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Дидактические игры на уроках математики в начальной 
школе

М.С. Цивинская, 
бакалавр, 
kari_karisha98@mail.ru 
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, 
г. Стерлитамак, республика Башкортостан, Россия
М.М. Галиева, 
бакалавр 
kari_karisha98@mail.ru 
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, 
г. Стерлитамак, республика Башкортостан, Россия
С.А. Косцова,
старший преподаватель, 
koscova.sa@mail.ru 
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, 
г. Стерлитамак, республика Башкортостан, Россия

Основной задачей современной систе-
мы образования является гармоничное раз-
витие, обучение и воспитание детей, кото-
рые в дальнейшем будут способны соста-
вить достойное общество нашей страны. 
Конечная цель – человек, социально адап-
тированный, с высоким уровнем интеллек-
та, способный работать, развиваться и дви-
гаться по социальной лестнице. На все это 
влияет уровень образования и воспитания. 
Современные школьные программы на-
правленны на разностороннее развитие 

личности. Теперь важным в процессе обу-
чения является не просто информация, ко-
торую дают детям, а сам процесс обучения, 
в ходе которого учащийся «учится учить-
ся». Ребенок сам анализирует, находит 
нужную ему информацию, систематизиру-
ет ее. В процессе этой работы происходит 
его общение с одноклассниками и учите-
лем, что развивает у него личностные и 
коммуникативные способности. Все это 
можно реализовать на уроках математики в 
начальной школе. Сложность заключается 

Ключевые слова: математика, уроки, дидактические игры, учащиеся, об-
разование. 

Key words: mathematics, lessons, didactic games, students, education.
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в том, что данные предмет очень сложный 
для усвоения, а информация преподносит-
ся в «сухом виде». Учащиеся, как правило, 
теряют интерес к уроку т.к. основной дея-
тельностью у детей дошкольного возраста 
была игра. 

Учителя начальных классов использу-
ют различные методы работы, которые по-
зволяют им усилить интерес учащихся к 
процессу обучения. Один из самых попу-
лярных – дидактические игры на уроках 
математики. Они позволяют не только дать 
учащимся информацию в нестандартной 
форме, но и позволить учащимся общаться 
друг с другом, находить нестандартный 
подход к решению той или иной задачи, 
поставленной на уроке. Также, можно ис-
пользовать эти игры применительно к каж-
дой теме, изучаемой на уроках математики 
в начальных классах. 

В первом классе возможно использо-
вать игры на внимание на этапе актуализа-
ции знаний учащихся. Это позволит уста-
новить в классе рабочую атмосферу. 

В игре «Какой цифры не стало?» также 
убираются одна - две цифры. Играющие не 
только замечают изменения, но и говорят, 
где какая цифра стоит и почему. Например, 
цифра 5 сейчас стоит между 7 и 8. Это не 
верно. Ее место между цифрами 4 и 6, по-
тому что число 5 больше 4 на один, 5 долж-
на стоять после 4.

Игры «Что изменилось?», « Исправь 
ошибку» способствуют

закреплению умения пересчитывать 
предметы, обозначать их количество соот-
ветствующей цифрой. Несколько групп 
предметов размещают на доске. Рядом ста-
вят цифры. Ведущий просит играющих за-
крыть глаза, а сам меняет местами или 
убирает из какой-либо группы один пред-
мет, оставляя цифры без изменения, т.е. 
нарушает соответствие между количеством 
предметов и цифрой. Дети открывают гла-
за. Они обнаружили ошибку и исправляют 
ее разными способами: «восстановлением» 

цифры, которая будет соответствовать ко-
личеству предметов, добавляют или убира-
ют предметы, т. е. изменяют количество 
предметов в группах. Тот, кто работает у 
доски, сопровождает свои действия объяс-
нением [1].

Например, изучая тему «время» можно 
использовать следующую игру.

Игры «Наш день», «Когда это бывает?». 
Детям раздаются карточки, на которых изо-
бражены картинки из жизни, относящиеся к 
определенному времени суток, распорядку 
дня. Воспитатель предлагает рассмотреть 
их, называет определенное время суток, на-
пример, вечер. Учащиеся, у которых есть 
соответствующее изображение, должны 
поднять карточки и рассказать, почему они 
считают, что это вечер. За правильный хоро-
шо составленный рассказ ребенок получает 
фишку[2].

Во время изучения нумерации от 1 до 
10 предлагаются такие игры.

Учитель предлагает учащимся цифры, 
которые висят на доске. Одна или две про-
пущены. Учащиеся должны найти пропу-
щенные цифры и вставить их в нужное 
место. Или учащимся класса предлагается 
записать в тетрадь ту цифру, которая бы 
соответствовала количеству хлопков, кото-
рые делает учитель. 

В помощь учителям начальных классов 
существуют различные пособия, в которых 
представлены различные дидактические 
игры. С их помощью можно разнообразить 
урок, сделать его интереснее, подтолкнуть 
учащихся к изучению математики. 

Список используемых источников 
и  литературы 

ht tps : / /nspor ta l . ru /de t sk iy-sad /matemat i -
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ta (дата обращения 14.01.20).

Калугин М.А. Развивающие игры для младших 
школьников. Кроссворды, викторины, голо-
воломки. – Ярославль: Академия развития, 
1996. – 224 с.
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Formation of ecological thinking and ecological outlook 
of students-geographers while studying the course «Рhysical 
geography of continents and oceans»

Hryshko S.V.
Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor 
Melitopol Bogdan Khmelnytsky State Pedagogical University
Prokhorovа L.A.
Candidate of Geological Sciences, Associate Professor 
Melitopol Bogdan Khmelnytsky State Pedagogical University

The environmental issues addressed in the 
Physical Geography of the continents and 
oceans course are dictated by the growing 
global problem of environmental protection. 
Environmental education of students in the 
study of continents and oceans contributes 
acquaintance with issues such as changing the 
terrain under the influence of human activi-
ties, the problem of air pollution and the prob-
lem of acid rain; scarcity of fresh water in 
some areas of the mainland as a result of de-
pletion and pollution of reservoirs, change of 
natural conditions as a result of predatory at-
titude of the person to the environment; inter-
action of nature and society, international co-
operation in solving the problems of nature 
protection of the Earth [3].

Consider the content of the course «Geog-
raphy of continents and oceans». The study of 
continents begins with the introduction of 
students with the peculiarities of the nature of 
Eurasia. According to experts, in 30-50 years 
will begin an irreversible process, which at the 
turn of the XXI-XXII centuries will lead to a 

global environmental catastrophe. Particularly 
alarming was the situation on the European 
continent. Western Europe has largely ex-
hausted its ecological resources and is accord-
ingly using others. In European countries 
there are almost no intact biosystems. The 
exception is the territory of Norway, Finland, 
to some extent Sweden and, of course, Eura-
sian Russia. In Russia (17 million km2) is 
9 million km2 pristine, so that work Environ-
mentally friendly and systems and. Much of 
this territory is tundra, which is biologically 
unproductive. But the Russian forest tundra, 
taiga, sphagnum (peat) marshes are ecosys-
tems without which it is impossible to imagine 
a normally functioning biosystem of the entire 
globe.

Issues related to changing natural land-
scapes under the influence of man are ad-
dressed in the study of North America. In the 
mainland, natural complexes have been great-
ly influenced by human economic activity. In 
vast areas they are plowed and built up, espe-
cially the east and midwest of the United 

Keywords: ecological thinking, ecological outlook, student geographer, 
course «Physical geography of continents and oceans», ecological education.
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States of America and southern Canada. The 
area of mixed and deciduous forests is re-
duced by 60% and the area of the prairies is 
almost completely plowed. Introducing stu-
dents to the mainland involves the study of air 
pollution, large inland reservoirs, soils. In ad-
dition, future geography teachers are studying 
the factors that change the species composi-
tion of flora and fauna.

Here is an example of a fragment of our 
lecture from this course: «In recent years, 
North American countries have been suffering 
from the «acid» rain. This phenomenon is the 
result of the transfer of toxic substances into 
the atmosphere by western winds by some 
industrial enterprises. In areas of contaminat-
ed precipitation, reservoir poisoning, distur-
bance of soils and loss of vegetation occur. 
This information contributes to the formation 
of ecological thinking and ecological outlook 
of students.

In the process of studying South America, 
great attention is paid to the cruel extermina-
tion of the animals of the mainland and the 
extermination of rainforests in the Amazon. 
Getting to know the natural features of South 
America involves exploring the location of the 
reserves.

Introducing students to Africa begins 
with finding out the reasons for changing the 
natural wealth of the mainland. They are the 
long exploitation of wealth colonizers and ex-
cessive economic activity. There are a number 
of natural complexes in the African continent 
that have undergone significant changes as a 
result of human activity, especially in the north-
ern and southern suburbs of the mainland. In 
the area of savannas there is an intense impact 
on natural complexes with overgrazing, result-
ing in desert area growing annually, which in 
turn leads to changes in the species composi-
tion of flora and fauna. In the process of study-
ing the mainland, students become acquainted 
with the protected areas and national parks, as 
well as consider and propose various nature 
conservation measures.

The theme «Australia and Oceania» re-
veals the problem of the destruction of unique 
animals, the impact of humans on plant com-
munities, focuses students’ attention on the 
disappearance of relict species of flora and 
fauna.

International cooperation of all countries 
in the field of nature protection is being con-
sidered in the process of exploring Antarctica. 
Contamination of the mainland with lead, 
sulfur, and coastal waters – with oil, is a seri-
ous concern for all humanity.

The study of the continents goes hand in 
hand with the study of the oceans, their indi-
vidual characteristics, and riches. Much atten-
tion is paid to such environmental pollution as 
changes in the species composition of flora 
and fauna as a result of human activity; re-
gional environmental problems of protected 
areas; rational use of resources and protection 
of waters from pollution. In the process of 
studying these issues, in our opinion, a sense 
of anxiety for the future nature of the oceans 
and seas, as well as an awareness of the need 
for protection and care for the water of the 
oceans, are formed.

Contamination of the Caribbean, Medi-
terranean and other regional seas, degrada-
tion of Mediterranean landscapes, the pro-
cess of desertification as is seized of the Sa-
hel and the Sahara and began to appear also 
in Australia and other regions, the degrada-
tion of nature Amazon due to improper de-
velopment, excessive destruction of tropical 
forests in the Congo Basin, Indonesia and 
other regions, depletion of the gene pool of 
wild flora and fauna, reducing sources of 
clean water – many of the severe conse-
quences of irrational nature outgrow regional 
framework and become global, universal 
values.

The examples above show that every 
global environmental problem has a regional 
dimension that cannot be ignored in practical 
or educational activities, and in this sense, 
geography with its regional approach to nature 
and economy studies takes precedence over 
other fields of knowledge [1, 2].

In our opinion, the integration approach, 
the global coverage of the material and the 
well-defined regional structure of this course 
provide him with a significant role in the 
preparation of a modern, environmentally 
minded geography teacher [4].

References
Гришко С.В. Проблеми формування екологічної 

культури студентської молоді в сучасному 



12 Monografia pokonferencyjna

Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka   # 51  (01/2020)
суспільстві / С.В. Гришко, О.В. Непша 
// VІІ-й Всеукраїнський з’їзд екологів з між-
народною участю: збірник наукових праць 
(м. Вінниця, 25-27 вересня 2019 р.). – Вінни-
ця: ВНТУ, 2019. – С. 190.

Дудка І.Г. Особливості практичної підготовки 
майбутнього вчителя географії до екологіч-
ної діяльності / І.Г. Дудка, В.М. Носаченко 
// Вісник ХДУ. Серія: Географічні науки. – 
2019. – № 11. – С. 130-136.

Іванова В.М. Формування екологічної культури 
майбутніх учителів географії в процесі ви-

вчення дисциплін фізико-географічного ци-
клу / В.М. Іванова, Г.В. Тамбовцев // 
Актуальные научные исследования в совре-
менном мире. ‒ Переяслав-Хмельницький, 
2019. – Вып. 11(55), ч. 6. – С. 91-96.

Прохорова Л.А. Готовність майбутніх вчителів 
географії до екологічного виховання учнів-
ської молоді у сучасній загальноосвітній 
школі / Л.А. Прохорова, Т.В. Зав’ялова, 
О.В. Непша // Екологія – філософія існуван-
ня людства: зб. наук. праць. – Мелітополь: 
ТОВ «Колор Принт», 2018. – С. 96-100.



13 Monografia pokonferencyjna

Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka   # 51  (01/2020)

Willingness of future teachers for ecological education of 
student youth in modern conditions

Nepsha O.V.
Senior Lecturer in the Department of Physical Geography and Geology 
Melitopol State Pedagogical University named after B. Khmelnitsky
Zav’yalova T.V.
Senior Lecturer in the Department of Physical Geography and Geology 
Melitopol State Pedagogical University named after B. Khmelnitsky

One of the global problems of our time is 
the problem of the relationship between nature 
and man. For centuries, the predatory attitude 
of man to nature has led to the depletion of its 
resources, the pollution of its components.

The main responsibility for the formation 
of the ecological culture of the younger genera-
tion lies with the school. One of the most im-
portant tasks of the modern school is to in-
crease the students’ environmental knowledge, 
equipping them with the skills of the competent 
use of natural resources, and fostering a high 
environmental culture of behaviour [3, с.190].

Teachers are entrusted with the social func-
tion of educating such a generation, which 
should ensure the safe existence of man on 
Earth. The teacher faces a serious task, by all 
means and methods to foster a responsible atti-
tude of students to the natural environ-
ment. However, this is only possible if the 
teacher himself is competent in environmental 
education and upbringing, and also has knowl-
edge and skills in working with schoolchil-
dren. Today, many graduates of a pedagogical 
university have a consumer approach to nature 

that has a low level of perception of environmen-
tal problems; the need for practical participation 
in real work to improve the environment is not 
developed. In this regard, there is a need for en-
vironmental education of students of a peda-
gogical university [1, с.8].

Еcological education is an organized and 
purposeful process of forming a system of sci-
entific knowledge about nature and society, 
views and beliefs that ensure the formation of 
responsible attitude of young people to nature, 
a real indicator of which are the practical ac-
tions of students and students in relation to the 
environment, meeting the standards of human 
morality [5, с.32].

The urgency of this problem is due to the 
fact that today there are not enough specialists 
who competently conduct work on the environ-
mental education of schoolchildren; many of 
them do not possess pedagogical skills that al-
low them to work effectively and fruitfully in 
this area.

In these conditions, the role of pedagogi-
cal universities is growing. Serious prepara-
tion of pedagogical students for activities in 

Key words: students, pedagogical higher educational establishments, students, 
ecological education, teacher.
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the field of environmental education and up-
bringing involves arming them with a system 
of knowledge and skills: knowledge of nature, 
as a single, holistic system, living environ-
ment and the source of human existence; basic 
natural processes ensuring the integrity of na-
ture; unwanted environmental changes and 
their causes; the main contradictions between 
society and nature at the present stage; main 
ways of nature conservation; international 
environmental issues; the ability to recognize 
and describe natural objects and phenome-
na; identify natural relationships; assess the 
impact of man on the natural environment 
and predict its consequences; Responsible to 
nature; make decisions to improve the natu-
ral environment; to carry out special meas-
ures for the protection of nature; comply with 
the rules of conduct in personal communica-
tion with nature; to promote the ideas of na-
ture conservation in all types of social and 
labor activities [2,с.59; ].

A great role is played in the preparation of 
future teachers for courses in the methods of 
teaching natural sciences, in which students get 
acquainted with various forms of methods and 
means of environmental education at school. 
An equally important role in the formation of 
pedagogical skills of future teachers is played 
by pedagogical practice. Students have a real 
opportunity to apply pedagogical skills, formed 
during the classroom, during independent les-
sons, extra-curricular activities. Successive 
practice allows future teachers to improve their 
acquired skills, to work on creative self-devel-
opment during the environmental education of 
students [4, с.59].

To form pedagogical preparation of stu-
dents for implementation environmental educa-

tion at school needs active study and use on 
practice of the developed technologies of form-
ing pedagogical skills, practical recommenda-
tions on the method of environmental educa-
tion [6, с.75].
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Аналіз наявних підходів до змістового 
наповнення поняття “комунікативна компе-
тентність”, а також тлумачення компетент-
ності “як актуального виявлення компетен-
ції” дали змогу С. Скворцовій та Ю. Втор-
ніковій уточнити визначення цієї категорії. 
Автори зазначають, що “комунікативна ком-
петентність – це інтегративне особистісне 
утворення, що виявляється у процесі комуні-
кації як здатність актуалізовувати та застосо-
вувати отриманий досвід комунікативної ді-
яльності та індивідуально-психологічні 
якості особистості для досягнення комуніка-
тивної мети” [5, с. 22].

Лексична компетенція – це знання й ви-
користання вокабуляра іноземної мови, який 
складається з лексичних елементів та грама-
тичних елементів. Розрізняють дві основні 
функції слова: функцію представлення – 
слово замінює предмети, властивості, дії, 
кодуючи їх; і функцію спілкування – в осно-

ві лежить вибрана, найбільш узагальнююча 
ознака предмета, позначувана ним.

Засвоюючи іноземну мову, людина за-
своює лише нові мовні форми для вира-
ження тих самих понять, суджень, думок. 
Національні особливості притаманні лише 
деяким мовам; що ж стосується діяльності 
мислення, то у всіх народів вона однакова. 
Однак, оволодіння іноземною мовою ще не 
означає оволодіння мисленням іноземною 
мовою, адже йдеться про формування 
вміння висловлювати свою думку чужою 
мовою так, щоб зміст думки та форма ви-
словлювання були зрозумілими та дореч-
ними; Погоджуємося з твердженням Б. Бе-
ляєва, що часто для мислення іноземною 
мовою характерні не тільки інші поняття, а 
й інший погляд, інша точка зору при під-
ході до дійсності – те, що можна було б 
назвати інтелектуальним підтекстом, який, 
зі свого боку, виступає наслідком природ-

Ключові слова: лексична компетентність; розуміння тексту; 
автентичний художній твір; мотивація.

Keywords: lexical competence; understanding the text; authentic literary 
work; motivation.
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них та суспільних характеристик життя 
народу [1].

Під час оволодіння іншомовною лекси-
кою особливої уваги заслуговують репро-
дуктивне та творче мислення. Репродук-
тивне мислення є шаблонним і передбачає 
засвоєння учнями еталонної мови художніх 
творів; творче мислення, під час якого ви-
рішується проблема, сприяє виробленню 
нової стратегії, дає можливість використо-
вувати засвоєний матеріал для вирішення 
творчого / нестандартного / нового завдан-
ня, обирати лексичні одиниці, необхідні 
для вираження власної думки відповідно 
до ситуації.

Розглядаючи використання автентич-
ного художнього тексту, як засобу форму-
вання лексичної компетентності, варто за-
значити, що літературний текст вивчаєть-
ся у двох аспектах: по-перше, у творі відо-
бражені знання, досвід, думки, почуття 
автора, тобто текст є матеріальною фор-
мою існування семантичної, синтаксич-
ної, прагматичної, соціокультурної, есте-
тичної інформації, а по-друге, художній 
твір є об’єктом діяльності читача – склад-
ним матеріалізованим у графічній формі 
«сигналом» для діяльності мислення із 
синтезом змісту та форми повідомлення 
[4]. Процеси сприйняття та осмислення 
лінгвостилістичного потенціалу літера-
турного тексту включають роботу пам’яті 
та різних розумових операцій, серед яких 
головними є порівняння та узагальнення, 
аналіз та синтез, абстрагування та конкре-
тизація. Розуміння художнього тексту пе-
редусім залежить від характеру лінгвости-
лістичних засобів, які визначають рівень 
складності лінгвістичної структури тексту 
[4]. Визначаючи розуміння лінгвістичних 
засобів тексту як провідну вісь розуміння 
твору, З. Кличникова виділяє сім рівнів 
розуміння [3]:

• перший рівень характеризується розу-
мінням окремих слів, категоріально-пізна-
вальної інформації;

• другий рівень відображає розуміння 
словосполучень, категоріально-пізнаваль-
ної та частково ситуативно-пізнавальної 
інформації;

• третій рівень – розуміння окремих ре-
чень;

• четвертий рівень передбачає розуміння 
всіх трьох планів висловлювань.

• п’ятий та шостий рівні визначають ва-
ріювання глибини осмислення планів тво-
ру;

• сьомий рівень розглядається як рівень 
дійового розуміння тексту.

• Повноту і точність розуміння характе-
ризують ступені розуміння [3]:

• повне розуміння загального змісту;
• достатньо чітке розуміння загального 

змісту з деякими неточностями;
• розуміння загального тексту;
• часткове розуміння;
• повне (деталізоване) розуміння.

Серед факторів, від яких залежить розу-
міння тексту науковець Ю.А. Сорокин та 
інші виділяють наступні: інформативність 
тексту; логічна структура тексту; ступінь 
вираження мовної та емоційно-вольової 
інформації, співвідношення понять того, 
хто читає, його фонових знань з системою 
понять та фактами, про які йдеться у тексті 
[6].

Наступним важливим компонентом 
формування лексичної компетентності на 
основі автентичних художніх творів є по-
зитивна мотивація учнів до навчання. Її 
актуальність зумовлена забезпеченням 
продуктивності та успішності, емоцій-
ності та інтенсифікації навчальної діяль-
ності, створенням позитивного психоло-
гічного клімату, а також активізацією 
мовленнєво-розумової активності учня 
[2].

Навчання лексики німецької мови необ-
хідно організувати таким чином, щоб від-
бувалася неперервна актуалізація та задо-
волення потреби в пізнанні. Досягнення 
цього можливе за умови використання від-
повідних засобів навчання, які спонукати-
муть учнів до активної іншомовної діяль-
ності, допоможуть не лише краще пізнати 
особливості німецької мови, а й сприяти-
муть поглибленню лінгвістичних та соціо-
культурних знань.

Позитивний психологічний клімат та 
наявність мотивації сприяють утриманню 
довільної уваги учнів, яка є наступною 
необхідною умовою ефективної діяльнос-
ті людини. У педагогічному процесі увага 
регулюється наступними факторами: а) 
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потребою; б) ставленням до об’єкта піз-
нання, практичної діяльності; в) установ-
кою, неусвідомлюваною готовністю 
сприймати предмети та явища дійсності 
певним чином [2]. Посилення уваги до 
лексики супроводжується наявністю в 
учнів потреби розширення свого словни-
кового запасу для розуміння іншомовного 
тексту та для успішного вирішення по-
ставлених комунікативних завдань. Крім 
того, те, що збудило увагу учнів – одно-
часно активізувало їх пам’ять та вплинуло 
на емоційну сферу, а отже, стало стиму-
лом до навчання.

Ми пропонуємо наступні завдання для 
формування лексичної компетентності 
учнів на прикладі твору Крістіне Нестлін-
ґер «Рудоволоса Фредеріка» [7].

Aufgabe 1. Wem entsprechen die folgen-
den Beschreibungen im Text?

1. _______ hat sonderbare Haare.
2. _______ strickt gern.
3. _______ ist dick.
4. _______ hat weiße Haare.
5. _______ liegt den ganzen Tag am Sessel 

und schläft.
6. _______ kann vielleicht nicht lesen.
Aufgabe 2. Ergänzt die Sätze, dem Text 

entsprechend.
1. Der Briefträger bemerkte nicht, dass 

Friederike rote Haare hat, weil ______.Ein 
Kind rief ______________________ als Frie-
derike in die Klasse kam.

2. Kinder mussten ______________sch-
reiben, weil sie über Friederike lachten.

3. Die Lehrer in  ging 
zum__________________, um ihn um Rat zu 
bitten.

Aufgabe 3. Was bedeuten die folgenden 
Wörter? Wer von den Tieren macht so etwas? 
Erzählt über euer Haustier, gebraucht einige 
von diesen Wörtern.

schnurren, niesen, wimmern, winseln, fau-
chen, knurren, schleichen, kriechen, spüren, 
schnauben, fressen, kratzen.

Aufgabe 4. In Deutschland und Öster-
reich sagt man verschieden, aber bedeuten 
diese Wörter dasselbe. Findet die Wörter, die 
dasselbe bedeuten.

Österreich  Deutschland
Erdäpfel  Aprikosen
Karfiol Johannisbeeren
Karotte Quark
Kukuruz Mais
Marillen Kartoffeln
Paradeiser Möhre
Palatschinke Pflaume
Ribisel Blumenkohl
Topfen Tomaten
Zwetschke Pfannkuchen
Aufgabe 5. Erzählt kurz über die feuerro-

te Friederike. Die Stichwörter und Wortver-
bindungen helfen euch.

rote Haare, der Briefträger, ein Brief, die 
Katze, fliegen, geheime Sprache, ausgespottet 
sein, alte Tante, Kinder, ein fernes Land.

Отже, німецькомовні автентичні художні 
твори є не лише багатим джерелом лінгво-
країнознавчого та мовленнєвого характеру, а 
й мотиваційним чинником для сучасних 
учнів. Завдяки таким творам як «Рудоволоса 
Фредеріка» австрійської письменниці Крісті-
не Нестлінґер вчитель може формувати лек-
сичну компетентність учнів, збагачувати та 
розвивати їх здатність до коректного оформ-
лення своїх думок та висловлювань.
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Підготовка фахівців до роботи в умовах інклюзивної 
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вчителя, Харківська гуманітарно-педагогічна академія

Інклюзія (від англ. Inclusion– включен-
ня) – процес збільшення ступеня участі 
всіх громадян в соціумі, і насамперед тих, 
що мають труднощі у фізичному чи розу-
мовому розвитку. Він передбачає розробку 
і застосування таких конкретних рішень, 
які зможуть дозволити кожній дитині рів-
ноправно брати участь в академічному і 
суспільному житті.

Інклюзія в широкому соціально-філо-
софському сенсі розуміється як форма бут-
тя, спільного життя звичайних людей і лю-
дей з обмеженими можливостями (інвалі-
дів), за чи проти якої виступає суспільство 
та його підсистеми (у тому числі інститути 
освіти), і щодо якої і ті, чи інші члени сус-
пільства мають право вільного вибору. Ін-
клюзія – це процес реального включення 
осіб з інвалідністю в активне суспільне 
життя і однаковою мірою необхідне для 
всіх членів суспільства. Інвалідність – це 
не вирок долі, це швидше, такий спосіб 
життя за обставин, що склалися, який може 
багато дати особі з інвалідністю і людям, 
що оточують її, якщо інвалідність розгля-
дати в рамках соціальної концепції. Тоді 
головний сенс процесу інклюзії можна по-
значити так: «Всім тут раді!», або може 

стати нестерпним щоденним стражданням 
для всіх членів суспільства, якщо інвалід-
ність розглядати тільки в рамках біологіч-
ної концепції, коли інвалід – людина, яка 
повністю або частково позбавлена працез-
датності унаслідок якої-небудь аномалії, 
поранення, каліцтва, хвороби.

Важливу роль відіграє комплексна та 
злагоджена робота керівництва навчально-
го закладу, батьків, вчителів, шкільного 
психолога. На сьогодні випускники вищих 
навчальних закладів гуманітарних та педа-
гогічних наук готові працювати з дітьми. 
Але залишається проблема готовності мо-
лодих спеціалістів до роботи з дітьми-інва-
лідами поза спеціалізованим закладом. Від 
роботи психолога та педагога залежить 
можливість адаптації такої дитини у класі. 
Значній частині дітей потрібен особливий 
підхід. Індивідуальна увага до дитини по-
роджує дефіцит часу і має негативний 
вплив на адаптацію конкретної дитини та 
на процес інклюзії в цілому. Успішне за-
провадження інклюзивного навчання дітей 
з особливими потребами, потребує вирі-
шення завдань на державному рівні, а саме: 
формування нової філософії державної по-
літики щодо дітей з особливими освітніми 
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потребами, удосконалення нормативно-
правової бази у відповідності до міжнарод-
них договорів у сфері прав людини, реалі-
зації та поширення моделі інклюзивного 
навчання дітей у дошкільних та загально-
освітніх навчальних закладах.

Інклюзивна освіта – це система освіт-
ніх послуг, що ґрунтується на принципі 
забезпечення основного права дітей на 
освіту та права навчатися за місцем про-
живання, що передбачає навчання дитини 
з особливими освітніми потребами. Ін-
клюзивна освіта є однією з тих концепцій, 
яка вимагає зміни усталених уявлень, що 
формувались протягом багатьох десяти-
літь. Її гуманістична і правозахисна скла-
дова має на увазі зміну системи соціаль-
них відношень і ґрунтується на інших 
цінностях, ніж звичайна для нас традицій-
на освіта. Розгляд освіти через призму ін-
клюзивності означає зміну уявлень про те, 
що проблемою є дитина, і перехід до розу-
міння того, що змін потребує сама система 
освіти. Цілі інклюзивної освіти знаходять-
ся принципово в інакшій системі коорди-
нат, яка кардинально відрізняється від 
усталених цілей системи загальної і спеці-
альної освіти. Варто наголосити на тому 
аспекті, що інклюзивна освіта не буде по-
будована швидко, це довгостроковий про-
ект, який передбачає, насамперед, форму-
вання професійно-особистісної готовності 
усіх учасників педагогічного процесу, і 
зокрема педагогів з дошкільної освіти, до 
роботи в інклюзивних умовах.

Варто визначити такі компоненти про-
фесійно-особистісної готовності майбут-
нього педагога з дошкільної освіти до ро-
боти в умовах інклюзивної освіти:

– мотиваційний – це сукупність стійких 
мотивів до роботи в умовах інклюзивної 
освіти, спрямованість на здійснення ефек-
тивного процесу навчання і виховання, ви-
знання кожної дитини суб’єктом навчаль-
но-виховної діяльності, формування вну-
трішньої готовності до позитивного сприй-
мання дітей з особливостями 
психофізичного розвитку;

– когнітивний – система знань і уявлень 
про проблему інвалідності, особливості 
психофізичного розвитку осіб з обмежени-
ми можливостями здоров’я і особливості 

побудови освітнього процесу, в якому бе-
руть участь діти з особливими освітніми 
потребами;

– креативний – відображає творчу ак-
тивність і особистісні якості педагога, які 
дозволяють створювати нові матеріальні і 
духовні цінності, а також розвивати твор-
чий потенціал дітей з особливостями пси-
хофізичного розвитку, враховуючи їх мож-
ливості;

– діяльнісний – складається із способів 
і прийомів реалізації професійно-педаго-
гічних знань в роботі з дітьми з особливи-
ми освітніми потребами і передбачає фор-
мування у майбутніх педагога відповідних;

– орієнтація на особистісну індивіду-
альність кожного вихованця, забезпечення 
диференційного та індивідуально-творчого 
підходу;

– посилення аксіологічного професій-
них компетенцій.

Основними умовами становлення про-
фесійної готовності педагога до роботи з 
дітьми з особливостями психофізичного 
розвитку є:

– цілеспрямований розвиток ціннісно-
смислової сфери педагога;

– актуалізація і розвиток якостей, які 
створюють професійно-особистісну готов-
ність педагога до роботи з дітьми з особли-
вими освітніми потребами;

аспекту в підготовці педагогів до робо-
ти з дітьми, які мають порушення психофі-
зичного розвитку, концентрація їх на мо-
рально значущих подіях, включення в ак-
тивні види навчальної діяльності, що спо-
нукають до моральної рефлексії.

Важливим аспектом у процесі підготов-
ки педагогів до роботи в інклюзивних умо-
вах є формування професійно-ціннісних 
орієнтацій, професійно-особистісних якос-
тей, умінь та професійних компетенцій:

визнання цінності особистості дитини 
незалежно від її порушення; спрямованість 
на розвиток особистості в цілому, а не тіль-
ки на отримання освітнього результату; 
усвідомлення своєї відповідальності як но-
сія культури та її транслятора для дітей з 
особливостями психофізичного розвитку; 
розуміння творчої сутності педагогічної ді-
яльності з дітьми, що потребує великих 
духовних та енергетичних затрат тощо.



20 Monografia pokonferencyjna

Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka   # 51  (01/2020)
Професійно-особистісні якості педаго-

га, який працює з дітьми з особливостями 
психофізичного розвитку: милосердя, ем-
патія, толерантність, педагогічний опти-
мізм, високий рівень самоконтролю і само-
регуляції.

Прийняття Концепції розвитку інклю-
зивного навчання забезпечить батькам 
можливість усвідомленого вибору місця 
для здобуття дітьми з особливими потреба-
ми якісної освіти, допоможе уникнути чис-
ленних проблем, що призводять до напру-
ження і загострення міжособистісних сто-
сунків, порушення родинних зв’язків, по-
слаблення інституту сім’ї в цілому.

Реалізація положень цієї концепції 
сприятиме: забезпеченню права дітей з 
особливими освітніми потребами на рів-
ний доступ до якісної освіти, незалежно 
від стану здоров’я, місця їх проживання;

створенню належних умов для функці-
онування і розвитку інклюзивної освіти в 
Україні, забезпеченню достатнього обсягу 
фінансування для впровадження інклю-
зивного навчання; зміни освітньої пара-
дигми, удосконаленню навчального про-
цесу шляхом урахування сучасних досяг-
нень науки та практики; забезпеченню 
архітектурної доступності загальноосвіт-
ніх навчальних закладів різних типів, не-
залежно від форм власності та підпоряд-

кування, відповідно до потреб дітей; під-
готовці достатньої кількості кваліфікова-
них педагогічних кадрів, які володіють 
методиками інклюзивного навчання, ство-
рення системи підвищення їх професійної 
майстерності.

Висновки. Важливість розвитку інклю-
зивної освіти базується на вірі в те, що 
кожна людина з вадою має отримати освіту. 
Вона передбачає істотні зміни в культурі, 
політиці та практичній діяльності загаль-
ноосвітніх закладів. Увага зосереджується 
на соціалізації дітей цієї категорії та якості 
навчання. Діти з особливими потребами 
стають частиною нашого життя, вони 
включаються в загальноосвітні школи, ото-
чення, спільноти. До них ставляться як до 
рівних і як таких, що заслуговують на по-
вагу і сприйняття їх такими, як вони є. Це 
те право, яким всі ми користуємося як 
члени суспільства.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Вибір професії ‒ це подія в житті 
кожної молодої людини, яку неможливо 
оминути жодному випускнику школи. Ви-
бір подальшої професійної діяльності 
впливає на різні сфери життя людини: про-
фесійну, емоційну, сімейну тощо. Особли-
во складно процес професійного самовиз-
начення реалізується в умовах соціально-
економічної і політичної нестабільності, 
що зумовлює різкі зміни потреб на ринку 
праці, вивільнення значної кількості пра-
цюючих тощо. Аналіз зарубіжного досвіду 
засвідчує наявність у більшості економічно 
розвинених країн державної системи, що 
охоплює різні освітні державні та приватні 
інституції, діяльність яких спрямована на 
допомогу учням у виборі майбутньої про-
фесії [4]. Відсутність подібних систем в 
Україні сприяє виникненню низки про-
блем, наслідком яких є неусвідомлений, 
необґрунтований вибір професійної діяль-
ності. Як зазначає професор В. Лозовецька, 
«…професійна орієнтація молоді в сучас-

них умовах праці пов’язана з певними 
труднощами у виборі професії. Брак знань 
щодо вимог і потреб ринку праці, необізна-
ність із сучасними видами професійної ді-
яльності, особистісна неготовність до са-
мостійного професійного вибору та по-
дальшого професійного саморозвитку є 
причинами невдалого професійного само-
визначення особистості, її невпевненості у 
своєму професійному майбутньому» [6, 
с.7]. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Фундаментальні основи організації 
профорієнтаційної роботи з учнівською 
молоддю викладені в працях К. Альбухано-
вої-Славської, С. Батишева, І. Беха, Л. Бує-
вої, Є. Клімова, В. Моляко, В. Мясищева, 
В. Полякова, В. Симоненка, Д. Узнадзе та 
ін. Визначено методологічні підходи, мету, 
завдання, зміст підготовки учнівської моло-
ді до вибору майбутньої професії. 

Теоретичні та методологічні підходи до 
організації профорієнтації учнів, зокрема в 
нових соціально-економічних і політичних 

Ключові слова: професійна орієнтація, професійна інформація, профе-
сійне самовизначення, вибір професії.

Key words: professional orientation, professional information, professional 
self-determination, choice of profession.
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умовах, розкрито в дослідженнях О. Го-
ломштока, Д. Закатнова, В. Зінченка, В.
Лозовецької, В. Мадзігона, О.Мельника, 
Є. Павлютенкова, Н. Побірченко, В. Сидо-
ренка, Б. Федоришина, В. Харламенко, М. 
Янцура та ін. Проте на практиці реалізацію 
завдань професійної орієнтації покладено 
на Державну службу зайнятості України, 
яка в силу своїх функцій орієнтована на 
роботу з дорослим населенням.

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. На сьогодні до-
слідники по-різному трактують структуру 
професійної орієнтації. Так К. Платонов 
виділяє чотири основні підсистеми профо-
рієнтації: професійна освіта, професійна 
пропаганда, професійна консультація і про-
фесійна адаптація [8]. О. Сазонов та В. Си-
моненко [11, с. 34] виокремлюють такі 
компоненти профорієнтації: професійна 
просвіта (професійна пропаганда, профе-
сійна агітація, професійна інформація), 
професіографія, професійна діагностика, 
професійна консультація, професійний від-
бір, професійна адаптація, професійне ви-
ховання. На думку Л. Йовайші, професійна 
орієнтація включає такі компоненти: фор-
мування професійного досвіду й професій-
ної спрямованості учнів у навчально-ви-
ховному процесі; ознайомлення учнів із 
професіями, професійними навчальними 
закладами (професійна інформація) і фор-
мування в них мотивів вибору професії [2, 
с. 12]. Б. Федоришин виокремлює три 
основні складові профорієнтації: профін-
формацію, профконсультацію і професій-
ний добір [12]. Незважаючи на таку різно-
манітність компонентів, усі дослідники 
вважають за необхідне виділення компо-
нента, що передбачає забезпечення молоді 
інформацією про світ професій, зміст тру-
дової діяльності, шляхи здобуття професії 
тощо. Проте у сучасних умовах доступ до 
інформації змінюється, все ширшими ста-
ють можливості інформаційно-комуніка-
ційних технологій, роль яких у реалізації 
завдань професійної інформації не достат-
ньо досліджена.

Мета статті. Визначити домінуючі дже-
рела інформації про професії та заклади 
професійної освіти у процесі професійного 
самовизначення випускниками школи.

Виклад основного матеріалу. Норма-
тивні документи визначають, що «профе-
сійна інформація забезпечує ознайомлення 
із змістом і перспективами розвитку про-
фесій, формами та умовами оволодіння 
ними, станом та потребами ринку праці в 
кадрах, вимогами, необхідними для набут-
тя конкретних професій, можливостями 
професійно-кваліфікаційного становлен-
ня» [9, п.2]. Професійна інформація як 
компонент профорієнтаційної роботи при-
сутній на всіх етапах: початковому (пропе-
девтичному), пізнавально-пошуковому і 
базовому (визначальному), що підтверджу-
ється завданнями кожного етапу, які міс-
тять профінформаційний характер. 

На початковому етапі (1-4 класи) перед-
бачається ознайомлення дітей у процесі 
навчальної, позакласної та позашкільної 
роботи з найпоширенішими професіями, 
видами трудової діяльності дорослих, ви-
могами професій до особистості тощо.

На пізнавально-пошуковому етапі (5-9 
класи) передбачається систематичне озна-
йомлення з професіями у освітньому про-
цесі, структурою сучасного ринку праці, 
вимогами професій до особистості. 

На базовому етапі (10-11 класи) перед-
бачається вивчення наукових основ вибору 
професії; класифікаційних ознак професії, 
вимог професій до людини, основних про-
фесійно важливих якостей, правил вибору 
професії; оволодіння методиками самопіз-
нання, самооцінки, розвитку індивідуаль-
них професійно важливих якостей, форму-
вання уміння порівнювати вимоги, необ-
хідні для набуття конкретної професії з 
власними можливостями та кон’юнктурою 
ринку праці [9].

Особливого значення професійна ін-
формація набуває на базовому (визначаль-
ному) етапі, результатом якого є вибір про-
фесії та навчального закладу для її здобут-
тя. З метою вивчення особливостей прове-
дення профінформаційної роботи нами 
було проведено опитування студентів пер-
шого курсу Глухівського НПУ ім. О.До-
вженка. Серед опитаних 50% ‒ випускники 
закладів загальної середньої освіти, інша 
половина ‒ випускники закладів професій-
ної освіти (педагогічні, медичні коледжі 
тощо).
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Сприймання професіографічної інфор-
мації старшокласниками залежить від мо-
тивів, якими вони керуються у виборі 
майбутньої професії. На думку Б.Барчі, 
«тип мотивації впливає не тільки на ефек-
тивність праці, але й на особистість пра-
цівника. Висока задоволеність роботою 
можлива, в основному, коли переважає 
внутрішня мотивація. <…> Якщо вну-
трішня мотивація є джерелом розвитку 
людини, стимулює вдосконалювання про-
фесійної майстерності, то зовнішня моти-
вація орієнтує її лише на особисті інтере-
си (цілі), придушує колективістські праг-
нення, призводить до відчуження від ко-
лективу. Зовнішня мотивація не стимулює 
належною мірою професійний розвиток, 
перетворює працю в діяльність, яка здій-
снюється під тиском зовнішньої необхід-
ності» [1, с.68]. Нами було досліджено 
мотиви, що спонукали першокурсників до 
вибору професії за методикою «Мотиви 
вибору професії» Р.Овчарової, яка дозво-
ляє визначити мотиви професійного ви-
бору, визначити домінуючий вид мотива-
ції, зокрема: внутрішні індивідуально зна-
чимі і соціально значимі, зовнішні пози-
тивні і негативні мотиви [7]. Результати 
дослідження наведено в таблиці 1.

