪJ MLÁDEŽE
Ūvod
Súčasná pretechnizovanc doba prináša výhody a vymoženosti, má
však aj svoje zápory, ktoré sa prejavujú hlavne v zmene životného štýlu
ľudí. Konzumný spôsob života, narastajúca kriminalita, globálne a
ekologické problémy a drogy sa stali súčasťou nášho každodenného bytia.
A hoci sa čoraz častejšie tieto témy „pretriasajú» v spoločnosti, mnohí im
nevenujú dostatočnú pozornosť.
Drogovo závislými sa pôvodne stávali jedinci v zrelom veku alebo tí,
ktorí do styku s drogou prichádzali vo svojej profesii. V šesťdesiatych
rokoch minulého storočia v Európe a predtým i v Amerike prišlo k
explózií užívania drog.
Nastal presun k adolescentným vekovým skupinám, prípadne aj
nižšie. Pribúdali mladiství i deti, ktoré s cieľom experimentovania,
protestu, úniku, či neskôr i s cieľom uspokojenia svojej závislosti siahali
po drogách.
1 RIZIKOVÁ MLÁDEŽ
Po roku 1990 u nás vznikla pomerne početná skupina ľudí, ktorí
rýchlo nadobudli majetok. Morálna úroveň ich rodín však nenarástla
úmerne ich finančnej situácii. Denne sme potom svedkami, kedy sa
mladiství aj deti týchto rodín na verejnosti správajú sociálne neprimerane.
Sú obklopení blahobytom, drogu berú z recesie. Často môžeme vidieť, že
sa s konzumáciou drog ani netaja – všemocný status ich rodičov im
umožňuje také správanie celkom beztrestne.
Preto si droga nachádza obete v každej sociálne skupine v
spoločnosti. Príčinami experimentovania s drogami u mládeže môžu byť:
• túžba po eufbrizujúcam účinku – Konzumácia drog a alkoholu
pre opojenie a príjemný pocit, ktorý to so sebou prináša, sa spája s
večierkami, športovými podujatiami, s posedeniami s priateľmi. Slovník sa
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obohatil o slangové výrazy ako žúrovať, dať si do nosa, namazať sa,
natankovať sa, doraziť sa. Rozšírenie slovnej zásoby svedčí o silnej túžbe
toxikomanov dostať sa do stavu omámenia.
• zvedavosť a nuda – Sú to dve strany tej istej mince. Dotyčný
hľadá dobrodružstvo a vzrušenie, nové skúsenosti, poznanie, aby si tak
vyplnil voľný čas a mal viac zábavy v škole, pri práci, úlohách alebo iných
povinnostiach. Drogy sú ľahkou odpoveďou na vyplnenie voľných chvíľ.
• vplyv rovnocennej skupiny – Skupiny sú pre konzumáciu drog
ideálnym prostredím. Odlišovať sa od ostatných je pre dospievajúceho
človeka náročné. Ak chce byť začlenený do partie, musí sa jej prispôsobiť.
Splniť podmienky prijatia. Ak ide o jedinca osobnostne nevyrovnaného,
negatívny vplyv skupiny môže mať ďalekosiahle dôsledky. Medzi členmi
získapostavenie toho posledného. O to skôr sa bude chcieťostatným
vyrovnať či zapáčiť. Bude konať, i keď vieo negatívnych účinkoch svojho
konania. Jeho prioritou v tomčase bude začlenenie sa do kolektívu. Môže
sa jednaťo trestnú činnosť, či užívanie omamných látok.
• útek pred vonkajšími problémami – Veľa problémov,ktorými
mladí ľudia čelia a nevedia sa s nimi vysporiadať,je hlavne v období
puberty. Problémy vznikajú aj u detís rodičmi, ktorí pracujú mimo
domova. Častou príčinou súzmeny bydliska deti a rodičov kvôli
pracovnýmpríležitostiam, na základe ktorých si deti nestihnú zvyknúťna
nové prostredie, školu a nájsť si priateľov. Rodičia bývajú obeťou
rovnakého tlaku. Problémy riešia alkoholom,drogami a zaťahujú deti do
svojich problémov. Veľmi časté je rodičovské emocionálne a fyzické
zneužívanie detí.