Аналіз результатів показує, що по за-
гальній вибірці домінуючими (61,1%) мо-
тивами є внутрішні індивідуально-значимі 
мотиви (професія вимагає спілкування з 
різними людьми, відповідає моїм здібнос-
тям, сприяє розумовому та фізичному роз-
витку, є привабливою, дає великі можли-
вості для прояву творчості). У випускників 
закладів загальної середньої освіти доміну-
ючими є внутрішні соціально-значимі мо-
тиви (61,1%) (професія передбачає високе 
почуття відповідальності, дає можливість 
приносити людям користь, дає можливість 

для зростання професійної майстерності, 
дозволяє реалізувати здібності до керівної 
роботи, дозволяє відразу отримати гарний 
результат праці для інших), на другому 
місці ‒ внутрішні індивідуально-значимі 
мотиви (55,6%). У випускників коледжів 
домінуючими є внутрішні індивідуально-
значимі мотиви (66,7%), на другому місці 
‒ внутрішні соціально-значимі мотиви 
(33,3%). Це дає підстави стверджувати, що 
домінуючими мотивами вибору професії у 
досліджуваних першокурсників є внутріш-
ні мотиви, які сприяють активності у про-
фесійному навчанні, формуванню профе-
сійних компетентностей, стимулюють про-
фесійний розвиток.

Перейдемо до вивчення особливостей 
організації профінформаційної роботи зі 
старшокласниками. Для цього можна ви-
користовувати різноманітні форми роботи: 
профінформаційний урок, професіографіч-
ні зустрічі, професіографічні дослідження, 
професіографічні екскурсії, випуски стін-
газет, тижні професій. Значний профінфор-
маційний потенціал мають уроки, зміст 
яких пов’язується з тими чи іншими про-
фесіями або видами професійної діяльнос-
ті. Уроки з усіх шкільних предметів володі-
ють такими можливостями і сприяють не 
тільки розширенню знань старшокласників 
про професійний світ, а й підвищують мо-
тивацію до знань.

Відповідаючи на запитання про заходи, 
які проводилися в закладах освіти для реа-
лізації завдань професійної орієнтації, 
88,9% респондентів вказали на зустрічі з 
представниками закладів професійної осві-
ти, 66,7% ‒ бесіди про світ професій, 61,1% 
‒ зустрічі з представниками різних профе-
сій. Суттєвих відмінностей у відповідях 
випускників школи і професійних закладів 
не спостерігалося. Це свідчить про те, що в 

Таблиця 1 
Мотивація вибору професії студентами 1 курсу (%)

Категорія респон-
дентів

Внутрішні інди-
відуально зна-
чимі мотиви

Внутрішні 
соціально зна-
чимі мотиви

Зовнішні 
позитивні 
мотиви

Зовнішні 
негативні 
мотиви

Випускники ЗЗСО 55,6 61,1 5,6 5,6
Випускники коледжів 66,7 33,3 5,6 11,1
Загальний показник 61,1 47,2 5,6 8,3
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закладах освіти домінують заходи з про-
фесійного інформування, професійної агі-
тації старшокласників, тоді як індивідуаль-
ні консультації, діагностика індивідуаль-
них психофізіологічних особливостей, ін-
дивідуальні бесіди використовуються дуже 
рідко. Проте використовувані форми є па-
сивними, практично не проводяться про-
фесіографічні екскурсії, професіографічні 
дослідження. Не називають респонденти і 
уроки, де б вони отримували профінформа-
ційні знання.

На думку вчених, у світі й в Україні 
відбувається потужний розвиток інформа-
ційних технологій, які проникають в усі 
сфери діяльності людини. Революційні 
перетворення в технологіях збирання, по-
шуку, опрацювання, подання, зберігання, 
передавання, використання та захисту ін-
формації стали основою принципово но-

вого етапу формування змісту різних ви-
дів праці, її інформатизації та інтелектуа-
лізації, зумовили важливі зміни у всіх ви-
дах відносин у суспільстві [10]. Сучасну 
молодь не можливо уявити без інформа-
ційних цифрових пристроїв, які викорис-
товуються в різних видах діяльності ‒ на-
вчанні, спілкуванні, відпочинку, пошуку 
необхідної інформації тощо. Тож інформа-
ційно-комунікаційні технології мають ак-
тивно проникати в сферу професійної орі-
єнтації й професійної інформації. Свід-
ченням цього є результати відповідей рес-
пондентів щодо джерел інформації, якими 
вони користувалися для вибору професії і 
закладу освіти (табл.2). 

Як свідчить таблиця, всі категорії рес-
пондентів віддають перевагу офіційним 
сайтам закладів професійної освіти, де роз-
міщується вичерпна інформація про освіт-

Таблиця 2. 
Важливість джерел інформації для вступників (%)

Категорія 
респон-
дентів

Паперові 
рекламні 
матеріали 
закладів 
освіти

Офіційні 
сайти 
закладів 
освіти

Сайти про-
форієн-
таційного 
спряму-
вання

Паперові 
довідники 
для вступ-
ників

Електронні 
довідники 
для вступ-
ників

Випускники 
ЗЗСО

27,8 100 27,8 27,8 27,8

Випускники 
коледжів

55,6 61,1 44,4 38,9 22,2

Загальний 
показник

41,7 80,6 36,1 33,3 25,0

Мал. 1. Достатність інформації для обґрунтованого вибору професії вступниками.
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ні програми, умови вступу і навчання, 
можливості здобувачів освіти щодо про-
грам обміну студентів із закордонними 
партнерами, подвійні дипломи тощо. Дещо 
менший відсоток випускників коледжів, які 
віддають перевагу офіційним сайтам закла-
дів освіти, пояснюється зорієнтованістю 
частини випускників на продовження на-
вчання за фахом у закладах вищої освіти, з 
якими тісно співпрацює коледж в освітній, 
науковій і культурній сферах. Як правило, 
такі вступники більш мотивовані до актив-
ного оволодіння знаннями, набуття фахо-
вих компетентностей.

Незважаючи на певні проблеми з орга-
нізацією профорієнтаційної роботи в за-
кладах освіти, 33,3% опитаних відповіли, 
що їм було достатньо інформації для при-
йняття усвідомленого рішення про вибір 
професії та місця навчання (мал.1). 

Аналіз відповідей свідчить, що існує 
відмінність в достатності інформації між 
випускниками ЗЗСО і коледжів ‒ 27,8% і 
38,9% відповідно. Це пояснюється тим, що 
випускники коледжів здійснюють профе-
сійний вибір, як правило, другий раз і 
більш підготовлені, мають певний досвід 
набутий у процесі професійної підготовки. 
Тривожним фактом є майже третина випус-
кників ЗЗСО, які відповіли «Не знаю» 
(33,3%). Це свідчить про відсутність усві-
домленого професійного самовизначення, 
знань про те, що необхідно враховувати 
при виборі професії.

Проблема підготовки школярів до ви-
бору професії не обмежується лише робо-
тою в закладі загальної середньої освіти. 
Професійна інформація має розповсюджу-
ватися і на інші соціальні інститути ‒ 
сім’ю, громадськість, ЗМІ тощо. Аналізую-
чи відповіді випускників щодо основних 
факторів впливу на рішення про вибір 
професії і навчального закладу, помітним є 
домінування таких факторів як батьки, дру-
зі, улюблений предмет (табл.3).

Домінування батьків як вирішальний 
фактор у виборі професії має сталу тен-
денцію і підтверджується попередніми до-
слідженнями [3]. Тому необхідно спрямо-
вувати професійну інформацію не лише на 
здобувачів загальної середньої освіти, а й 
на батьків. 

Висновки. Проведене дослідження 
спонукає до таких висновків.

Система забезпечення здобувачів за-
гальної середньої освіти професійною ін-
формацією потребує вдосконалення, 
оскільки майже половина опитаних не во-
лодіє достатньою інформацією, необхід-
ною для прийняття рішення про вибір 
професії і навчального закладу.

Потребує посилення уваги до викорис-
тання можливостей інформаційно-комуніка-
ційних технологій у професійній інформації.

Необхідно вдосконалювати профінфор-
маційну роботу з батьками школярів, спря-
мовуючи її на забезпечення їх інформацією 
про правила вибору професії, потребу рин-
ку праці в кадрах, організацію консульта-
цій тощо.
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Педагогічна майстерність-домінанта розвитку обдарованої 
дитини

Воронецька Валентина Володимирівна,  
Свіржевський Микола Петрович 
м. Вінниця, Україна

Постановка проблеми. Гуманізація та 
демократизація педагогічної праці, спрямо-
ваність її на розвиток особистості дитини 
сприяють створенню мережі нетрадицій-
них типів шкіл, розробці альтернативних 
систем освіти, авторських методик навчан-
ня. Проблема виявлення і розвитку обдаро-
ваних дітей вимагають нині від учителя 
вміння працювати в творчому режимі, не-
стандартних напрямах, постійно удоскона-
лювати професійну майстерність, створю-
вати свою творчу лабораторію, опановува-
ти специфічними формами і методами ро-
боти з обдарованими дітьми у 
навчально-виховному процесі.

Глобальні соціально-економічні пере-
творення у нашому суспільстві виявили 
потребу в людях творчих, активних, неор-
динарно мислячих, які здатні нестандартно 
розв’язувати поставлені завдання та на 
основі критичного аналізу ситуації форму-
лювати нові перспективні задачі.

Мета статті. Представити педагогічний 
досвід закладу «Гуманітарна гімназія 
№1 ім. М.І. Пирогова» щодо роботи педа-
гогічного колективу з розвитку обдарованої 
дитини.

Отже, метою роботи гімназії № 1 є без-
посередня участь кожного учасника на-
вчального процесу в пошуку шляхів і засо-

бів розв›язання проблеми розвитку обдаро-
ваних школярів. У спільній роботі відсутні 
«актори» і «глядачі»; всі є учасниками 
творчого процесу. Підхід, за якого відбува-
ється постійна активна взаємодія всіх за-
лучених до навчання суб›єктів, не є зовсім 
новим у вітчизняній педагогіці.

Педагогічна система роботи гуманітар-
ної гімназії №1 зумовлює позитивну дина-
міку розвитку творчих здібностей дитини. 
Якісна відмінність педагогічної системи 
гімназії від традиційних в тому, що вона 
враховує, синхронізує й оптимізує шляхи 
індивідуального та універсального розви-
тку дитини на нейрофізіологічному, пси-
хічному, морально-вольовому, фізичному, 
соціальному рівнях. Це сприяє максималь-
но вмотивованому розвитку продуктивного 
мислення на кожному етапі творчих досяг-
нень обдарованої особистості.

У педагогічному доробку педагогічного 
колективу розв›язується актуальна пробле-
ма сучасної педагогіки – проблема педаго-
гічного моделювання розвитку обдарованої 
дитини. Задача моделювання процесу роз-
витку обдарованої дитини зводиться не 
тільки до планування стратегічних цілей та 
обрання відповідних тактичних ходів у 
процесі взаємодії дитини з педагогом, а і 
реалізації творчого потенціалу, інтелекту-
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ального ресурсу будь-кого з дітей у різно-
манітних потоках навчально-інформацій-
ного середовища. У зв’язку з цим розро-
блена модель розвитку обдарованої дитини 
(рис. 1).

Для реалізації розробленої моделі в 
гімназії проводиться експериментальна ро-
бота щодо розвитку обдарованої дитини. 
Метою експерименту є теоретичне обґрун-
тування, розроблення та експериментальна 
перевірка науково-методичного супроводу 
розвитку обдарованої дитини в навчально-
виховному процесі.

Ця мета конкретизована в кількох на-
прямах роботи педагогічного колективу, 
основними з яких є:

1) формування нового особистісно-роз-
вивального освітнього середовища для об-
дарованого школяра;

2) реалізація інтегрованого особистіс-
но-діяльнісного змісту процесу розвитку 
обдарованої дитини в гімназії №1;

3) підтримка інноваційної діяльності 
педагогів та дослідження впливу рівня пе-
дагогічної майстерності на розвиток обда-
рованої дитини.

В експериментальній роботі застосова-
но системний підхід. Планування навчаль-
но-виховного процесу з розвитку обдарова-
ної дитини в експерименті виступає як по-
передньо розрахована система дій, що пе-
редбачає розподіл у часі та термін 
реалізації. Створена оптимальна система 
корекційних заходів, в якій методи і органі-
зація чітко підпорядковані логіці розвитку 
обдарованої дитини.

Модель розвитку обдарованої дитини, 
на основі якої ґрунтується робота з обдаро-
ваними дітьми в гімназії, має дві важливі 
складові: 1) шкільне освітньо – інформа-
ційне середовище; 2) компетентний вчи-
тель. Саме ці складові здійснюють визна-
чальний вплив на розвиток обдарованої 
дитини.

1. Гімназійне інформаційно – освітнє 
середовище складається з поля діяльності 
психолога та соціального педагога, поза-
класної і виховної роботи, навчальної ді-
яльності, роботи з батьками, міжнародної 
співпраці, волонтерської діяльності, дво-
мовності (білінгвізму), здоров’я збе-
рігаючого середовища, глобальної мережі.

Психолог та соціальний педагог здій-
снюють психолого-педагогічний супровід 
обдарованої дитини, діагностують вид об-
дарованості: виявляють і характеризують 
дітей різного рівня інтелекту – від компе-
тентних, діяльних, ерудованих, унікальних, 
інтелектуальних до талановитих та креа-
тивних, обдарованих дітей. У навчальній, 
позакласній та виховній роботі проявля-
ються здібності та обдарування, які розви-
вають батьки, класний керівник, вчителі, 
психолог. На цьому етапі психолог і соці-
альний педагог здійснюють психолого-кон-
сультативний зв’язок із батьками через по-
ради, як сприяти розвитку та підтримувати 
обдаровану дитину.

Учень має прагнення дізнатись більше з 
теми, яка цікавить, тому активно шукає до-
даткові джерела інформації у глобальній 
мережі. Творчі доробки дітей активно реа-
лізуються в освітній мережі гімназії. Дина-
мічний процес взаємодії дітей в освітній 
мережі є чинником формування устремлінь 
дитини, адже детермінує внутрішню свобо-
ду, свободу вибору серед альтернатив.

Розвиваючи обдаровану дитину, педаго-
гічний колектив закладу намагається не 
нашкодити, тому важливим компонентом є 
здоров’язберігаюче середовище. 
Здоров’язберігаючий супровід здійснюють 
шкільний лікар, психолог, в їх патронаті – 
організація дозвілля і здорового способу 
життя.

Специфіка гімназії – двомовність (бі-
лінгвізм) – ще одна складова освітньо-ін-
формаційного середовища. Школярі вивча-
ють другу іноземну мову (англійську чи 
німецьку за вибором). Для досвідчених 
вчителів гімназії творче навчання прово-
диться у порівнянні, з акцентом на поді-
бностях або відмінностях обох мов.

Результативним є і волонтерський рух 
та міжнародна співпраця, які дають ефект 
занурення у мовне середовище через без-
посереднє спілкування з носіями мов.

2. Компетентний вчитель. Не менш 
важливим фактором розвитку обдарованої 
дитини є компетентний учитель, сформува-
ти якого – основне завдання методичної 
роботи закладу. Воно реалізується через 
курсову підготовку в інституті післяди-
пломної освіти, самоосвіту вчителя, а та-
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кож через цілеспрямовану методичну робо-
ту в гімназії № 1: конференції, семінари, 
круглі столи, презентації досвіду,творчі 
проекти, школу молодого учителя, май-
стер-класи, школу педагогічної майстер-
ності (рис. 1).

Планування роботи з обдарованими 
учнями. Заслуговує на увагу методичний 
доробок гімназії № 1- «Програма роботи з 
обдарованими учнями» на 2013-2017 роки 
комунального закладу «Гуманітарна гімна-
зія №1 ім. М.І. Пирогова Вінницької місь-
кої ради», що затверджена на загальній 
конференції (протокол від 16.10.2013 року 
№ 3) та ухвалена на педагогічній раді (про-
токол від 30.01.2014 року, № 1). У Програмі 
чітко вибудована цілісна система роботи 
колективу гімназії з виявлення, розвитку, 
підтримки та стимулювання обдарованих 
дітей. Метою Програми є формування 
творчої, різнобічно розвиненої особистос-
ті. Ця програма створена на основі креа-
тивного підходу і з точки зору професійної 
етики відбиває толерантну взаємодію між 
усіма учасниками освітнього процесу. Про-
грама роботи з обдарованою молоддю 
успішно реалізується у тісній співпраці 
педагогічного колективу закладу, батьків та 
великої мережі позашкільних установ м. 
Вінниці.

У програмі визначаються основні за-
ходи: 1. Система пошуку обдарованих ді-
тей. 2. Навчання, виховання та розвиток 
обдарованих дітей. 3. Науково-методичне 
забезпечення програми. 4. Організація 
соці ально-психологічного забезпечення 
програми. 5. Фінансування програми. 
Стимулювання творчої діяльності учнів.

Розроблена цілісна система роботи ко-
лективу закладу щодо реалізації завдань, 
окреслених у Програмі, що реалізується 
цілеспрямовано та поетапно:І етап – вияв-
лення обдарованих дітей, визначення типу 
обдарованості; ІІ етап – розвиток та під-
тримка творчо обдарованої дитини; ІІІ 
етап – стимулювання творчої діяльності 
учнів. Основними завданнями роботи з об-
дарованими учнями в гімназії є: забезпе-
чення комплексного підходу до роботи з 
обдарованою дитиною, удосконалення вза-
ємодії суб›єктів системи і оптимізація про-
цесу управління нею.

Для регулювання роботи з обдаровани-
ми дітьми у гімназії в 2012 році організова-
ний Координаційний центр(КЦ). До складу 
КЦ входять методисти міського методично-
го центру, які опікуються роботою з обда-
рованою молоддю, заступники директора з 
навчально-виховної роботи, голови 
методоб’єднань, психолог, соціальний пе-
дагог. До функціональних обов’язків чле-
нів КЦ входить організація роботи по ви-
явленню і розвитку обдарованої молоді.

Виявлення обдарованої молоді та ство-
рення умов для її розвитку. Гуманітарна 
гімназія №1 володіє різноманітними фор-
мами, методами і засобами пошуку, на-
вчання та виховання обдарованих дітей. 
Діяльність з цього напряму відзначається 
системністю, відповідає структурі закладу, 
особливостям і потребам учнів. Система 
роботи з обдарованими дітьми проводиться 
поетапно:

І етап – виявлення обдарованих дітей, 
діагностування виду обдарованості (прак-
тичний психолог, класний керівник, вчи-
тель, батьки);

ІІ етап – розвиток творчих здібностей: 
навчально-виховна робота, психологічний 
супровід, робота з батьками, соціальна 
адаптація(вчитель, психолог, класний ке-
рівник, батьки);

ІІІ етап – стимулювання творчої діяль-
ності (адміністрація гімназії, рада закладу, 
піклувальна рада, меценати, спонсори, гро-
мадські організації, міська влада).

Над виявленням обдарованості актив-
но працюють практичний психолог та со-
ціальний педагог. При створенні банків 
обдарованих і здібних учнів враховуються 
як дані психодіагностики, так і результа-
тивність участі в інтелектуальних змаган-
нях, а також спостереження вчителів. Ве-
дуться моніторинги особистого розвитку 
обдарованих дітей. У тісному контакті з 
психологами працюють вчителі – настав-
ники, які залучають здібних дітей до сис-
тематичної роботи, використовуючи різ-
номанітні форми.

Шкільний кабінет практичної психо-
логії та соціального педагога організовує 
роботу, що спрямована на пошук талано-
витих учнів у відповідності до типів об-
дарованості.



30 Monografia pokonferencyjna

Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka   # 51  (01/2020)
Таким чином, варто відзначити високий 

рівень показників прояву гнучкості та ори-
гінальності мислення, схильності до глиби-
ни та розробленості творчих ідей, наочно-
образного мислення п’ятикласників, їхніх 
комунікативних та організаторських зді-
бностей.

Кадрова політика гімназії. Розвивати 
таланти дітей можуть лише талановиті ви-
кладачі. Реалізація цього завдання більшою 
мірою залежить від педагогічних кадрів, 
їхньої майстерності та професіоналізму. До 
стратегічних умов, покликаних забезпечи-
ти успішну реалізацію основних положень 
системи, належить підбір науково-педаго-
гічного складу гімназії, стимулювання про-
фесійного росту кожного педагога, зокрема 
його інноваційної діяльності,а також ство-
рення власних програм, посібників та ди-
дактичних матеріалів.

До викладацької роботи залучаються фа-
хівці, які відповідають професійним, педа-
гогічним і моральним вимогам: вільно воло-
діють знаннями і вміннями з навчальної 
дисципліни, є людьми творчими, ініціатив-
ними та гуманними. Налагоджується співп-
раця з провідними спеціалістами ВНЗ, що 
забезпечує тісний зв’язок із вищою школою, 
наступність знань, виявлення і добір обда-
рованих дітей на ранній стадії.

Методична робота. Методична робота 
гімназії сфокусована на розвитку акмеоло-
гічної моделі педагога. Основні складові 
моделі: методична робота, курси підвищен-
ня кваліфікації, самоосвіта вчителя, робота 
вчителя в глобальній мережі. Робота органі-
зована в таких напрямках: міські заходи 
(школа передового педагогічного досвіду, 
консалтингові центри, постійно діючі семі-
нари, майстер–класи, творчі групи), шкільні 
заходи (шкільне методичне об’єднання, ди-
намічні групи, школа молодого учителя, 
психолого-педагогічний практикум, семіна-
ри, майстер-класи). В результаті комплек-
сної дії всіх складових отримуємо учителя-
майстра, який характеризується професій-
ною, особистою та духовною зрілістю.

В гімназії організована творча лабора-
торія з впровадження в освітній процес 
інноваційної методики ейдетики, ТРВЗ- 
педагогіки, методики розвивального на-
вчання.

Успішно діє «Школа розвитку педмай-
стерності», де вивчається передовий педа-
гогічний досвід 11 вчителів. Особлива ува-
га в гімназії приділяється роботі з педка-
драми щодо їх підготовки до роботи з об-
дарованими учнями: створено каталоги 
методичної літератури з проблем роботи з 
обдарованими учнями (у картотеці ШМЦ), 
банки даних вчителів – предметників у 
кожному методичному об’єднанню окремо, 
куди заносяться всі досягнення вчителів, 
ведеться моніторинг їхньої педагогічної ді-
яльності тощо (охоплено 100% вчителів).

«За межами рідної школи». У рамках 
експерименту гімназія здійснює обмін ви-
кладачами з інших закладів міста, області. 
Протягом тижня група визначених учите-
лів гімназії працює у закладах міста, ви-
вчаючи досвід роботи, переймає цікаві ори-
гінальні ідеї, розглядаються можливості 
співпраці. Гімназія відкриває гостинно 
двері для учителів міста, які приходять по 
обміну і на цілий тиждень стають членами 
гімназійного колективу педагогів. Для них 
проводять презентації досвіду, майстер-
класи, екскурсії у музеях гімназії. Учасни-
ки експерименту-обміну по завершенню 
тижня за межами рідної школи пишуть звіт 
про отримані враження, систему роботи 
закладу-господаря, його переваги і можли-
ві недоліки.

Популяризація ідей та досвіду педаго-
гічної майстерності у наукових та методич-
них виданнях. В процесі аналізу матеріалів 
2000-х років виявлено, що 17 вчителів гім-
назії (19,7%) мають авторські публікації у 
загальній кількості 48 робіт. Опубліковано: 
статті з досвіду роботи – 31(46%), збірники 
методичних рекомендацій – 11 (14%), ав-
торські навчальні програми – 4 (5%),науко-
ві тези – 3 (4%), дисертація на здобуття 
наукового ступеня кандидат педагогічних 
наук – 1 (1,4%) – директор гімназії. Робота 
учителя математики Дзюби А.Г. «Форму-
вання творчої особистості в гуманітарної 
гімназії на уроках математики» на міжна-
родній виставці «Сучасні заклади освіти» у 
2013 році була нагороджена Срібною ме-
даллю. Створена методична розробка 
«Формування навичок читання, пізнаваль-
них інтересів та творчої уяви молодших 
школярів на уроках читання», яка стала 
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переможцем міського конкурсу «Ярмарок 
фахових сподівань» у 2010році. Порівняль-
ний аналіз виявив позитивну динаміку на-
уково-методичної творчості вчителів.

У 2009 році за ініціативи творчої групи 
вчителів іноземних мов було створено газе-
ту – методичний вісник «VerbaMagistrі». З 
2002 року у закладі видається газета учнів-
ського врядування «Шкільний БУМ». Газе-
та створюється самими учнями закладу і є 
справжньою трибуною дитячих ініціатив, 
думок, ідей. У 2008 році на ХІ Всеукраїн-
ському конкурсі шкільних газет у Микола-
єві газета «Шкільний БУМ» стала пере-
можцем у номінації «Краща шкільна елек-
тронна газета України», у 2010 році – пере-
можцем у номінації «Краща стаття на тему 
євроінтеграції», а у 2011 році – лауреатом 
Всенаціонального конкурсу. Профспілкова 
організація закладу визнана найкращою.

Робота в мережі Інтернет. Досвід з органі-
зації роботи з обдарованими учнями, розпо-
всюджується через сайт гімназії, департа-
мент освіти. Був організований спеціальний 
випуск для учасників серпневої педагогічної 
конференції «Якісна освіта як пріоритетний 
напрям результативного розвитку галузі в 
умовах єдиного освітнього простору».

Сторінка «Обдарована молодь» створе-
на на сайті гуманітарної гімназії №1 і попо-
внюється систематично.

Сторінка «Обдарована молодь» склада-
ється із розділів: Нормативна база – розмі-
щені нормативно-правові документи, що 
регламентують роботу з обдарованою мо-
лоддю; Основні поняття, калейдоскоп тлу-
мачень, поради, коротко про різне – розділи 
науково-публіцистичного характеру, де 
розміщується інформація переважно для 
батьків; Турніри, конкурси, олімпіади – ви-
світлюються результати участі учнів у тур-
нірах, конкурсах, олімпіадах, розміщено 
графіки проведення заходів, питання турні-
рів, тексти контрольних робіт тощо. База 
даних обдарованої молоді гімназії – відо-
мості про учнів-переможців конкурсів, тур-
нірів, змагань та їхніх наставників. Сти-
пендії – розміщені нормативно-правові до-
кументи, що регламентують призначення 
стипендій міського голови, нагородження 
преміями «Шкільний олімп» і «Талант 
року»; Фотоальбом – «Гордість гімназії».

Поширення і використання кращого до-
свіду розвитку педагогічної майстерності і 
професійного саморозвитку вчителя. За-
клад є одним із базових у місті з питання 
роботи з обдарованою молоддю. Педагогіч-
ний досвід поширювався на конференціях і 
семінарах: у 2008 році на базі закладу був 
проведений міський семінар заступників 
директорів школи І ст. «Розвиток креатив-
ного мислення молодших школярів»; у 
квітні 2010 року на базі закладу проведено 
міський семінар заступників директорів 
школи ІІ-ІІ ст. «Система роботи з обдарова-
ними дітьми»; у жовтні 2010 року було 
проведено загальногімназійну конферен-
цію «Сім’я і гармонійний розвиток особис-
тості дитини»; у січні 2011 року пройшло 
заняття батьківського всеобучу на теми: 
«Здібності та їх розвиток у дітей молодшо-
го підліткового віку» -1-5 класи, «Вчителі 
та батьки – партнери у розвитку творчого 
потенціалу дитини» – 6-10 класи; у січні 
2011 року пройшли загальні батьківські 
збори по паралелях класів на тему «Роль 
сім’ї у формуванні творчої особисто»; у 
січні 2011 відбувся проблемно-тематичний 
семінар класних керівників на тему: «Роль 
класного керівника у розвитку творчих та 
інтелектуальних здібностей учнів, залучення 
дітей до різноманітної діяльності за інтер-
есами»; у січні 2011 року – педагогічна рада 
на тему «Педагогічне керівництво вихо-
ванням творчої компетентності учнів»; у 
2013 році на базі гімназії пройшов міський 
семінар заступників директорів на тему 
«Розвиток творчих здібностей учнів через 
упровадження інноваційних технологій у 
практику»; питання роботи закладу щодо 
розвитку творчих здібностей учнів розгля-
далось на загальній конференції у жовтні 
2013 року «Система роботи закладу з об-
дарованими дітьми» та на педагогічній раді 
у січні 2014 року.

Використання сучасних інноваційних 
педагогічних технологій у навчально-ви-
ховному процесі. Цьому сприяють і актив-
но допомагають потужні світові корпорації 
такі як Майкрсофт.

Представники корпорації Microsoft за-
цікавлені у просуванні власного продукту 
на ринку, але без тих, хто вміє користувати-
ся технологіями їм не обійтись. Тут інтер-
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еси збігаються і у цій співпраці великий 
взаємовигідний потенціал. Актуальність 
даної теми була висвітлена на педагогічній 
раді, січень 2014 р. «Інноваційні технології 
для сучасної школи».

У рамках педагогічної ради відбувся 
діалог з колективом, обговорення даної 
теми у формі «Відкритий мікрофон». Вчи-
телі гімназії у 2013 році зареєструвалися у 
мережі «Партнерство заради навчання» та 
подали матеріали на конкурс «Учитель-но-
ватор».

Електронна бібліотека. Бібліотека гім-
назії – невіддільна частина освітнього се-
редовища. До завершення 2014 року в гім-
назії має завершитись формування елек-
тронної бібліотеки. Вона розширить інфор-
маційний простір усіх учасників 
навчально-виховного процесу, дасть мож-
ливість кожному – учителям, учням, бать-
кам користуватися фондами бібліотек світу.

Гімназисти та педагоги застосовувати-
муть здобуті дані на практиці, одержать 
доступ до місцевих, регіональних, націо-
нальних і міжнародних джерел інформації.

2013-2014 рік Заклад нагороджено Зо-
лотою медаллю П’ятої Міжнародної ви-
ставки “Сучасні заклади освіти-2014» у 
номінації «Робота з обдарованими 
дітьми»(Київ, березень 2014року)

2014-2015 рік Заклад здобув Золоту ме-
даль на Шостій Міжнародній виставці «Ін-
новатика в сучасній освіті» у номінації 
«Хмарні технології в освіті – нові компе-
тенції у сфері ІКТ» (Київ,жовтень 
2014 року), Золоту медаль на Шостій  Між-
народній виставці «Сучасні заклади осві-
ти-2015» у номінації «Створення мережі 
євроклубів як механізм інтеграції до євро-
пейського освітнього простору» (Київ бе-
резень 2015 року).  У рамках реалізації об-
ласної програми проект «Застосування ін-
терактивних та інноваційних технологій 
для інтелектуального й компетентного за-
безпечення функціонування «Зеленої шко-
ли» виграв гарант на 10000 грн. 2015-
2016 рік. Заклад здобув Срібну медаль на 
Міжнародному форумі «Інноватика в су-
часній освіті» (номінація «Психологічна 
допомога постраждалим у АТО та їх 
сім’ям»), Золоту медаль на Міжнародній 
виставці «Сучасні заклади освіти-2016» 

(номінація «Міжнародна співпраця як 
невід’ємна складова інноваційного розви-
тку”). У рамках реалізації обласної програ-
ми проект «Застосування інтерактивних та 
інноваційних технологій для інтелектуаль-
ного й компетентного забезпечення функ-
ціонування «Бібліопровайдер» виграв га-
рант на 15000 грн. 2016-2017 рік. Заклад 
здобув Золоту медаль на Міжнародній ви-
ставці «Сучасні заклади освіти-2016», 
Срібну медаль на Міжнародній виставці 
«Інноватика в сучасній освіті-2016» та ви-
грав обласний грант для реалізації проекту 
«Кругозір». 15000 грн. «Пітчінг Вінниця 
2017»у Вінницькій міській раді вручили 
сертифікати авторам проектів-переможців 
конкурсу «Пітчінг Вінниця 2017». Проект 
Lad-Life «Кругозір» нашого закладу отри-
мав призовий бонус на обладнання кабіне-
ту 30 тисяч гривень. 2017-2018 рік Заклад 
здобув Срібну медаль на Міжнародній ви-
ставці «Інноватика в сучасній освіті – 
2017» номінація «Інклюзивна освіта». 
GLOBAL TEACHER PRIZE жовтень 2017 у 
м. Києві відбулась Загальнонаціональна 
премія для вчителів Нової української шко-
ли GLOBAL TEACHER PRIZE. Два педаго-
ги нашого закладу увійшли до ТОП-
50,брали участь у церемонії нагородження 
Переможця конкурсу. У 2018-2019 році на 
Міжнародній виставці “Інноватика в сучас-
ній освіті – 2018” заклад отримав золоту 
медаль у номінації «електронний ресурс». 
Перемога у міському конкурсі молодих 
учителів «Надія 2019»- І місце. Учитель 
французької мови гімназії на Всеукраїн-
ському конкурсі «Учитель року-2019» ви-
борола І місце у місті і області, брала 
участь у Всеукраїнському конкурсі у м. 
Тернопіль. За підсумками проведення місь-
кого конкурсу «Кращий навчально мето-
дичний посібник 2019»у рамках акції «Яр-
марок фахових сподівань» загальномісько-
го проекту «Ім’я в освіті міста» номінація 
«Педагогічний менеджмент» ІІ місце На-
вчально-методичний посібник «Діяльність 
керівника навчального закладу в сучасному 
освітньому просторі». Centropa Trans. 
History – міжнародний конкурс сценаріїв 
уроків про Голокост. Учитель історії закла-
ду отримав сертифікат та І-місце за сцена-
рій уроку на тему «Уроки Голокосту». Та-
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кож І-місце на міжнародному конкурсі 
отримав фільм «Заповіт праведників 
світу»(біографічний фільм про вінничанку 
в роки Другої світової): керівник проекту – 
Валентина Воронецька учитель історії та 
економіки, заступник директора гімназії 
№1.Заклад отримує визнання і на держав-
ному рівні. Національна академія педаго-
гічних наук України презентує книгу «На-
укові школи, авторські системи і концеп-
ції», сторінки якої присвячені нашій гімна-
зії як одному із кращих закладів України.

Анотація
На сучасному етапі розбудови освіти 

можна спостерігати підвищений інтерес 
до проблем обдарованості, її виявлення, 
навчання та розвитку обдарованих дітей, 
проблемам підготовки педагогів до роботи 
з ними.

Однак, аналіз професійної діяльності 
вчителів загальноосвітніх шкіл свідчить 
про те, що вони не завжди підготовлені до 
роботи з обдарованими дітьми. Це зна-
чною мірою зумовлено тим, що професій-
но-педагогічні знання, яких набувають вчи-
телі в закладах вищої освіти, не врахову-
ють проблему підготовки до роботи з об-
дарованими дітьми.

Відповідно актуалізується гуманітар-
на корекція сфери освіти, переглядаються 
її концептуальні та методологічні засади, 
уможливлюється її реформування і дотич-
ні до нього зміни у вихованні особистості в 
напрямі орієнтування на її різносторонній 
потенціал, розвиток обдарованості й та-
ланту. У статті описується специфіка 
роботи гуманітарної гімназії №1 з розви-
тку обдарованої дитини.

Аннотация
На современном этапе развития обра-

зования можно наблюдать повышенный 
интерес к проблемам одаренности, ее 
выявления, обучения и развития одаренных 
детей, проблемам подготовки педагогов к 
работе с ними.

Однако, анализ профессиональной дея-
тельности учителей общеобразовательных 

школ свидетельствует о том, что они не 
всегда подготовлены к работе с 
одаренными детьми. Это в значительной 
степени обусловлено тем, что профессио-
нально – педагогические знания, которые 
приобретают учителя в учреждениях 
высшего образования, не учитывают про-
блему подготовки к работе с одаренными 
детьми.

Согласно этому актуализируется гума-
нитарная коррекция сферы образования, 
пересматриваются ее концептуальные и 
методологические основы, становится 
возможным ее реформирование и 
касательные к нему изменения в воспита-
нии личности в направлении ориентирова-
ния на ее разносторонний потенциал, раз-
витие одаренности и таланта. В статье 
описывается специфика работы гумани-
тарной гимназии № 1 по развитию одарен-
ного ребенка.

Annotation
The problems of prodigies, their 

recognition, education and development, as 
well as preparing teachers to the challenges of 
working with them, have gained a lot of 
attention at the current stage of developing 
educational system.

However, having taken the analysis of 
secondary teachers’ professional activity into 
consideration, it is possible to claim that they 
are not always well-prepared. This can be 
explained by the fact that professional and 
pedagogical knowledge, obtained by the 
teachers in the higher education 
establishments, does not include the issues of 
prodigy children.

Therefore, humanitarian correction of the 
educational sphere has become actual these 
days. Other changes that are to take place 
concern its conceptual and methodological 
grounding, which makes possible the reforms 
and adjacent changes regarding upbringing of 
the well-rounded personality, developing their 
gifts and talents. The article describes the 
peculiarities of the work of the humanitarian 
gymnasium #1 developing gifted children.
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Двадцать первый век характеризуется 
огромным объемом информации и компью-
теризаций всех сфер жизни человека. В 
связи с этим, в современную систему об-
разования были введены новшества, свя-
занные с компьютеризацией уроков. Ис-
пользование презентаций, видео-роликов и 
электронного наглядного материала позво-
ляет учителям не только сделать учебный 
процесс интереснее, но и повысить уро-
вень знаний учащихся, давая с помощью 
этих средств учащимся большее количе-
ство материала. Также, известно, что у 
учащихся младших классов преобладает 
наглядно-образное мышление. В данной 

ситуации цифровые наглядные материалы 
способствуют лучшему усвоению учащи-
мися информации, предлагаемой учителем.

Использование ИКТ на различных уро-
ках в начальной школе позволяет:

– развивать умение учащихся ориенти-
роваться в информационных потоках окру-
жающего мира;

– овладевать практическими способами 
работы с информацией;

– развивать умения, позволяющие об-
мениваться информацией с помощью со-
временных технических средств;

– активизировать познавательную дея-
тельность учащихся;

ИКТ на уроках в начальной школе
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– проводить уроки на высоком эстети-

ческом уровне; индивидуально подойти к 
ученику, применяя разноуровневые зада-
ния [1].

Используя в процессе обучения проек-
тор и компьютер, учитель имеет возмож-
ность выводить а экран различные задания. 
Например, на практике показать геометри-
ческий материал на уроках математики 
(сравнение размеров фигур с помощью на-
ложения их друг на друга).

Работа с презентациями также позволя-
ет учителям начальных классов сэконо-
мить время на уроке.

ИКТ могут использоваться на различ-
ных этапах урока.

Например, на этапе актуализации зна-
ний учитель может предложить задания на 
экране. После выполнения учениками этих 
заданий в тетради, они могу проверить 
свои работы самостоятельно или друг у 
друга с помощью правильных ответов, ко-
торые появляются на экране. В этот период 
развиваются регулятивные УУД.

На этапе ознакомления учащихся с но-
вым материалом, можно использовать ви-
део-уроки, представленные в форме муль-
тфильмов. Это позволит сконцентрировать 
внимание учащихся на изучаемом материа-
ле и разнообразить уроки. Очень активно 
учителя используют видео-уроки на таких 
предметах как окружающий мир и литера-
турное чтение. Знакомство с биографиями 
писателей, протекает очень скучно, если 
работать с этим материалом на основе тек-
ста, данного в учебнике. Видео-уроки по-
зволяют перенестись в родные города авто-
ров, увидеть их фотографии в разные пери-
оды жизни, познакомиться с семьями, по-
чувствовать обстановку их домов и рабочих 
кабинетов.

Одной из самых сложных для усвоения 
тем на уроках окружающего мира – анато-
мия человека. В УМК «Начальная школа 
21 века» эти темы представлены в учебни-

ке очень кратко, практически без иллю-
страций. Видео-ролики позволяют нагляд-
но показать учащимся строение организма 
человека, сопровождающиеся комментари-
ями автора видео. Основная сложность за-
ключается в том, чтобы выбрать правиль-
ный материал, которого в последнее время 
в интернете представлено очень много.