• únik pred vnútornými emotívnymi problémami– Citlivé deti,
ktorých charakteristickou črtou je osamelosť,častejšie siahajú po drogách.
Majú pocit, akoby neboli súčasťou okolitého sveta, ako keby do neho
nepatrili.Rozmanitosť drog poskytuje obrovskú možnosť výberu, aby
mohli čeliť nielen nízkej sebaúcte, ale aj plachosti,depresii a množstvu
iných problémov.
Hlavnou príčinou, pre ktorú deti užívajú drogy je fakt, že ich užívajú
dospelí. Mladí vidia účinok drog na dospelých. Zisťujú, že predpísané
lieky zmierňujú bolesť, odstraňujú úzkosť a človek po nich ľahšie zaspí. V
blízkom okolí sa stretávajú s alkoholom ako s neoddeliteľnou súčasťou
rodinných osláv. Stimulačné drogy umožňujú vysokoškolákom lepšie
myslieť, pred záverečnými skúškami sa môžu celé noci učiť. Steroidy
robia z priemerných športovcov výnimočných. Privierať oči nad užívaním
narkotík doma je rovnako nebezpečné ako privierať ich nad propagáciou
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a dílerskou sieťou, ktoré sú realitou. Reklamy na cigarety, ktoré sú v
televízii zakázané, sa objavujú na plagátoch v predaniachpotravín. Sme
svedkami nevhodného pôsobenia médií na výchovu detí a mládeže. Mladí
ľudia majú tendenciu identifikovať sa s nimi obdivovanými hrdinami
filmov, videoklipov a podobne, ktorí popíjajú, fajčia...
2 SOCIÁLNE POSTOJE
Podľa M.Nakonečného (1999) sú postoje hodnotiace vzťahy,
zakladajúce určitú konatívnu pohotovosť, ktorej realizácia v príslušnom
konaní však závisí od situačných podmienok. Postoje, podľa J.Boroša
(2001), sú pomerne trvalé charakteristiky jednotlivca, ktoré vyjadrujú jeho
stanovisko (pozitívne/negatívne) k určitej oblasti skutočnosti, vyjadrujú
nielen základnú poznávaciu orientáciu, ale aj hodnotový systém človeka a
jeho snahovú zameranosť. Znamená to, že k všetkým veciam, javom,
osobám i sebe samému zaujímame určitý postoj – máme určitý názor
(hodnotíme predmet postoja), máme určitý vzťah (páči sa nám to, nemáme
to radi), a určitým spôsobom sa k nim správame (snažíme sa to získať,
utekáme od toho). V tomto zmysle sú postoje faktorom, ktorý silne
ovplyvňuje správanie sa jednotlivca. 1
Sociálne učenie, t.j. učenie cez iných ľudí, má pri utváraní postojov
nesmierny význam. Rozhodujúci je pritom vplyv tých jednotlivcov a
malých sociálnych skupín, s ktorých členmi má dieťa blízky citový vzťah,
ktorí sú preň autoritou, modelom, vzorom, s ktorými je v každodennom
kontakte. Okrem rodičov a iných členov rodiny je iste dôležitým,
vplyvným človekom učiteľ. Podľa Šiškovej (1998, s.128) sú zdrojom
utvárania postojov:
1. špecifické osobné sociálne skúsenosti, získané najmä v procese
uspokojovania vlastných potrieb, ktorý je zvyčajne viazaný na sociálnu
interakciu, teda zdrojom postojov sú sociálne skúsenosti,
2. sociálna komunikácia,
3. pôsobenie modelov a vzorov (proces imitácie a identifikácie),
4. vplyv inštituciálnych faktorov (vplyv spoločenských inštitúcií,
cirkvi, školy, politických strán, médií atď.).
Sociálne
učenie
(podmieňovanie,
imitácia,
identifikácia,
prispôsobovanie) prebieha vždy v určitej konkrétnej kultúre pod určitými

1

ORAVCOVÁ, J. (2004). Sociálna psychológia. Banská Bystrica: FHV UMB, 2000, ISBN 808055-980-5.
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konkrétnymi sociálnymi tlakmi a vedie k utvoreniu určitých, kultúre a
konkrétnemu prostrediu jednotlivca poplatných postojov.