Можно использовать техническое со-
провождение, проводя с учащимися физ-
минутки. Это делает их подвижнее, дина-
мичнее. Возможно использование не толь-
ко видео, но и аудио материала.

Используя ИКТ технологии на различ-
ных уроках важно выдерживать время ис-
пользования, которые прописаны в Сан-
Пинах.

Использовать ИКТ технологии могут не 
только учителя, но и учащиеся. Ребенок, с 
помощью презентаций, видео может со-
ставлять различные проекты, выступать с 
ними перед классов. Это позволит ребенку 
не только развивать коммуникативные 
УУД, но и учиться работать с информацией 
и компьютером, что безусловно будет нуж-
но учащемуся на дальнейших этапах обу-
чения.

Использование ИКТ на уроках может 
также привести к некоторым последстви-
ям, которые отрицательно влияет на разви-
тие личности ребенка.

– нарушение зрения;
– проблемы осанки и опорно-двига-

тельного аппарата;
– компьютерная радиация;
– компьютерная зависимость [2].
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Conceptual component of the formation of professional 
thinking of future teachers of physical education
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Disciplines Melitopol State Pedagogical University named after Bogdan Khmelnitsky

The basis of the technology for the for-
mation of professional thinking of future 
teachers of physical education is the concept 
of the structural and functional relationship 
of all components of the educational pro-
cess. At the same time, it is customary to 
proceed from the fact that it should ensure 
the formation of the following components 
of professional thinking: knowledge systems, 
methods of their improvement, methods of 
pedagogical thinking, including a number of 
hierarchically organized levels: the level of 
general ideas, the level of constructive and 
methodical schemes, the level of technical 
receptions; systems of strategic intellectual 
skills that regulate the thinking process of a 
future physical education teacher and are ac-
tivated in the process of developing and mak-
ing appropriate decisions in pedagogical ac-
tivity [1, p.59].

Based on the results of the analysis of 
scientific, pedagogical and psychological 
sources [1-4], it became possible to highlight 
the structural components that contribute to 
the process of forming professional thinking 
of future physical education teachers: concep-
tual component, target component, substantial 
component, operational-active component, 
control and evaluation component.

We describe in more detail the conceptu-
al component of the proposed technology. 
Conceptual component – includes a social or-
der, purpose, objectives, principles and peda-
gogical approaches of the process of forming 
professional thinking. During the design of the 
goals and objectives of the process of forming 
professional thinking of future teachers of 
physical education, it is necessary to highlight 
the relevant principles and approaches of 
teacher training, namely:

– the principle of integrity – based on the 
harmonious interaction of all components, 
which is achieved due to the presence of effec-
tive feedback between the expectation and the 
result of students’ learning activities;

– principle of adequacy of purpose and con-
tent – involves the use of information that meets 
the requirements of the disclosure of specific 
educational topics to optimize and improve the 
level of the learning process and the assimilation 
of educational - material in general;

– principle of professional orientation – 
designed to provide a deep relationship be-
tween the fundamental and professional com-
ponents of the training of the future teacher of 
physical education.

Its implementation is associated with the 
formation of a stable motivational sphere as 

Key words: conceptual component, professional thinking, future teachers of 
physical education, pedagogical approaches, pedagogical component.
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the basis of the personality’s professional ori-
entation;

– principle of differentiation – means the 
separation in the educational work of the 
teacher of the levels of physical, mental, so-
cial, spiritual, intellectual development of pu-
pils, stimulation of activity, taking into ac-
count the individual characteristics of the 
person;

– principle of professionalization – in-
volves the ability of a future physical educa-
tion teacher to give a professional assessment 
of their professional activities and the activi-
ties of students.

The next component of the conceptual 
component was allocated pedagogical ap-
proaches to the process of formation of pro-
fessional thinking of physical education teach-
ers. They included:

– personal-active approach – involves the 
study of the characteristics of the professional 
activity of a teacher of physical education, the 
identification of the basic characteristics of 
professional thinking, ensuring the successful 
solution of professional problems, allowing to 
determine the mechanisms of regulation and 
management of pedagogical activity;

– a systematic approach – applied to the 
analysis of pedagogical objects that have 
many interconnected elements, united by a 
commonality of functions and goals, the unity 
of management and functioning, which is in-
herent in pedagogical systems;-

– technological approach – allows the 
teacher to actualize the mastery of certain 
techniques, procedures, operations, which are 
the search for means of purposefully forming 
their professional qualities that ensure the ef-
fectiveness of professional activity;

– task approach – involves the introduc-
tion into the content of educational informa-
tion of such tasks that activate the students 
’mental processes, strengthen their ability to 
operate with theoretical knowledge in prac-
tical situations, use them to solve educa-
tional problems, comprehend and see their 
perspective for successful professional ac-
tivity;

–  creative approach – allows you to move 
away from template thinking, to bring and 
adapt the educational process to specific 
learning conditions.
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The article deals with the issues of teacher 
training at the beginning of the 20th century in 
Ukraine, as well as the problem of the study of 
the genesis of the idea of   the training of teach-
ers of philology in the history of domestic 
pedagogical thought, which allows us to char-
acterize the deep national traditions and pro-
gressive trends in the national system of peda-
gogical education. It is indicated that the his-
torical approach will also help to overcome 
the contradictions of the existing level of 
practical teacher-teacher training and new 
growing requirements for its organization and 
methodology. A thorough study of historical 
and pedagogical sources shows that the issues 
of philological education in general, and in 
particular – the training of teachers of philol-
ogy, in fact, have been solved since the times 
of the functioning of ancient schools in the 
times of Kievan Rus. As you know, the first 
schools in Kievan Rus, which arose in the XI 
century, had a humanitarian orientation.

The development of a democratic Ukraini-
an state, socio-economic and cultural transfor-
mations of society lead to the renewal of gen-
eral educational processes, the formation of 

new concepts of personality development, and 
actualization of the problems of pedagogical 
science. A special place among the scientific 
and pedagogical issues are the issues of prepar-
ing a new generation of scientists who can 
positively influence the development of soci-
ety, contribute to the preservation of national 
culture. In particular, attention is paid to voca-
tional and pedagogical training of competent 
and fully-developed specialists, the level of 
education of which must ensure the socio-ped-
agogical needs of society in the implementation 
of the «National Doctrine of the Development 
of Education in Ukraine in the XXI Century.»

The conducted research showed that the 
definition in the theoretical section of the 
trends in the development of philological edu-
cation and the above stages characterized by 
the peculiarities of the organization of training 
of teachers of philology in higher educational 
institutions of Ukraine in the first half of the 
twentieth century. There was also a clear trace 
of changes in the practice of content provision 
of relevant vocational education.

It should be noted that based on a broad 
source basis, the training of teaching staff is 
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considered as an integrated system of forma-
tion of general-pedagogical and special 
knowledge, skills and skills, which is based on 
the general principles of didactics, at the same 
time, is reflected in the results of studying and 
taking into account the particularities of this 
particular system.

Most researchers (D. Vodzinsky, A. Gri-
mot, I. Kobylyatsky, L. Kondrashev, T. 
Kurylenko, N. Polovnikov, N. Khmel, etc.), in 
addition to general-pedagogical, general-cul-
tural preparation, in the system of vocational-
pedagogical training include and methodical 
training. In the studies of these scientists, the 
vocational and pedagogical training of teach-
ers refers to the internal unity of the three 
main cycles of teaching disciplines on the ba-
sis of general professional purpose. This unity 
is conditioned by the nature of the teacher’s 
profession, covering the following main com-
ponents: teacher’s professional and cultural 
conviction; love for children and psychologi-
cal and pedagogical knowledge of the child; 
knowledge of science, on which the educa-
tional subject and methods of teaching for this 
science are constructed.

Particular importance in the training of 
teaching staff in modern conditions acquires a 
combination of fundamental education and a 
deep assimilation of scientific foundations of 
professional activity with the practical mas-
tery of the basis of professional activities, the 
formation of skills and abilities. O. Abdullina 
noted that the high professionalism of the 
teacher in the chosen field, in combination 
with his active participation in various fields 
of spiritual and social life, on the one hand, 
promotes the comprehensive development of 
the specialist, and on the other – contributes to 
the increase of efficiency and quality of work 
in the chosen specialty [ 1].

This, in turn, allows us to confirm the 
conclusion of N. Demianenko about the es-
sence of general pedagogical teacher training 
as a unity of pedagogical theory and school 
practice. It manifests itself in the fact that on 
the one hand, pedagogical theory is a means 
of knowledge, explanation and prediction of 
practice, on the other – an instrument for 
improving school practice, the basis of analy-
sis and a criterion for assessing its effective-
ness [2].

The purpose of the article is to uncover a 
holistic system of students’ preparation for 
pedagogical activity.

Under the holistic system of readiness of 
students for pedagogical activity, we under-
stand such training, in which its cultural-edu-
cational, psychological and pedagogical and 
special components are closely linked. It 
manifests itself in the following components of 
the investigated process: a) various types of 
activities, where integrated pedagogical and 
special components are integrated; b) the con-
tent, where psychological and pedagogical, 
methodological and special knowledge, skills 
and abilities are presented in the relationship; c) 
methodical equipment, which provides the ac-
quisition of general-methodical knowledge, 
skills and arming with special techniques, de-
signed to prepare the future teacher for con-
ducting various extra-curricular forms of work; 
d) the practical equipment of a teacher who can 
apply the acquired knowledge and skills not 
only in lessons, but also in various types of 
educational and educational activities [3].

By examining the practical training in the 
system of vocational and pedagogical teacher 
training in higher pedagogical educational in-
stitutions of Ukraine, we first consider its 
content, which is revealed through curricula 
and programs, through the formation of the 
foundations of pedagogical skills, the achieve-
ment of the unity of theoretical and practical 
training by the pedagogy and professionaliza-
tion of pedagogical educational process.

Adhering to the general view of the above-
mentioned researchers, we focus on the gener-
alization of the peculiarities of the practice of 
content-based training of teachers-philologists 
in the first half of the twentieth century. ac-
cording to selected and theoretically grounded 
stages.

Thus, during the analysis of a broad source 
base, it became clear that in the first stage (the 
first decades of the twentieth century – 1919), 
the content of the training of teachers of phi-
lology had an academic orientation.

The Nizhyn Institute of History and Phi-
lology gave a pedagogical education like a 
classical one. He trained teachers of male 
gymnasia on history, literature, Russian, 
Greek and Latin. In the curriculum of the clas-
sical gymnasiums, these disciplines constitut-
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ed an overwhelming majority. The orientation 
towards the classical education of teachers 
also set requirements for the educational qual-
ification of the students of the institute. The 
main contingent of these was formed by per-
sons who completed a course of study in high 
schools or religious seminaries. The organiza-
tion of pedagogical training at the institute 
was like a university. Students obtained pro-
fessional pedagogical knowledge from a small 
volume of lectures in pedagogy and history of 
pedagogy, a cycle of lectures on specific 
methods. Pedagogical practice took place on 
the IV course. It included observation of 
teachers’ lessons at the Institute’s gymnasium, 
conducting student test lessons and their anal-
ysis, pedagogical observations and weekly 
conferences of students and teachers of the 
gymnasium, which addressed educational and 
methodological aids, and discussed various 
pedagogical and methodological problems.

In 1905-1907, the Ukrainian system of 
introducing a substantive system of training 
for the replacement of the course, which was 
extended during the nineteenth century, was 
introduced at Ukrainian universities. The sub-
ject system of the curriculum envisaged a 
combination of disciplines of all cycles around 
the most important, which determined the 
specialization of the student. Students inde-
pendently defined the range of educational 
disciplines and ways of individual mastering 
them [3]. Thus, the content of the training of 
teachers-philologists was implemented a per-
sonal approach. The main purpose of profes-
sional education was determined by the self-
development of the student’s personality, the 
formation of his creative activity. However, 
the subject system was oriented only to a 
strong student and a talented teacher. The 
massive training as a result of the introduction 
of the subject systems has deteriorated signifi-
cantly, losing its academic character. In the 
content of pedagogical training, division was 
made on propaedeutic and special cycles of 
disciplines. The subject system of education 
implemented the humanistic principles of 
learning, enabling students to independently 
formulate individual plans, collaborate with 
teachers in research.

An analysis of the plan for the preparation 
of secondary school teachers, developed at the 

time of the existence of the UNR, showed that 
the pedagogical institute was to be opened in 
each province, where schools in ІІ and ІІІ de-
grees are located in 3 or 4 cities. Teachers at 
the pedagogical institute were supposed to 
work only by teachers of gymnasiums, pro-
vided that they were teachers of methods of 
professional subjects, as well as instructors in 
conducting lectures [4]. As can be seen from 
the document, the practical training of the fu-
ture teacher was given an exceptional signifi-
cance. Moreover, in the first year of study, 
students had to get acquainted with all the 
textbooks of a professional subject and 
planned to attend practical lectures in an ex-
emplary secondary school. The institute sys-
tematically held conferences where students 
discussed lessons learned teachers, reported 
on their observations and made conclusions. 
At the second year of studying at the institute, 
students (training lasted two academic years) 
under the supervision of managers themselves 
gave trial lessons [5]. In some teacher-training 
seminaries, which trained teachers for elemen-
tary schools in the territory of the UNR, there 
were two-grade elementary schools where 
seminarists were undergoing pedagogical 
practice. If it was a church-teacher’s school, 
church parish schools were opened for practi-
cal training of students in grades 2 and 3 [6].

An analysis of archival documents and 
other historical sources suggests that there 
were no teaching institutes at that time in 
Ukraine for the joint curriculum. The content 
of practical vocational and pedagogical train-
ing was developed independently by each in-
stitute. Members of the Commission for the 
reform of teacher institutes, seminaries and 
pedagogical courses pointed out that the 
teaching methods in the pedagogical high 
school should have been consistent with the 
common principles. Along with theoretical 
studies in the labs were conducted practical 
work of a scientific and exclusively pedagogi-
cal nature [7].

Future teachers-philologists have gained a 
solid scientific education at higher female 
courses as university-type institutions (since 
1910), which were provided by highly skilled 
teachers who have used a variety of forms of 
work. The study found that the psychological 
and pedagogical preparation was weaker. Stu-
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dents mastered small-scale courses in peda-
gogy, history of pedagogical trends, psychol-
ogy. Methodological training and pedagogical 
practice at the required level were not orga-
nized.

In the course of a scientific search, it was 
established that in 1910-1913, there were 
pedagogical courses in the Kyiv educational 
district with three departments: Russian lan-
guage and literature, mathematics and phys-
ics. The curriculum was supposed daily: in the 
morning – practice in secondary schools in 
Kyiv, in the evening – lecture classes. The 
courses were attended by university students, 
teachers of secondary schools [8].

Departments of the Russian language and 
the ancient languages   were also open on the 
pedagogical colleges in Odessa.

During the analysis of the normative docu-
ments it was clarified that the Narcomoss of 
the Ukrainian SSR approved the curriculum of 
pedagogical training at the courses consisting 
of disciplines of the philological direction: 
Ukrainian language, Ukrainian literature, 
world literature, history of culture, general 
study of the world. The pedagogical cycle 
formed: psychology, history of education and 
education, pedology, pedagogy, school hy-
giene, methods of extracurricular education, 
methods of social welfare. The third group 
consisted of general education disciplines: al-
gebra, geometry, physics, chemistry, geology, 
soil science, botany, zoology, natural resourc-
es of Ukraine, art, music, singing, manual la-
bor.

Pedagogical courses had their basic (ex-
emplary) schools, in which students passed 
pedagogical practice.

As noted above, INOs were widely pro-
filed by higher pedagogical educational insti-
tutions. In their programs were the subjects: 
history of class struggle, political economy, 
history and geography of Ukraine, Ukrainian 
language and literature. The cycle of peda-
gogical disciplines was widespread. At the 
core of the curriculum, virtually the absolute 
majority of the time was devoted to the mas-
tering of pedagogical disciplines, and general 
education, fundamental scientific – went to 
the background. For example, in the 1920 – 
1921 academic year, the faculty of Social 
Medicine at the Institute of Philosophy and 

Philosophy taught the foundations of psychol-
ogy, the basis of physical education, the theo-
ry of labor education, the policy of Soviet 
power in the field of public education 
1 course); pedagogical psychology, psychopa-
thology, hygiene, organization of institutions 
of socialist education, methods of experimen-
tal study of children and youth (2nd year); 
general pedagogy, psychology of childhood 
and adolescence, physical education and edu-
cation of hygiene, art in pedagogical practice, 
history of elementary education, method of 
experimental research 3 year course); the most 
important pedagogical trends, the history of 
pedagogy, the statistics of education, the chil-
dren’s organization of libraries, the story, the 
clear words and reading 4 year). In HINO, he 
taught social pedagogy, pedagogy of adoles-
cence, reflexology, pedology, pedology of 
school age [7].

Thus, from the explanatory note to the cur-
riculum of the department of professional edu-
cation of the INO, we learn that the central 
group of subjects of the whole faculty were 
the questions of methodology, pedagogy and 
the course “Organization of the educational 
process”. With a total number of hours of 
4000 and a three-year course of training in a 
6-hour day on vocational-pedagogical sub-
jects was given 1800 hours. This document 
stated that the correct formulation of the 
teacher’s and practical training of the future 
teacher should be the basis of the entire fac-
ulty [8].

In 1921, for the elaboration of the project 
of the Ukrainian Soviet system of education, 
he took up the then People’s Commissar of 
Education of the Ukrainian Government G.
Grin’ko. The scheme of education under the 
project G.Grin’ka had the following form: 1) 
pre-school social upbringing (kindergarten, 
orphanage, commune, colony) – from 4 to 
8 years; 2) social school education (labor 
school), 1st 4-year concentrator – from 8 to 
12 years old, 2-year three-year – from 12 to 
15 years; 3) vocational school – 2 – 3 years 
old with one year after that period for the 
training of skilled workers; an institution with 
a 4-year course for the training of a qualified 
specialist-practitioner; technical schools with 
a three-year course for the training of instruc-
tors; an academy with a two-year course of 
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training for training in a particular field of 
science.

The analysis showed that according to the 
“Regulations on Higher Educational Institu-
tions” (1922) a new system of management of 
higher educational institutions was introduced 
by the party and government bodies. In order 
to increase the effectiveness of teacher train-
ing, the provisions of 1922 introduced a so-
called training obligation, which provided for 
a maximum term of study, a minimum of aca-
demic achievements and practical lessons for 
each student. It was found out that the main 
focus was not so much on the level of scien-
tific training, but on controlling the ideologi-
cal growth of students, formation of moral 
status, education of the dialectical materialist 
outlook not only during the process of assimi-
lation of sciences, but also in the process of 
socially useful activity.

Based on the analysis of a typical curricu-
lum for pedagogical institutes and pedagogi-
cal faculties of universities, developed by the 
scientific and pedagogical section, it was 
found that the actual orientation was to pre-
pare a teacher of a broad profile capable of 
teaching one special subject in all classes, and 
an additional supplementary class in the lower 
classes, second item A broad-profile specialist 
was in broad political training. Such a teacher 
possessed a great scientific outlook, could 
work in different types of educational institu-
tions.

It should also be distinguished from the 
disadvantages inherent in this curriculum. 
Among them, in our opinion, are important: 
the details of psychological and pedagogical 
courses; the multidisciplinarity of the curricu-
lum as a result of a broad range of training 
constrained the range of special disciplines, in 
particular – philological; the unclear alloca-
tion of specialization, the excessive amount of 
compulsory courses of the encyclopaedic 
courses of cosmology, the history of the origin 
of religion, the foundations of sociology, 
graphic literacy, the cycle of socio-political 
disciplines led to the overload of students, 
which led to a decrease in the qualitative level 
of training of teachers of philology [CSIA, 
p.537, op.6, sp.34 p., arch 98 – 99].

In order to overcome these and other dis-
advantages since 1923, a number of measures 

have been taken by the decision of the Peo-
ple’s Commissariat of the Ukrainian SSR re-
garding:

– Overcoming the multidisciplinarity of 
curricula through integrated courses;

– transfer of courses of general education 
and general pedagogical value to the first 
courses of high schools;

– orientation of the educational process to 
mastering the scientific method in its specialty;

– Practical-oriented pedagogical training 
(the pedagogy should begin with the first year 
and continue throughout the term of study).

It was offered at the first course to focus 
on general pedagogy, practice in political edu-
cation, production practice, psychology, peda-
gogical technique; Second year – theory of 
education, industrial practice; ІІІ course – his-
tory of pedagogy, school hygiene; IV course – 
legislation in folk education and an overview 
of modern pedagogical literature.

Unfortunately, according to an analysis of 
historical sources, these constructive propos-
als have not been implemented in educational 
practice.

Further development of the idea of   practical 
vocational and pedagogical training was re-
ceived at the 2nd All-Ukrainian Conference on 
Pedagogical Education (1923). One of the main 
issues on her was “pedagogy of universities.”

It should be noted that practical training 
and educational work in higher educational 
institutions was conducted on the basis of the 
“Code of Laws on Education”, “Provisional 
Regulations on Higher Educational Institu-
tions of Ukraine”. Since 1923, university 
committees have been established, which in-
cluded not only teachers, but students. The 
task of these commissions was the preparation 
of new forms of study in the university, new 
methods, curricula, the development of clas-
sifications of skills and skills of students [9].

In the course of a scientific search, IOE cur-
ricula were analyzed. As for philological train-
ing, they provided for the study of a new lan-
guage (Russian), literature and methodology of 
the native language. The encyclopedic charac-
ter of philological training provided a large 
number of disciplines of general theoretical di-
rection. Criticizing such an approach to speci-
fying the content of pedagogical training in 
INO, A. Kalashnikov in his report “On the re-
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form of pedagogical education” (January 1921) 
noted that the content of pedagogical education 
should form three cycles of disciplines: a) gen-
eral science (the purpose of which is the forma-
tion of a socialist outlook ); b) special (profes-
sional education in groups of sciences); c) spe-
cialization by types of schools [3].

Analyzing the content of general peda-
gogical preparation in the plans and programs 
of higher educational institutions of 1920-
1933, it can be stated that in Ukraine, the only 
curriculum for these institutions was approved 
in 1921. From next year, in most institutes of 
public education, general pedagogical training 
was presented the cycle “subjects of a peda-
gogical character and labor processes”, which 
was constantly supplemented and perfected.

Generalization of materials on the subject 
of research showed that programs in peda-
gogical disciplines of those years did not re-
flect the content of this course. Often, the first 
part consisted of the history of pedagogy, and 
the second included the main issues of peda-
gogical psychology.

However, programs were developed sepa-
rately from pedagogy, didactics, history of 
pedagogy. Yes, the program of the course 
“History of Pedagogy”, which was made by 
the teacher of Kiev WINE V.Rodnikov. the 
study of the document showed: in the first 
part, the history of general pedagogy (from the 
pedagogical ideas of the Old World to the 
characteristics of European pedagogical sys-
tems and trends of the 1920s) was disclosed in 
great detail; the second part provides an analy-
sis of the history of domestic pedagogy. The 
study guides were recommended: Sokolov 
“The History of Pedagogical Systems”, O. 
Muzichenko “Modern Currents in Western 
European Pedagogy”, etc. The program, in our 
opinion, lacked a clear periodization, the dos-
age of the material was carried out arbitrarily, 
although the author tried to systematize and 
deepen the course.

Of interest is the program of general di-
dactics and school science, which M.Daden-
kov has developed. In its first section, the 
place and the ratio of pedagogy and didactics 
are shown. In addition, the most recent peda-
gogical trends were explored in parallel, and 
the importance of the teacher’s personality in 
the educational process was emphasized. The 

following study guides were recommended: 
O.Muzichenko “What is pedagogy and why it 
teaches” (1912), M.Dadenkov “Summary of 
lectures on pedagogy (general didactics), 
which were read at the summer zemstvo 
courses in Kherson” (1914).

In the course of the research it was estab-
lished that in 1922 the All-Ukrainian Peda-
gogical Conference took place, where the 
curriculum of the faculty of social education 
was revised. In 1923, the Second All-Ukraini-
an Pedagogical Conference took place, one of 
the consequences of her work was the new 
curriculum for the higher three-year peda-
gogical colleges. Progressive, in our opinion, 
it was that each year’s teaching was consistent 
with a clear target orientation. General peda-
gogical training occupied a significant place, 
however, the variety of compulsory subjects 
did not allow him to master it deeply. In the 
new plan, an optimal balance between the 
theoretical and practical preparation of the 
future teacher was not achieved. On Novem-
ber 17, 1923, the Collegium of the Main Pro-
tocol of the Ukrainian SSR approved the cur-
riculum of facswitch, adopted at the 2nd All-
Ukrainian Pedagogical Conference.

In Kharkiv Institute of Informatics and 
other pedagogical institutes of higher educa-
tion in Ukraine began to study the subject 
“Modern theory of pedagogy”. However, the 
introduction of this course almost completely 
excluded the study of the history of pedagogy. 
Here, on the one hand, the pseudo-innovative 
denial of the past reflected on the one hand, 
and on the other – an absolute role played by 
an absolutist admiration for the ideas of “free 
education”. It was established that there was 
no systematic and generalized pedagogical 
program. With the introduction of official cur-
ricula in the schools of Ukraine, a step was 
taken to establish a unified pedagogical cycle; 
eliminated the multidisciplinarity of general-
pedagogical preparation, although the frag-
mentation of pedagogy as a teaching subject 
still took place.

After analyzing the curricula and pro-
grams of the schools of Ukraine during the 
period 1920-1924, we arrived at the following 
conclusions: it was inherent in the initial stage 
of the formation of the system of higher peda-
gogical education, that every pedagogical 
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university, despite the existence of official 
plans and programs, independently developed 
the content of general pedagogical prepara-
tion, determining its place in the curriculum. It 
was a creative approach to conducting general 
pedagogical training, but it caused divergenc-
es in the amount, content and methods of 
teaching general pedagogical disciplines. 
There were no single textbooks and teaching 
aids in pedagogical sciences that would give 
students systematic scientific knowledge of 
the theory of education and upbringing. In 
general, general pedagogical training was 
characterized by multi-dimensional.

The pedagogical and special training of 
subject teachers focused on the curricula of 
the State Scientific Council (DNR) of the 
People’s Commissariat of the RSFSR, to 
which certain changes were introduced at the 
republican level. These programs were trans-
lated into Ukrainian and published in the 
“Advice for Social Education”, which was 
published by the Main Directory of the Peo-
ple’s Commissariat of the Ukrainian SSR. It is 
known that the center of the DPR program 
was labor training, a great deal of attention 
was paid to the study of social science and 
regional studies. A comprehensive approach 
denied the teaching of independent study sub-
jects as separate branches of knowledge. The 
“single plan” provided for the allocation of 
two sections – labor and cultural studies. The 
latter artificially united data on the history of 
material culture, economics, social and politi-
cal life, language, literature, art [9].

The program in the Ukrainian language 
consisted of the following sections: thinking 
and language (spelling); the most important 
phonetic changes and phenomena (sounds 
loud, consonant, cute); formation and use of 
forms (nouns, adjectives, verbs, immutable 
parts of speech); Ukrainian language among 
other languages   (Russian, Polish, etc.); dia-
lects in the territories where the Ukrainian 
language is spoken.

The program on Ukrainian literature (en-
titled “Minimum achievements of Ukrainian 
folklore and literature in connection with 
world literature”) included the following ma-
terial: folk songs, tales, tales, dumas, legends, 
retellings, proverbs, sayings, riddles; the study 
of the creativity of I. Kotlyarevsky, T. 

Shevchenko, L. Glibov, S. Rudansky, M.
Vovchyk, I.Franko, P.Mirny, P.Kulisch, L.
Ukrainka, M.Vinnichenko, M.Kotsubinsky, 
P.Grabovsky, P.Tychyna, G.Chuprynko and 
others. [7].

The program in the n language had the fol-
lowing sections: sounds, physiology of 
sounds, phonetics, morphology, syntax, spell-
ing. The program of Russian literature in-
cluded the works of Russian writers: V. Zhu-
kovsky, O. Griboyedov, I. Krylov, O. Koltsov, 
A. Pushkin, M. Gogol, M. Lermontov, I. Tur-
genev, A. Chekhov, L. Tolstoy, I. Goncharova, 
V. Garshina, O. Gorky, I. Nikitina, O. Ostro-
vsky, V. Korolenko, F. Dostoyevsky, G. Us-
pensky, M. Saltykov-Shchedrin, V. Belinsky, 
D. Pisarev and others.

From foreign literature, the program en-
visaged the study of one piece by J. Schiller, 
C. Dickens, V. Skotta, D. Bayron, V. Hugo, G. 
Ibsen, M. Serwantas and others.

To improve the curriculum of the peda-
gogical colleges at the 3rd All-Ukrainian 
Pedagogical Conference in 1924, it was de-
cided to develop a single type of plan for the 
study of pedagogy.

The study found that in the 1925 – 
1926 academic year, the content of general 
pedagogical training in the INO practically 
remained unchanged. For the second stage of 
such a training of the future teacher (1927 – 
1929) was characterized by further conver-
gence of pedagogical theory and practice. In 
the theoretical part the active systematization 
of the course of pedagogy continued. How-
ever, the number of subjects in the pedagogi-
cal cycle increased, then decreased with the 
tendency to eliminate multi-discipline. In the 
pedagogical institutions of higher education, 
the only course in the history of pedagogy 
has been developed in order to improve gen-
eral pedagogical training. However, the 
teacher’s training and retraining demanded 
further improvement. Therefore, in the years 
1925 – 1926, a new curriculum was devel-
oped for the INO, in which the following ra-
tio of hours was established between cycles: 
the general social cycle – 27%, production 
(specialization) – 40%, pedagogical – 33%. 
At the Faculty of Vocational Training of Dni-
propetrovsk INO, the teaching time was dis-
tributed as follows: for pedagogical disci-
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plines – 22%, general social sciences – 18%, 
special ones – 60% [8].

As we see, the pedagogy of the educa-
tional process was practically embodied in the 
INO. However, it should be noted that being 
an institution of higher education with a clear 
target setting, the IMO as a teaching institu-
tion did not give students a fundamental deep 
training in the specialty.

In 1925, a return to the coursework system 
of students was implemented, which intensi-
fied the regulation of the educational process.

Educational institutes of vocational educa-
tion (PIPO) created on the basis of the INO 
also increased the volume of studying of peda-
gogical disciplines at the expense of special 
training. This led to the fact that in the late 
20’s of the twentieth century. there was a 
sharp shortage of highly skilled personnel in 
the field of development of scientific prob-
lems of philology, subject teachers for second-
ary schools, and teachers for higher education.

Distribution of comprehensive educational 
programs did not go away and higher peda-
gogical educational institutions. Thus, the 
study found that since 1924, the curricula of 
higher pedagogical educational institutions 
were schematically composed of four com-
plexes. The first complex combines socio-po-
litical disciplines and practical work of stu-
dents, including political research, pedagogi-
cal propaganda, work in children’s organiza-
tions. The second complex combines all 
disciplines that studied the school and the 
child (psychology, pedology, anatomy and age 
physiology, pedagogy, history of pedagogy, 
schooling). The third complex combines all 
the special disciplines. The fourth complex 
included the production of regional studies 
(studying the economy, technology, culture 
and life of the population of a particular area).

Thus, comprehensive educational pro-
grams focused on the training of teaching staff 
not only on specialization but on the forma-
tion of activists. The intensification of practi-
cal labor and community training of future 
teachers was realized in every university of a 
kind. Among the most typical steps, one can 
distinguish the establishment of a correlation 
between the lectures and seminars and practi-
cal classes 1: 1, the spread of the brigade-lab-
oratory method of teaching, the introduction 

of varieties of production, pedagogical and 
agricultural practices.

Among the disadvantages of the curricu-
lum data are as follows: due to the allocation 
of curricula only mandatory for attending 
lectures of the program involves a hidden 
overload of the educational process; the pro-
files of special pedagogical training were not 
clearly defined.

Analyzing the typical curricula of 1927, 
we observe the desire of the Mainprofos to 
clarify the profiles of training specialists. For 
example, despite the fact that the curriculum 
did not have clear indications on the type of 
schools and on which specialty the teacher is 
preparing, the examination of the document 
shows that the first department of the peda-
gogical institute was aimed at preparing 
teachers of physics, mathematics and labor, 
and the second one – teachers of philology. 
The ratio between the cycle of disciplines 
was somewhat more rational: special disci-
plines – 50%, socioeconomic – 35%, peda-
gogical – 11%, pedagogical practice – 4% 
[8]. However, the plan traced the false defini-
tion of profiles, introduced disciplines – 
“proforus”, “geodesy”, “chemistry”, etc. – 
did not correspond to the basic professional 
activity of future teachers of philology. Due 
to the popularization of the ideas of the labor 
and political schools in the curricula, the 
disciplines “manual labor”, “basics of pro-
duction”, “mechanical engineering”, summer 
production and agricultural practices, and so 
on took a significant place. Although these 
subjects did not have the value to train teach-
ers of Ukrainian, Russian, literature, foreign 
languages. There was no established continu-
ity and sequence of distribution of disciplines 
by years of training, programs of special 
subjects did not reveal tasks of pedagogical 
activity in schools.

As noted above, in 1930 a reorganization 
of the system of higher pedagogical education 
was carried out. Institutes of social education 
and vocational education were created.

In the early 1930’s, work was continued 
on the creation of common pedagogical pro-
grams and other pedagogical disciplines for 
pedagogical schools. In the draft pedagogical 
program developed by the Research Institute 
of Pedagogy of Ukraine, an attempt was made 
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to link this course with the construction of a 
new society.

During the years 1932 – 1933, the curri-
cula and programs of the schools were re-
vised. They consolidated the organic unity of 
pedagogical theory and school practice. Pro-
grams in pedagogical disciplines have become 
more systematized. Thus, the explanatory note 
to the program on pedagogy (1933) noted that 
it is a systematic course of pedagogy as a sci-
ence of education, education and training of 
the younger generation, which is based on the 
study of the school. Along with unconditional 
achievements, it should be noted and the de-
fects of this document. In particular, there 
were no data on individualization, work and 
with didactic material, forms and methods of 
working with the family. Despite the fact that 
the content of the program was overloaded, it, 
however, has been a significant step forward 
compared with previous programs. In the draft 
program on pedagogy, in addition to the foun-
dations of pedagogy and didactics, the issue of 
education was deeply debated. Note, at that 
time, discussions were conducted on the expe-
diency of reading the course in the history of 
pedagogy: to study the theory of pedagogy or 
later. It surpassed the point of view that the 
course in the history of pedagogy was sup-
posed to be the basis for studying the theory of 
pedagogy and preceding it. This question re-
mains controversial until today. An important, 
in our opinion, was the inclusion in the pro-
gram of issues of childhood psychology.

Thus, at the second stage of the history of 
the development of the training of teachers of 
philology in Ukrainian higher educational in-
stitutions, active searches for the optimal 
content of general-pedagogical training in the 
theoretical and practical parts of it continued. 
The following main subjects of the general 
pedagogical cycle were defined: the theory of 
pedagogy, the history of pedagogy. Increasing 
attention was paid to the issues of education of 
youth, attempts were made to improve meth-
ods and pedagogical techniques, systematized 
curricula and programs, eliminated multi-dis-
cipline, optimized the number of hours allo-
cated to general pedagogical training and their 
dosage for training courses. The theoretical 
aspect of general-pedagogical preparation was 
greatly intensified and, at the same time, its 

connection with practice intensified. The fore-
going suggests that in general schools of 
Ukraine general pedagogical training of a 
teacher acquired a definite, concrete character; 
the course of pedagogy was systematized; the 
multidisciplinarity in general was eliminated, 
and general pedagogical training mainly con-
sisted of the following subjects: pedagogy, 
history of pedagogy, psychology and peda-
gogical practice. The conducted research con-
firmed that along with the pedagogy of the 
educational process was the process of 
Ukrainization.

Conclusions. This study showed that there 
is a need for further study of archival docu-
ments for the purpose of extracting valuable 
historical experience in preparing future 
teachers of foreign languages. Restoration of 
the work of universities in the early 30’s of the 
twentieth century. contributed to the orienta-
tion of pedagogical preparation for academic 
content. In this connection, the development 
of new curricula and programs began. These 
curricula were built taking into account all the 
components of the teaching and methodologi-
cal work of the universities.

The study found that in the 1925 – 
1926 academic year, the content of general 
pedagogical training in the INO practically 
remained unchanged. For the second stage of 
such a training of the future teacher (1927 – 
1929) was characterized by further conver-
gence of pedagogical theory and practice. In 
the theoretical part the active systematization 
of the course of pedagogy continued. How-
ever, the number of subjects in the pedagogi-
cal cycle increased, then decreased with the 
tendency to eliminate multi-discipline. In the 
pedagogical institutions of higher education, 
the only course in the history of pedagogy 
has been developed in order to improve gen-
eral pedagogical training. However, the 
teacher’s training and retraining demanded 
further improvement. Therefore, in the years 
1925 – 1926, a new curriculum was devel-
oped for the INO, in which the following ra-
tio of hours was established between cycles: 
the general social cycle – 27%, production 
(specialization) – 40%, pedagogical – 33%. 
At the Faculty of Vocational Training of Dni-
propetrovsk INO, the teaching time was dis-
tributed as follows: for pedagogical disci-



47 Monografia pokonferencyjna

Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka   # 51  (01/2020)
plines – 22%, general social sciences – 18%, 
special ones – 60% [8].

As we see, the pedagogy of the educa-
tional process was practically embodied in the 
INO. However, it should be noted that being 
an institution of higher education with a clear 
target setting, the IMO as a teaching institu-
tion did not give students a fundamental deep 
training in the specialty.

In 1925, a return to the coursework system 
of students was implemented, which intensi-
fied the regulation of the educational process.

Educational institutes of vocational educa-
tion (PIPO) created on the basis of the INO 
also increased the volume of studying of peda-
gogical disciplines at the expense of special 
training. This led to the fact that in the late 
20’s of the twentieth century. there was a 
sharp shortage of highly skilled personnel in 
the field of development of scientific prob-
lems of philology, subject teachers for second-
ary schools, and teachers for higher education.

Distribution of comprehensive educational 
programs did not go away and higher peda-
gogical educational institutions. Thus, the 
study found that since 1924, the curricula of 
higher pedagogical educational institutions 
were schematically composed of four com-
plexes. The first complex combines socio-po-
litical disciplines and practical work of stu-
dents, including political research, pedagogi-
cal propaganda, work in children’s organiza-
tions. The second complex combines all 
disciplines that studied the school and the 
child (psychology, pedology, anatomy and age 
physiology, pedagogy, history of pedagogy, 
schooling). The third complex combines all 
the special disciplines. The fourth complex 
included the production of regional studies 
(studying the economy, technology, culture 
and life of the population of a particular area).

Thus, comprehensive educational pro-
grams focused on the training of teaching staff 
not only on specialization but on the forma-
tion of activists. The intensification of practi-
cal labor and community training of future 
teachers was realized in every university of a 
kind. Among the most typical steps, one can 
distinguish the establishment of a correlation 
between the lectures and seminars and practi-
cal classes 1: 1, the spread of the brigade-lab-
oratory method of teaching, the introduction 

of varieties of production, pedagogical and 
agricultural practices.

Among the disadvantages of the curricu-
lum data are as follows: due to the allocation 
of curricula only mandatory for attending 
lectures of the program involves a hidden 
overload of the educational process; the pro-
files of special pedagogical training were not 
clearly defined.

Analyzing the typical curricula of 1927, 
we observe the desire of the Mainprofos to 
clarify the profiles of training specialists. For 
example, despite the fact that the curriculum 
did not have clear indications on the type of 
schools and on which specialty the teacher is 
preparing, the examination of the document 
shows that the first department of the peda-
gogical institute was aimed at preparing 
teachers of physics, mathematics and labor, 
and the second one – teachers of philology. 
The ratio between the cycle of disciplines 
was somewhat more rational: special disci-
plines – 50%, socioeconomic – 35%, peda-
gogical – 11%, pedagogical practice – 4% 
[8]. However, the plan traced the false defini-
tion of profiles, introduced disciplines – 
“proforus”, “geodesy”, “chemistry”, etc. – 
did not correspond to the basic professional 
activity of future teachers of philology. Due 
to the popularization of the ideas of the labor 
and political schools in the curricula, the 
disciplines “manual labor”, “basics of pro-
duction”, “mechanical engineering”, summer 
production and agricultural practices, and so 
on took a significant place. Although these 
subjects did not have the value to train teach-
ers of Ukrainian, Russian, literature, foreign 
languages. There was no established continu-
ity and sequence of distribution of disciplines 
by years of training, programs of special 
subjects did not reveal tasks of pedagogical 
activity in schools.

As noted above, in 1930 a reorganization 
of the system of higher pedagogical education 
was carried out. Institutes of social education 
and vocational education were created.

In the early 1930’s, work was continued 
on the creation of common pedagogical pro-
grams and other pedagogical disciplines for 
pedagogical schools. In the draft pedagogical 
program developed by the Research Institute 
of Pedagogy of Ukraine, an attempt was made 
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to link this course with the construction of a 
new society.

During the years 1932 – 1933, the curri-
cula and programs of the schools were re-
vised. They consolidated the organic unity of 
pedagogical theory and school practice. Pro-
grams in pedagogical disciplines have become 
more systematized. Thus, the explanatory note 
to the program on pedagogy (1933) noted that 
it is a systematic course of pedagogy as a sci-
ence of education, education and training of 
the younger generation, which is based on the 
study of the school. Along with unconditional 
achievements, it should be noted and the de-
fects of this document. In particular, there 
were no data on individualization, work and 
with didactic material, forms and methods of 
working with the family. Despite the fact that 
the content of the program was overloaded, it, 
however, has been a significant step forward 
compared with previous programs. In the draft 
program on pedagogy, in addition to the foun-
dations of pedagogy and didactics, the issue of 
education was deeply debated. Note, at that 
time, discussions were conducted on the expe-
diency of reading the course in the history of 
pedagogy: to study the theory of pedagogy or 
later. It surpassed the point of view that the 
course in the history of pedagogy was sup-
posed to be the basis for studying the theory of 
pedagogy and preceding it. This question re-
mains controversial until today. An important, 
in our opinion, was the inclusion in the pro-
gram of issues of childhood psychology.

Thus, at the second stage of the history of 
the development of the training of teachers of 
philology in Ukrainian higher educational in-
stitutions, active searches for the optimal 
content of general-pedagogical training in the 
theoretical and practical parts of it continued. 
The following main subjects of the general 
pedagogical cycle were defined: the theory of 
pedagogy, the history of pedagogy. Increasing 
attention was paid to the issues of education of 
youth, attempts were made to improve meth-
ods and pedagogical techniques, systematized 
curricula and programs, eliminated multi-dis-
cipline, optimized the number of hours allo-
cated to general pedagogical training and their 

dosage for training courses. The theoretical 
aspect of general-pedagogical preparation was 
greatly intensified and, at the same time, its 
connection with practice intensified. The fore-
going suggests that in general schools of 
Ukraine general pedagogical training of a 
teacher acquired a definite, concrete character; 
the course of pedagogy was systematized; the 
multidisciplinarity in general was eliminated, 
and general pedagogical training mainly con-
sisted of the following subjects: pedagogy, 
history of pedagogy, psychology and peda-
gogical practice. The conducted research con-
firmed that along with the pedagogy of the 
educational process was the process of 
Ukrainization.

This study showed that there is a need for 
further study of archival documents for the 
purpose of extracting valuable historical expe-
rience in preparing future teachers of foreign 
languages. Restoration of the work of univer-
sities in the early 30’s of the twentieth century. 
contributed to the orientation of pedagogical 
preparation for academic content. In this con-
nection, the development of new curricula and 
programs began. These curricula were built 
taking into account all the components of the 
teaching and methodological work of the uni-
versities.
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Основні питання мовної комунікації

Інна Антоненко
старший викладач, факультет лінгвістики НТУУ «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»

Сучасна англійська мова багата і різно-
манітна синтаксичними конструкціями, які 
постійно змінюються. У текстах, при ви-
борі синтаксичних структур, перевагу на-
дають тим, які сприяють експресивності 
викладу та виражають авторську позицію 
та оцінку висловлюваного.

Науковці при вивчені синтаксичних 
структур звертаються до дискурсивного 
підходу, який включає аналіз мовних оди-
ниць, що зумовлює необхідність інтегрова-
ного вивчення їх когнітивних, прагматич-
них, мовних аспектів. Також вивчають осо-
бливості висловлювань та їхній вплив на 
формування комунікативної ситуації та 
принципи використання мовних варіантів. 
Реалізація цілей мовної комунікації поля-
гає у формуванні обумовленої цілями та 
потребами суспільства системи знань, 
умінь і навичок, професійних якостей осо-
би, які формуються у процесі навчання 
іноземної мові з урахуванням перспектив 
розвитку суспільства та науки.

Комунікативна лінгвістика є напрямком 
науки про мову, предметом якої є процеси 
спілкування людей з використанням мови 
[1], а також з урахуванням усіх складових 

комунікації. Лінгвісти розглядають мову як 
спосіб діяльності людини, досвіду, вира-
ження особистості й організації спілкуван-
ня у процесі спільної діяльності людей, 
також виокремлюють питання про закони 
комунікації, специфіку комунікації залеж-
но від соціальних, культурних, професій-
них умов. Все це привело до вивчення ме-
тодів дослідження мови та структури мови 
у процесах спілкування, особливостей мов-
леннєвих стратегій, закономірностей взає-
модії мовних і позамовних засобів комуні-
кації, та вивчення організації процесів, за-
кономірностей породження і сприйняття 
мовлення в різних професійних комуніка-
тивних умовах, де завжди важливі засоби 
передачі інформації.

Когнітивна лінгвістика досліджує змісто-
ві параметри мови, до якої входять сфери 
когнітивної семантики, тобто вивчення кате-
горій, концептів, метафор. Когнітивна функ-
ція мови пов›язана з комунікативною функці-
єю, так як формулювання думок направлене 
на передачу їх іншому, отже, інформування 
адресата про результати мислення відносить-
ся до інформативної функції мови. Реалізація 
цієї функції передбачає інформування адре-

Ключові слова: навчання іноземної мови, комунікація, комунікативна 
функція, інформативна функція, когнітивна функція

Key words: teaching foreign language, communication, communicative func-
tion, informative function, cognitive function



50 Monografia pokonferencyjna

Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka   # 51  (01/2020)
сата тим шляхом, який здається мовцю най-
більш значущим у момент здійснення мов-
леннєвої дії, що веде до правильного сприй-
няття ситуації. Вважають, що актуальним 
може стати будь-який компонент ситуації 
спілкування, який може поєднуватися з ком-
понентом змісту висловлювання, із семанти-
кою, так і з прагматикою.

Необхідно вивчити матеріал, що дозво-
лить визначити, що є джерелом інформації 
та характер сприйняття ситуації, в межах 
якої здійснюється, передача інформації, 
також важливо виділити фактори, які 
пов›язані безпосередньо з когнітивними 
особливостями слухача. Інформативна 
функція пов›язана з прагматичною, що 
включає різні рівні висловлювання, різні 
значущі елементи. Важливо приділити ува-
гу лексичним та синтаксичним знанням, 
збереженню синтаксичної структури ре-
чення, в якій може змінюватись лексичне 
наповнення кожної з частин речення. Недо-
статнє розуміння синтаксичних структур 
може спричинити неточності при перекла-
ді, ускладнити розуміння, так як синтак-
сична зміна веде до зміни понять. Для гра-
матичного аналізу речень необхідно врахо-
вувати семантику синтаксичних елементів, 
граматичні узгодження і вираження відно-
шень між членами речення, використання 
конструкцій. Конструкції у реченні підси-
люють експресивну силу і якісну значу-
щість ідентифікації підмета та додатка. 
Синтаксична інверсія часто вживається в 
реченнях, які займають сильні позиції тек-
сту, і сприймається як ключовий аспект 
всього повідомлення, також в таких як за-
головки, вступні речення.

Інформаційна компресія є коротким 
повідомленням для якого характерна лако-
нічність, ступінь якої залежить від комуні-
кативної ситуації. Компресія не є скоро-
ченням тексту за рахунок вилучення час-
тини інформації, а оптимізує його сприй-
няття зі збереженням повного обсягу 
емоційної, змістовної інформації. Важли-
во знати мотиви, які обумовлюють комп-
ресію інформації, вимоги прагматики, 
жанру, стилістики. Заслуговують уваги 
модифікації компресії інформації та засо-
би передачі інформації.

Особливої уваги надано комунікативній 
стратегії, яка полягає у доборі мовних засо-
бів комунікації, формуванні сприятливої 
атмосфери взаємодії комунікантів, у виборі 
комунікативних намірів, правил і послідов-
ності комунікативних дій. Надають пере-
вагу умовам для успішної комунікації [2], 
які включають принцип комунікативного 
співробітництва для покращення комуніка-
тивної компетентності співрозмовників. 
Комунікативні стратегії формуються у 
співвідношенні до норм культури поведін-
ки та підвищення міжкультурної компе-
тентності комунікантів.

Щоб комунікативна діяльність була 
успішною, її учасники повинні виявляти 
готовність до комунікації, очікувати від неї 
певних результатів, мати уявлення про вза-
ємостосунки з співрозмовниками.
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Формирование познавательного интереса у обучающихся 
старших классов в ходе лабораторного практикума 
«определение содержания аскорбиновой кислоты в тканях 
растений» в научно-исследовательской лаборатории 
«мониторинг и сохранение природных экосистем арктики» 
мурманского арктического государственного университета

Джафарова А. А., Масленникова А. С., Суровец В. М.
ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет»

Развитие познавательного интереса у 
обучающихся старших классов является 
одним из важнейших факторов успешно-
сти обучения. Именно поэтому познава-
тельный интерес у школьников нужно фор-
мировать и развивать с помощью внеуроч-
ной деятельности.

В настоящее время применяются доста-
точно разнообразные методы организации 
и осуществления внеурочной деятельно-
сти: словесные (рассказ, школьная лекция, 
беседа и др.), наглядные (наблюдение, ил-
люстрации, демонстрации) и практиче-
ские (лабораторные и практические работы 
и практикумы и др.) [5]. Лабораторный 
практикум является одним из самых слож-
ных в организации и поведении, но его 
значение трудно переоценить. Этот вид 
внеурочной деятельности как никакой дру-
гой способствует развитию у школьников 
не только практических навыков, но и мыс-

лительных действий, способствовать си-
стематизации полученных знаний по био-
логии.

Сотрудниками мурманского арктиче-
ского государственного университета за 
годы своей работы были подготовлены и 
проведены мероприятия внеурочной дея-
тельности школьников [1; 2; 3; 4].

Одной из разработок нашего вуза явля-
ется лабораторный практикум по количе-
ственному определению аскорбиновой 
кислоты в пищевых продуктах. В практи-
куме прослеживается междисциплинарная 
связь трех наук: биологии, химии и физи-
ки. Биологическое познание заключается в 
изучении самого объекта исследования – 
растениях и их физиологических процес-
сах. Химическое познание – в применении 
разных реактивов для качественного опре-
деления содержания аскорбиновой кисло-
ты. А физическое познание заключатся в 

Аннотация: В данной статье приводится разработка содержания 
лабораторного практикума «Определение содержания аскорбиновой 
кислоты в тканях растений».

Ключевые слова: аскорбиновая кислота, внеурочная деятельность, 
профориентация, междисциплинарные связи в обучении.

Keywords: ascorbic acid, extracurricular activities, career guidance, interdis-
ciplinary connections in training.
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изучении метода спектрофотометрии – по-
глощение света видимой части. Также, в 
процессе практикума, развиваются комму-
никативные качества каждого школьника. 
Исследование активирует познавательную 
деятельность обучаемых, стимулирует их 
интеллектуальный поиск, обеспечивает 
высокий уровень самостоятельности 
школьников. Сопровождаясь анализом 
процессов, которые происходят в ходе 
практикума, исследовательская деятель-
ность способствует расширению знаний, 
представлений об окружающем мире, по-
знанию объективной реальности. Во время 
практической работы каждый ученик име-
ет возможность оценить насколько его 
представления о профессии биолога соот-
ветствуют реальности, применить имею-
щиеся у него знания о методах биологиче-
ских исследований. Лабораторный практи-
кум проводился в дни школьных каникул.

Ход работы:
Навеску каллусной ткани 0,5 г растира-

ли в 1 мл буферного раствора (pH 3,69), 
переносили в пробирки типа эппендорф, 
сильно встряхивали и центрифугировали 
5 мин при 12 500 оборотов. Супернатант 
использовали для дальнейших измерений.

Реакционная смесь содержала 500 мкл 
экстракта, 25 мкл 1% раствора K3[Fe(CN)6], 
25 мкл 2% раствора NaF,1,9 мл дистиллиро-
ванной воды, 50 мкл 2% раствора FeCl3 [6].

Примечание: после добавления первых 
трех компонентов реакционной смеси про-
бирки встряхнули и подождали 5 мин. По-
сле чего добавили дистиллированную воду 
и 2% раствор FeClз. Полученный раствор 
выдерживали 5-7 мин, периодически встря-
хивая, после чего проводили измерение 
оптической плотности относительно кон-
трольного раствора (реакционная смесь 
буфером вместо экстракта) при красном 
светофильтре 

(680 нм) [6]. Предварительно готовятся 
растворы для калибровочной кривой.

В ходе лабораторной работы обучаю-
щиеся приобретают навыки проведение 
эксперимента и наблюдения, фиксирование 
и обработка результатов, формирование 

выводов. А также развитие таких коммуни-
кативных умений и навыков, как организа-
ция внутригруппового сотрудничества, со-
вместная выработка способов действия. 
При проведении практикума были вызваны 
проблемы, связанные с тем, что обучающи-
еся с трудом работают с дозатором, слабо 
развита моторика рук, долго сосредотачи-
ваются над выполнением работы.
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Основные требования к электронным учебникам 
по специальным предметам
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строительный институт, Узбекистан

При создании электронных учебников 
по специальным предметам для професси-
онального образования предъявляются 
психолого-педагогические, технические, 
технологические, эстетические и эргоно-
мические требования. Электронные учеб-
ники должны также соответствовать ди-
дактическим требованиям традиционных 
учебников, таких как печатные учебники, 
учебные пособия и методологии. Дидакти-
ческие требования должны соответство-
вать конкретным образцам обучения и ди-
дактическим принципам обучения. Ниже 
приведены требования к электронным 
учебникам по специальным предметам:

Принимая во внимание передовые до-

стижения в области преподавания, науки, 
техники и технологий, обеспечить глубину 
и достоверность содержания учебного ма-
териала. Процесс обучения электронному 
учебнику должен быть построен в соответ-
ствии с современными методами обучения. 
К таким методам относятся: опыт, экспери-
мент, сравнение, наблюдение. Тезисы до-
кладов. обобщение, округление, подобие, 
анализ и синтез, методы моделирования, в 
том числе математическое моделирование. 
а также методы систематического анализа

2. Требования к успеваемости реализу-
ются через электронные учебники и указы-
вают на необходимость определения уровня 
и сложности учебного материала в зависи-

Ключевые слова: электронный учебник, технология, эстетика, метод, 
моделирование, современные информационные технологии, информация, 
мультимедиа, методология.
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мости от возраста и индивидуальных осо-
бенностей учащихся. Невозможно перегру-
жать или перегружать учебный материал, в 
котором ученик не может освоить материал.

3. Требования к проблеме обучения яв-
ляются основными требованиями к препо-
даванию специальных предметов и обу-
словлены описанием и доступностью об-
разовательной деятельности. Если студент 
в затруднении. Если вы попытаетесь ре-
шить ее самостоятельно, ваши творческие 
способности и мышление возрастут, и сте-
пень выполнения этого дидактического 
требования будет выше, чем у традицион-
ных учебников и учебных пособий. Может 
быть значительно выше, используя элек-
тронный учебник

4. Демонстрация необходимости на-
глядной демонстрации обучения, необхо-
димости деликатного и личного наблюде-
ния за технологическим процессом подго-
товки продукта, включая изучаемые сту-
дентами предметы (машины и 
оборудование), их макеты или модели.

5. Требования к обеспечению учебного 
сознания, самостоятельности и активности 
учащегося включают предоставление элек-
тронных учебников и инструментов для 
самостоятельной работы учащихся с целью 
привлечения обучающей информации к до-
стижению конечных целей и задач учебной 
деятельности. Это относится к учебной 
деятельности, цели и содержанию обуче-
ния для ученика. Электронные учебники 
по специальным предметам должны разра-
батываться на основе системного подхода. 
Поэтому в электронном учебнике должна 
соблюдаться четкая модель студенческой 
активности.

6. Требования к систематическому и 
последовательному изучению использова-
ния электронных учебников означают, что 
студенты изучают конкретную систему 
знаний и навыков в конкретной предмет-
ной области. Знание, навыки и умения 

должны развиваться логически в системе 
обучения и играть свою роль в жизни. Вам 
понадобится:

– систематизированная и структуриро-
ванная рекомендация учебных материалов;

– учитывать развитие знаний, умений и 
навыков, сформированных в каждом раз-
деле учебного материала;

–– обеспечение междисциплинарной 
взаимозависимости учебного материала;

–- глубоко задуматься о последователь-
ности передачи учебного материала и об-
разовательных эффектов;

– выстраивать процесс обучения в по-
следовательности, определяемой логикой 
обучения;

– информация и методология, используе-
мые в электронном учебнике, должны выби-
раться в зависимости от индивидуальных 
способностей студента. Например, создание 
значимых игровых ситуаций, предоставле-
ние практических ссылок на практические 
задания и эксперименты путем рекоменда-
ции моделей реальных процессов и существ.

Требования к умению осваивать знания 
при использовании электронных учебни-
ков: умение тщательно осваивать учебный 
материал, тщательно обдумывать и хра-
нить его в памяти.

Требования к интеграции учебно-воспи-
тательных функций электронных учебников.

В дополнение к дидактическим требо-
ваниям к традиционным публикациям, 
которые обеспечивают образовательную 
функцию, в электронном учебнике содер-
жатся следующие конкретные дидактиче-
ские требования, такие как использова-
ние преимуществ современных информа-
ционных и телекоммуникационных тех-
нологий при их создании и реализации.
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Комунікативний підхід у викладанні граматичного 
матеріалу

Чіжова Н.В.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут ім. Ігоря Сікорського»

Викладання англійської мови в техніч-
ному виші, безумовно, має свої особливос-
ті: вік студентів, різний рівень підготовки, 
спеціальність, дисципліна викладається 
протягом всього навчання студента в уні-
верситеті і т.д.. Основна мета курсу – усу-
нення прогалин в знаннях студентів, удо-
сконалення вже існуючих навичок та здо-
буття нових для вільного володіння як 
професійною так і загальною мовою.

Комунікативний підхід в навчанні мови 
є на сьогодні домінуючим, оскільки через 
взаємодію та співпрацю студентів можна 
не тільки підвищити їх мотивацію, а й зро-
бити навчальний процес більш ефектив-
ним. Під час занять викладачі працюють на 
розвиток всіх видів мовленнєвої діяльності 
студентів та неабияке значення має робота 
з граматичним матеріалом. Деякі викладачі 
вишів вважають, що граматика має бути 
повністю опанована ще в школі і звернення 
до неї в університеті – це просто крок на-
зад. Не погоджуємося з цією думкою, 
оскільки студенти наших університетів ма-

ють зовсім різну підготовку з англійської 
мови, отже якщо є певні проблеми, їх необ-
хідно усувати. Просто дати завдання на 
самостійне опрацювання граматичної теми 
вдома не буде таким же ефективним, як 
сумісна робота в класі під керівництвом 
викладача.

При виборі граматичної теми для опра-
цювання необхідно спиратись на потреби 
студентів певної групи, які можна 
з’ясувати після перевірки їх письмових 
робіт або ретельного аналізу помилок, які 
викладач помічає протягом роботи на уро-
ці (діалоги, репліки, обговорення). Для 
роботи над граматичними структурами 
доцільно підбирати цікавий, захоплюючий 
для студентів матеріал – політична чи 
культурна подія, університетське життя, 
сесія, комп’ютерна гра, серіал і т.д.. Це 
також може бути матеріал суто по спеці-
альності студентів, як то історичний ра-
курс або новітні розробки, інформація 
щодо дослідників чи винахідників. Саме 
залученість, інтерес до контексту створює 

Ключові слова: комунікативний підхід, граматичний матеріал, контекст, 
персоналізація, форма, значення, використання.

Key words: communicative approach, grammar material, context, personali-
zation, form, meaning, use.
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сприятливі передумови для ефективної 
роботи над граматичним матеріалом.

Подача граматичного матеріалу має від-
буватися в контексті – прослуховування 
аудіо запису чи читання тексту з граматич-
ними структурами. У міні групах, аналізу-
ючи матеріал, студенти самі формулюють 
правила щодо створення та використання 
граматичної структури, які потім обгово-
рюють зі студентами інших груп, роблячи 
доповнення, уточнення та корегування.

Як стверджував Майкл Свон, для ефек-
тивної роботи з граматичним матеріалом 
«подача» (пояснення викладача та ілюстру-
вання) має займати 25% всього відведеного 
часу, а решту 75% часу необхідно приділи-
ти «віддачі» – роботі студентів над певною 
граматичною структурою. Лекційний варі-
ант викладу матеріалу відходить у минуле 
через його низьку ефективність. Без належ-
ної практики студенти не тільки мають 
проблеми з опануванням теоретичного ма-
теріалу, а й не можуть його практично за-
стосовувати.

Гарно працює прийом персоналізації – 
студенти діляться своїми враженнями, 
власним досвідом, мріями чи розповідають 
про себе та своїх близьких, використовую-
чи граматичну структуру, що вивчається. 
Для тренування вживання теперішнього 
завершеного часу можна використовувати 
ігри “I have never ……”, “Lie or true” ( сту-
денти пишуть п’ять фактів зі свого життя, 
два з яких не відповідають дійсності; їх 
сусіди мають відгадати які саме) та ін..

При роботі з граматичним матеріалом 
існують три ключові елементи: форма, зна-
чення, використання. Плануючи роботу 
над граматичною конструкцією викладачу 

необхідно зосереджувати увагу на безпо-
середніх проблемах студентів: у них може 
не викликати проблем при утворюванні 
форми, але вони можуть стикатися з про-
блемами щодо її використання чи значен-
ня. Отже, доречно зосереджувати увагу та 
відпрацьовувати тільки проблемні момен-
ти, які перешкоджають вільному спілку-
ванню.

Пояснення граматичного матеріалу має 
відповідати рівню та потребам студентів, 
не слід їх перевантажувати інформацією. 
Якщо в подальшому з’являться питання, їх 
треба буде з’ясувати, але теорія необхідна 
тільки для практики. Основна мета викла-
дача – допомогти студентам доречно і пра-
вильно використовувати певну граматичну 
конструкцію. На занятті студенти практи-
кують утворення та застосування грама-
тичного матеріалу, роблячи помилки та 
виправляючи один одного і самих себе. Для 
кращої візуалізації доречно використовува-
ти таблиці, схеми, формули, часові прямі, 
відео, виділення певної структури на дошці 
іншим кольором.

Усвідомлюючи, що навчання не ліній-
ний процес, тобто студентам необхідно 
кілька разів стикнутися з граматичним ма-
теріалом, щоб довести його використання 
до автоматизму, викладачам необхідно до-
бирати різноманітні, цікаві та більш склад-
ні завдання для подальшої роботи над пев-
ним граматичним матеріалом.

Література
De Carrico, J., Grammar / De Carrico, J., D. Larsen-

Freeman // An Introduction to Applied Linguis-
tics. – 2002. – London: Arnold. 
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Особливості психологічного консультування підлітків 
із девіантною поведінкою
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доцент кафедри практичної та клінічної психології 
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На сьогоднішній день, постає проблема 
консультування підлітків, котрі схильні або 
мають прояви девіантної поведінки. Це 
питання важливе, оскільки девіантна пове-
дінка має різноманітні форми та різновиди, 
що відповідно вимагає готовності психоло-
га-консультанта у своїй роботі використо-
вувати ті консультативні прийоми, котрі 
використовуються саме в консультуванні 
дітей та підлітків, оскільки підлітковий вік 
є складним етапом в процесі онтогенезу, 
має специфічні прояви, що вимагають саме 
індивідуального підходу під час консульта-
тивного процесу.

Відповідно до проведеного теоретично-
го дослідження особливостей підліткового 
віку, нами з’ясовано, що підлітковий вік 
характеризується низкою новоутворень, 
певними установками та особливостями 
соціалізації. Тобто, підлітки намагаються 

відокремитися від батьків, бути «включе-
ними» у соціум, бути дорослими. У них 
переважає орієнтація на міжособистісні 
стосунки з ровесниками, самоствердження 
та незалежність. Проте, цей віковий період, 
викликає різноманітні протиріччя, що ви-
никають між батьками, школою і самим 
підлітком, а процес цієї боротьби протиріч, 
може завершитися різноманітними проява-
ми девіантної поведінки [4, с. 197-201; 6, с. 
107-110].

Тому, логічним буде, проаналізувати по-
няття та різновиди девіантної поведінки, 
що найбільш притаманні підліткам. Деві-
антна поведінка – це поведінка, що не від-
повідає прийнятим у суспільстві нормам та 
очікуванням, поведінка із відхиленнями [2, 
с. 47-57; 3]. Розрізніть різноманітні форми 
та види девіантної поведінки, до яких від-
носять: агресивну, суїцидальну, аморальну, 

У статті описано різновиди девіацій та особливості підліткового віку. 
Проаналізовано особливості консультативного процесу підлітків, котрі ма-
ють явні прояви девіантної поведінки.

Ключові слова: девіантна поведінка, підлітковий вік, консультування, 
адиктивна, асоціальна поведінка.

Key words: deviant behavior, adolescence, counseling, addictive, asocial 
behavior.
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адитивну поведінку [1; 3], і кожна із них 
характеризується певними особливостями 
як консультативної, так і профілактичної 
роботи [2, с. 47-57].

Згідно нашого дослідження, ми розгля-
даємо саме особливості психологічного 
консультування підлітків із девіантною по-
ведінкою, тому проаналізували особливос-
ті підліткового віку, різновиди девіацій, 
відповідно до чого є зрозумілим, що психо-
логічне консультування підлітків досить 
складне, процес його організації і прове-
дення має свою специфіку. Тому не можна 
використовувати принципи консультування 
дорослих людей при роботі із підлітками, 
оскільки вони досить часто не враховують 
особливості підліткового віку, як такого [2, 
с. 47-57; 3; 5].

У процесі консультування клієнтів під-
літкового віку практичний психолог, вико-
ристовує і діагностичні, і терапевтичні ме-
тоди роботи, вони використовуються і в 
роботі із девіантними схильностями дітей. 
Проте, використовуючи діагностичні мето-
ди, психолог повинен переконатися чи дій-
сно у підлітка саме прояви девіантної по-
ведінки. Саме для цього психологу-кон-
сультанту потрібно здійснити всебічний 
аналіз необхідної інформації про підлітка, 
його ситуацію і визначити проблеми, що 
змусили його звернутися за допомогою. 
Зʼясовуються джерела і чинники виникнен-
ня девіантної поведінки, якщо така є. Коли 
за результатами діагностичного процесу 
виявлено девіації або інші проблеми, про-
водиться процес реалізації психологічної 
допомоги з використанням спеціальних 
прийомів і технік: психологічна підтримка, 
оптимізацію психічного стану й актуаліза-
цію власних психологічних ресурсів під-
літка [3; 4, с. 197-201; 5].

Потрібно сказати, що реалізувати вище 
описані етапи консультативного процесу 
практичний психолог, перш за все, повинен 
налагодити контакт із клієнтом. Цей процес 
встановлення довірливих стосунків досить 
важливий, бо потрібно, щоб підліток «вклю-
чився» у процес, відчував себе у безпеці, 
захищеним. Це важче ніж з дорослою люди-
ною, оскільки не завжди, підлітки самостій-
но звертаються за допомогою, їх приводять 
батьки або вчитель. Тому важливим є, щоб 

підліток усвідомлено підходив до процесу 
консультування, не очікував від психолога 
вирішення проблем, а безпосередньо був 
ініціатором їх вирішення, мав бажання пра-
цювати, змінюватися [5].

Зрозумілим є те, що основними умова-
ми при роботі практичного психолога з 
підлітком є добровільність, конфіденцій-
ність та відповідальність, які забезпечать 
впевненість у тому, що психолог позитивно 
налаштований, не розповість зміст діалогу, 
бесіди і загальних результаті роботи ні вчи-
телям з батьками, ні одноліткам з класу. 
Підліток повинен відчувати безпеку та не 
відчувати себе осудженим за свій вчинок. 
Мається на увазі, що психолог повинен 
приймати підлітка який потребує допомо-
ги, цікавитися його життям, створити, пев-
ною мірою, дружні стосунки, що забезпе-
чать злагоджену консультативну роботу із 
обох сторін [3; 5].

У консультативному процесі роботи із 
підлітками, практичний психолог може ви-
користовувати техніки активного слухання, 
заохочення, перефразування, зворотній 
звʼязок. Потрібно, щоб підліток макси-
мально був залучений до роботи, аналізу-
вав свої вчинки, приймав себе та хотів змін 
на краще [6, с. 107-110].

Загалом, можна сказати, що психологіч-
не консультування підлітків із проявами 
девіантної поведінки характеризується 
певними відмінностями від принципів кон-
сультативного процесу із дорослими, проте 
це не виключає можливість використання 
психологом-консультантом і загально-при-
йнятих технік психологічного консульту-
вання[1; 5].

Нами проаналізовано особливості під-
літкового віку, що включають новоутворен-
ня, ситуацію розвитку та взаємостосунків у 
соціумі, відповідно до цього, описано по-
няття девіантної поведінки та її різновиди, 
що можуть виникати у підлітків під впли-
вом як зовнішніх, так і внутрішніх чинни-
ків: умов соціалізації, взаємостосунків, 
розвитку новоутворень.

Спираючись на особливості підлітково-
го віку та прояви девіантної поведінки у 
підлітків, ми охарактеризували основні 
особливості психолого-консультативного 
процесу даної вікової категорії із певними 
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відхиленнями. Згідно чого, дійшли до ви-
сновку, що психологічне консультування 
підлітків загалом відрізняється від консуль-
тування дорослої людини, оскільки пови-
нні враховуватися вікові особливості роз-
витку підлітків, усвідомленість чи неусві-
домленість проблеми клієнтом та часта 
несамостійність звернення за психологіч-
ною допомогою, що зменшує «включе-
ність» та продуктивність роботи психоло-
га-консультанта і підлітків загалом.
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Анотація. Обговорюється проблема інтенсивного навчання 
дорослих у системі неперервної гуманітарної освіти, зокрема структура, 
ефективні форми і методи роботи, оптимальні прийоми навчання та види 
прогнозованої діяльності, а також організаційно-педагогічні засади 
професійно-орієнтованого навчання іноземних мов. Констатовано, що 
навчання іноземних мов дорослих має певну специфіку, яку варто 
враховувати у процесі їхньої іншомовної підготовки, зокрема, труднощі, 
які виникають у процесі навчання, реалізації основних принципів засвоєння 
іноземної мови, у застосуванні індивідуалізованих стратегій навчання, а 
також певні індивідуальні особливості в сенсорній та інтелектуальній 
сферах, необхідні для такої діяльності. Окреслено шляхи підвищення 
ефективності іншомовної освіти дорослих. Вказано, що головним завданням 
освіти дорослих, незважаючи на форму її здобуття, є створення умов для 
навчання людини задля реалізації її життєвих цілей та прагнень.

Ключові слова: навчання іноземних мов дорослих, післядипломна 
освіта, іншомовна компетентність, професійно-орієнтоване навчання 
іноземних мов.
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Сучасний технізований та інформатизо-
ваний світ висуває вимогу необхідності на-
вчання упродовж життя, що лягла в основу 
концепції неперервної освіти. Тенденцією 
розвитку сучасного світу є збільшення три-
валості життя громадян (особливо в розви-
нених країнах). Кількість осіб похилого віку 
переважає молоде населення, а для їхнього 
утримання необхідним стане підвищення 
пенсійного віку та продовження активної 
трудової діяльності літніх людей уже в ін-
ших сферах. У сучасному світі спостеріга-
ється тенденція значного розширення участі 
дорослих в організованому навчанні, підго-
товці та перепідготовці. Освіта дорослих –
перспективний напрям як для теорії, так і 
практики вітчизняної освіти. Сучасні нау-
ковці переконані, що сьогодні на часі опра-
цювання змісту, організаційних форм, мето-
дів і засобів навчання дорослих.

Теоретико-методологічні основи освіти 
дорослих висвітлено у працях С. Архипової, 
С. Болтівець, С. Вершловського, Л. Вовк, М. 
Громкової, Т. Десятова, С. Змеєва, І. Зязюна, 
В. Лугового, Л. Лук’янової, О. Мартіросяна, 
Н. Ничкало, Л. Сігаєвої, Л. Шинкаренко та 
ін. Розробкою методичних засад навчання 
іноземних мов у процесі професійної підго-
товки займалися К. Кенеді (C. Кennedy) та Р. 
Болайто (R. Bolitho), П. Стревенс (P. 
Strevens), Дж. Свейлз (J. Swales), Л. Трімбл 

(L. Trimble), Т. Хатчінсон (Т. Hutchinson) та 
А. Уотерс (А. Waters), Т. Дадлі-Еванс (Т. 
Dudly-Evans) та М. Джо Сент Джон (М. Jo St 
John), М. Хутта (М. Hutta).

Отож, проблема навчання іноземних 
мов дорослих стала предметом зацікавлень 
низки науковців, серед яких: В. Алексан-
дров [1; 2], Ж. Вітлін [3], Т. Григор’єва [4], 
О. Максименко [5], О. Мудра [6] та ін.

Ґрунтовний аналіз інтенсивного навчан-
ня дорослих у системі неперервної гумані-
тарної освіти здійснила О. Мудра. Зокрема, 
дослідниця визначила структуру інтенсив-
ного навчання дорослих, яка, на її переко-
нання, складається з таких компонентів:

– мотиваційного (формування у дорос-
лих позитивного мотиву до навчання, по-
треб, інтересів),

– змістового (визначення змісту та об-
сягу знань із профільної дисципліни),

– діяльнісного (формування вмінь здій-
снювати прогнозовану діяльність),

– контрольного (оцінювання рівня про-
гнозованої компетентності слухачів та ко-
рекція в змісті курсу та занять, методах, 
формах роботи тощо).

Вчена довела, що ретельно відібрані 
ефективні форми і методи роботи, опти-
мальні прийоми навчання та види прогнозо-
ваної діяльності, врахування основних ін-
тересів, потреб та мотивів дорослих слуха-
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чів, а також соціально-детермінована взає-
модія сприяють забезпеченню системного 
підходу до розвитку професійних умінь у 
дорослих під час інтенсивного навчання. 
Результати практичної роботи засвідчили, 
що на ефективність інтенсивної технології 
навчання дорослих впливають різноманітні 
фактори, а саме: індивідуальні психологічні 
особливості слухачів та їх емоційний стан, 
життєвий та освітній досвід, мотивація, ін-
терес до навчання, адаптивність, рівень 
втомлюваності, працездатність, умови на-
вчання, майстерність викладача тощо.

Крім цього, О. Мудра обґрунтувала пе-
дагогічні умови, за яких технологія інтен-
сивного навчання може реалізуватися мак-
симально ефективно:

– спрямування педагогічного впливу 
викладача на підвищення рівня мотивації 
слухача;

– врахування основних вікових і психо-
логічних особливостей навчання дорослих;

– створення сприятливої атмосфери для 
інтенсивного навчання;

– максимальна активізація діяльності 
викладача та слухача.

Забезпечення зазначених педагогічних 
умов передбачає, на думку О. Мудрої, по-
будову програми інтенсивного курсу на 
основі реалізації системи принципів:

• інтенсивного навчання: індивідуалізації 
навчання, автономії слухача, інтегратив-
ності, спіралеподібної прогресивності, од-
норідності показників, полімодальності 
сприймання, соціально-детермінованої 
взаємодії, рольової та поетапно-концен-
тричної організації навчального матеріалу 
та навчального процесу, поліфункціональ-
ності вправ;

• навчання дорослих: спільної діяльності, 
опори на професійний досвід, системності, 
актуальності, свідомого ставлення, 
суб’єктивно-об’єктивного оцінювання [6, 
с. 6 – 8].

Предметом дослідження О. Максимен-
ко стали організація, зміст, форми, методи 
професійно-орієнтованого навчання інозем-
них мов, підходи до оцінювання та сертифі-
кації його результатів в країнах ЄС. Дослід-
ниця зосередилася на вивченні особливос-
тей професійно-орієнтованого навчання як 
на рівні середньої, вищої, так і освіти дорос-

лих та дійшла висновку, що особливістю 
професійно-орієнтованого навчання інозем-
них мов в освіті дорослих є спрямування на 
опанування умінь і навичок, необхідних для 
виконання службових обов’язків, що в умо-
вах поєднання загального і професійного 
компонентів змісту накладає свою специфі-
ку на кожний з них. Загальний компонент 
включає широкий перелік тем (про культур-
ні особливості країни, перебування в країні з 
метою навчання, стажування, роботи); про-
фесійний – охоплює спектр тем, які стосу-
ються виконання службових обов’язків. Рі-
вень складності курсів з мов визначається 
від В1 до С1 за ЗРМО (англ. – CEFR)).

У роботі на теоретичному рівні обґрун-
товано організаційно-педагогічні засади 
професійно-орієнтованого навчання інозем-
них мов в країнах ЄС. Зокрема, до організа-
ційних умов О. Максименко відносить: ство-
рення адекватного навчального середовища, 
багаторівневість, різноманітність і гнучкість 
форм навчання і можливостей. До педагогіч-
них на змістовому рівні – перелік принципів, 
що визначають підходи до структурування 
змісту у напрямі (аналіз потреб, уточнення 
цілей, цілісність структури навчання інозем-
них мов, забезпечення якості навчального 
процесу), впровадження двокомпонентного 
змісту освіту, який окрім профільного, вклю-
чає загальноосвітній; на навчально-методич-
ному рівні – належне теоретичне і навчаль-
но-методичне забезпечення професійно-орі-
єнтованого навчання іноземних мов, само-
стійність і творчість індивідів у 
констру юванні знань, використання прак-
тично-зорієнтованих автентичних навчаль-
них матеріалів.

Вчена також запропонувала рекомендації 
щодо врахування позитивного досвіду країн 
ЄС у професійно-орієнтованому навчанні 
іноземних мов в Україні. На стратегічному 
рівні це – визнання напряму професійно-орі-
єнтованого навчання іноземних мов пріори-
тетною складовою іншомовної освіти в 
Україні та заохочення опанування іноземних 
мов різновіковими групами протягом життя; 
законодавче закріплення напряму професій-
но-орієнтованого навчання іноземних мов як 
складової іншомовної галузі у неперервній 
освіті України; створення науково-методич-
ного центру реалізації напряму, який акуму-
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люватиме передовий досвід і опікуватиметь-
ся підготовкою викладачів; залучення до 
організації та розроблення змісту професій-
но-орієнтованого навчання іноземних мов 
усіх зацікавлених сторін (методистів, праце-
давців, працівників галузей, викладачів, сту-
дентів). На педагогічному рівні варто звер-
нути увагу на: підготовку викладачів, здат-
них реалізувати завдання професійно-орієн-
тованого навчання іноземних мов у контексті 
сучасних суспільно-економічних потреб за 
ланками освіти; застосування нових моде-
лей організації професійно-орієнтованого 
навчання іноземних мов, включаючи модель 
автора, розроблену на основі аналізу сучас-
них тенденцій розвитку іншомовної галузі в 
країнах ЄС; запровадження новітніх методів 
навчання, альтернативних технологій оціню-
вання і сертифікації. На дослідницькому 
рівні варто продовжувати вивчення тенден-
цій розвитку професійно-орієнтованого на-
вчання іноземних мов у країнах ЄС за ланка-
ми освіти з метою їх подальшого втілення в 
Україні; застосовувати результати дослі-
дження у курсах підготовки викладачів іно-
земних мов [5].

Особистісне значення володіння іно-
земними мовами є незаперечним, адже дає 
змогу людині розуміти інших людей та 
бути зрозумілою, розширює її мобільність, 
здатність бути конкурентною на ринку пра-
ці, розширити способи дозвілля тощо.

Відкритість сучасної іншомовної осві-
ти забезпечується відкритими освітніми 
ресурсами – матеріалами, що використо-
вуються для підтримки освіти, що пере-
бувають у вільному доступі, можуть ви-
користовуватися багато разів, змінюватися 
тощо. Відкриті освітні ресурси здійсню-
ються через інституційну політику, яка 
просуває інноваційні педагогічні моделі, 
що дають змогу з повагою ставитися до 
учнів і дають їм право бути співавторами 
побудови індивідуальної траєкторії непе-
рервної освіти. Відкрита освітня комуні-
кація – це взаємний обмін, що робить 
внесок в соціальну присутність on-line 
навчання, розвиваючи міжкультурні зна-
ння і мовну компетенцію [7].

Ідеї неперервності іншомовної освіти, 
що закладені в документах Єврокомісії [9] 
носять демократичний характер та склада-

ють основу для побудови гуманістичної 
системи неперервної мовної освіти.