Štruktúre postoja, t.j. hľadaniu zložiek postoja, bola v psychológii
venovaná značná pozornosť a bádanie v tomto smere nie je doteraz
ukončené. Mnoho autorov rešpektuje klasické ponímanie štruktúry postoja
M.B.Smitha z prvej poloviny 20. storočia, ktorý rozlišuje tri zložky
postoja:
1. kognitívna zložka (poznávacia), je spojená s rozumovým
hodnotením predmetu postoja, vyjadruje jeho hodnotu v zmysle správny –
nesprávny, rozumný – hlúpy, zlý – dobrý, spravodlivý – nespravodlivý,
hodnotný – bezcenný a pod. Táto zložka sa utvára najčastejšie preberaním
názorov od iných ľudí,
2. emocionálna zložka (citová), vyjadruje citový vzťah k predmetu
postoja, v zmysle ľúbim – neľúbim, páči sa mi – nepáči sa mi, vyvoláva
radosť – smútok, je utváraná častejšie osobnou skúsenosťou s predmetom
postoja,
3. konatívna, prejavuje sa v tendencii konať, reagovať určitým
spôsobom na predmet postoja, v zmysle chcem to – nechcem to, priblížim
sa – ujdem. Táto zložka vyplýva z dvoch predchádzajúcich.
Niektorí iní autori priniesli iný náhľad na štruktúru postoja. Napr.
M.Fishbein a I.Ajzen vo svojej koncepcii zo 70-tych rokov 20. storočia
označujú pojmom postoj len afektívnu (emocionálnu) zložku postoja,
chápu ho ako unidimenzionálny. R.P.Bagozzi v tom istom období pokladá
postoj za dvojdimenzionálnu štruktúru, pozostávajúcu z kognitívnej a
emocionálnej zložky. Podľa J.Výrosta (1997) však výsledky empirických
výskumov hovoria skôr v prospech postoja ako viacdimenzionálnej
štruktúry. 2
Postoje majú v psychike človeka vlastnú psychologickú funkciu –
prispievajú k udržaniu psychickej rovnováhy tým, že eliminujú úzkosť,
posilňujú hodnotu seba samého, slúžia na zdanlivo logické ospravedlnenie
hostility, prijateľné odôvodnenie kultúrne neprijateľných želaní a
správania, pomáhajú ospravedlniť a vysvetliť vlastné sebectvo, zachovať
ohrozenú sebaúctu a pod. Napr. negatívny postoj starého mládenca k
rodinnému životu mu umožňuje, aby netrpel samotou, negatívny postoj
žiaka k inštitúcii školy mu umožňuje brať zlé známky na ľahkú váhu.
Postoje sú teda často pomôckou ochrane vlastného ega a majú, v
terminológii S.Freuda, charakter obranných racionalizácií (rozumového,
2
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hoci nelogického zdôvodnenia vlastného konania). Postoje ovplyvňujú i
rozličné psychické procesy, napr. pamäť, vnímanie, pozornosť a iné.
Samozrejme, postoje pôsobia tiež ako významný motivačný činiteľ
ovplyvňujúci smer správania jednotlivca. Postoje predstavujú určitú
predispozíciu jednotlivca pozerať na svet – podnik, organizáciu, prácu,
ľudí i seba – určitým spôsobom, navonok sa prejavujú v štýle jeho
správania sa k svetu. Ak je napr. učiteľ presvedčený, že tímová práca je
nezmysel, bude mať tendenciu užívať autoritatívny štýl vedenia triedy a
bude sám rozhodovať i vtedy, keď je spoločné rozhodovanie
prospešnejšie. Ak žiak získal negatívny postoj k učeniu a škole, bude
veľmi ťažké zmeniť jeho prístup. Osobitne nebezpečné sú postoje, ktoré
majú charakter predsudkov – iracionálnych, silne emočne podfarbených
postojov, ktoré môžu veľmi negatívne ovplyvňovať správanie voči
príslušníkom určitých skupín.
Otázka, či existuje priamy vzťah medzi postojom a správaním, ktorá
je v mnohých smeroch kľúčová, nebola doteraz jednoznačne objasnená.