У зв’язку зі зрушеннями освітніх про-
цесів у сторону гуманізації та гуманітариза-
ції за останні два десятиліття, змінилися 
зміст і методичні підходи до навчання іно-
земних мов. Якщо раніше освіта була пере-
важно спрямована на документальний ре-
зультат (отримання атестата, диплома), то 
тепер вона орієнтується на процес, більш 
того, на неперервний процес, що триває усе 
життя. Зміна змісту освіти вимагає нових 
методичних підходів і прийомів, тому авто-
ритарно спрямовані методи змінюються на 
особистісно орієнтовані, що ставлять у 
центр навчання учня/студента/слухача. Змі-
нюється і таксономія цілей освіти, яка, сво-
єю чергою, визначає весь наступний вибір 
освітніх стратегій. Сучасний зміст освіти 
базується на принципах гуманізації, гумані-
таризації, неперервності, відкритості, ди-
версифікації, віртуальності і орієнтується на 
випереджаюче відображення проблем роз-
витку суспільства, виробництва, науки, 
культури, інших сфер соціальної практики. 
Новий зміст освіти передбачає наступність і 
багатоваріантність загальної і професійної 
освіти, основу яких складають фундамента-
лізація та посилення уваги до методологіч-
ної складової навчання. Окрім безпосеред-
ньо отримуваних знань, умінь, навичок, у 
зміст освіти входить сам процес, тобто до-
свід їх набуття і практичного застосування, 
шляхи і способи самостійного здобування, 
пошуку і відкриття, самоосвіти – особистіс-
ний досвід як компонент змісту освіти [7].

Завдання навчання дорослих іноземних 
мов є тісно пов’язані із соціально-психоло-
гічними, професійними, особистісними 
проблемами. Умови навчання дорослих де-
терміновані часовими, побутовими, про-
фесійними і соціальними чинниками, які 
можуть сприяти успішному навчанню, але 
часто ускладнюють навчальну діяльність 
студентів/слухачів [8, с. 100].

Варто зазначити, що особливістю до-
рослих, які опановують іноземні мови, час-
то є висока мотивація, позитивне ставлення 
до іноземної мови, зацікавлення нею, на-
явність таких рис характеру, як працьови-
тість, організованість, самостійність, ціле-
спрямованість тощо, певний запас знань, 
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умінь і навичок, а також певні індивідуаль-
ні особливості в сенсорній та інтелектуаль-
ній сферах, необхідні для такої діяльності. 
Однак спостерігаються й негативні факто-
ри, такі як нестача часу на навчання, звичка 
до певних технологій навчання, страх вия-
витися смішним тощо.

Навчання іноземних мов дорослих має 
свою специфіку, яку варто враховувати у 
процесі їхньої іншомовної підготовки. Го-
ловні психолінгвістичні особливості на-
вчання дорослих полягають у врахуванні 
труднощів, які виникають у процесі на-
вчання, реалізації основних принципів за-
своєння іноземної мови, у застосуванні ін-
дивідуалізованих стратегій навчання. Це 
дасть змогу привести процес навчання у 
відповідність до комунікативних, когнітив-
них і особистісних очікувань слухачів, на-
даючи можливість застосування макси-
мально індивідуалізованих стратегій і сти-
лів навчання, які відповідали б життєвим 
потребам та особистим інтересам. Адже, 
знання іноземної мови і культури дає мож-
ливість людині вільно орієнтуватися у сві-
ті, сприяє взаєморозумінню між представ-
никами різних лінгвокультур. З цих пози-
цій формування іншомовної комунікатив-
ної компетенції дорослих є пріоритетною 
метою післядипломної освіти.
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До проблеми впровадження критеріїв та показників 
готовності вчителів до тьюторської діяльності

Меркулова Н.В.,
старший викладач кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького
Познякова А. П.,
заступник директора КЗ «Василівська гімназія «Сузір’я» – загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» Василівської районної ради Запорізької області
Кириліна О. М.,
заступник директора КЗ «Василівська гімназія «Сузір’я» – загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» Василівської районної ради Запорізької області

На сучасному етапі розвитку суспільства 
соціально-економічні проблеми, що погли-
блені кризою моральної свідомості, зумов-
люють необхідність перетворень у вихован-
ні і розвитку особистості шляхом розширен-
ня сфери духовних і матеріальних ціннос-
тей, що мають розкриватися як через 
спільну взаємодію педагога і вихованців, 
так і через індивідуальний досвід діяння. Це 
викликає в культурно-освітньому просторі 
питання щодо розвитку особистості на 
основі індивідуального підходу із урахуван-
ням сучасних досліджень у сфері філософії, 
психології, соціальної педагогіки.

Формування в Українській державі но-
вих напрямів розвитку освіти, науково-тех-
нічної творчості пов’язано із новими ім-
пульсами, які надає громадянське суспіль-

ство. У контексті цього запиту тьютор-
ський супровід дозволить зреалізовувати 
особистості внутрішні ресурсні можливос-
ті, розвинути її автономність із урахуван-
ням процесів самопрогнозування і само-
сприйняття через культурні способи взає-
модії людини із соціумом, під час прийнят-
тя стратегічно важливих рішень стосовно 
освітніх, професійних, життєвих проблем 
[2].

До реалізації концептуальної моделі 
впровадження тьюторської діяльності у 
практику роботи закладу освіти дібрані 
критерії мотивації, когнітивності, діяль-
ності та рефлексії згідно з виокремленими 
компонентами структури готовності май-
бутніх вчителів до тьюторської діяльності. 
У результативному складнику моделі роз-
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крито основні показники, схарактеризовані 
нижче [1].

Критерій мотивації готовності вчителів 
до тьюторської діяльності ґрунтований на 
таких показниках: мотивація до вивчення 
фахових дисциплін засобами гуманістич-
ної особистісної центрації викладача; умін-
ня виконувати проблемні завдання з тью-
торського супроводу; розкриття можливос-
тей практичного застосування навчального 
матеріалу.

Критерій когнітивності стосовно готов-
ності вчителів конкретизований низкою 
показників: володіння системою базових 
знань з тьюторської майстерності; структу-
рування навчального матеріалу дисциплін 
професійної підготовки; готовність до реа-
лізації міжпредметного підходу з тьютор-
ської діяльності.

Критерій діяльності професійної готов-
ності вчителів до впровадження тьютор-
ської майстерності реалізований узагальне-
ними показниками: використання в прак-
тичній діяльності сучасних освітніх техно-
логій; успішність підготовки здобувачів 
вищої освіти за результатами проходження 
навчально-виробничої практики; розвиток 
навичок інноваційної й пошуково-дослід-
ницької експериментальної роботи; уміння 
презентувати навчальний матеріал у вигля-
ді пізнавальних операцій і дій.

Критерій рефлексії готовності вчителів 
до тьюторського супроводу представлений 
такими показниками: розвиток інноваційної 
компетентності та постійної професійної 
самореалізації; самоінтерпретація й само-
визначення індивідуального стилю роботи; 
уміння рефлексивно ставитися до себе та до 
результатів своєї професійної діяльності.

Основним взірцем для проектування 
школи тьюторської майстерності є простір 
тьюторської діяльності, що може бути 
представлений за допомогою чотирьохвек-
торної моделі: антропологічний вектор, 
вектор соціалізації особистості, вектор 
освітньої інфраструктури, вектор предмет-
ної галузі знання. Це дозволить конструк-
тивно визначити та піддати науковій екс-
пертизі основні напрями у розвитку осо-
бистості, а також розробити індивідуальні 
стратегії для духовно-морального само-
вдосконалення.
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Эффективность использования метода «буря мысли» 
в образовательном процессе

Abdusamatova Shakhodat Hojiakbar kizi, 
Ne’matova Durdona Khayrula kizi,  
Sobirova Munira Rajaboy kizi, 
Soyipova Rano Rustamjon kizi
3rd year students of the ICT University in Tashkent University of Information 
Technology named after Muhammad al Korazimiy.

Currently, 32 percent of the population, or 
10 million, are under the age of 30 years. We 
are proud of the fact that our young people 
have been able to take responsibility for the 
future of our country and become a decisive 
force of today and tomorrow.

We need to logically complete our exten-
sive work in this area, in particular our na-
tionwide educational programs. To this end, 
the most important task of the Government, 
relevant ministries and agencies, and the en-
tire education system, our esteemed profes-
sors and professors is to educate young peo-
ple and educate them physically and spiritu-
ally. In this regard, the head of our state, 
Shavkat Mirziyoev, can be summarized as 
follows: “The time is required to move our 
work to a new level, creating modern jobs for 

our children and ensuring their proper place 
in life.

We will continue to work hard on youth 
policy, with no hesitation. Not only will we 
continue, but we will continue to elevate this 
policy to the highest level that we need today.

We mobilize all the efforts of our state and 
society to ensure that our young people have 
the ability to think independently, have high 
intellectual and spiritual potential, to grow up 
and be happy, to be peerless in their world.. ” 

The implementation of the above ideas is a 
great responsibility not only for young people, 
but also for teachers who make an invaluable 
contribution to their development. Continuous 
research and development work encourages 
the introduction of new educational technolo-
gies and techniques into the classroom pro-

Аннотация. В этой статье рассматриваются темы, которые изучаются с 
помощью метода, используемого для повышения способности учащихся 
свободно мыслить в процессе обучения, и как визуальное представление 
всех частей может быть понято и интересно для учащихся.

Annotation. This article explores the topics that are being learned through the 
method used to enhance students’ ability to think freely in the learning process, 
and how the visual representation of all parts can be understood and interesting 
for students.

Keywords: free thinking, classroom process, new ideas, debate, competition, 
counterpoint.
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cess. A number of methods and technologies 
are now being used to further enrich the class-
room process, improve the quality of educa-
tion, and motivate students to engage in a 
particular subject and subject, using these 
techniques to help students think indepen-
dently through the thought storm. teach. 
Method Objective: Students will be able to 
reason and defend their views on a particular 
problem. Provide the student with the oppor-
tunity to change their mind during the discus-
sion. The teacher can bring all the students 
into the discussion and create a debate be-
tween all the students in the classroom.

The advantage of the method is that it is easy 
to work with the group individually (but work-
ing with the group is highly effective), so that the 
student can hear the opinion of others and 
change his mind if he or she feels that they are 
wrong. His successes are also possible. Using 
this method not only teaches the student to think 
freely, but also to express his or her own opinion 
in the community, which helps the student to 
develop his or her speech. 

In order to use the “Blind Idea” method in a 
classroom environment, the teacher analyzes the 
topic in depth, examines the problem situations 
and the subtleties in it and assigns tasks to 
groups. The student group begins to analyze the 
topic (for this, students study the subject in ad-
vance), and each group expresses its opinion in 
front of the other groups. After listening to the 
comments, the groups begin to discuss each 
other’s ideas and add or add their own ideas, but 
only the teacher who gives his or her opinion 
about the correctness of the conclusion. The 

group that contributes the most to the final con-
clusion will be awarded as a winner and hence 
there will be a fair competition in the method.

Now let’s take a look at how students use 
their method of “Blind Idea”: “Nilufar Flow-
er”, “How”, “Why”, “Graphic Organizers.” At 
the same time, students using open-ended 
questions often force students who are inac-
tive in the classroom to participate in the dis-
cussion. Using this method, students can 
group into groups to express their thoughts 
and ideas about “Nilufar flower”, “How”, 
“Why”, “Graphic Organizers”. The following 
are some of the methods we use:

Graphic Organizer. “Nilufar Flower” is a 
problem-solving tool that shows the form of 
lily flower. Its core consists of nine large four 
corners and develops and activates systematic 
thinking and analysis skills.

How to build a Graphic Organizer. Basically, 
the problem is, how to do it, and how to solve it.

The consistent “How” questions lead to 
the following opportunities:

– problem solving encourages not only op-
portunities but also ways to implement them;

– from the bottom up to the bottom to 
identify and improve the structure of ideas.

Graphic Organizer “Why”
1. You can choose to use a circle or rectan-

gular shape.
2. Layout View – You can choose whether 

or not the line of reasoning is linear.
3. Directions indicate where you are from 

the initial search to the search.
The following are some of the ideas ex-

pressed by students through the above methods:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lily of the Nile 

The Nilufar Floral 

Method is 

designed to break 

down some of the 

problematic tasks 

into separate 

sections so that 

you can learn 

different views of 

the task by filling 

in the boxes. 

"How" graphic 
organizer 

How does the 

organization of 

narrow exercises 

through this graphic 

organizer help 

students find more 

and more on the task 

they are given? The 

question is what 

motivates you to 

gain more 

knowledge 

Graphic Organizer 

"Why" 

Using this graphic 

Organizer, you can 

encourage students 

to work harder and 

more on their topic 

and lesson by 

organizing the lesson 

The table above gives students an over-
view of each method, with some additional 
ideas.

Picture 1. Student feedback methodology
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Научный текст как источник обогащения 
профессиональной речи

Атаджанова Барно Тулкиновна,
преподаватель русского языка, Ферганский политехнический институт, 
кафедра узбекского и русского языков, Узбекистан

Изучение научного стиля речи в вузе 
имеет как теоретическое, так и практиче-
ское значение. Теоретические знания о 
функциональном аспекте языка, следова-
тельно, о русском языке в целом, служат 
фундаментом для практической работы на 
занятиях русского языка в вузе, повышают 
лингвостилистическую культуру студен-
тов, являющуюся существенной частью их 
общей культуры, в частности, культуры 
речи. В связи с этим, считаем, что студенту 
важно: 1) первичное ознакомление с науч-
ным стилем речи, основными понятиями, 
принципами речевой организации стилей, 
закономерностями функционирования язы-
ковых средств в научной речи; 2) развитие 
стилистического чутья, навыков и умений 
оценивать и правильно употреблять языко-
вые средства в речевых актах в соответ-
ствии с конкретным содержанием высказы-
вания, целями, которые ставит перед собой 
говорящий (пишущий), ситуацией и сфе-
рой общения.

Наряду со словами, общими для неко-
торых функциональных стилей, в книжной 
лексике имеются и такие, которые закре-
плены только за ка ким-нибудь одним сти-

лем и составляют их специфику. Например, 
терминологическая лексика употребляется 
глав ным образом в научном стиле. Ее на-
значение состоит в том, чтобы дать точное 
и ясное представление о научных понятиях 
(например, технические термины – биоме-
талл, центрифуга, стабилизатор; строи-
тельные термины – раствор, кирпичи, из-
весть, леса, кран, мастерок; механические 
термины – домкрат, станок, инженер-меха-
ник, механика и др.).

Как известно, в научном стиле выделя-
ют три подстиля: собственно научный, на-
учно-учебный, научно-популярный. На 
формирование данных подстилей, влияет 
то, для кого создается текст (фактор адре-
сата), а также цели и задачи. Так адресатом 
собственно научного подстиля является 
специалист в данной области, научно-учеб-
ного – будущий специалист или студент, 
научно-популярного – любой человек, ин-
тересующийся той или иной наукой. Цель 
собственно научного подстиля – описание 
новых явлений в науке, выдвижение гипо-
тез, их доказательство; научно-учебного – 
изложение основ науки, обучение; научно-
популярного – донести до человека, не яв-

Аннотация: В данной статье раскрываются теоретические и 
методические основы изучения научного текста в техническом 
вузе,подробно рассматриваются подстили научного стиля.

Ключевые слова: научный стиль, подстиль, функциональный стиль, 
языковые средства, терминологическа лексика.
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ляющегося специалистом, знания из раз-
личных областей науки доступными 
средствами, заинтересовать его. Поэтому, 
оставаясь научными, тексты разных под-
стилей различаются (например, в собствен-
но научном подстиле практически не упо-
требляются эмоциональные слова, тогда 
как в научно-популярном таких слов значи-
тельно больше). Это, на наш взгляд, важно 
учитывать при работе с научным текстом и 
на занятиях по разным вузовским дисци-
плинам, в том числе и на занятиях русского 
языка.

В книжной лексике есть и такие, кото-
рые закреплены только за ка ким-нибудь 
одним стилем и составляют их специфику. 
Например, терминологическая лексика 
употребляется глав ным образом в научном 
стиле. Ее назначение состоит в том, чтобы 
дать точное и ясное представление о науч-
ных понятиях (например, технические тер-
мины – биметалл, центрифуга, стабилиза-
тор; медицинские термины – рент ген, анги-
на, диабет; лингвистические термины – 
морфе ма, аффикс, флексия и др.). Различие 
между стилями обнаруживается и при 
анали зе морфологических форм. Так, в на-
учном стиле предпоч тение отдается глаго-
лам несовершенного вида 3-го лица насто-
ящего времени (ученые исследуют, рассма-
тривают; анализ подтверждает; факты сви-
детельствуют); часто используются 
причастия и деепричастия, краткие прила-
гательные, сложные предлоги и союзы (в 

заключение; в продолжение; благодаря 
тому что; несмотря ни на что).

Итак, большое значение для развития 
речи студентов имеет качественный дидак-
тический материал, которым может стать 
научный текст, с которым студенты сталки-
ваются на занятиях, как русского языка, так 
и других специальных дисциплин, а также 
речевые ситуации, имеющие места в прак-
тике обучения студентов и, описанные в 
научных трудах (учебниках, учебно-мето-
дических пособиях и т.д.). Преподавателю 
необходимо вместе со студентами анализи-
ровать эти ситуации, делать выводы, а так-
же учить их правильно, точно и последова-
тельно излагать свои мысли. Поэтому про-
блема формирования русской речи на мате-
риале научных текстов является 
приоритетным направлением в вузовской 
методике преподавания русского языка.
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Значение кукол в развитии ребенка

Д. Бекмирзаева,
заведующая ДОО № 4 
Жалакудукского района Андижанской области
Д.Ахмедова,
заведующая ДОО № 26 
Жалакудукского района Андижанской области

Такие благородные качества, как лю-
бовь к красоте, сохранение природы, ува-
жение к человечеству формируются с дет-
ства. Первая кукла, которую мы держим, 
красивая, элегантная игрушка, сладкие, 
красочные кондитерские изделия, картина 
и сказочная книга – это первый шаг в фор-
мировании таких благородных качеств. 
Информационные технологии также тво-
рят чудеса в производстве детских товаров.

Кукла Барби является очень популяр-
ной в мире. Её хорошо знают как взрослые, 
так и дети. Кукла Барби признана самым 
популярным и покупаемым в истории това-
ром. Она изготавливается американской 

компанией Mattel. Эта компания является 
одним из крупнейших производителей ку-
кол в мире. Его продукция продается в бо-
лее чем 150 странах. Куклы Mattel произво-
дятся на заводах в Китае, Индонезии, Ма-
лайзии и Мексике. Точнее, их производство 
там намного дешевле, чем в развитых стра-
нах. В 1945 году Mattel была основана мо-
лодожёнами Хендлерами. Рут Хендлер 
имела польское происхождение и была де-
сятым ребенком в семье. Mattel начал свою 
деятельность с производства рамок для 
картин. Компания, которая инвестировала 
в этот бизнес 100 000 долларов, получила 
чистую прибыль в размере около 30 

Аннотация В этой статье рассматриваются возникновение, развитие и 
значение кукол в развитии ребенка

Ключевые слова кукла, Барби, кукольный дизайнер, национальные 
куклы

Value of dolls in child development
annotation This article discusses the emergence, development, and role of 

puppets in child development
Keywords doll, Barbie, doll designer, national dolls
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000 долларов. Бизнес начался с успеха. За-
тем они сделали дом для кукол. Это было 
время, когда жизнь людей возобновилась 
после Второй мировой войны.

К 1955 году, продажи Mattel составили 
более 5 миллионов долларов. Семья Хенд-
лер взялась за работу, которая радикально 
преобразит кукольную индустрию. Рекла-
ма была запущена во время трансляции 
мультфильмов Диснея по телевидению. 
Это был настоящий риск. Во-первых, про-
изводитель детских игрушек часто эффек-
тивно сотрудничал с продавцами ларьков. 
Теперь он напрямую общается с покупате-
лем. Во-вторых, огромные инвестиции в 
размере 500 000 долларов были потрачены 
на рекламу. Вскоре все жители Соединен-
ных Штатов узнали о Mattel и его замеча-
тельных изделиях. Рекламные ролики, пе-
редаваемые во время телешоу «Микки 
Маус Клуб», были чрезвычайно успешны-
ми. Дети начали требовать, чтобы их роди-
тели давали им только игрушки Mattel. 
Продажи игрушек в 1959 году превысили 
14 миллионов долларов. В то время на 
рынке игрушек произошла настоящая рево-
люция. В компании Mattel на свет появи-
лась кукла Барби. Однажды дочь Рут Хенд-
лер играла в бумажную куклу с изображе-
нием взрослого человека. В голову матери, 
наблюдающей за дочерью, пришла идея 
создания куклы Барби. По мнению Хенд-
лер, всем девочкам нравится играть с кра-
сивой куклой. Рут Хендлер также задумы-
вается над тем, что компания может помочь 
девочкам получить ответы на вопрос, каки-
ми качествами они должны обладать, когда 
вырастут.

Барби – символ американской принцес-
сы никогда не производился в США. На-
чиная с 1959 года- года своего появления, 
он стал обладателем глобальной возмож-
ности. Первоначально он использовался в 
Японии, после Второй мировой войны, 
когда экономика страны возрождалась, и 
использовалась дешевая рабочая сила.

К 1970-м годам Гонконг был главным 
коллекционером этой куклы. А потом – 
Филиппины, теперь, конечно же, Китай. 
Части этой уникальной куклы изготавлива-
ются именно там, где нужно выполнить 
последнюю работу. Но цепочка поставок и 

управление производством не так просты, 
как мы думаем, и у них есть своя специфи-
ка. Штаб-квартира Mattel является круп-
нейшим в мире кукольником, расположен-
ным в Эль-Сегундо, недалеко от междуна-
родного аэропорта Лос-Анджелеса. Идея 
Барби родилась здесь. Даже сегодня ку-
кольные дизайнеры работают в этом месте. 
Наряды для кукол также создаются здесь. 
Во многих случаях всемирно известные 
модельеры и кутюрье шьют платья для 
Барби.

В нашей стране народные промыслы, 
являющиеся неотъемлемой частью наших 
национальных ценностей, всесторонне ра-
стут и развиваются. Это можно увидеть се-
годня в условиях, создаваемых для наших 
мастеров, в изделиях, производимых наши-
ми мастерами. Мастера подходят к своей 
работе не только как к профессии, но и как 
к индустрии. Они проводят исследования в 
направлениях своего ремесла, делают от-
крытия. Причина этого заключается в том, 
что у ремесленников есть широкие возмож-
ности свободно работать и развивать свои 
таланты и потенциал. Мастера, которые эф-
фективно используют эти возможности, ста-
новятся мастерами своего дела.

Национальные игрушки – это зеркало 
духа, духовности, искусства и культуры на-
ции. Для этого ремесленник должен не 
только стать мастером, но и глубоко изу-
чить историю, литературу и традиции на-
рода. Только тогда ремесленник сможет 
создать произведение искусства и заняться 
инновациями в своей области. При изго-
товлении игрушек, прежде всего, мастер 
должен знать душу ребенка, видеть жизнь 
такой, какой видит её ребёнок.

В нашей Андижанской области не толь-
ко ремесленники, но и педагоги, используя 
натуральные материалы, такие как дерево 
и тыква, занимаются изготовлением кукол 
по мотивам сказок, эффективно их исполь-
зуют в различных мероприятиях и в сво-
бодное время. Кроме того, театр теней, те-
атр пальцев, театр ложек также служат для 
развития речи и мышления детей.

Сегодня в нашей стране особое внима-
ние уделяется широкому развитию народ-
ных промыслов, сохранению националь-
ных традиций и ценностей, а также форми-
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рованию художественного вкуса и мышле-
ния молодого поколения. То, как ребенок 
растет и выбирает карьеру, как идет, как он 
строит свой собственный образ жизни, не-
сомненно, связано с игрушками, с которы-
ми он вырос в детстве. Куклы являются не 
только забавой для ребенка, но и образова-
тельным инструментом. Благодаря этому, 
наши дети узнают о национальных тради-
циях и ценностях. При необходимости они 
будут учиться. При создании кукол, лучше 
всего обращать особое внимание на нацио-
нальный колорит, внешний вид, детали 
одежды и качество красок, используемых 
для национальных костюмов. Хотелось бы, 
чтобы наши дети дружили не с агрессив-
ными западными игрушками, а с восточны-
ми куклами, передающими человеческие 
эмоции. Национальные куклы и игрушки 
играют особую роль в развитии молодого 
поколения как физически, так и духовно, 

служат расширению кругозора, формиро-
ванию интеллектуальных и высоких духов-
ных качеств.
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Зміст, форми і методи патріотичного виховання дітей 
молодшого шкільного віку

Бедрій Х.В.,
здобувачка наукового ступеня доктора філософії,  
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

У статті розкривається зміст патріотичного виховання дітей молодшого 
шкільного віку відповідно до вимог сучасних освітніх законодавчо-норма-
тивних документів України та рекомендацій педагогів-науковців. Представ-
лені мета й виховні завдання з патріотичного виховання та шляхи і способи 
їхньої реалізації в умовах змінених соціально-політичних реалій і освітніх 
викликів. Авторка аналізує окремі методи і форми роботи з молодшими 
школярами в системі виховання у них патріотизму і як почуття, і як базової 
якості особистості; розглядає роль інноваційної і традиційної методологіч-
ної баз початкової школи для патріотичного виховання учнів молодших 
класів, зокрема методу проектів, акцентує на можливостях Базового на-
вчального плану початкової школи як важливого чинника патріотичного 
виховання учнів.

Ключові слова: патріотичне виховання, національно-патріотичне
виховання, діти молодшого шкільного віку, мета, зміст, форми, методи, 

виховання, метод проектів, історичне краєзнавство.

Bedriy Kh. V. 

Сontents, forms and methods of patriotic education of younger 
children

the article describes the content of patriotic upbringing of children younger 
school age in accordance with the requirements of modern educational legislative 
and regulatory documents of Ukraine and the recommendations of teacher educa-
tors. The purpose and educational tasks of patriotic education and ways and ways 
of their realization in the conditions of changed socio-political realities and edu-
cational challenges are presented. The author analyzes individual methods and 
forms of work with younger students in the system of education of patriotism in 
them both as feelings and as a basic quality of personality; considers the role of 
innovative and traditional methodological bases of elementary school for patri-
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Актуальність проблеми. Складні соці-
ально-політичні й економічні умови функ-
ціонування нашої держави, нові виклики у 
сфері освіти, зафіксовані у законах України 
«Про освіту» та «Про загальну середню 
освіту», актуалізують проблему виховання 
у дітей і молоді патріотизму – і як почуття, 
і як базової якості особистості. Стратегія 
сучасного патріотичного виховання ґрун-
тується на ідеї розвитку української дер-
жавності як консолідуючого чинника роз-
витку українського суспільства й україн-
ської політичної нації. Водночас поруч із 
вихованням патріотизму, поваги до куль-
турних цінностей українського народу, 
його історико-культурних надбань і тради-
цій, важливою засадою державної політики 
у сфері освіти є нерозривний зв›язок зі 
світовою історією, інтеграція у міжнарод-
ний освітній і науковий простір [2, с. 9].

Ступінь дослідження проблеми. Зміне-
ні загальнодержавні пріоритети і вектори 
освітньої політики загалом й у сфері патрі-
отичного виховання зокрема, започатковані 
концепціями національної системи вихо-
вання (1996), національно-патріотичного 
виховання (2009), Загальнодержавної ці-
льової програми патріотичного виховання 
громадян на 2013 – 2017 рр., спричинили 
появу низки науково-педагогічних дослі-
джень теоретичних основ, методики і тех-
нологій патріотичного та громадянського 
становлення особистості. Серед них праці 
Л. Безкоровайної, І. Беха, О. Вишневсько-
го, Ю. Завалевського, Ю.Зубцової, П.Ігна-
тенка, В. Каюкова, В. Кіндрата, О. Коркіш-
ко, О.Сухомлинської, К. Чорної та ін.

Однак проблеми патріотичного вихо-
вання потребують подальшого поглиблено-
го вивчення як у теорії, так і в практиці 
освітньої діяльності сучасного закладу се-
редньої загальної освіти, зокрема її почат-
кового рівня.

Метою статті є аналіз теоретико-мето-
дичних засад і практики патріотичного ви-

ховання дітей молодшого шкільного віку в 
та позаурочній роботі початкової ланки за-
гальної середньої освіти.

Виклад основного матеріалу. Загально-
відомо, що формування особистості, зокре-
ма й виховання у неї патріотичних почуттів 
і переконань, розпочинається у сім’ї. Фор-
муватися як особистість дитина продовжує 
в школі, тому дуже важливим є тісний 
з’язок закладу освіти й сім’ї. Як засвідчу-
ють наукові дослідження та практичний 
педагогічний досвід, лише в такому тісно-
му зв’язку дитина виховується. За твер-
дженням П. Кононенка, «…родина виховує 
члена держави, нації, школа – розвиває 
його» [3, с. 131].

При цьому найкраще піддаються вихо-
ванню діти молодшого шкільного віку, 
оскільки в цей час закладаються основи 
особистості, її майбутнього характеру. Зна-
ння й уміння, накопичені в цьому віці, зго-
дом стають підґрунтям для формування 
стійких моральних звичок і переконань, 
високих життєвих ідеалів. Не підлягає сум-
ніву теза І. Підласого про те, що піддатли-
вість молодших школярів, «…їхня довірли-
вість, схильність до наслідування, великий 
авторитет, який у них має вчитель…», 
створюють сприятливі умови для форму-
вання високоморальної особистості» [5, с. 
4].

Патріотичне виховання в сучасному за-
кладі середньої освіти, зокрема на його 
початковому рівні, значною мірою зумов-
люється змістовими характеристиками на-
вчальних предметів, які сприяють оволо-
дінню системою знань про людину і сус-
пільство, що формує здатність усвідомлю-
вати місце своєї спільноти серед інших 
спільнот світу. Відповідно, освітній процес 
має бути насичений різними аспектами па-
тріотичного виховання, спрямованими на 
формування особистості, яка діє на основі 
національних і європейських цінностей. 
При цьому найважливішим пріоритетом 

otic upbringing of primary school students, in particular the project method, 
emphasizes the possibilities of the Basic curriculum of elementary school as an 
important factor of patriotic upbringing of students.

Key words: patriotic education, national patriotic education education, chil-
dren of primary school age, purpose, content, forms, methods, education, method 
of projects, historical local history.
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національно-патріотичного виховання є 
«…формування ціннісного ставлення осо-
бистості до українського народу, Батьків-
щини, держави, нації» [6, с. 4].

Педагогічна наука розглядає зміст па-
тріотичного виховання як сукупність дер-
жавного, соціального й родинного компо-
нентів. Дотично до дітей молодшого шкіль-
ного віку, державний становлять уявлення 
про українську державу та її символіку; 
про рідний край (село, селище, місто), про 
рідну мову та близькі дітям місця; розумін-
ня сутності обов’язку перед Батьківщиною, 
поняття про захист її честі й гідності, гор-
дості за свою країну; шанобливе ставлення 
до Збройних Сил України тощо.

Соціальна складова змісту патріотично-
го виховання дітей передбачає розвиток 
інтересу до історії рідного краю, героїчно-
го минулого своєї країни, життя прославле-
них земляків; ознайомлення з діяльністю 
дитячих громадських організацій; виявлен-
ня потреби охороняти історичні пам’ятки, 
зберігати матеріальні цінності Батьківщи-
ни; уміти виявляти волю, доброзичливість, 
правдивість, наполегливість, самостійну 
творчу активність, відповідальність у на-
вчанні та праці; толерантне відношення до 
людей, уміння жити поруч.

Родинний аспект патріотичного вихо-
вання спрямований на виховання любові до 
батьків, чемного ставлення до старших у 
сім’ї, вчителів, ветеранів, пошану до пра-
щурів і до сучасних героїв Батьківщини; 
знання переказів, легенд, повір’їв, народ-
них пісень, знайомство з народним мисте-
цтвом [1].

Зазначимо, що в практичній навчально-
виховній діяльності всі вказані аспекти 
знаходяться у тісному взаємозв’язку, зале-
жать один від одного. За такої умови вони 
забезпечують систематичність, цілісність, 
національну спрямованість патріотичного 
виховання.

Змістову характеристику патріотичного 
виховання учнів початкової школи містить 
Концепція національно-патріотичного ви-
ховання дітей і молоді (2015 р.). Серед на-
мічених нею заходів, спрямованих на фор-
мування в учнів патріотизму, – перегляд 
навчальних програм початкової школи 
щодо розширення можливостей формуван-

ня в учнів патріотичних почуттів, толе-
рантного ставлення до інших народів, які 
проживають в Україні; розробка методич-
них рекомендацій з національно-патріотич-
ного виховання в позаурочній, позакласній 
та позашкільній роботі; включення до її 
змісту тем мій родовід; моя сім’я в історії 
рідного міста/села; національні традиції й 
народні промисли; національні герої; Укра-
їна на карті світу та ін. [7, с. 8].

Ефективність патріотичного виховання 
школярів у навчальній і позанавчальній ді-
яльності значною мірою залежить від за-
гальної спрямованості освітнього процесу, 
методів і форм його організації.

В сучасній школі поняття «метод вихо-
вання» трактується як спосіб

впливу вихователя на свідомість, волю і 
поведінку вихованця з метою формування 
у нього стійких переконань і певних норм 
поведінки [4, с. 226]

Пріоритетна роль у патріотичному ви-
хованні молодших школярів належить ак-
тивним методам, що ґрунтуються на демо-
кратичному стилі взаємодії, спрямовані на 
самостійний пошук істини і сприяють фор-
муванню критичного мислення, ініціатив-
ності та творчості. Серед методів патріо-
тичного виховання в початковій школі по-
ширеними є ігри, ігри-драматизації, аналіз 
стилів поведінки, демократичний діалог, 
метод проектів, міні-диспути, міні-диску-
сії, ігрові подорожі тощо.

Однією з педагогічних технологій, яка 
сприяє реалізації особистісно-

орієнтованого підходу в патріотичному 
вихованні дітей, є метод проектів. Суть цієї 
педагогічної технології, на думку С. Сисо-
євої, полягає у стимулюванні інтересу 
учнів до проблеми, оволодінні ними необ-
хідними знаннями і навичками для її вирі-
шення, організації проектної діяльності 
щодо вирішення проблеми, а на виході – 
практичному застосуванні отриманних ре-
зультатів. Головним є те, що результат 
можна побачити, осмислити, відчути, за-
стосувати в реальній практичній діяльності 
[8, с. 120]. Використання сучасних методів 
патріотичного виховання, зокрема методу 
проектів, уможливлює формування когні-
тивного компоненту учнів: знань про свій 
родовід, усвідомлення себе членом сім’ї, 
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родини, учнем, жителем міста (села); знань 
про мову, традицію, культуру українського 
народу, свій етнос; належним чином впли-
ває на усталення емоційно-ціннісного ком-
поненту – любові до батьків, своєї родини, 
відчуття гордості за свій рід; формує тер-
пиме ставлення до представників інших 
національностей, їхніх релігій, культури, 
традицій; актуалізує діяльнісно-поведінко-
вий компонент – участь у громадській ді-
яльності з метою зробити свій внесок у 
розвиток рідного краю; ініціативність, ак-
тивність, участь у традиційних і сучасних 
святах.

Важливими виховними проектами в су-
часні початковій школі Концепція націо-
нально-патріотичного виховання дітей і 
молоді визначила такі: «Рідний край, де ми 
живемо, Україною зовемо», «Я і моя роди-
на – казковий дивосвіт» (літературно-му-
зичні композиції за творами українських 
дитячих письменників і композиторів), 
«Моя маленька батьківщина» (презентація 
виставки творчих робіт дітей і батьків за 
творами українських дитячих письменни-
ків).

Серед методів, спрямованих на патріо-
тичне виховання дітей молодшого шкіль-
ного віку, важливе місце посідає історичне 
краєзнавство: відвідання місць історичних 
подій, змальовування чи фотографування 
історично цінних об’єктів, виготовлення 
щомісячного історичного календаря, вла-
штування заочних подорожей «Україно ти 
моя прекрасна», укладання історії свого 
роду, участь у роботі етнографічного та 
фольклорного ансамблів, оформлення кім-
нат народознавства, святкування Дня Кон-
ституції, Дня незалежності України та ін.

Реалії нашого сьогодення вимагають 
активізувати військово-патріотичне вихо-
вання, зокрема через участь молодших 
школярів у Пласті, насамперед у таких 
його акціях, як «Різдвяна свічка», «Вифле-
ємський вогонь Миру», «Осінній рейд», 
«Стежками героїв», «Крути для нас – це…» 
[7], пошануванні Дня козацтва, Дня пам’яті 
Героїв Крут; змагання з військово-приклад-
них видів спорту, проведення конкурсів 
малюнків, оберегів, організація написання 
листів бійцям АТО. Важливу роль у форму-
ванні почуття патріотизму в молодших 

школярів відіграють також уроки пам’яті, 
уроки мужності: «Зростаємо патріотами», 
«Наша вулиця носить ім’я героя війни», 
«Герої Небесної Сотні» та особливо зустрі-
чі з учасниками АТО [9, c. 9].

Результативність патріотичного вихо-
вання значною мірою залежить

від того, наскільки ті чи інші форми, 
методи і засоби навчально-виховної діяль-
ності стимулюють розвиток самоорганіза-
ції, самоуправління дітей. Чим доросліші 
вихованці, тим більші їхні можливості до 
критично-творчого мислення, самоактив-
ності, творчості, самостійності, до усві-
домлення власних світоглядних орієнтацій, 
які є основою життєвого вибору, громадян-
ського самовизначення. Великі можливості 
для цього відкривають освітні галузі інва-
ріантної складової Базового навчального 
плану початкової школи, насамперед «мов-
но-літературна» (розвиток здатності спіл-
куватися українською мовою, мовами від-
повідних корінних народів і національних 
меншин для духовного, культурного і на-
ціонального самовираження тощо); «соці-
альна і здоров’язбережувальна» (форму-
вання соціальної компетентності та інших 
ключових компетентностей, активної гро-
мадянської позиції, підприємливості, роз-
виток самостійності через особисту іден-
тифікацію); «громадянська та історична» 
(формування громадянської та інших ком-
петентностей, власної ідентичності та го-
товності до змін шляхом осмислення 
зв’язків між минулим і сучасним життям, 
активної громадянської позиції на засадах 
демократії, поваги до прав і свобод люди-
ни, толерантного ставлення до оточуючих, 
набуття досвіду життя в соціумі з ураху-
ванням демократичних принципів) [6].

Висновки. Організація та здійснення 
патріотичного виховання дітей

молодшого шкільного віку відбувається 
у різних формах, шляхом використання як 
традиційних, так і інноваційних методів 
навчання, пізнання учнями початкової шко-
ли рідного краю, його історії, культури, 
усвідомлення національних і загальнолюд-
ських цінностей для подальшого розвитку 
особистості та її внеску в розбудову держа-
ви, захист інтересів своєї Батьківщини й 
українського народу.
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Розвиток гуманістичних ідей виховання дітей-сиріт: 
ретроспективний аналіз

Лялюк Г.М.
кандидат психологічних наук,  
доцент кафедри психології діяльностів особливих умовах 
Львівський державний університет внутрішніх справ 
м. Львів, Україна

Проблема сирітства для українського 
суспільства є однією з проблем, що вихо-
дить на рівень держави. Дитинство – най-
важливіший, самобутній і неповторний пе-
ріод у становленні особистості. Саме в цей 
час людина потребуе найбільшої уваги й 
захисту. Від ставлення до дітей, розуміння 
їхніх потреб, інтересів, проблем та стану 
охорони дитинства залежить доля кожної 
дитини й розвиток суспільства у цілому. 
Особливо проблемним є виховання дітей-
сиріт.

Комплекс питань організації виховної 
роботи в дитячих будинках та інтернатах 
представлено в роботах О. Бєрєжної, С. 
Курінної, Н. Павлик,  Н. Султанової, Ю. 
Яблоновської та ін. Теоретичні й методоло-
гічні розвідки, що розкривають сучасні 
підходи до організації й вдосконалення ви-
ховання дітей в умовах інтернатних уста-
нов здійснено Л. Канішевською, О. Кузьмі-
ною, А. Наточій, В. Покась, В. Слюсарен-
ко. Вивчення історичних форм виховання 
дітей-сиріт у контексті сучасної опіки в 
Україні здійснював В.Резнік. На нашу дум-
ку, недостатньо висвітлена у наукових до-
слідженнях генеза гуманістичних ідей ви-
ховання дітей-сиріт.

Система професійної підготовки май-
бутніх педагогів до опікунсько-виховної 
діяльності має враховувати парадигмаль-
ний розвиток освітнього простору в ціло-
му, який своїми витоками щільно 
прив’язаний до онтології розвитку ідеї гу-
манізму. Дефініцію «опікунсько-виховна 
діяльність» слід розглядати у контексті 
цілковитої, інституційної опіки дітей-сиріт 
та дітей позбавлених батьківського піклу-
вання [8].

Суттєвими ознаками, які відрізняють 
гуманістичну парадигму від інших, є орга-
нізація виховного процесу на основі 
суб›єкт-суб›єктних відносини, діалог як 
основна форма комунікації, постійне чер-
гування в практичній діяльності ролей пе-
дагога й дитини тощо, особистість розгля-
дається як унікальна, цілісна система, що 
прагне і здатна до саморозвитку та само-
реалізації.

Проблеми гуманізації освіти та вихо-
вання завжди цікавили педагогічну думку, 
яка постійно розвивалася в контексті філо-
софських ідей. Дефінітивний аналіз понят-
тя «гуманізм» засвідчує його глибоку філо-
софсько-педагогічну сутність. Так, у слов-
нику В.Даля знаходимо, що «гуманізм 
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означає не просто людяність, а людяність, 
що притаманна освіченій людині» [5, 
с.408]. Такою освіченою людиною є педа-
гог, який покликаний формувати особис-
тість, спираючись на принцип гуманізму. 
Майбутні педагоги мають усвідомити сут-
ність гуманістичних ідей в історичному 
розвитку як методологічну основу вихов-
ного процесу.

Мета статті – здійснити ретроспектив-
ний аналіз становлення та розвитку гума-
ністичних ідей виховання дітей-сиріт.

Опіка та виховання дітей-сиріт, були 
характерні для суспільства із часів заро-
дження людської цивілізації. Громада була 
єдиним середовищем, де індивід знаходив 
не тільки безпеку й можливість для існу-
вання, а й можливість соціального спілку-
вання та соціального розвитку. Однак, 
ставлення до дітей-сиріт протягом багатьох 
віків зазнавало значних змін. Слід зазначи-
ти, що упродовж тривалого часу людської 
історії дорослі ігнорували період дитин-
ства взагалі, він не визнавався як особли-
вий період життя людини. Діти від наро-
дження до 6-7 років вважалися немовлята-
ми, а потім їх зараховували до гурту дорос-
лих, привчали їх до дорослих розмов, 
жартів, музики, їжі, залучали до роботи.

У дохристиянський період опіка та ви-
ховання дітей-сиріт здійснювалась у вигля-
ді допомоги при засвоєнні ними елементів 
позитивного суспільного досвіду й забез-
печення сприятливих умов соціалізації 
(проживання, харчування тощо) та існува-
ла у двох основних формах: індивідуальній 
та колективній. В обох випадках слов’яни 
називали таку форму усиновленням. Інди-
відуальне усиновлення в слов’ян – це при-
йняття дітей-сиріт у сім’ї родичів, сусідів 
або інших членів громади з метою забез-
печення житлом та їжею, передачі суспіль-
ного досвіду, організації виховання та за-
своєння трудових навичок і правил пове-
дінки. Сучасні дослідники підкреслюють 
наявність економічного підгрунтя в моти-
вах усиновлення в середині родової грома-
ди і виникнення інститутів приймацтва у 
південно-східних слов’ян. Приймали в ро-
дину сироту, переважно літні люди, котрі 
не мали спадкоємців. Прийнятий у родину 
мав вести господарство, шанувати прийом-

них батьків. Брали також на виховання ді-
тей-сиріт і родини, які мали власних дітей. 
Окрім того, усиновлення могло мати і релі-
гійні причини: прагнення забезпечити собі 
захоронення за складними язичницькими 
обрядами. Індивідуальне усиновлення ви-
магало згоди всіх членів родини.

Якщо дитина залишалась без родичів 
чи усиновителів, вона ставала «out low» 
(поза законом) або була адаптована чужим 
родом. Рід також був зацікавлений у нових 
членах, які б працювали, брали участь у 
захисті від ворогів. До колективної адапта-
ції (усиновлення) звертались найчастіше, 
коли члени роду помирали від голоду та 
хвороб. Таку форму підтримки сироти на-
зивали громадською допомогою, а науковці 
кінця ХІХ – поч. ХХ ст. – колективним 
усиновленням. Дитина переходила з хати 
до хати на годування. Сироті могли призна-
чити громадських батьків, які брали її на 
утримання. Проте, якщо дитина-сирота 
мала господарство, громада протидіяла 
усиновленню, тому що недобросовісні уси-
новителі могли його привласнити. Таких 
сиріт називали вихованцями або годован-
цями. Опіка розглядалася як суспільне яви-
ще, мала благочинний характер.

Фундамент Західної цивілізації закла-
дався в античну епоху. Саме античність 
визнається колискою досягнень, що їх су-
часний західний світ вважає основними 
для свого соціально-культурного розвитку. 
У VI-IV ст. у Стародавній Греції й Римі від-
бувалося становлення античної концепції 
дитинства. Греки першими розробили по-
вноцінну концепцію батьківства й систему 
поглядів на розвиток дитини, заклавши тим 
самим теоретичний фундамент для вихов-
ної системи, що домінувала в середземно-
морському світі протягом тисячоліття (з 
600 р. до н.е. до 400 р. н. е.).

Прихильники психоаналітичного на-
пряму в історії дитинства, говорячи про 
особливості цієї концепції, стверджують, 
що в цілому ставлення до дитини в анти-
чну епоху було «абсолютно незначним». 
На підтвердження своєї основної тези вони 
насамперед наводять дані про загально по-
ширену практику вбивства немовлят. Де 
Моз, Л., основоположник психоаналітич-
ного підходу, запропонував свою періоди-
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зацію історії дитинства, де весь античний 
світ визначає як «дітовбивчий» [7]. Слід 
сказати, що цього факту не заперечують і 
прихильники інших напрямів в історії ди-
тинства. Так, В.Френч у своїй праці «Істо-
рія батьківства: світ стародавнього 
Середземномор’я» визнає, що «як би там 
не було, батьки сімейств удавалися до 
вбивства немовлят часто, й це рішення не 
було випадковим». «Дітовбивство не зале-
жало від матеріального стану родини – 
убивали як багаті, так і бідні», – стверджує 
Л. Модзалевський [4, 42].

Плутарх у «Життєписах», згадуючи про 
прірву біля Тайгета, куди спартанці скида-
ли слабких і потворних немовлят, писав: 
«У їхніх очах (спартанців) життя немовля-
ти було так саме марне йому самому, як і 
державі, якщо воно було слабким, кволим 
тілом при самому народженні» [4, с.43].

Сучасний дослідник Н. Деманд, розгля-
даючи причини дітовбивства, зазначає: 
«Слід пам’ятати, що немовля не розгляда-
лося як «легальна персона», поки родина 
офіційно його не визнавала». Тобто дослід-
ники підводять до думки, що акт народжен-
ня сам по собі не давав дитині ніякого за-
конного статусу. Дітовбивство не розгляда-
лося як ганебна практика жодним із грець-
ких філософів. Тільки Арістотель вважав, 
що потрібно було б установити якісь об-
меження проти цієї «огидної традиції» [4, 
с. 43]. Закон, що забороняв убивство не-
мовлят, був прийнятий наприкінці анти-
чної епохи в 374 р. н. е.

Як стверджують фахівці з античного 
дитинства, поряд з убивством значного по-
ширення серед давньогрецьких батьків на-
була практика підкидання. У праці Л. Мо-
дзалевського можна знайти опис матеріалу, 
що здійснювався невдовзі після пологів: 
новонароджене дитя клали до ніг батька, а 
він був вільний підняти дитину чи ні. Взяв-
ши дитину на руки, чоловік визнавав свою 
відповідальність за неї. Якщо ж немовля 
залишалося лежати на підлозі, це означало, 
що його не визнавали, й дитину чекала 
доля підкидька. Підкидання не вважалося 
вбивством, тому що до немовляти більшою 
мірою ставилися як до «ненародженого 
плода», а не як до повноцінної людини. Як 
правило, при дитині залишали дані про її 

народження. Поклавши немовля на поріг 
храму, батьки ніби доручали його волі бо-
гів [4, с.43].

Розглядаючи причини значного поши-
рення наведених вище антигуманних, з 
позицій людини ХХІ ст., практик, хотілося 
б зазначити, що в Аттиці повноцінними 
людьми вважалися тільки дорослі, й тому 
все античне виховання виходило з образу 
дорослої людини. Немовля розглядалося не 
як людина, а як внутрішньоутробний плід, 
що з’явився на світ; дитину, яка вмерла до 
трьох років, навіть не ховали як повноцін-
ну людську істоту. Аристотель, аналізуючи 
цю особливість античної ментальності, 
сформолював виховні завдання педагога: 
«Завдання навчання й виховання полягає в 
тому, щоб із дітей як недосконалих істот, 
створити досконалих громадян…» [4, 45].

У зв’язку з особливостями античної 
ментальності значного поширення набули 
звичаї, які мають антипедоцентичну спря-
мованість. Але, на нашу думку, слід звер-
нути увагу на виклад фактів, запропонова-
них прихильниками іншої концепції, відпо-
відно до якої у рамках античної епохи 
формувався гуманістичний ідеал як сімей-
ного, так і дошкільного виховання. Основні 
тенденції ідей гуманістичного виховання 
проявлялися фрагментарно в працях най-
більш відомих мислителів. Особистість, її 
вчинки та пізнавальні можливості, вимоги 
до педагога розглядались у контексті філо-
софсько-педагогічних поглядів мислителів 
(Сократа, Платона, Арістотеля, Демокріта, 
Квінтіліана та ін.). Зокрема, в гуманістич-
ній концепції Платона [13] знаходимо ви-
моги до особистості педагога, який має 
бути дуже обережним і стриманим у своїх 
оцінках, висловлюваннях. У свою чергу 
Арістотель [2] виокремив десять високих 
моральних доброчесностей, якими насам-
перед повинні володіти педагог. Найдоско-
налішою доброчесністю мислитель нази-
вав справедливість.

Греки мали добре розвинуте уявлення 
про природу дитини та її вікові особливос-
ті. Для грека дитина емоційно й фізично 
являла собою tabula rasa. Отже, основна 
теза грецької антропології про пластич-
ність людської природи визначила особли-
вості сприйняття дорослим сутності дити-
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ни – як її тіло, так і розум сприймалися 
недосконалими й такими, що перебували в 
процесі становлення, тобто пластичними. 
Греки щиро вірили, що тільки від педаго-
гічного впливу залежить, якою дитина ста-
не дорослою.

На засадах гуманізму вимоги до педаго-
га формулював і римський філософ Квінті-
ліан [11]. Він розробив своєрідний кодекс 
педагогічної етики, дотримання якого по-
винно привести до поваги й пошани вчите-
ля з боку своїх вихованців.

Особливих змін зазнало ставлення со-
ціуму до небажаних дітей. Поступово 
практика визнання за немовлятами права 
на життя сприяла створенню сирітських 
установ, притулків для знедолених дітей і 
згодом перетворилася на окремий соціаль-
ний напрям турботи про дітей у спеціально 
організованих установах. Історичні записи 
свідчать, що перший притулок для підки-
нутих дітей було створено у 335 р. в Царго-
роді. Для таких дітей, наприклад, у місті 
Мелані (787 р.) поблизу монастиря вста-
новлювалася спеціально призначена «мис-
ка», куди можна було нишком, уночі, по-
класти «небажану» дитину. Немовля брали 
на догляд служителі монастиря, а мати за-
лишалася невідомою, щоб уникнути гань-
би та глузування.

За часів Київської Русі, особливо після 
прийняття християнства, у Х ст. відбулася 
зміна парадигми допомоги й підтримки 
нужденних, у тому числі й дітей-сиріт, крім 
сімейних форм виховання з’явились сус-
пільні заклади, такі як притулки при церк-
вах і монастирях, що створювалися за іні-
ціативи князів та священнослужителів. 
Обов’язком інокинь у Київській Русі вва-
жалося виховання бідних дітей-сиріт. Су-
часні дослідники зазначають, що в цей пе-
ріод притулки для дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, створювались і при 
богодільнях, де вихователями переважно 
ставали люди похилого віку. Матеріальну 
допомогу таким закладам надавала вся гро-
мада.

Відповідно до Уставу Володимира Свя-
тославовича у кінці Х ст. створювались 
церковні суди, що зокрема розглядали 
справи стосовно жінок, які залишали дітей, 
народжених поза шлюбом. Першим 

слов’янським кодексом законів, що вклю-
чав у себе начала соціальної програми була 
«Руська Правда». Деякі статті закону ціл-
ком присвячені проблемам захисту дітей-
сиріт. Зокрема, стаття 99 «Руської правди» 
визначає умови опіки дітей-сиріт, призна-
чення опікунів, захисту спадщини дітей-
сиріт. Князь Володимир Мономах у «По-
вчанні дітям» згадує про необхідність під-
тримки незахищених верств населення, 
визначає дітей-сиріт як окрему категорію 
населення, якій необхідно надавати допо-
могу, створювати умови для опіки, вихо-
вання та соціального розвитку.

Але, попри все, законодавство Київ-
ської Русі не визначало заходів, які 
обов’язково слід здійснювати стосовно ді-
тей-сиріт. Опіка та виховання їх велися 
безсистемно, здебільшого завдяки діяль-
ності церкви, сільської громади та особис-
тої ініціативи деяких князів. Засновники 
благочинних закладів керувалися благород-
ним прагненням врятувати дітей, які за ін-
ших умов загинули б або стали предметом 
підпільної торгівлі та зловживань. Однак 
подібна практика спричиняла негативні на-
слідки, оскільки багато дітей в цих устано-
вах помирали, а подальша доля тих, хто 
виживав, не була вельми привабливою. В 
таких закладах було звичним фізичне по-
карання дітей.

За визначенням французького дослідни-
ка, у Середньовіччі не існувало окремого 
світу дитинства. Дитину розглядали як «ма-
леньку людину», тому тотожність була в 
усьому: вона мала доступ майже до всіх ас-
пектів життя дорослих, жила їхнім життям 
[10, с.38]. Діти носили одяг своїх батьків, 
грали в ті самі ігри, що і їхні батьки і точно 
таким самим способом, як і їхніх батьків, 
дітей середньовіччя судили, вішали.

Середні віки в історії людської культу-
ри оцінювали по-різному: то як період 
глибокого занепаду цивілізації, то як пері-
од становлення доброчинностей. Гуманіс-
ти, які вивчали класичну культуру, негатив-
но оцінювали епоху, що охоплює аж десять 
століть. Період із IV до XV ст. кваліфіку-
вався як час варварства і темряви [10, с.38].

Відомий у Європі дослідник проблеми 
дитинства, автор праці «Історія дитинства 
у призмі століть: суспільна історія сімейно-
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го життя» Ф. Арє’с вважає, що в середні 
віки між дорослим і дитиною не було осо-
бливих відмінностей. Не тільки трактуван-
ня поняття дитинства в сучасному значен-
ні, а й виявлення загального інтересу до 
цього періоду життя не були характерними 
для західноєвропейської культури аж до 
Нового часу. Формування сучасного образу 
дитини, стверджує він, належить до XVII-
XVIII ст., коли світ дитинства і життя до-
рослих мали вже чіткі відмінності і перший 
почали визнавати як соціальну і психоло-
гічну цінність.

У кінці ХУІІ –ХУІІІ ст. в Україні були 
поширені школи грамоти, де переважно 
вчителювали так звані дяки. За традицією в 
школі разом з учителем-дяком жили та на-
вчалися діти-сироти та діти, які походили з 
матеріально незабезпечених родин. Їх на-
зивали шкільні сироти. Вони знаходились 
під патронатом общини й утримувались за 
її рахунок. У цьому контексті вчитель ви-
конував ще одну функцію – попечителя 
сиріт. У піклування про сиріт, їхнє здоров’я, 
навчання, у доброму ставленні до них ви-
ражався гуманізм народних педагогів.

Слід зазначити, що в епоху середньо-
віччя панувала євангельська моральна док-
трина, за якою навчання та виховання мали 
переважно богословський характер. Один 
із представників цього періоду, мислитель-
педагог Августин Блаженний [1], окреслив 
необхідні риси, які повинен мати педагог. 
На його думку, вихователь, передусім, має 
дбати про те, щоб не викликати в дитини 
ненависті до себе і до навчання. Треба вчи-
ти та виховувати так, щоб дитина не лише 
розуміла зміст доброчесностей, але й була 
спроможною відшукати «золото в багні». 
Подальше переосмислення гуманістичних 
ідей, утвердження людини творчої, діяль-
ної, мислячої відбулося в епоху Відроджен-
ня.

У 1600 р. було здійснено перші соціаль-
ні спроби захистити дітей від «вад дорос-
лого світу». А з XVIII ст. дітям стали нада-
вати особливий статус. Паралельно зміню-
вались і методи виховання, що переважно 
стосувалися дисциплінарного научіння: від 
суворих фізичних покарань до гуманних, 
що захищають права дітей, спонукають до-
рослих до діалогу з ними. Розміщення ді-

тей в сім›ї громадян стало наслідком розви-
тку прогресивного напряму в справі вихо-
вання дітей, який започаткував Жан Жак 
Руссо. В Гамбурзі в  1660 р. навіть був 
оголошений конкурс щодо розв›язання пи-
тання про більшу доречність виховання ді-
тей в установах або в сім›ях за відповідну 
плату. На той час це питання не було 
розв›язане, але дало поштовх зростанню 
наукового інтересу до поставленої пробле-
ми. Так, Г. Дюрфе та К. Вольф (1930 р.) у 
своєму дослідженні співставили розвиток 
94 немовлят, які були розміщені в інтерна-
тах Відня, з їх однолітками, котрі виховува-
лися одинокими матерями або матерями 
інших дітей. Більшість з цих матерів-піклу-
вальниць були незаміжні, неосвічені, мали 
низький соціальний статус. Хоча для цих 
жінок дитина була скоріше тягарем, ніж 
радістю, дослідження встановило наяв-
ність більшої різноманітності стимулюю-
чого середовища в ситуації материнського 
догляду, також було доведено переваги та 
цінність материнської турботи у порівніні 
навіть з організованим доглядом досвідче-
ного персоналу дитячої установи.

У Парижі у 1789 р. вперше було відкри-
то Паризький притулок для «небажаних» 
дітей з метою їх утримання та подальшого 
влаштування в сім›ї опікунів, це було місце 
для тимчасового перебування немовлят. 
Більш тривалий час тут залишалися лише 
хворі діти. Сюди також доставляли дітей, 
знайдених поліцією. За рік притулок при-
ймав близько 3000 дітей. У притулку також 
був особливий філіал для дітей, від яких 
відмовилися опікуни, або котрі були віді-
брані в опікунів. Таких дітей притулок 
утримував, доки для них не знаходилася 
інша сім›я піклувальників.

В педагогічній думці ХУІІІ ст. зароджу-
ється профілактичний напрям, що стосу-
ється попередження соціального сирітства. 
Він пов›язаний з науковою спадщиною Г. 
Сковороди. У притчі «Благородний Еро-
дій», учений звертає увагу на два головні 
батьківські обов’язки: «благо народити і 
благо навчити. Коли ж хтось ні одну із цих 
заповідей не виконав, ні благо народив, ні 
благо навчив, той не є батьком дитини, а 
винуватець вічної погибелі. А якщо ж бла-
го породив, але не навчив, то такий є пів-
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батьком…» [14, с. 305]. На думку    Г. Ско-
вороди, батьки які не виховують своїх ді-
тей, заслуговують покарання як з боку лю-
дей, громади, так і «кари небесної». Зміст 
притчі свідчить, що педагог вважає батьків 
найкращими вихователями, які передають 
дітям свій життєвий досвід, готують їх до 
самостійного життя.

З кінця ХУІІІ ст. і до середини 60-х років 
ХІХ ст. функцію соціально-педагогічної під-
тримки дітей-сиріт в Україні, як і у всій Ро-
сійській імперії, виконували спеціальні дер-
жавні органи – прикази громадської опіки, 
очолювані губернаторами. До середини ХІХ 
ст. було створено 21 сирітський будинок. 
Сироти, незаконнонароджені, або «підкину-
ті» діти утримувалися та виховувались і в 
інших благодійних закладах. Наприклад, 
вважалося доцільним поміщати дітей у бу-
динки для пристарілих чи богодільнях. По-
чинаючи з другої половини ХІХ ст. справа 
опіки та виховання дітепй-сиріт поступово 
перейшла у компетенцію держави.

Особливо цінними у розвитку гуманних 
ідей виховання дітей-сиріт є на нашу думку 
педагогічні погляди Януша Корчака. До-
слідницею    С.Денисюк у дисертаційному 
дослідженні «Проблема формування осо-
бистості у педагогічній спадщині педагога-
гуманіста Я. Корчака» (Київ, 2000) виокрем-
лені нові на той час і актуальні сьогодні такі 
положення: етико-педагогічні норми пове-
дінки педагогів: «гуманістичне, толерантне, 
уважне ставлення до дітей, що передбачає 
дотримання їх прав; повага до особистості 
вихованця і сприяння його гармонійному 
розвитку; побудова взаємовідносин між на-
ставниками та підопічними на засадах парт-
нерства і взаємовпливу; постійне всебічне 
вивчення дитини з метою правильного діа-
гностування, прийняття обґрунтованих рі-
шень та вибору; добір найбільш адекватних 
форм і методів педагогічного впливу; висока 
культура поведінки, вміння саморегуляції, 
прагнення саморозвитку та самовдоскона-
лення» [6, c. 14]. У цьому контексті важли-
вою є опікунсько-виховна діяльність вихо-
вателя, яка повинна ґрунтуватися на ідеях 
природо відповідності, індивідуального 
особистісного розвитку.

На початку ХХ ст. в українському сус-
пільстві гостро постала проблема опіки над 

дітьми. Після Першої світової війни і рево-
люції А. Макаренко у 1920 р. організував 
під Полтавою колонію для знедолених ді-
тей, неповнолітніх правопорушників, а зго-
дом обґрунтував теорію колективу. Для 
нього – це діти, які тимчасово потрапили у 
складну життєву ситуацію. Педагогу важ-
ливою була соціалізація дитини, послідов-
на реалізація соціально-педагогічної кон-
цепції, перевиховання дітей для потреб со-
ціалістичної держави [16, c. 178]. Викорис-
тавши «правило не цікавитися минулим 
хлопців», А. Макаренко зумів забезпечити 
справжню гуманізацію процесу ресоціалі-
зації колишніх юних злочинців [12, c. 161]. 
Сьогоднішня дитина – це завтра нова лю-
дина. У житті особистості важливими є 
перспективні лінії, завтрішня радість. Осо-
бливо гуманними у цьому контексті вбача-
ється дослідження ідей дитиноцентризму в 
педагогічній теорії і практиці В. Сухомлин-
ського, який, розв’язуючи будь-яку пробле-
му, у центр ставив дитину, цінність її осо-
бистості [9]. Він запровадив у тодішній 
радянській, заідеологізованій школі опі-
кунсько-виховну систему, що ґрунтувалася 
на ідеях добра, любові до рідного краю, 
рідної мови, справедливості, порядності. 
Йому близькі ідеї української народної пе-
дагогіки, досягнення зарубіжної педагогі-
ки, ідеї педагогів-гуманістів (Я. Корчака, 
А. Макаренка та ін.), які він прагнув впро-
вадити до навчально-виховного процесу 
сільської школи.   В. Сухомлинський знай-
шов розв’язання теоретичних проблем опі-
ки і виховання дітей, обґрунтував й апробу-
вав авторську концепцію [9]. Її сутність 
ґрунтується на гуманістичній парадигмі 
індивідуалізації, педагогічному оптимізмі, 
зокрема вірі в обдарованість кожної дити-
ни, поєднання навчання і виховання з про-
дуктивною працею на основі принципів 
людиноцентризму та кордоцентризму. За-
вданням педагога є узгодження та коорди-
нація усіх впливів, що здійснюються на 
особистість.

За радянських часів типовою картиною 
для України було виховання дітей-сиріт в 
закладах колективного утримання. Вже в 
1921 р. в Україні налічувалося 1844 дитя-
чих будинків для безпритульних дітей та 
напів сиріт з незаможних родин, в яких 
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виховувалися 98 890 дітей. При цьому слід 
зазначити, що в часи післявоєнного голоду 
до України заїжджалися, шукаючи шматок 
хліба, безпритульні діти з різних регіонів 
CPCP.

У повоєнні роки мережа дитячих бу-
динків для дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, розвивалася 
майже рівномірно, а з появою шкіл-
інтернатів, де водночас з утриманням та 
вихованням було організовано і навчання 
дітей, кількість дитячих будинків стала 
значно скорочуватись, а інтернатів – зрос-
тати. Якщо в 1965 р. в Україні функціону-
вало 159 дитячих будинків, в яких вихову-
валося 15524 дитини, то в 1974 р. кількість 
цих установ скоротилася до 61, де утриму-
вався 6261 вихованець. Ця тенденція поси-
лила процеси соціальної ізоляції дітей, які 
втратили біологічних батьків: тепер вони 
не лише проживали, а й навчалися відмеж-
овано від інших дітей регіону.

Як вказують дослідники В. Покась, В. 
Слюсаренко, звертаючи увагу на недоліки 
у системі опіки та соціального виховання, 
школи-інтернати переорієнтувались лише 
на вирішення проблем соціально-педаго-
гічного захисту дітей-сиріт [15]. Вивчаючи 
специфіку розвитку та сучасний стан «за-
ступницької опіки» в Україні, С. Бадора 
зауважує, що у Радянській Україні була 
сформована централізована опікунська мо-
дель соціальної охорони, що обумовило іс-
тотні недоліки в роботі з різними категорі-
ями дітей, зокрема в аспекті опіки [3].

Історичний досвід організації різних 
форм допомоги дітям, які втратили батьків-
ське піклування, дав можливість дослідни-
кам виявити позитивні та негативні чинни-
ки впливу форм утримання дітей на їхній 
розвиток та передбачити майбутні наслід-
ки. Останнім часом світова практика та 
наукові дослідження чітко вказують, що 
найефективнішою формою повноцінної 
турботи про дитину є сім›я. Кожна цивілі-
зована держава, яка турбується за своє 
майбутнє, закріплює на рівні закону науко-
во обгрунтовані гуманні норми та стандар-
ти щодо найкращих умов опіки над дітьми-
сиротами.

Сьогодні, гуманістична парадигма, яка 
розглядає особистість як унікальну, ціліс-

ну систему, що прагне і здатна до само-
розвитку та самореалізації, активно роз-
робляється у сучасних умовах у педагогіч-
ній теорії на основі прогресивних ідей та 
поступово реалізується в освітній практи-
ці інтернатних закладів. Основоположні 
принципи модернізації та вдосконалення 
опікунсько-виховної діяльності педага в 
умовах гуманістичної парадигми освіти 
визначено в Законах України «Про осві-
ту», Національній доктрині розвитку осві-
ти України в XXI столітті, Національній 
стратегії розвитку освіти в Україні на пе-
ріод до 2021 року, проекті Закону України 
«Про виховання», Концепції національно-
го виховання. Закон «Про охорону дитин-
ства» (2001 р), який визначає охорону ди-
тинства у нашій країні як стратегічний 
загально національний пріоритет і вста-
новлює основні засади державної політи-
ки у сфері реалізації прав дітей на життя, 
охорону здоров›я, розвиток та освіту, со-
ціальний захист, на проживання в сімей-
ному оточенні, можна вважати поворот-
ним в історії України щодо гуманного 
ставлення до дітей та їхніх прав. Набли-
ження чинної опікунсько-виховної систе-
ми до потреб дитини і створення нових 
соціальних інститутів, покликаних най-
кращим чином реалізовувати права та ін-
тереси дітей, є ознакою сучасної гуманної 
соціальної політики в галузі дитинства.

Відтак, ретроспективний аналіз розви-
тку гуманістичних ідей у вихованні дітей-
сиріт, дав змогу простежити зміни, які від-
булися у вихованні дітей-сиріт, від антигу-
манних, антипедоцентричних методів ви-
ховання та опіки дітей-сиріт до гуманних, 
що захищають права дітей, спонукають 
дорослих до діалогу з ними. Протягом ба-
гатовікової еволюції поняття гуманізму на-
бувало різних форм і відтінків. Гуманістич-
ні ідеї у вихованні дітей-сиріт еволюціону-
вали та оновлювались адекватно до соці-
ально-економічних, політичних, 
культурно-релігійних змін. Демократизація 
та гуманізація освіти й виховання дітей-
сиріт вимагають пошуку більш ефективних 
методів і засобів педагогічної взаємодії, за 
допомогою яких можна організувати само-
пізнання, самоствердження, самореаліза-
цію вихованців.
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Еvaluation of knowledge of students in their native language 
and literature – a key to education

Khurshida Nishonova, Shohida Nishonova,
43rd School of Philological Sciences teacher trainers, Namangan, Uzbekistan

Бугунги таълим тизими кенг миқёсда 
ривожланиб, янада такомиллашиб бораёт-
гани ҳеч биримизга сир эмас. Сабоқларни 
ташкил эттишда жаҳон таълим андозала-
ридан ўрнак олиб, ўзбек таълим тизимини 
янгилаш ва ривожлантиришда турли хил 
метод ва тажрибалардан фойдаланиб 
борилмоқда.

Ҳар бир педагог – мустақил ижодкор. 
Шунинг учун бугунги инновация сабаб ҳар 
бир педагогнинг нафақат сабоқни ташкил 
этиш методи ўзгача, бир мавзуда иккита 
синфда ташкил этган сабоқ кечими ҳам 
ўзгача бўлиши керак. Шу маънода таълим 
тизими тинимсиз янгиланиш ва изланиш-

ни, ўзига хосликни талаб қилади. “Дарс 
муқаддас” номли комплекс чора-тадбирлар 
кечимида белгилаб қўйилган дарс 
босқичларида алоҳида босқични эгалллаб 
турган “баҳолаш” системаси қандай ўринга 
эга эканлигини билиш лозим.

Биламизки, баҳолаш тизими бола, яъни 
ўқувчининг ўзлаштириш даражасини бел-
гилаб берувчи омил саналади. Шу билан 
бирга рағбат ҳамдир. Рағбат эса ўқувчининг 
билим олишига туртки бўлади. Демак, 
баҳолаш тизими ўқувчи учун таълим вази-
фасини ҳам ўташи керак. Бу ҳар бир педа-
гог ўзига хос баҳолаш усулини яратишини 
тақозо этади. Бу кечим болани биринчидан 

Annotation: This article provides a broad overview of the importance of the 
evaluation system. It is good to make mother tongue classes more interesting, but 
the evaluation system and students should be encouraged. Only then will he be 
interested in the process and learn something. The article gives clear and clear 
examples.

Key words: lesson process, assessment system, student motivation, assess-
ment tools, self-development.

Она тили ва адабиёт дарсларида ўқувчилар билимини 
баҳолаш – таълимнинг асоси

аннотация: Ушбу мақолада баҳолаш тизимининг муҳим аҳамиятга эга 
эканлиги ҳақида кенг фикрлар ёритилган. Она тили ва адабиёт фанларидан 
ўтиладиган дарсларни янада қизиқроқ ташкил этишнинг ўзига хослиги 
ҳамда баҳолаш тизими, ўқувчиларни рағбатлантиришнинг устуворлиги ху-
сусида тўхталган ва мисоллар орқали кўрсатиб ўтилган.

Калит сўзлар: дарс жараёни, баҳолаш тизими, ўқувчиларни 
рағбатлантириш, баҳолаш воситалари, ўз-ўзини ривожлантириш.
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педагогга яқинлаштирса, иккинчидан фан-
га қизиқишини ҳам оширади.

Ҳозирги кунда таълим тизимида 
баҳолашнинг қатор усуллари мавжуд 
бўлиб, жумладан, индивидуал баҳолаш, 
гуруҳда баҳолаш, жамоада баҳолаш каби 
турларидир. Аммо улар анча эскирган 
усуллардир. Айниқса, болаларнинг ўз-
ўзини баҳолаш усули янгилик сифатида 
кирган бўлса-да, бироқ бу таълим сифати-
ни оширишда унчалик ҳам муҳим саналма-
ди. “Баракалла”, “Офарин”, “Ҳаракат қил”, 
“Қониқарли”, “Қониқарсиз”, “Беш”, 
“Тўрт”, “Уч” ва ҳаказо рағбат карточкалари 
бошланғич ва ўрта синфларда табиий 
туюлса-да, 8-11 синфда бу каби карточка-
лар ўзининг қизиқарлилик хусусиятини 
йўқотади. Натижада баҳолаш кечим эмас, 
шунчаки дарснинг якунидек бир ҳолатга 
айланади.

Адабиёт ва она тили сабоқларида 
8-11 синф ўқувчиларини баҳолаш тизими-
да таълимийликка эътибор қаратиш лозим. 
Ўқувчи баҳолаш жараёнида ё янгилик оли-
ши керак, ёки ўтилган мавзуларни ёдга со-
либ ўтиши керак. Бунинг учун эса 
қуйиидаги тажрибага асосланиб, баҳолаш 
усуллари ҳақида гапирмоқчимиз.

Масалан, олтинчи синфда сўз туркум-
лари мавзусида ўқитувчи “Феъл” номли 
карточкани гуруҳ аъзоларини 
рағбатлантириш учун, “Аниқ нисбат” ном-
ли карточка эса беш балл, “Феълнинг вази-
фа шакллари” тўрт балл учун, “Феъл майл-
лари” 3 балл, “Феълнинг бўлишли ва 
бўлишсиз шакли 2 балллни ифодалайдиган 
тизимда баҳолашни йўлга қўйилса, бола 
биринчидан мантиқан баҳолаш тизимини 
ўзлаштиради ва ўзгартиради, иккинчидан 

эса, адабиёт дарсидан берилган карточка-
ларни изоҳлаш орқали, она тили фанида 
ўтилган мавзуни такрорлаб ҳам боради.

Она тили дарсларида ўқитувчи “Хам-
са”, “Ҳазойин ул-маоний”, “Уфқ”, “Кеч ва 
кундуз”, “Чинор” каби шакл нуқтаи наза-
ридан битта, иккита, учта, тўртта, бешта 
китобдан иборат шаклларни бериб борса, 
қолаверса шеърий шакллар танка – 3, 
фард – икки балл ва ҳ.к. Масалан, ўқувчи 
дарсда фаол қатнашса, ўқитувчи унга 
“Хамса” китоби тасвири туширилган кар-
точка берди. Ўқитувчи нега айнан “Хамса” 
билан тақдирлаганини сўраса, ўқувчи 
“Хамса”нинг беш достондан иборат экани 
ва шунинг учун бу карточканинг “Беш” 
баллик эканини билиши керак. Агар уни 
изоҳлаб бера олса, ўқитувчи шуни инобат-
га олиб, баҳолаш воситаларини ўқувчи-
ларнинг савиясига мослаб ўзгартириб бо-
риши, янгилаши ва қўшимчалар киритиши 
мумкин. Бу кечим, албатта, болани 
ҳаракатга, ўйлашга, фикрлашга ундайди. 
Бу каби баҳолаш тизими болани фан юза-
сидан билимини такомиллаштириш, 
мустаҳкамлаш ва ўрганганларини эслаб 
қолиш имконини беради.
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Обучение пониманию свое «я» в социально-эмоциональном 
развитии детей 4-5 лет на основе сотрудничества 
дошкольной организации с семьёй

К.Усмонова,

Каждый ребенок в возрасте 4-5 лет мо-
жет выразить свое отношение в разговорах 
со взрослыми Выражает свои пожелания, 
показывает уровень социального и эмоцио-
нального развития при игре с игрушками, 
может попросить помощи у взрослых сло-
вом и т. д. Поощряеться со стороны семьи 
доброе отношение ребёнка к членам семьи, 
попытки выполнения их просьбы, кому что 

нравится и что не нравиться, как он рас-
сказывает истории о родине своей семье.

В частности: воспитатель:
Вот игрушка
Она ждет тебя
Машина и кукла
И даже качели
Ребенок обязательно выскажет свою 

реакцию на этот поэтический зов. Конечно, 

Заведующий 8-ДОУ Избосканского районо 
Д.Джабборова, 
Заведующий 9-ДОУ Избосканского районо

Аннотация. Данная статья посвящается вопросу формирования у детей 
4-5 лет пониманию свое «я» в социально-эмоциональном развитии со-
вместно с семьёй. Эмоционально развитие детей могут развиваться а обще-
ние со старшими, слушая разговоры взрослых, взаимодействуя с предмета-
ми и событиями во время разговоров, и участвуя в рассказах взрослых.

Ключевые слова. Эмоциональное развитие, понятие «я», самосознание, по-
ощрение, выражение, чувства, переживания, мотивировация, страна, семья.

Annotation. This article is devoted to the issue of the formation of the “I” in 
children of 4-5 years old in social and emotional development together with the 
family. Emotionally, the development of children can be developed in 
communication with elders, listening to adult conversations, interacting with 
objects and events during conversations, and participating in dialogues with 
elders.

Keywords. Emotional development, the concept of “I”, self-awareness, 
encouragement, expression, feelings, experiences, motivation, country, family.
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наблюдая за мальчиками, мы можем уви-
деть, как они выбирают игрушку для ма-
шины, а девочки – куклу и качели. Подхо-
дит воспитатель к мальчику Умиджон и 
просит его доставить куклу Лолахон в 
больницу на своей машине. Хорошо, се-
стричка – спрашивает Умиджон – Что про-
изошло с Лолахон. Таким образом, у детей 
пробуждаются чувства сотрудничества и 
помощи. И на них лежит ответственность 
отвезти Лолахона в больницу и так далее.

Воспитатель:
Эй, ребятушки
Весёлые девчушки и мальчишки
А ну-ка кто мне расскажет?
Счастливой семье, своей.
1-мальчик: я расскажу вам сестричка
Какая у меня семейка большая,
Дедушка, бабушка, и папа
Моя мама и два брата
Они очень добрые
Мы живем все вместе
Бабушка рассказывает сказки
Дедушка играет с нами в прятки.
У детей растут навыки работы со взрос-

лыми. Дети учаться работать со взрослы-
ми, задавать вопросы, высказывать свои 
мысли во время собеседования, устно вы-
полнять задания и наслаждаться общением 
со взрослыми.

Поведение в общественных местах, в 
транспорте, поздравления и прощания с 
обращения такие как «вы», «брат», «се-
стра». Использования таких слов как, «До-
бро пожаловать» или «Пожалуйста». Ис-
пользуються дидактические и театральные 
игры.

Эмоционально развитие детей могут 
развиваться а общение со старшими, слу-
шая разговоры взрослых, взаимодействуя с 
предметами и событиями во время разгово-
ров, и участвуя в рассказах взрослых) важ-
но, чтобы ребенок уважал свои чувства во 
время общения.

Общение со сверстниками развивает 
способность честно общаться со свер-
стниками и играть вместе. Это поощряет 
желание приветствовать и прощаться со 
сверстниками, называть их по имени и 
делиться информацией. Это подтвержда-
ется желанием выразить благодарность 
коллеге за помощь, принять просьбу дру-

га, внимательно выслушать слова других, 
выразить свое недовольство, не оскорбляя 
других. Недовольного маленького мальчи-
ка учат больше общаться со сверстниками 
и свободно высказываться в общении с 
друзьями. Во время игры будут развивать-
ся навыки сотрудничества, распределения 
ролей и игрового контента, а также роль, 
которую играют в сцене. Эмоциональное 
развитие понятие «я» или самосознание. 
В Ребенке поощряется выражения своих 
чувств и переживаний, становиться моти-
вированным, действовать самостоятельно, 
привлекать внимание взрослых и свер-
стников, рассказывать о своей стране, се-
мье, любимых игрушках и проявлять ин-
терес к народным традициям и обычаям. 
В ходе диалога ребенок будет формирова-
тья своё «Я».

Он сфокусирован на выборе для себя 
роли в игре, реагировании на собственное 
поведение, отображении возможностей и 
достижений в различных видах деятельно-
сти, а также на проявлении уважения и 
устойчивости к своим сверстникам. У 
мальчиков воспитаваються качества (сме-
лых, смелых, проницательных, быстрых, 
уважающих девочек ) и девочки воспиты-
ваются с такими качествами, как нежность, 
нежность, ловкость и обожание. Ребенка 
учат понимать самого себя, выражать свои 
чувства («мне нравится», «мне не нравит-
ся»), действовать независимо («я есть») и 
нести ответственность за свои действия. 
Уверенность в себе («Я могу»). К ребенку 
относятся с чувством собственного досто-
инства. Например, когда сверстник побуж-
дает его делать что-то неправильное или 
неправильное, его учат быть веж

Эмоциональное выражение. Ребенок 
привык выражать чувства и эмоции слова-
ми, понимать взаимосвязь между эмоцио-
нальными состояниями и их причинами, 
тепло общаться с родителями и взрослыми, 
говорить мягко, вежливо отвечать на во-
просы или нервозность.

Ребёнок учиться поддерживать своего 
друга с помощью положительных эмоций, 
разрешать конфликты, учат, как с этим бо-
роться, быть мягким в общении – он смо-
трит в глаза своего товарища и улыбается и 
говорит «давай, помиримся»,
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Ребенок учиться контролировать свои 

эмоции, понимать радость, удивление, вол-
нение, гнев, разочарование, вести себя, 
когда злишься или боишься (толкать, не 
толкать, отрывать игрушку от других, пла-
кать). Если он совершает ошибку, он при-
выкает оправдываться и меньше относить-
ся к другим. Воспитатель с помощью игр и 
обсуждений обучает ребенка:

– описывать свою внешность (Кто я? 
Какой я?);

– умение чувствовать эмоциональное 
состояние себя и окружающих;

– формировать навыки самосознания.