Historicky slávna štúdia R.T.LaPiéreho z roku 1934 (podľa Hayesová,
1998, Výrost, 1997) podnietila veľkú diskusiu a mnoho ďalších skúmaní
tejto otázky. LaPiere a jeho dvaja priatelia Číňania cestovali Amerikou,
spali v hoteloch a jedli v reštauráciách. Viac ako 90 % zariadení ich bez
problémov obslúžilo, napriek tomu, že vtedy boli rasové predsudky
Američanov voči Číňanom veľmi bežné. Keď ale po šiestich mesiacoch
LaPiere znova oslovil dané zariadenia otázkou, či by obslúžili hostí
Číňanov, dostal takmer od všetkých zápornú odpoveď.
Zdá sa, že postoje, ktoré jednotlivci vyjadrujú verbálne, nemusia byť
v súlade s ich skutočným správaním v konkrétnej situácii. I.Ajzen (podľa
Hayesová, 1998) upozornil na skutočnosť, že konkrétne správanie
jednotlivca je výsledkom zvažovania medzi viacerými postojmi, ktorými
tento disponuje a že konkrétna situácia je často faktorom, ktorý núti
človeka vybrať správanie zodpovedajúce niektorému z možno
protirečivých postojov. V konkrétnom prípade mohol nad hoteliérovým
rasizmom zvíťaziť postoj, že prosperita podniku závisí od návštevnosti
hotela. Ajzen zdôrazňuje, že mnohé výskumy postojov prinášajú skreslené
výsledky práve vďaka tomu, že zisťujú postoje veľmi všeobecne, bez
ohľadu na sociálne tlaky a bez zisťovania iných postojov jednotlivcov a
ich sily. K podobným záverom svedčiacim o tom, že postoje v realite
nemajú, alebo majú len slabý vzťah k aktuálnemu správaniu dospeli mnohí
ďalší autori (B.Kutner, C.Wilkins a P.R.Yarrow, L.Festinger,
A.W.Wicker). Napriek nejednoznačnosti v názoroch na túto otázku sme
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presvedčení, že postoje zakladajú pohotovosť k správaniu, sú pôdou,
východiskom pre správanie jednotlivca, iste, rešpektujeme vplyv
situačných podmienok.
Zaver
1. Správanie jednotlivca, teda aj sociálne správanie, ovplyvňujú jeho
postoje. Postoje chápeme ako hodnotiace vzťahy, zakladajúce určitú
konatívnu pohotovosť, ktorej realizácia v príslušnom konaní však závisí od
situačných podmienok.
2. Sociálne postoje predstavujú naučenú dimenziu osobnosti.
Utvárajú sa až počas života jednotlivca pôsobením inštitúcií, modelov a
vzorov, vlastnej osobnej skúsenosti.
3. V doteraz zaužívanom ponímaní majú postoje tri zložky:
kognitívnu, emocionálnu a konatívnu. Psychologická funkcia postojov
spočíva v ich motivačnom charaktere, slúžia na zachovanie vnútornej
rovnováhy, ovplyvňujú viaceré psychické procesy (vnímanie, myslenie,
pamäť, pozornosť).
4. Vzťah medzi postojmi a reálnym správaním jednotlivca nie je
priamočiary. Postoje predstavujú skôr dispozíciu k správaniu, ktorého
konkrétna podoba závisí od iných postojov jednotlivca, jeho cieľov, ale aj
od konkrétnej sociálnej situácie.
5. Zmena postojov je komplikovaná, ale nie nemožná. Osobitne
odolné voči zmene sú postoje konzistentné a postoje k predmetom, ktoré
silne uspokojujú potreby jednotlivca. Modely zmeny postojov sú založené
na sile presviedčania a koncepcii kontaktnej hypotézy.
6. Etnický postoj je postoj k etnickým a rasovo identifikovaným
jednotlivcom či skupinám, a to postoj, v ktorom prevláda skôr vzťahový,
afektívno-hodnotiaci aspekt postoja. Predsudok (aj etnický) je prevažne
negatívny postoj, v ktorom prevláda emocionálna zložka nad zložkou
kognitívnou.
7. V našej kultúre sa vyskytujú etnické predsudky najmä k rómskej
menšine, a to aj v edukačnom prostredí. Škola, ako inštitúcia s veľmi
silným vplyvom na utváranie postojov, sa zavádzaním multikultúrnej
výchovy do edukačnej praxe musí usilovať o utváranie pozitívnych
etnických postojov žiakov.
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