Их учат говорить о том, что им нравится 
(Что им не нравится?) Использует речь, вы-
ступает с устными инструкциями, активно 
участвует в играх для взрослых, играет с 
друзьями, взаимодействует во время игры, 
ребенок зная какого он пола, делится ролями 
и содержанием выражает эмоции и чувства.
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The acquisition of the status of an inde-
pendent state stimulated the need for a new 
system of education based on universal values 
the priority of humanistic ideas the develop-
ment of the spiritual and moral potential of 
society the formation of a perfect harmonious 
comprehensively developed person. Forma-
tion of spiritual priorities that are able to con-
solidate the people of Ukraine and become a 
methodological basis for determining national 
interests is quite relevant.

Pedagogical practice convinces the need 
for continuous improvement and renewal of 
teaching principles. No wonder today there is 
a revision of learning programs from the 
standpoint of humanization variability of 
training systems overcoming formalism in as-
sessing the importance of personal qualities.

Music plays a special role in the aesthetic 
culture as one of the powerful and effective 
means of forming a nation. It is not by chance 

that Victor Hugo believed that three factors 
were crucial in the successful development of 
each nation. It is a letter a number and a note. 
It is impossible to imagine the spiritual world 
of man without music musical culture. Only as 
a result of the development of the spiritual 
culture of many generations is the social and 
spiritual progress of society. Musical culture 
as a regularity as an objective reality is closely 
connected with the intellectual spiritually psy-
chological and physical development of man 
[4].

In the history of pedagogy in particular in 
the field of music-pedagogical education 
OA Apraksina BV Asaf’ev DB Kabalevsky 
Z Kodai K Orff VM Shatska and others tried 
to formulate and justify the main requirements 
for the learning process. Ukraine has em-
barked on a path of independent development. 
The tasks that are to be solved by the new so-
ciety in the socio-economic political spiritual 

Summary. The article highlights new opportunities ways means of improving 
the learning process and improving the quality of education. The musical culture 
is emphasized as indispensable in the cultivation of a spiritually rich intellectu-
ally and physically developed personality. Research of the experience of world-
famous teachers are considered in the context of the integration processes of 
modern information and technology society.

Keywords: humanization of teaching, music, teacher’s creativity
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and moral spheres are determined by the need 
to renew and expand the principles of learn-
ing. These are for example the tasks of en-
hancing the developmental influence of learn-
ing the formation of a widely developed spiri-
tually rich, intellectually and physically devel-
oped personality the revision of training 
programs from the standpoint of humanization 
the variability of training systems overcoming 
formalism in assessing the importance of per-
sonal and individual qualities of a person.

World Famous Ukrainian Educators 
AS Makarenko VO Sukhomlinsky VF Shata-
lov and others worked on the problems of 
training effectiveness. Humanist teacher 
VO Sukhomlinsky emphasizes that teaching 
is not a mechanical transfer of knowledge 
from teacher to child but above all human 
relationships. The student’s attitude to 
knowledge to learning depends largely on 
how he or she treats the teacher. In particular, 
VO Sukhomlinsky wrote: “I set myself the 
goal of making education a part of a rich 
spiritual life that would promote the child’s 
development enrich her mind. Assessing stu-
dents’ knowledge is the ability of the teacher 
to find the right approach for each child the 
ability to nurture in her soul the fire of the 
desire for knowledge» [1]. According to 
VF Shatalov, humanistic pedagogy proclaims 
the uniqueness of each child and proposes to 
accept it as it is not to despise the individual 
but, in every way, to stimulate the manifesta-
tion of individuality.

Research in improving the effectiveness of 
educational institutions in recent decades in 
the West is also very important. In particular, 
there has been a movement to improve the 
quality of schools in the UK. Researchers 
teachers and politicians participate in confer-
ences and publications on this topic. It is about 
a holistic perception of the world about the 
unification of all sciences into an organic 
whole.

Waldorf pedagogy aims to educate a per-
son who is harmonious in all aspects of their 
merits thoughts feelings reveal its natural 
potential and prepare for contact with the 
world [2].

The purpose of this article is to highlight 
new opportunities ways means to improve the 
learning process and improve the quality of 

education. As a result of the entry of the world 
community into the phase of information de-
velopment the increasing role of information 
technologies economic progress and security 
of the society will increasingly be determined 
by its spiritual and intellectual development 
[3]. During the years of independence in 
Ukraine new priorities for the development of 
education were identified and accordingly a 
complicated process of its modernization tak-
ing into account the needs of the modern in-
formation and technological society began. 
The integration of Ukraine into the European 
world space actualizes the task of preparing a 
new generation of teachers who are well-
versed in modern pedagogical technologies.

The problems of traditional education are 
manifested in such contradictions of learning 
as stimulation and motivation of learning. 
Stimulation repeatedly exceeds motivation 
and as a result we get the reluctance to learn. 
According to the concept of AS Makarenko 
the teacher is the bearer of progressive values 
and worldviews. It is respect for the other 
person’s personality preservation of self-es-
teem creation of conditions for personal de-
velopment. Characteristic requirements of the 
right style and tone of behavior in the team are 
constant cheerfulness and smartness efficien-
cy and precision in work calm confidence in 
their abilities joyful optimistic attitude to life. 
AS Makarenko noted that the main task of the 
teacher was not to invent or impose certain 
traditions but to educate and preserve them.

Modern educators are finding ways to hu-
manize individualize education and learning. 
The cherished dream of all parents is that 
children go to school with the same joy as 
home that the child feels happy at school that 
she is well. There can be many pedagogical 
technologies but the system of success must 
be universal. Such general requirements are 
perseverance accessibility variability and un-
derstandability. It is this approach that implies 
the creativity of the teacher.

Of course, each teacher has his own 
unique professional experience his own vi-
sion of the means of teaching. We need to 
think creatively about existing information 
and reconcile it with our own pedagogical 
experience. We especially want to appeal to 
young teachers who in today’s context are a 
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mobile effective cohort of educators who are 
most likely to be receptive to and actively 
participate in change. Because intellectual 
and spiritual potential in the context of inte-
gration processes can have a significant im-
pact on their course. Thus, it is possible to 
state the fact of recognition of the high mis-
sion of the teacher in the organization and 
stimulation of educational and cognitive ac-
tivity and dependence of the effectiveness of 
this process on his personal qualities and 
vocational training. After all progressive can 
be created only by burning indifferent hearts.
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Дошкільна освіта в умовах сьогодення: 
детермінанти і домінанти

Пантюк Тетяна Ігорівна,
доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної 
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кандидат педагогічних наук, викладач кафедри загальної педагогіки та 
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аспірант кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка

У сучасних умовах розвитку суспіль-
ства відбуваються динамічні процеси у 
різних галузях людського життя, висува-
ються нові вимоги до формування знань, 
навичок, компетенцій, мотиваційного ін-
струментарію та способу життя особистос-
ті. Особлива роль у цьому процесі відво-
диться розвитку різноманітних форм мис-
лення, креативних здібностей, соціально-
адаптаційних можливостей особистості. 
Усі ці та інші процеси мають свій початок 
у ранньому дитинстві людини і тривають 

ціле життя, проте їхні сенситивні періоди 
припадають на фазу дошкільного дитин-
ства. З огляду на саме до дошкілля все 
частіше привертає увагу науковців та педа-
гогів-практиків, які усвідомлюють його 
важливість, самобутність, складність та 
вагомість для усього життя людини.

Вибір європейського вектора розвитку 
українського суспільства загалом та освіти 
зокрема – це рух до демократії, свободи, 
суспільного поступу та високих світових 
стандартів життя кожної людини.
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Освіта у сучасному світі покликана го-

тувати людину до існування в світі, який 
стрімко змінюється і вимагає особливих 
психічних, духовних, фізичних затрат і 
адаптаційних можливостей людини. Усві-
домлюючи педагогічну відповідальність за 
життя та здоров’я людини з раннього віку 
вчені застерігають: «…ми повинні вчити 
молоде покоління виживати в екстремаль-
них соціально-економічних умовах, але й 
виховувати у нього своєрідну культуру іс-
нування у світі, в суспільстві, включеному 
не тільки до глобальних «земних», але й 
космічних, всесвітніх процесів» [6, с. 160].

Освіта, проте, трактується сучасними 
ученими як найбільш консервативна скла-
дова сучасного соціуму: «Водночас націо-
нальні освітні системи, незважаючи на 
окремі ініціативи і проекти, залишаються 
ізольованими і найбільш ригідними еле-
ментами сучасної цивілізації…. Реформи у 
цій сфері перетворюють лише речові ком-
поненти, тобто форму освіти (її зміст, мето-
ди, засоби, цілі, програми, алгоритми 
тощо), не торкаючись, по суті, її «людсько-
го виміру» – людей, залучених до освітніх 
процесів. Системи освіти ігнорують про-
блеми і виклики світу, що глобалізуєть-
ся» [3, с. 6]. Отже, особистісна складова, 
повинна стати центральною домінантою та 
детермінантою побудови освітніх систем, 
зокрема системи дошкілля, як засадничого 
підґрунтя людського життя.

Суттєвою ознакою сучасного дошкілля 
є те, що глобалізація, інформатизація та 
технологізація визнані сьогодні його важ-
ливими об’єктивними детермінантами, які 
суттєво вливають не лише на формальні 
підходи до його організації, але й відобра-
жаються на сутнісному його вимірі та вра-
хуванні особистісних сенсів людського 
життя: «Сучасні діти дошкільного віку жи-
вуть у динамічному середовищі, яке по-
стійно розвивається. Їхніми характерними 
рисами стають: висока емоційна чутли-
вість, розумова активність і обізнаність у 
більшості доступних сфер навколишньої 
дійсності, … відмінності у ціннісних орієн-
таціях» [1, с. 1 – 5].

Вважаємо, що гармонізація української 
освіти з європейськими стандартами ви-
магатиме: перетворення освіти людини на 

процес, що триває усе життя; формування 
нового змісту освіти; розширення можли-
востей та засобів інклюзивної освіти; кар-
динальної зміни парадигми української 
освіти від авторитаризму до гуманізму та 
демократії; пильної уваги до освіти та роз-
витку кожної окремої особистості з ураху-
ванням її власної життєвої траєкторії роз-
витку. Саме у цьому сенсі дошкільна освіта 
має особливе значення, бо стартові можли-
вості дитини на початку її системного 
шкільного навчання визначатимуть харак-
тер життєвого поступу та відповідну жит-
тєву траєкторію [2].

Особливою домінантою сучасного до-
шкілля визначається індивідуальна освітня 
траєкторія особистості, оскільки саме вона 
передбачає суб’єктний підхід до дитини, 
врахування індивідуально-орієнтованих 
обставин організації освітнього простору, 
реалізацію тісної взаємодії закладу до-
шкільної освіти та родинного середовища 
вихованця, врахування суспільно-педаго-
гічних обставин освітнього процесу тощо.

Сучасні науковці по-новому підходять 
до розв’язання питань дошкільної педаго-
гіки, визначаючи домінантними принципи 
емоційного задоволення, проблемності, ро-
зуміння пізнавального матеріалу і опори на 
минулий досвід дитини, забезпечення єд-
ності діяльнісного, емоційного та інтелек-
туального, пріоритетності збагачення осо-
бистого досвіду дитини, інтеграції, єдності 
закладу дошкільної освіти і сім’ї з питань 
виховання базових якостей [4, с.13 – 15]. 
Питання особистісного, культуро- та при-
родовідповідного розвитку дитини-до-
шкільника у період дитинства стають імпе-
ративом дошкільної педагогіки і потребу-
ють глибокого усвідомлення та дієвої прак-
тичної реалізації в освітньому процесі.

Педагогічна робота щодо створення 
оптимальних умов для дошкільного вихо-
вання дітей в умовах сьогодення передба-
чає:

• всебічне і глибоке вивчення дитини 
задля урахування її вікових та індиві-
дуальних особливостей;

• підтримування та реалізацію тісної 
взаємодії родини та дошкільного за-
кладу задля єдності педагогічних 
впливів;
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• створення природовідповідного се-

редовища для реалізації дошкільного 
виховання та розвитку особистості;

• використання арсеналу традиційних 
та інноваційних засобів дошкільної 
педагогіки;

• тісну співпрацю всіх суб’єктів до-
шкільної освіти задля вирішення 
складних та нестандартних завдань 
дошкілля (вихователів, батьків, соці-
альних педагогів, психологів);

• доцільне використання сучасних тех-
нік, методик та технологій дошкіль-
ного виховання;

• розвиток позитивної мотивації до-
шкільника до різноманітної діяльнос-
ті та навчання.

Завдання дорослих – створити опти-
мальні умови для розвитку, навчання, ви-
ховання і соціалізації дитини у процесі її 
дошкільного дитинства. Серед них найваж-
ливішими, на нашу думку є: визнання ди-
тини суб’єктом освітнього процесу; побу-
дова сучасного, дитиноцентричного освіт-
нього простору; побудова та врахування 
специфіки індивідуального освітнього 
маршруту кожної дитини як особливої та 
неповторної; добір і використання тради-
ційних та інноваційних форм, методів і за-
собів виховання й розвитку дитини-до-
шкільника; створення і підтримка позитив-
ного психологічного клімату на заняттях та 
у різних видах діяльності; реалізація діа-
логічно-розвивальної стратегії виховання і 
мінімізація імперативної стратегії і тактики 
дошкільної освіти; використання ефектив-
них здоров’язбережувальних технологій; 
розвиток мотиваційної сфери дитини з ура-
хуванням особистих, суспільних та куль-
турно-освітніх детермінант тощо.

Очевидно, що для успіху цілісного та 
гармонійного становлення особистості у 
період дошкільного дитинства особлива 
роль має належати духовному спілкуван-
ню, емоційному розумінню та підтримці, 
створенню ситуації успіху, всебічному зао-
хоченню малюка, співучасть у дитячій ді-
яльності, створення позитивного емоційно-
го тла для навчання та ігрової діяльності 
тощо.

В умовах сьогодення педагоги роблять 
спробу створити цілісний портрет дитини, 

в якому би відображалися як суспільні, так 
і особистісні детермінанти. Він, на думку 
учених повинен бути таким:

«1. Здорова дитина: рідко хворіє, не 
дратівлива, не має проблем із засинанням, 
не має запорогових страхів, мовлення роз-
винене адекватно вікові.

2. Фізично розвинена дитина: упевнена 
в побуті, самообслуговуванні, розвинені 
основні рухи (ходьба, біг, стрибки, лазін-
ня), любить спорт (ковзани, лижі, теніс…), 
тримає рівновагу, розвинена дрібна мото-
рика рук.

3. Соціально й особистісно розвинена 
дитина: комунікабельна, уміє жити і грати-
ся в колективі однолітків, керує своєю по-
ведінкою, без труднощів адаптується до 
незнайомих дорослих і нового оточення, 
прагне позитивних взаємин і власного 
успіху, розрізняє погані і гарні вчинки.

4. Організована дитина: уміє планувати 
й доводить до кінця свою справу, оцінює її 
якість, самостійно знаходить помилки та 
виправляє їх, без вередування долає невда-
чі й труднощі, які виникають.

5. Освічена дитина: спостережлива, ак-
тивна в пізнанні нового, має певний запас 
знань про свою родину, навколишній світ, 
природу, любить слухати читання дорос-
лих, робить логічні висновки, уміє міркува-
ти, має достатній словниковий запас» [5, 
с. 61].

Отже, питання дошкільної освіти в її 
інституційному та сутнісному вимірах ви-
магають зважених і координованих дій 
усієї педагогічної та батьківської спільноти 
з тим, щоб період дошкільного дитинства 
був якомога результативнішим, одночасно 
найменш травмуючим для життя дитини в 
умовах складних суспільних обставин.
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Надання психологічної допомоги, спрямованої 
на покращення міжособистісного спілкування осіб пізньої 
зрілості та їх сімей

Магдисюк Л. І.,
кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри практичної та клінічної психології 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
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студентка 3-го курсу факультету психології та соціології 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Проблема спілкування, зокрема міжо-
собистісного, є однією з найважливіших і 
складних у психології. Спілкування утво-
рює процес взаємодії особистостей і соці-
альних груп, в якому передається й засвою-
ється соціальний досвід, відбувається зміна 
структури і сутності взаємодіючих 
суб’єктів, формується різноманітність люд-
ських індивідуальностей, здійснюється со-
ціалізація особистості.

Психологи у своїй роботі повинні вра-
ховувати те, що важливим чинником гар-
монійної життєдіяльності особистості в 

пізній зрілості є міжособистісне спілкуван-
ня. Міжособистісне спілкування осіб піз-
ньої зрілості – це процес формування емо-
ційних взаємин особистості в пізній зрі-
лості з окремими суб’єктами, котрі її ото-
чують, що передбачає емоційне ставлення 
один до одного, взаємне соціальне пізнан-
ня, певний спосіб їхньої поведінки один з 
одним [2].

Окремим віковим етапом, коли спілку-
вання вважають визначальним у станов-
ленні особистості є пізня зрілість. Саме із 
спілкуванням окремі науковці (В. Моргун) 

У статті описано міжособистісне спілкування осіб пізньої зрілості, яке 
розглядаємо як процес формування емоційних взаємовідносин особи піз-
ньої зрілості з окремими суб’єктами. Проаналізовано моделі міжособистіс-
ного спілкування, що складають три нерозривно взаємопов’язані підсисте-
ми психіки (психічних явищ) осіб пізньої зрілості, котрі мають різноманіт-
ні функціональні якості – когнітивна, регулятивна та комунікативна. До-
сліджено, що одним з найбільш явних і очевидних ознак дефіциту 
спілкування у осіб пізньої зрілості є самотність.

Ключові слова: психологічна допомога, міжособистісне спілкування, 
особа, пізня зрілість, самотність.

Key words: psychological assistance, interpersonal communication, 
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пов’язують провідну діяльність цього ві-
кового періоду [1].

Потреба в спілкуванні проявляється в 
прагненні індивіда належати до групи, 
сім’ї, бути її членом, взаємодіяти з нею, 
брати участь в спільній діяльності, знахо-
дитись разом, надавати і приймати допо-
могу. Потреба в спілкуванні проявляється 
також у прагненні брати участь у спільних 
заходах організації спільного відпочинку, 
вечорів, зустрічей, скоротити дистанцію 
між собою та іншими членами сім’ї. Отже, 
потреба в спілкуванні стимулює, підтримує 
і спрямовує діяльність людини на спілку-
вання з іншими людьми [2].

Міжособистісне спілкування осіб піз-
ньої зрілості розглядаємо як процес форму-
вання емоційних взаємовідносин особи 
пізньої зрілості з окремими суб’єктами, 
котрі її оточують, що передбачає емоційне 
ставлення один до одного, взаємне соціаль-
не пізнання, певний спосіб поведінки їх 
один з одним. Тобто міжособистісне спіл-
кування в пізній зрілості є суб’єкт-
суб’єктним складним процесом, що має 
емоційну, пізнавальну й поведінкову скла-
дові [1].

Основу моделі міжособистісного спіл-
кування, яку розробила О. Коваленко, скла-
дають три нерозривно взаємопов’язані під-
системи психіки (психічних явищ) осіб 
пізньої зрілості, котрі мають різноманітні 
функціональні якості – когнітивна, регуля-
тивна та комунікативна. Перша містить 
процеси, що забезпечують пізнання зо-
внішнього середовища, орієнтування у 
ньому, побудову внутрішньої моделі навко-
лишнього світу. У когнітивній підсистемі 
осіб даного вікового періоду важливим 
проявом є коректування смислу життя. 
Друга складається із процесів, спрямова-
них на побудову, організацію й регуляцію 
діяльності та поведінки. У регулятивній 
підсистемі психіки осіб пізньої зрілості 
важливим проявом є регулювання емоцій-
них станів і переживань. Третя містить 
процеси, що забезпечують відносини між 
людьми у сфері діяльності й міжособистіс-
них відносин. У комунікативній підсистемі 
осіб пізньої зрілості важливим проявом є 
міжособистісне спілкування. Остання під-
система і, відповідно, міжособистісне спіл-

кування в цьому віці є визначальними, 
адже саме воно зумовлює коректування 
особою пізньої зрілості смислу життя (його 
оновлення) та регулювання власних емо-
ційних станів і переживань [3].

Ефективне функціонування цієї струк-
тури складових міжособистісного спілку-
вання осіб пізньої зрілості зумовлюється 
низкою механізмів і чинників.

Механізми міжособистісного спілкуван-
ня осіб пізньої зрілості аналізуємо з позицій 
його складових. З точки зору емоційного, 
провідного компонента міжособистісного 
спілкування в пізній зрілості, його механіз-
мами є емпатія (здатність особи пізньої зрі-
лості до відображення світу переживань ін-
шої людини) та симпатія (стійке емоційно 
позитивне ставлення особи пізньої зрілості 
до інших людей). З позиції пізнавального 
компонента, механізмами міжособистісного 
спілкування осіб пізньої зрілості є рефлексія 
(усвідомлення людиною того, як її сприймає 
партнер по спілкуванню), взаєморозуміння 
(здатність особи пізньої зрілості адекватно 
розшифровувати отримане від іншої люди-
ни повідомлення), децентрація (здатність 
особи сприйняти точку зору іншої людини, 
відійшовши від власної позиції; є протива-
гою егоцентризму). З позиції поведінкового 
компонента, механізмами міжособистісного 
спілкування в віці пізньої зрілості є іденти-
фікація (спосіб розуміння партнера по спіл-
куванню особою через ототожнення із ним, 
уподібнення йому) та схильність до кон-
структивних способів взаємодії до співро-
бітництва, компромісу, згоди). Саме емпатія, 
симпатія, рефлексія, взаєморозуміння, де-
центрація, ідентифікація, конструктивні 
способи взаємодії осіб пізньої зрілості є 
тими обставинами їхнього внутрішнього 
світу, котрі сприяють здійсненню міжосо-
бистісного спілкування [3].

Період пізньої зрілості супроводжують 
занепокоєність (людина намагається про-
довжити плідно і творчо працювати, вияв-
ляти свої здібності та можливості) або від-
сутність занепокоєності (призводить до 
гальмування розвитку та становлення, 
сприяє виникненню почуття непотрібності, 
спустошення). Часто цей період супрово-
джується надмірною турботою про себе 
тощо [6].
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Оптимальне міжособистісного спілку-

вання осіб пізньої зрілості визначається 
їхньою здатністю до:

– коректування смислу життя, збалан-
сованості життєвого досвіду (его-досвіду) 
та перспективних життєвих смислів;

– регулювання власних емоційних ста-
нів і переживань, до розради [1].

Серед пенсіонерів за віком чимало тих, 
хто активно включається у соціальну ак-
тивність: беруть участь у програмах непе-
рервної освіти, залучені у центри спілку-
вання для пенсіонерів, є членами громад-
ських організацій. Іншу групу складають 
особи, що займають активну позицію щодо 
організації побутового та сімейного життя, 
окрема категорія пенсіонерів – люди, що 
пасивно ведуть життя (переглядають теле-
бачення, читають газети тощо). Самотні 
особи пізньої зрілості, які перебувають на 
пенсії, що не мають фінансової чи фізичної 
спроможності жити самостійно, мешкають 
у геріатричному пансіонаті, тому їхній спо-
сіб життя окреслюється умовами життя та 
правилами функціонування у закладі, а та-
кож обставинами, через які вони туди по-
трапили [2].

Окремої уваги потребують деякі аспек-
ти міжособистісного спілкування осіб піз-
ньої зрілості. Одним з найбільш явних і 
очевидних ознак дефіциту спілкування у 
осіб пізньої зрілості є самотність. Само-
тність – це сукупність емоцій, які виникли 
у відповідь на відчутий дефіцит у кількості 
і якості соціальних зв’язків [5]. Зокрема, 
досить гостро в цьому віці постають про-
блеми самотності через смерть чоловіка 
або дружини, смерть близьких друзів, 
зменшення кількості контактів з дітьми та 
онуками; проблеми бар’єрів у стосунках із 
представниками інших поколінь (це мо-
жуть бути близькі люди або взагалі майже 
не знайомі особи); проблеми через ситуа-
ційне гіперспілкування в умовах будинку-
інтернату тощо. Відбуваються зміни в між-
особистісному спілкуванні подружжя: чо-
ловік і дружина можуть стати байдужими 
один до одного, просто співіснувати, також 
можливе виникнення конфліктів та непо-
розумінь між ними, або ж їхні взаємини 
зміцнюються, якщо побудовані на основі 
любові та дружби [4].

Самотність може проявлятися:
відчаєм (панічним жахом, немічністю, 

відчуттям покинутості);
депресією (почуттям горя, пригніченіс-

тю, спустошеністю, жалістю до себе і від-
чуженістю);

нестерпною нудьгою (почуттям недо-
сконалості, нетерпінням, нудьгою, немож-
ливістю зосередитись);

нелюбов’ю до себе (відчуттям власної 
непривабливості, нерозумністю і постій-
ним відчуття безпеки) [7].

Отже, при наданні психологічної допо-
моги психологи повинні враховувати, що у 
забезпеченні повноцінного гармонійного 
існування особи в пізньої зрілості важливе 
значення має її міжособистісне спілкуван-
ня з найближчим оточенням, з сім’єю. Між-
особистісне спілкування осіб пізньої зрі-
лості є процесом їхнього безпосереднього 
спілкування, у результаті якого формують-
ся, змінюються міжособистісні стосунки, 
з’являється симпатія, дружба, любов. Такі 
емоційні прояви характеризують позитив-
ний розвиток спілкування, але воно може 
супроводжуватися й негативними емоцій-
ними проявами (незадоволенням, антипаті-
єю, ненавистю тощо). У міжособистісному 
спілкуванні (на відміну від ділового, про-
фесійного) увага особи пізньої зрілості зо-
середжена на особистості партнера, вік 
якого може бути різним, також відбуваєть-
ся розвиток особистості, її морально-духо-
вне зростання.
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Детский билингвизм и билингвальная среда: 
логопедический аспект 
(на основе работы с русскоязычными детьми в Польше)

Коток М.
кандидат педагогических наук,  
Институт проблем воспитания НАПН Украины

Современные условия жизни общества 
сопряжены со значительной миграцией на-
селения или проживанием некоренного на-
селения в среде, в которой они, как прави-
ло, не теряют родной язык, в связи с чем, 
развитие речи детей дошкольного возраста 
протекает в условиях билингвизма. Совре-
менная психолого-педагогическая литера-
тура определяет билингвизм, как владение 
двумя языками на уровне родного, когда 
оба используются в коммуникации. Так, 
Л. Нелюбин называет билингвизмом оди-
наковое владение двумя языками, Р. Ми-
ньяр-Белоручев говорит о билингвизме как 
о знании двух языков, А. Швейцер конкре-
тизирует, что за первый язык обычно при-
нимается родной, за 2-й – неродственный, 
но широко употребляемый той или иной 
этнической общностью. При этом степень 
владения двумя языками может быть раз-
ной: владение устным разговорным или 
письменным литературным, или обеими 
формами. У. Вайнрайх называет двуязычи-
ем практику попеременного пользования 

двумя языками, а В. Розенцвейг уточняет, 
что под двуязычием обычно понимается 
владение двумя языками и регулярное пе-
реключение с одного на другой в зависимо-
сти от ситуации общения.

Для логопедии билингвизм представля-
ет собой особый интерес, так как он неред-
ко становится причиной возникновения 
специфического рода речевых ошибок на 
русском языке, обусловленных как особен-
ностями взаимодействия языковых систем, 
так и нарушением речевого и психического 
развития. Фактор билингвизма для детей с 
речевой и/или интеллектуальной патологи-
ей является отягощающим, что не может не 
сказаться на развитии речевой, познава-
тельной, и в последствии учебной деятель-
ности (А. Бабаева, Л. Белякова, С. Бакши-
ханова, О. Иншакова, Е. Голикова, С. Фай-
ед и др.).

Феномен билингвизма логопедия наде-
ляет определенными свойствами. Так, би-
лингвизм – это знание и владение второго 
языка уже с детства на уровне «носитель»: 

Ключевые слова: билингвизм, детский билингвизм, дети-билингвы, 
билингвальная среда, речевое развитие детей.

Keywords: bilingualism, children’s bilingualism, bilingual children, bilingual 
environment, speech development of children.



105 Monografia pokonferencyjna

Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka   # 51  (01/2020)
интегрированность в культуру народа, по-
нимание ментальности и ощущение при-
надлежности к данному народу, абсолют-
ное владение языком и языковой культу-
рой. Еще одно свойство – отсутствие эф-
фекта перевода. Владея вторым языком, 
как родным, ребенок-билингва способен 
«переключаться» с одного язык на другой.

Мнения специалистов о пользе и вреде 
билингвизма для развития ребёнка расходят-
ся. Сторонники билингвизма указывают на 
то, что при благополучном развитии дети-
билингвы после некоторого отставания от 
сверстников в раннем возрасте начинают их 
опережать по многим показателям в школь-
ном возрасте и старше. Отмечено, что стар-
шие дошкольники и школьники-билингвы в 
большей степени интересуется лингвистиче-
скими явлениями, чем монолингв, поскольку 
его языковой опыт значительно шире [3].

Противники же билингвизма указыва-
ют на то, что речевое развитие ребёнка-би-
лингва на ранних этапах идёт значительно 
медленнее, чем у сверстников-монолинг-
вов, а такая задержка речевого развития 
может повлечь за собой задержки в интел-
лектуальной сфере и в развитии мышле-
ния, так как развитие ребёнка раннего воз-
раста напрямую связано с общением его со 
взрослыми [2]. Однако результаты сравни-
тельных исследований детей-монолингвов 
и билингвов отмечают у последних боль-
шую структурированность сознания, более 
осознанных процесс самоанализа и само-
контроля, способность вынести большую 
эмоциональную и интеллектуальную на-
грузку. Детям-билингвам свойственна ва-
риативность в принятии решений, ниже 
порог восприимчивости к трудностям и 
тому подобное.

Тем не менее, логопеды отмечают опре-
деленные речевые патологические прояв-
ления у детей во время становления речи в 
билингвальной среде.

– Больше грамматических ошибок;
– смешивают языки (по принципу лег-

кости в произношении или какое больше 
употребляемо в бытовой речи);

– добавляют лишние звуки в слова 
(парк – парык);

– неправильно используют окончания 
(играю машинком);

– путаются в употреблении рода (моя 
мяч);

– ошибки в притяжательных местоиме-
ниях (зайчикий хаос, яблоковый сок);

– не до конца понимают переносное 
значение пословиц;

– смешивают интонации языков.
Необходимо помнить о качественной 

дифференциальной диагностике речевого 
развития ребенка-билингвы. Большинство 
из перечисленных патологических прояв-
лений проходят с возрастом и с процессом 
адаптации в среде второго языка, и не тре-
буют логопедической коррекции.

Исследования психологов (Л. Выгот-
ский, Е. Верещагин и др.) отмечают, что 
дети-билингвы в перспективе (по сравне-
нию с монолингвами) отмечается более 
высокий интеллектуальный уровень, высо-
кий уровень социальной адаптации вслед-
ствие коренной принадлежности к разным 
культурам, большая пластичность мышле-
ния и творческий подход к понятиям, боль-
шая структурированность сознания, высо-
кий уровень самоконтроля и самоорганиза-
ции, свойственна вариативность в приня-
тии решения, ниже порог восприимчивости 
к трудностям. С логопедической точки 
зрения отмечается больший словарный за-
пас, чувствительность к семантическим 
взаимоотношениям между словами, уме-
ние делать обобщающие умозаключения, 
способность решать задачи, связанные с 
вербальной трансформацией и заменой, 
более развитый навык контроля обработки 
языковой информации, способность ис-
пользовать сложные аналитические страте-
гии при решении невербальных задач, вы-
сокий уровень общей грамотности.

Согласно результатам, многих исследо-
ваний билингвы проявляют большую чув-
ствительность относительно коммуника-
тивных намерений и потребностей своих 
собеседников, большую гибкость в обще-
нии и используют более широкий спектр 
коммуникативных стратегий.

Так, в процессе консультативной рабо-
ты с родителями детей-билингвов, мы ак-
центировали их внимание на четырех ос-
новных коммуникативных стратегиях.

Принцип «один человек/родитель – 
один язык» является самым испытанным и 
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эффективным: он применяется уже почти 
100 лет в разных странах. Многие родите-
ли, стремясь больше внимания обращать 
на речевое развитие своих детей, на воз-
можность активизировать их способности, 
обращаются к этому принципу. Популяр-
ность принципа «один родитель – один 
язык» не уменьшается, его применением 
охватывается все больше стран. Этот прин-
цип может реализоваться не только родите-
лями, но и друзьями, родственниками, ня-
нями, гувернантками.

Принцип «одна ситуация – один язык» 
разделяет языки по ситуации их примене-
ния. Родителями делается выбор, в какой 
ситуации на каком языке будет происхо-
дить общение.

Принцип «одно место – один язык» по-
зволяет разделить два языка по местам их 
применения. Чаще всего, выбирается «до-
машний» язык и язык, на котором с ребён-
ком говорят за пределами дома. Причём, в 
семьях, придерживающихся этого принци-
па, один и тот же родитель говорит с ребён-
ком дома на одном языке, а вне дома – на 
другом.

Принцип «одно время – один язык» ис-
пользуется реже. Такой принцип подходит 
для поддержания уровня владения языком 
у ребёнка постарше, при условии, что вся 
семья владеет этим языком. Смысл такого 
принципа в том, что в определённое время 
суток либо в определённый день семья по 
договорённости заранее полностью пере-
ходит на общение на втором языке. Такой 

принцип часто используют родители, обу-
чающие ребёнка с детства иностранному 
языку, вводя традицию, например, «поль-
ских суббот».

Важно отметить, что владение языками 
двуязычного ребёнка не остаётся статич-
ным – уровень владения тем или иным 
языком может меняться вплоть до полного 
забывания одного из языков.

Анализ результатов исследований лого-
педов и психологов показывает, что несмо-
тря на побочные речевые патологические 
проявления билингвизм рассматривается 
как положительное явление. А билингваль-
ная среда – как та, которая является ключе-
вым фактором влияния на процесс станов-
ления и развития речи двуязычных детей.
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Засоби відновлення й стимуляції працездатності 
спортсмена

Олександр Брояковський
кандидат педагогічних наук, старший викладач 
Центральноукраїський державний педагогічний університет 
Імені Володимира Винниченка

У спортивній практиці широко викорис-
товуються засоби, які спроможні інтенсифі-
кувати процес відновлення після тренуваль-
них та змагальних навантажень, підвищити 
працездатність спортсменів, забезпечити 
якомога більшу мобілізацію їхніх функціо-
нальних резервів і більш ефективну адапта-
цію. Ці засоби відновлення й стимуляції 
працездатності можуть бути об’єднані в три 
групи: педагогічні; медико-біологічні; пси-
хологічні [2].

Педагогічні засоби відновлення дають 
змогу керувати працездатністю спортсменів 
і відновним процесом за рахунок доцільно 
організованої м’язової діяльності, тобто під-
бором, варіативністю й особливостями по-
єднання методів і засобів у процесі: раціо-
нального планування тренувального проце-
су згідно з функціональними можливостями 
організму, поєднання загальних і спеціальних 
засобів, побудови тренувальних і змагальних 
мікро-, мезо- і макроциклів, широке вико-
ристання змін, чітку організацію роботи й 
відпочинку; побудови окремого тренуваль-
ного заняття з використанням засобів віднов-
лення: повноцінна розминка, підбір інвента-
рю, обладнання і місць для занять, вправ для 
активного відпочинку й розслаблення, ство-
рення позитивного емоційного фону; варію-

вання інтервалів відпочинку між окремими 
вправами й тренувальними заняттями; роз-
робки системи планування з використанням 
різних відновних засобів у тижневих, місяч-
них і річних циклах підготовки; розробки 
спеціальних фізичних вправ з метою приско-
рення відновлення працездатності спортсме-
нів, удосконалення технічних прийомів і так-
тичних дій [1].

І якщо, наприклад, під час підготовки 
юних спортсменів буде широко використо-
вуватись ігровий метод, який підвищує емо-
ційність занять та забезпечує позитивний 
емоційний фон занять у цілому, можна каза-
ти про те, що використовуються педагогічні 
засоби відновлення.

До медико-біологічних засобів віднов-
лення належать різні види масажу, всілякі 
електропроцедури, світлове опромінення, 
гідропроцедури, ультразвукові процедури, 
сауна й російські лазні, фармакологія та 
спеціальне харчування, яке набуває все біль-
шого значення. Усі ці засоби можуть суттєво 
прискорити відновлювальні процеси, підви-
щити працездатність спортсменів та їхню 
стійкість до стресових умов [4].

До психологічних засобів, окрім створен-
ня, насамперед, тренером, позитивного емо-
ційного фону процесу підготовки належать 



108 Monografia pokonferencyjna

Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka   # 51  (01/2020)
 

Відновні засоби й заходи в системі підготовки волейболістів
Призначен-
ня 

Завдання Засоби і заходи Методичні вка-
зівки 

1 2 3 4 
Розвиток 
рухових зді-
бностей з 
урахуванням 
специфіки 
волейболу, 
фізична й тех-
нічна підго-
товка 

Відновлення функ-
ціонального стану 
організму й пра-
цездатності 

Педагогічні: раціональне 
чергування навантажень 
на тренувальному занятті 
протягом дня і в циклах 
підготовки. Гігієнічний душ 
щодня, щодня водні проце-
дури що гартують харак-
тер, збалансоване харчу-
вання 

Чергування різних 
видів навантажень, 
які полегшують від-
новлення з меха-
нізму активного 
відпочинку, прове-
дення занять в 
ігровій формі 

Перед трену-
вальним 
заняттям, 
змаганням 

Мобілізація готов-
ності до наванта-
жень, підвищення 
ефективності тре-
нування, розмин-
ки, запобігання 
перенапруженням 
і травмам. Раціо-
нальна побудова 
тренування і відпо-
відність її обсягу 
та інтенсивності 
ФСО спортсменів 

Вправи на розтягування. 3 хв. 

Розминка. 10 –20 хв.

Масаж. 5–15 хв. (розминан-
ня 60%) 

Штучна активізація м’язів. Розтирання масаж-
ним рушником з 
підігрітою смереко-
вою олією 38–43 °С 

Психорегуляція мобілізу-
вального спрямування

3 хв. само- і гетеро-
регуляція 

Під час трену-
вального 
заняття, зма-
гання

Запобігання 
загальній, локаль-
ній перевтомі, 
перенапруженню 

Чергування тренувальних 
навантажень за характе-
ром і інтенсивністю

У процесі трену-
вання

Відновний масаж, збуджу-
вальний точковий масаж у 
поєднанні з класичним 
масажем (струшування, 
розминання).

3–8 хв. 

Психорегуляція мобілізу-
вальної спрямованості.

3 хв. само- і гетеро-
регуляція 

Відразу після 
тренувально-
го заняття, 
змагання

Відновлення функ-
ції кардіореспіра-
торної системи, 
лімфоциркуляції, 
тканинного обміну

Комплекс відновних 
вправ – ходьба, дихальні 
вправи, душ – теплий/ про-
холодний 

8 –10 хв. 

Через 
2–4 години 
після трену-
вального
заняття 

Прискорення від-
новного процесу 

Локальний масаж, масаж 
м’язів спини (а також ший-
но-коміркової зони і пара-
вертебральної).

8–10 хв.

Душ – теплий/ помірно 
холодний/ теплий. 

5–10 хв. 

Сеанси аеро- іонотерапії. 5 хв. 
Психорегуляція реституцій-
ної спрямованості 

Саморегуляція, 
гетерорегуляція. 
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аутогенне та психорегулювальне тренування, 
гіпноз, відеопсихологічний вплив та інші 
прийоми психогігієни та психотерапії. За допо-
могою цих та інших засобів можна значною 
мірою зменшити психологічне напруження, 
позбавитись стану психологічної пригніче-
ності і в кінцевому підсумку підвести спортс-
мена до старту в якомога кращому стані. 
Особливо варто враховувати психогенні факто-
ри (несприятлива реакція глядачів, острах про-
грати, одержати травму, психологічний тиск 
суперників), які негативно діють під час зма-
гань, щоб вчасно ліквідувати чи нейтралізувати 
їх [3]. Звісно ж ефективність психологічних 
засобів відновлення багато в чому залежить 
від особливостей, насамперед знову ж психо-
логічних, конкретного спортсмена від того, 
наскільки він піддається психологічному 
впливу, і, природно, від майстерності психо-
лога чи психотерапевта, який веде відповідну 
роботу.

Засоби відновлення та стимуляції працез-
датності, окрім розподілу на педагогічні, ме-
дико-біологічні та психологічні, розподіля-
ються на засоби глобального, вибіркового та 
загальнотонізувального характеру. Засоби 
глобальної дії охоплюють своїм впливом усі 
основні функціональні системи організму і 
до них належать: сауна, загальний ручний 
масаж, гідромасаж.

Засоби вибіркової дії впливають на окре-
мі функціональні системи й до них належить, 
наприклад, регіональний масаж.

До загальнозміцнювальних належать ті 
засоби, які не чинять глибокого впливу на 
організм спортсмена. Це, наприклад, гідро- 
та електропроцедури, ультрафіолетове опро-
мінення, аероіонізація [5].

Найбільше значення для тренувальної 
роботи має група засобів вибіркового впливу.

Оптимальною формою використання 
всіх відновлювальних засобів є послідовне 
чи паралельне використання декількох із них 
в єдиній комплексній процедурі. Засоби від-
новлення і стимуляції працездатності не зо-
всім бездоганні. Кожна процедура сама вже є 
додатковим навантаженням.

Відновні процеси підрозділяють на: по-
точне відновлення в ході виконання вправ; 
термінове відновлення, що відбувається від-
разу після закінчення роботи; відставлене від-
новлення, що спостерігається протягом трива-
лого часу після виконання тренувального на-
вантаження; стрес-відновлення – відновлення 
після перенапруження [1].

Відновний період характеризується гете-
рохронністю нормалізації як окремих функцій 
організму, так й організму в цілому. Ця осо-
бливість пояснюється вибірковістю тренуваль-
них впливів та індивідуальних особливостей 

У середині 
мікроциклу, у 
змаганнях і у 
вільний від 
ігор день 

Відновлення пра-
цездатності, про-
філактика перена-
пруження 

Вправи ЗФП відновної 
спрямованості. 

Відновне тренуван-
ня. 
Після відновного 
тренування. Сауна, загальний масаж 

Після мікро-
циклу, зма-
гань 

Фізична й психоло-
гічна підготовка до 
нового циклу тре-
нувань, профілак-
тика перенапру-
ження 

Вправи ЗФП відновної 
спрямованості.
Сауна, загальний масаж, 
душ Шарко, підводний 
масаж.
Психорегуляція реституцій-
ної спрямованості 

Відновне тренуван-
ня, туризм. 
Після відновного 
тренування. 
Саморегуляція, 
гетерорегуляція 

Після макро-
циклу, зма-
гань 

Фізична й психоло-
гічна підготовка до 
нового циклу 
навантажень, про-
філактика пере-
втоми 

Засоби ті ж, що й після 
мікроциклу, застосовуються 
протягом декількох днів. 

Відновні тренуван-
ня щодня. 

Сауна 1 раз на 3 –5 днів 

Перманентно Забезпечення біо-
ритмічних, енерге-
тичних, відновних 
процесів 

Збалансоване харчування, 
вітамінізація, лужні міне-
ральні води 

4500–5500 ккал/
день, режим сну, 
аутогенна саморе-
гуляція 
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функціонування різних систем та органів у 
конкретного спортсмена.

Працездатність і багато лімітувальних її 
функцій протягом періоду відновлення після ін-
тенсивної роботи не тільки досягають доробо-
чого рівня, але можуть і перевищувати його, 
проходячи через фазу «перевідновлення», що 
розглядається як суперкомпенсація [5].

Відновні заходи проводяться: у повсяк-
денному навчально-тренувальному процесі в 
ході вдосконалення загальної і спеціальної 
працездатності; в умовах змагань, коли необ-
хідно забезпечити швидке й по можливості 
повне відновлення фізичної і психічної готов-
ності до наступного етапу; після тренувально-
го заняття, змагання; у середині мікроциклу в 
змаганнях і вільний від ігор день; після мікро-
циклу змагань; після макроциклу змагань; 
перманентно.

Після тренувального мікроциклу й зма-
гань для відновлення використовуються ту-
ристський похід з іграми (бадмінтон, фут-
бол), купанням, теренкуром, можуть застосо-
вуватися ванни хвойно-сольові чи перлові в 
поєднанні з аероінгаляцією чи струмним ду-
шем (душ Шарко, підводний масаж).

Варто враховувати, що після змагального 
циклу необхідне фізичне й психологічне роз-
вантаження, підготовка організму до нового 
циклу тренувальних і змагальних наванта-
жень, профілактика перенапруження. З цією 
метою використовуються ті ж засоби, що й 
після мікроциклу, але протягом декількох днів, 
які являють собою відновний мікроцикл [4]. 
Фізичні засоби відновлення (сауна, ванна, під-
водний душ) варто чергувати за принципом: 
один день – один засіб. Психорегуляція рести-
туційної спрямованості виконується щодня.

Регуляція сну досягається виконанням ре-
жиму тренувань і відпочинку, що сприяє виро-
бленню рефлексів на засинання і пробудження 
(біоритми), комфортними умовами сну (прові-
трюване приміщення, зручна постіль), аутоген-
ним тренуванням, заходами особистої гігієни.

Навчально-тренувальні збори забезпечу-
ють можливість максимальної працездатнос-
ті спортсменів й адаптації до умов змагань.

Психологічні засоби відновлення вико-
ристовуються для прискорення реабілітації 
після нервового та психічної втоми [3].

При виборі відновних засобів особливу 

увагу необхідно приділяти індивідуальному 
перенесенню тренувальних і змагальних на-
вантажень, для цього можуть бути суб’єктивні 
відчуття спортсменів, а також стандартизовані 
функціональні проби.

Ефективність засобів відновлення та сти-
муляції працездатності багато в чому 
пов’язана з їхнім використанням з ретельним 
урахуванням завдань етапу підготовки 
спортсмена, його підготовленості, функціо-
нального стану та ін. Необґрунтоване вико-
ристання засобів відновлення та стимуляції 
працездатності може тільки завдати шкоди 
[1]. Так, наприклад, недоцільним може бути 
використання засобів відновлення після на-
пруженої тренувальної роботи, яка спрямова-
на на розвиток загальної витривалості, ае-
робних можливостей, тобто тієї роботи, 
ефективність якої зумовлена глибиною після-
робочих змін. І навпаки, коли ефективність 
тренувальної роботи пов’язана не тільки з 
післяробочими змінами й глибокою втомою, 
тобто коли функціональні можливості підви-
щуються безпосередньо в ході занять, вико-
ристання відновних процедур дуже потрібне. 
Прикладом можуть бути заняття, які спрямо-
вані на вдосконалення техніки тактичних ва-
ріантів, підвищення швидкісних можливос-
тей [2].

Використання відновних засобів украй 
необхідне й під час змагань. Таким чином, 
засоби, які зазвичай застосовуються для від-
новлення, все ширше є як засоби попередньої 
стимуляції працездатності спортсменів.
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Legal education – the basis of social development
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Argument
Legal literacy, knowledge and capaci-

ty, research and initiative, youth and the 
future

As we move towards a lawful state, our 
young people need to be fully aware of 
laws, major changes in government, and 
freedoms for individuals and citizens. To-
day, independent democratic Uzbekistan is 
forming and developing a democratic civil 
society. “We are with you,” said the Presi-
dent of the Republic of Uzbekistan IA 
Karimov at the 11th session of the Su-
preme Council of the Republic of Uzbeki-
stan on December 8, 1992. Undoubtedly, 
every liberated nation seeks its own path, 
and seeks to develop its own model of 
building a new society. We also determine 
the path of socio-economic, spiritual de-
velopment and development of the Repub-
lic, which is typical for the national state. 
At the same time, we will build a demo-
cratic law-based state and civil society 
based on a stable and fair market economy 
and open foreign policy. ”[1] This requires 
them not only to know their rights, free-

doms, and responsibilities, but also to 
practice them in civil society building and 
reform. Establishment and strengthening 
of civil society in the country, deepening 
of democratic reforms, improvement of its 
legal bases, legal bases, close political and 
legal activity, level of consciousness and 
awareness of the citizen. The demand for 
legal knowledge and culture in the country 
is on the rise. Indeed, the higher the level 
of legal knowledge, culture and spirituality 
of the population, the stronger the rule of 
law, the stronger our independence. The 
rules that every person living in a state of 
law cannot achieve moral and moral matu-
rity without knowing the laws of the state, 
the laws and legal norms established by 
society. Legal knowledge and culture are 
one of the most important factors of the 
nation’s maturity and human development. 
While the formation of legal knowledge 
and culture begins with the family, it is 
theoretically and practically taught, devel-
oped and stabilized in educational institu-
tions. “Education should be directed to the 

Annotation: Right education and upbringing as the basic development 
of society. In this article we are talking about right education, right up-
bringing, right culture, right literacy, these concepts are scientifically 
validated, as basic and guaranteeing the formation of democratic and 
right state.

Key words: right, right culture, right literacy, training and education, 
right consciousness, harmonious generation, human rights.
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full development of the human personality 
and to the strengthening of respect for hu-
man rights and fundamental freedoms” 
[2]. The more a person is legally educated, 
the more highly educated is the moral and 
ideological, the more enlightened he is. 
Legal education is also important for 
building and consolidating a democratic 
state and civil society. After all, education 
cannot be a perfect human being without 
reforming the education process, without 
conveying the achievements of legal cul-
ture, legal enlightenment and enlighten-
ment. It is worth remembering the words 
of our President: “Reform is not for the 
sake of reform, but for the sake of human-
ity and for the benefit of humanity” [3]. 
The National Program for the Develop-
ment of Legal Culture in Society, ap-
proved by the Oliy Majlis on August 29, 
1997, is of great importance in improving 
the legal education in educational institu-
tions of the country. In particular, the 
Resolution of the Cabinet of Ministers on 
May 29, 1998 № 235 was adopted to im-
plement the tasks set in the program of 
secondary special vocational education. its 
execution is ensured. Educational pro-
grams are organized in educational institu-
tions on the basis of national programs and 
legal education – legal acts on upbringing, 
legal culture. Their work plans include 
activities in cooperation with local courts, 
prosecutors and police. In addition, a joint 
action plan for youth education has been 
developed and events are being organized. 
Curricula and normative and methodologi-
cal criteria for legal education and legal 
education in academic lyceums and voca-
tional colleges, universities and other edu-
cational institutions are developed. One of 
the main objectives of legal education is to 
teach young people the formation of legal 
awareness, their respect for society’s re-
quirements, the state’s rules, national cus-
toms and traditions.In addition, the Minis-
try of Justice of the Republic of Uzbeki-
stan, the State Press Committee of the 
Republic of Uzbekistan and other inter-
ested organizations are working to coordi-
nate the publication of legal literature and 

to improve the quality of publications. 
Because the basis of legal education is the 
legal literature.

The National Program for the Ad-
vancement of Legal Culture in Society 
states that the State is an integral part of 
the cultural life of the society and takes 
special care of the legal culture. The Head 
of State said: “Legal culture, legal knowl-
edge and material, moral, moral and other 
ideological factors are formed and devel-
oped. Legal culture is a standard for the 
maturity and awareness of citizens. Only 
someone with legal knowledge and able 
to apply it can be considered as legally 
educated and cultured ”[4].First, there is a 
problem with providing legal education 
institutions with legal professionals. To 
address this, it is necessary to strengthen 
cooperation with universities and to cre-
ate a mechanism for involving graduates 
in institutions.Secondly, there is a lack of 
methodological guidelines for legal edu-
cation – educators. It is necessary to de-
velop methodological manuals for effec-
tive training of teachers with the involve-
ment of leading scholars, lawyers and 
experienced lawyers in the field.

This means that we should not only be 
proud of our achievements in the field of 
legal education but also remember that 
there are many shortcomings that we 
have to do. Indeed, legal education is a 
key factor and a key pledge to civil soci-
ety. The legal basis for the stability of the 
rule of law is the solidarity of law and 
order in society based on the will of citi-
zens, the protection of their rights and 
freedoms.
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Uzbekistan, on the way of strategic devel-
opment, pays great attention not only to the 
economic, political and legal reforms, but also 
to the social life, culture and enlightenment of 
the people. The cultural heritage of Uzbeki-
stan is invaluable in upbringing the sense of 
national pride, patriotism, devotion and hu-
manism of contemporary generation. Intro-
ducing cultural wealth to the world public, 
attracting tourists, to reach it to the youth’ 
consciousness, and get them acquainted with 
the holy pilgrimages.

Cultural tourism is more developed than 
other types of tourism in Uzbekistan. The de-
velopment of cultural tourism is more profit-
able, since other types of tourism are more 
difficult to reach in the near future in Uzbeki-
stan. The yield is higher in the provinces that 
offer cultural tourism than the regions offering 
recreational tourism. Recreational tourism is a 
popular form of tourism for many countries. 
Tourists usually travel to Spain, Italy, France, 
and Austria for leisure. Leisure travel is di-
verse and includes entertaining programs 
(theater, cinema, festivals, etc.), hobbies 
(hunting, fishing, music, art, etc.). It may also 
include ethnic tours related to the study of the 
national culture of the host country. [1]

People are interested in tourism at their 
early ages. For instance, young people in Uz-
bekistan travel to nearby cultural sites and 

health resorts with friends, classmates or par-
ents. During the tourist trips to the mountains, 
young people will be able to exercise in the 
field, improve their physical condition, and 
develop their knowledge and skills. In the 
course of these tourist activities, adults will be 
able to strengthen their work skills and pro-
vide cultural time-out.

Tourism is driven by the desire to discover 
new sites, to look for changes in the environ-
ment and to experience impressions, and this 
term was originally come from French. Tour-
ism mainly involves the entertaining activities 
of people. In addition, tourism includes meet-
ing with old friends and get relaxation during 
such trips. Tourism plays an important role in 
educating the younger generation and its im-
pact on the youth mentality should not be 
forgotten:

Tourism contributes to upbringing the 
youth with the patriotic sense! Anyone who 
travels in his or her own country learns what 
natural and cultural resources his country 
owns;

People are proud of their homeland, real-
izing its historical cultural heritage.

The travel will strengthen the young peo-
ple, develop their world-outlook, prepare 
them for independent life, strengthen their 
love for the country, and prepare them both 
physically and mentally for the protection of 
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their country. [2]

At the beginning of the 20thcentury, the 
“Traveling Students” movement was emerged 
in countries such as Germany, Denmark and 
Belgium. Its charter emphasizes the need for 
heavy-duty travel to educate the younger gen-
eration. Taking into account the political situ-
ation of the time, the purpose was to train 
young people to train their future soldiers by 
teaching them tourist exercises.

The World Tourism Organization later es-
tablished in 1967, issued the following slogan:

“Tourism is a global way of providing ef-
fective meetings and dialogues between mem-
bers of various faiths and religions, atheists, 
and people who are interested in learning 
about religion.”[3]

So, the tourism promotes human values. 
Therefore, it should be considered not only in 
physiology, but also as a factor of recreational 
recovery in the development of the individual 
and his or her dignity.

Tourism is not only an activity associated 
with everyday life, recreation and leisure, but 
also a symbol of the unity of people and the 
environment. Article 21 of the WTO Declara-
tion signed in Manila emphasizes that psycho-
logical factors in tourism must be prioritized 
over technical and material factors. These 
factors include: unlimited expansion (from 
Latin expand, spread), education, superiority 
of human dignity, recognition of each cul-
ture’s uniqueness, and preservation of the 
psychological characteristics and mentality of 
peoples.

Cultural tourism refers to the activities of 
tourists interested in the culture, history, eth-
nography, archeology, folklore, and lifestyle 
of other peoples. During cultural tourism, 
people travel to local theaters, national art and 
folk arts venues to gain a deeper understand-
ing of the cultures of different nations. Even 
some tourists do not refuse to visit the homes 
of the locals, which is considered the best way 
to get acquainted with the culture of the resi-
dent.

By the specialists of ‘Uz-tour-service’ 
Republican Foreign Trade Economic Unitary 
Enterprise, established in September, 2000 by 
the National Company ‘Uzbek-tourism’ it was 
noted that the main purpose of tourists is to get 
acquainted with the world, to get acquainted 

with the history and culture of the peoples of 
the world, to further strengthen the ties. Ac-
cording to these experts, the purpose of tour-
ism is to study the world culture; to get ac-
quainted with human values and architectural 
monuments created in different regions, to be 
inspired by the man-made miracles; compara-
tive study of cultures of different peoples; 
visiting sacred places of worship, performing 
human duty; and further develop and strength-
en cultural and educational ties between peo-
ple through it.

Cultural tourism lovers are interested in 
the population of tourist destinations, history 
(archeology, ethnography, and local history), 
living conditions and national crafts. Howev-
er, no matter how strong their desire to get to 
know the local life, these tourists may likely to 
abandon their hope, iftravelling cause discom-
fort, difficulty or danger for them. While some 
of the cultural tourists like to travel in groups 
of other tourists like themselves, others prefer 
solo or smaller groups. Some tourists make 
their own decisions about planning their own 
journey, such as where to go and how long to 
stay there. They may also obtain a temporary 
interpreter from the local community. Some 
other tourists entrust their travel arrangements 
to tour administrators.

In short, cultural tourism introduces stu-
dents to the cultural monuments of the nation 
and increases their interest in learning about 
other peoples’ cultures.

In order to travel, there must be tourism 
resources first. There are a lot of resources 
that can be used to promote cultural tourism in 
Uzbekistan. For example, there are over 
4000 architectural monuments in the Repub-
lic. Most of the monuments offered to tourists 
are of the 12thand 20thcenturies. The students 
may be invited to visit the ancient cities of 
Samarkand, Bukhara, Khiva and the Nurata 
mountain range. As well as, the results of ar-
cheological excavations in many ancient cit-
ies, familiarity with the unique animals in our 
nature reserves can make a great impression 
on cultural tourism lovers.

Secondly, the resources for the develop-
ment of cultural tourism (like other types of 
tourism) are not sufficient. In other words, the 
local tourism infrastructure must be well de-
veloped. In order to develop tourism infra-
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structure, Uzbekistan Airways has become the 
best airline in Central Asia to develop touristic 
infrastructure; the service on the route Tash-
kent – Bukhara has been improved, the high-
speed train Tashkent – Samarkand has been 
launched, besides, the Navoi – Karakalpakstan 
railroad has been built, and soon the railroad 
from Karakalpakstan to Khorezm through the 
Amu Darya is built. The bridge was built and 
commissioned. Also, a number of new modern 
hotels have been built and many airports mod-
ernized in Tashkent, Samarkand, Khorezm 
and other regions.

Thirdly, it is necessary to train specialists 
who will pursue the right marketing policy for 
promotion of cultural tourism products of 
Uzbekistan in the international and domestic 
tourism markets. Since, in the case of intense 
competition, finding and working with con-
sumers who are interested in our products to 
attract tourists to our country can only be 
achieved by a well-known marketing expert 
who knows the tourism industry well. In order 
to solve this problem, the Faculty of Interna-
tional Tourism was established at the Tashkent 

State Economic University, where qualified 
specialists for the tourism industry are trained.

In conclusion, one of the most important 
tasks of today is to develop the tourism culture 
of the students, to conduct scientific research 
in this area, to use innovative pedagogical 
technologies in the educational environment, 
to develop positive attitudes towards the pres-
ervation of our cultural heritage.

It is clear from the foregoing that Uzbeki-
stan has the potential for further development 
of cultural tourism and its development will 
promote international relations. The develop-
ment of international relations brings our 
people closer to other nations, enhances coop-
eration among them, and increases the foreign 
investment and the touristic culture of the 
youth.
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Искусство как своеобразное средство воспитания

И.М. Арзиматова
Кандидат философских наук, доцент, ФерГУ, Узбекистан.

Сегодня гражданское общество поста-
вило на повестку дня задачу успешного 
воспитания нового человека, воспитания в 
нём широкого мировоззрения, высокой 
нравственности и задач, связанных с нор-
мами формирования эстетической культу-
ры. Научно-технические изменения внесли 
большие изменения не только в жизнь че-
ловека, но и в систему его воспитания, вы-
явив новые смысловые грани старых про-
блем, превратив рациональную и эмоцио-
нальную пропорциональность в острую 
проблему. В их число входит задача рас-
смотрения искусства как своеобразного 
средства воспитания.

Во многих произведениях, имеющих 
отношение к теории эстетического воспи-
тания (Платон, Аристотель, Шиллер, Ге-
гель, русские революционные демократы) 
искусству отведено именно это место. Од-
нако, несмотря на то, что в эстетической 
дисциплине данная проблема существует 
на протяжении долгих лет, она до сих пор 
на исследована до конца, не раскрыты при-

сущие её свойства и механизмы воспита-
тельного воздействия искусства на челове-
ка. Не определив данных теоретических 
аспектов, невозможно точно проанализи-
ровать многогранные диалектические свя-
зи искусства и личности. В свою очередь, 
невозможно достичь более эффективного 
прогресса воспитательной практики.

В области структуры искусства и лич-
ности последние исследования дают новые 
основания для внимательного изучения сво-
еобразных свойств искусства как важного 
средства в воспитании человека. Процесс 
изучения воздействия искусства на лич-
ность состоит из множества современных 
методов и путей методологии, в частности, 
идеи системы и структуры, двусложной ди-
намичной системы и требует использования 
в моделировании некоторых граней художе-
ственного образа и личностных связей.

В искусстве с целью изображения свое-
образных свойств действительности в по-
следние годы ряд исследователей стал при-
менять термин «модель». Например, не-

Аннотация: В статье рассматривается вопросы воспитания нового 
человека в условиях гражданского общества, задача рассмотрения искусства 
как своеобразного средства воспитания.
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нравственность, эстетическая культура, эстетическое воспитание, 
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мецкий ученый-эстетик Х.Редекер пишет: 
«Наслаждаться искусством – это, во-
первых, вход в модель вселенной и внима-
тельное наблюдение за ней, как будто ви-
дишь по-настоящему, в то же время не по-
настоящему, а играючи… Слушатель, по-
лучив толчок от произведения, создаёт для 
себя картину мира, представляет перед 
глазами подобие литературного изображе-
ния» [1]. Модель по обстоятельствам свое-
го возникновения, по своему смыслу и за-
даче – явление единственное и неповтори-
мое, лишённое недостатков. Вместе с этим 
присущее только ей свойство направлено 
на изобретение всеобщей, внушительной 
вещи. В модели – форма действительности 
по отношению к оригиналу, будучи одина-
ковой для всех, выдвинута на передний 
план. Она отличается своеобразием всей 
структуры, в качестве собственного выбора 
модели.

Искусство осваивает мир своим отно-
шением к человеку, в свою очередь, пред-
мет искусства, в качестве ответственного 
связующего между человеком и миром, 
проявляется во всей своей очевидности. 
Эти связи являются спецификой субъек-
тивно-объективных отношений и посред-
ством их воплощаются в жизнь все виды 
человеческой деятельности.

Искусство всеми своими художествен-
ными средствами выражения направлено 
на убеждение людей в то, что в реальной 
жизни происходит всё точно так же. Как 
писал русский писатель Ф.М. Достоевский, 
у настоящего мастера персонажи «почти 
действительные». Делая акцент на этом 
свойстве, М.С. Каган связывает его со сво-
еобразными свойствами моделирования 
действительности искусства. «Модели ху-
дожественных образов», – пишет он, – бу-
дучи моделями научными, отличаются от 
них, истолковывая мир «между прочим», 
но и с нашей стороны почти присутствует 
и стоит в одном ряду с воспринимаемой 
«иллюзионной действительностью»[2].

В искусстве иллюзия имеет своеобраз-
ный вид и модель, берётся в качестве само-
изменяющегося объекта. Вместе с этим 
восприятие искусства со стороны слушате-
лей, зрителей и учащихся сохраняет посто-
янное нереальное чувство, иллюзионность 
моделей искусства.

Воспитательная функция искусства – 
воздействие посредством всех воспита-
тельных каналов воздействия на личность, 
является своеобразным связующим между 
двумя системами (модели и личности). В 
таком случае необходимо предусматривать 
одностороннюю, гносеологическую цель и 
признание искусства как своеобразного но-
сителя настоящей красоты, вместе с тем, 
понимать открытое воздействие со сторо-
ны художественных средств на формирую-
щееся мышление искусства [3]. Всесторон-
нее воздействие искусства на личность об-
ладает сложным охватом. Здесь выражены 
сформировавшиеся впечатления или дру-
гие средства, правда является лишь одной 
составляющей системы всеобщего воздей-
ствия.

Искусство является средством всесто-
роннего и сильного воздействия на форми-
рование личности, однако в педагогиче-
ской практике его широкое применение 
требует понимания в области искусства, 
требует быть сведущим, тонко чувствовать 
своеобразие свойства моделей художе-
ственных образов, знания искусного при-
менения накопившихся теоретических зна-
ний со стороны науки.
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Difficulties to improve pupils’ ability of speaking foreign 
languages in school
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Tursunqulova Xadicha Utkir qizi
Students, Samarkand State Institute of Foreign Languages, Samarkand, Uzbekistan.

There are 4 main areas of studying Eng-
lish. These are: reading, listening, writing, and 
speaking. They play an important role in 
learning and teaching English. By reading we 
read and translate books, stories and novels in 
English. By writing, we can write stories, fairy 
tales, and letters mainly to our friends. Listen-
ing helps us to understand English speakers or 
those who speak English. Through speaking, 
we are able to learn to speak a foreign lan-
guage as if it were native speakers. As scholar 
Djalolov said “Improving speaking abilities in 
the target language plays crucial role in en-
hancing learning foreign languages process”. 
When we were answering or telling mono-
logue to our listeners, we express our opinion. 
That is why, learning to speak is a key link, 
and when we learn to speak we use grammati-
cal and phonetic principles that play an impor-
tant role in expressing of one’s mind. [1.343]

There are several effective and proven 
ways to teach speaking skills, and here are 
some of them:

1.The technique of repetition is first used 
in France and Germany, used by soldiers to 
learn the language of the enemy. Now it is 

used for learning a foreign language. In this 
case, the teacher says the word, and the stu-
dents repeat the word spontaneously. As a re-
sult of this: Grammatical errors are neglected.

2. The method of communication with na-
tive speakers is one of the most commonly 
used techniques. There is a significant atten-
tion for creating convenient atmosphere for 
the learner to become mainly in communica-
tion. However, this method also neglects the 
grammatical errors. Learners can use this 
technique with the help of foreign language 
speakers who use this language as a second 
language. It is also desirable to reduce the 
need for the mother tongue.

3. Method of learning how to speak 
through exercises – this occurs mainly through 
exercises. In this case, the role of the teacher 
is not only the observation the training of the 
learners, but also intriguing students by giving 
interesting tasks and exercises. Trainees 
should also practice independently. Teachers 
make opportunities to self study for their stu-
dents.

As examples, here some following exer-
cises:

Annotation: This article describes how to improve speaking skill and usage 
of some difficulties to increase methods. Additionally, there is given solutions for 
some problems among pupils while speaking in target language and role of 
teachers to improve pupils’ speaking skills.

Key words: Listening, speaking, writing, reading, methods, techniques, abilities.
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– Telephone Conversation Training;
– Asking for help or asking someone for 

help;
– Demonstration play of patient and physi-

cian interviews in the hospital;
Play the conversation between the seller 

and the buyer in the market. In this method, 
the teacher should correct the mistakes of the 
learners.

4. Comparison Method – The rule of meth-
od is the development of speaking by compar-
ing two languages. That is, the student com-
pares his native language and target language 
which he is learning. The purpose of this 
method is to develop students’ ability to speak 
and write. In order to do this, the learner creates 
speech in the native language and translates it 
into the language he / she is learning, thus en-
hancing his ability to speak and speak.

We can reveal many such kind of examples. 
However, in some schools and colleges, as a 
result of misusing these methods, they encoun-
ter some difficulties with the use of these tech-
niques among language learners. Learners suf-
fer from difficulties mostly with speaking.

Reducing the interest towards a target for-
eign language occurs for especially those who 
are unable to make sentences in a foreign 
language, and as a result of this, they speak 
their native language even during classes. Or 
else, being afraid of making mistakes when 
they are speaking in a foreign language can 
cause the same results. In addition to that, it 
can be a result of scarcity of listening skills in 
the foreign language which happened as a 
matter of fact that shortage of comprehending 
and working skills in a foreign language for 
many learners are unable to understand and 
work. Furthermore, as far as students do not 
understand listening materials, it will negative 
affect them to express themselves in ordinary 
discussions and, as a consequence of this, are 
separated from the group.

Many students face hardships with learn-
ing words by heart in a foreign language, they 
will learn only simple words. Eventually, they 
have handicaps when they are speaking and 
listening in a foreign language. They used to 
speak whole day their own language prior to 
learn another language. Therefore, they adapt-
ed to use more native language-learners speak 
the same language during their foreign lan-
guage lessons. After the lesson, more native 
speakers use their own language to express 
their thoughts in this language. Shame on 
mistakes-many students think that speaking a 
foreign language is good knowledge of gram-
mar, and they are ashamed to make mistakes 
because of not knowing grammar. As a result, 
their interest in the language is diminished.

The role of the teacher in correcting these 
mistakes is important, that is, it is important 
for the teacher to improve his or her speech, 
rather than the role of simply instructor. Al-
most every student has these shortcomings, 
and it takes a lot of patience and time to over-
come them. In this context, the role of the 
teacher is vital if the teacher is able to work 
with each student’s shortcomings individually, 
correct their mistakes, and work together with 
the student on various exercises, deficiencies 
will be reduced and completely eliminated.

References
Jeremy Harmer – “The Practice of English Lan-

guage Teaching”- © Pearson Education Limited 
2007

J.Jalolov “ Foreign language teaching methodolo-
gy”, O’qituvchi nashriyoti, T:.2012

Heather Fry Steve Ketteridge Stephanie Marshall – 
“A Handbook for Teaching and Learning in 
Higher Education Enhancing Academic Prac-
tice Third edition” 2009

Dra. María Rodríguez Rodríguez -The importance 
of teaching listening and speaking skills, 2011 – 
2012



120 Monografia pokonferencyjna

Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka   # 51  (01/2020)

The role of fun games in english for kids
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“Play is our brain`s favourite way of 
learning” – Diane Ackeman

Among many sources of children`s inter-
est in the language learning process, games 
seem to be very important. This is because 
games help children to make and sustain the 
effort of learning. But, some people consider 
that the games are unnecessary things in learn-
ing process. However, games are significant 
part of lesson for children during the whole 
class. It is also, games provide language prac-
tice in the different skills- speaking, writing, 
reading and listening.

Young language learners like playing 
games during a class and they take part a game 
with more interest and willingness than other 
subjects. Games encourage children to interact 
and communicate. Yet, there are teachers who 
do not want to play a game think games are 
waste of time, make noisy in class. However, 
children learn better when they are active.

Children learn through the process of 
playing the game. For instance, the rules of 
game, time management, evaluating of the 
game and etc. By playing a game, they may be 
able to understand a new concept or idea, take 
on a different perspective or experiment with 
different options.

El Shamy in defines a game as a “ com-
petitive activity played according to rules 

within a given context, where players meet a 
challenge to achieve an objective and win”.

Games provide a context for engaging 
practice. Every teacher should know children 
need a lot of practice to practice to internalize 
important vocabulary and structures. While 
playing games, children develop a variety of 
connections with content and can form posi-
tive memories of learning. Games develop 
children`s attention for the class.

If games are perfectly designed, they may 
become an excellent and essential part of a 
children`s learning programme. Games are 
advantageous at this point, because they re-
duce anxiety, increase positive feelings and 
improve, self-confidence.

Counting the benefits of games, can be 
summed up:

Games are learner- centered
Games create a meaningful context for 

language use
Games increase learning motivation
Games reduce learning anxiety
Games develop children`s creativity.
There are lots of benefits to playing games. 

When planning lessons, teachers should try to 
incorporate at least one game a day into one of 
the key learning areas as either a teaching and 
learning tool, assessment strategy and motiva-
tion.
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10 benifits to playing games:
More Motivation
Controlled Competitiveness
Strategy Stimulator
Peer Positivity
Smaller Stress
Mighty Memory
Class Cooperation
Alert Attention
Friendly Fun
New Knowledge
Each benefits has their own aims. For ex-

ample, Alert Attention.
Playing games requires students to pay 

great attention to detail. As games can move 
quickly, when playing a game, a child needs to 
be alert and attentive.

Games help children to become part of a 
team as well as take responsibility for their 
own learning. Games can provide a valuable 
learning experience in which the children 
practice and revise language only if they are 
carefully chosen, according to children`s 
styles of learning.

During the class, teachers may play such 
kind of games. These games help their lessons 
which to be perfect.

Games for kids
Pointing to flashcards on walls
Running to flashcards
Red, red, blue
Jumping into hoops
Swapping places

Memory matching
The alphabet game
This game is used for children who is be-

ginner learners. At this game has some cards 
before the playing. The game helps us to know 
children`s knowledge which is how to learn 
the letters.
 Questions
Find letter a
Find letter b
Find letter c
Find letter d
Find letter e
Find letter f
Find letter g

 Answers
Is for apple
Is for banana
Is for cat
Is for duck
Is for elephant
Is for fish
Is for goose

After teaching new method to the class, 
provide children with a game that will con-
solidate their understanding and make connec-
tions with what they already know. So, stu-
dents who wants to be an English teacher 
choose have a lesson with games. This is be-
cause games improve children`s knowledge 
and interests for English more.

References:

“Fun English for kids ”. Fiona L Cooper
“Advantages of using games in teaching English “. 

Abdelrazig Ibrahim
“Teaching English with games “ Hana Joy, Katie 

Autry
https: //teacher.pl/
www.teachstarter.com 



122 Monografia pokonferencyjna

Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka   # 51  (01/2020)

Integration of information and communication technologies 
in enhancing teaching and learning

Usmonjonov Muxammadisxoq Utkirbek ugli, Muzaffarova Sitora Axror qizi
Student of Tashkent University of Information Technologies named after Mukhammad 
al-Xwarizmi, Uzbekistan.

Many scholars agree that at the dawn of 
the 21st century education delivery should not 
continue to be as business as usual. The tradi-
tional three Rs-literacy (Reading, Writing, and 
Arithmetic) is challenged by an unprecedent-
ed rapid creation and dissemination of knowl-
edge and information hence the move from an 
Industrial Society to a Knowledge Society. As 
Kwando puts it, the Knowledge Society is the 
society that knows how to use information. 
For the effective use of information, one needs 
more than traditional reading, writing, and 
arithmetic skills. Can ICTs help to meet the 
educational requirements of the digital era? 
The answer to this question is not straightfor-
ward as it may seem. First of all ICTs are not 
a certain magic wand‘ that educationists can 
shake to fix all the educational challenges 
faced in the current knowledge society.The 
demands and concerns facing the education 
enterprise were not created by ICTs and will 
not be resolved by ICTs either. It is going to be 
very difficult–if not impossible–for countries 
to meet the objective of effective learning for 
all, anywhere and anytime.

Why should ICTs be used in teaching and 
learning? In answering the question: “Is tech-

nological infusion necessary in higher educa-
tion?” Miller et al, recognize that technology-
based teaching may not be essential in all 
classes but generally it is most facilitative as a 
result of providing relevant examples and 
demonstrations; changing the orientation of 
the classroom; preparing students for employ-
ment; increasing flexibility of delivery; in-
creasing access; and satisfying public de-
mands for efficiency. “The whole purpose of 
using technology in teaching is to give better 
value to students”. This better value should 
also impact the learners/students performance. 
The effective utilizations of new technologies 
in education entail both “assimilation” and 
“accommodation” processes between the ex-
isting and novice pedagogical culture.

Integration of Information and Communi-
cation Technologies (ICT) into teaching and 
learning process is a growing field which has 
variety of definitions according to point of 
view. Based on the premise that “The integra-
tion process should strengthen learning of 
students”, there was a need to present an inte-
grated point of view in the application of these 
processes and to develop some concrete ex-
amples for teachers.
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Accordingly, teachers need to know why 
and how to use ICT applications and resourc-
es. However, in a study by Usual, Mumu, and 
Demiraslan, it was observed that although 
teachers stated that they believe in the benefits 
of the integration of ICT, they did not know 
how to realize that. This result brought about 
concrete sample applications support provided 
for teachers except in-service training and 
technical support.

This model is not a linear model, but a 
cyclical model. That is to say, whereas ques-
tions on “who”, “why” and “how” are the 
primary questions to be answered in the inte-
gration process, “how” questions should be 
answered within the context of “what”, 
“where” and “when”. All the structures formed 
under the guidance of the questions in the 
model are taken into account, both individu-
ally and as a whole.

By considering that education has been 
using the technology for expanding and devel-
oping different processes of the educational 
system more than one century, it is not surpris-
ing that new technology arrival has raised the 
interest in obtaining knowledge by various 
methods of presenting knowledge. Today 
technology-base education is attainable at the 
universities of developed countries. Smart 
schools have made a leap in virtual learning. 
On-line learning and remote training are 

among new education forms in the new cen-
tury. By evolving the learning environments at 
the beginning of 21st century, individuals and 
societies put heavy responsibility on the 
shoulder of educational institutions and their 
traditional structures by their increasing need 
of education. Today various informational and 
communicational technologies have the abili-
ty of facilitating the education and learning 
process. Beauchomp & Parkinson, in a study 
under the title of «The students view of sci-
ences during transferring from rich technolo-
gy environment at the elementary course to 
the high school with low technology equip-
ment» concluded that although the high school 
students were annoyed by insufficient access 
to computers and other information technolo-
gies, they enjoyed the course by the efforts of 
sciences teachers.

ICT integration is a comprehensive pro-
cess of applying technology to the educa-
tional system to improve teaching and learn-
ing. Its success depends not only on the 
availability of technology, but also heavily 
on the pedagogical design. Though there is 
no one formula for determining the optimal 
level of ICT integration in the educational 
system, creative teachers at all levels of edu-
cation have always found ways to incorpo-
rate innovative teaching aids and strategies in 
their classes.

Unified Model of Integration of ICT Into The Teaching- Learning Process
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Дошкольная образовательная организация и семья: 
взаимодействие ребенка и педагога

Махмутазимова Юлдуз Рахматовна
Самостоятельный соискатель, Институт переподготовки и повышения 
квалификации руководителей и специалистов дошкольных образовательных 
учреждений, Узбекисстан.

Введение
Семья и детский сад – два воспитатель-

ных феномена, каждый из которых по-
своему дает ребенку социальный опыт, но 
только в сочетании друг с другом они соз-
дают оптимальные условия для вхождения 
маленького человека в большой мир. Толь-
ко в гармоничном взаимодействии детско-
го сада и семьи можно компенсировать и 
смягчить друг друга.

Когда родители становятся непосред-
ственными творцами интересной жизни 
детей и в детском саду и дома возникает 
интерес и доверие, что позволяет узнавать 
о культурных традициях других семей, о 
различных подходах к воспитанию. Это по-
могает в дальнейшем избежать проблем в 
детско-родительских отношениях и бы-
стрее находить верный выход из трудной 
ситуации.

Нельзя останавливаться на достигну-
том, нужно продолжать искать новые пути 
сотрудничества с родителями. Ведь у нас 

одна общая цель – воспитывать будущих 
созидателей жизни. Каков человек – таков 
мир, который он создает вокруг себя. Хо-
чется верить, что наши дети, когда выра-
стут, будут любить и оберегать своих близ-
ких.

Воспитание в семье – прежде всего об-
щение, которое отличает особый тон, «при-
соединение» к внутреннему состоянию ре-
бёнка, непосредственное влияние на 
него.  В общении решается задача – совер-
шенствовать взаимодействие с ребёнком, 
изменение его состояния и поведения. Од-
нако семья таит в себе и определённые 
сложности, противоречия, недостатки вос-
питательного воздействия.

Основная часть
Многие дошкольные организация, как 

города, так и села, сегодня ориентируются 
на поиск таких форм и методов работы, ко-
торые позволяют учесть актуальные потреб-
ности родителей, способствуют формирова-
нию активной родительской позиции. Со-

Аннотация: В этой статье говорится о дальнейших путях развития 
совместной работы в дошкольном образовании по развитие устное речи с 
детьми. Также в этой статье говорится о расширении совместной работы, 
воспитателей и родителей, даются методы в успешной совместной работы с 
семьей и участников педагогической деятельности.

Ключевые слова: ДОО, семья, воспитатели, дети, родители, у, подготов-
ка, совместная деятельность, отношения, воспитания, взаимодействия, ро-
дительские собрания, стиль, общения.



126 Monografia pokonferencyjna

Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka   # 51  (01/2020)
временные условия деятельности дошколь-
ных организации выдвигают взаимодействие 
с семьёй на одно из ведущих мест.

С целью разрешения основной выяв-
ленной проблемы – недостаточно тесных и 
доверительных отношений педагога с се-
мьей – был разработан проект “Навстречу 
друг другу”. Детский сад вместе с родите-
лями несёт ответственность за становление 
личности ребёнка.

А как привлечь семьи к участию в жиз-
ни детского сада?

Как сделать так, что бы от этого про-
цесса получали удовольствие и дети, и пе-
дагоги, и сами родители?

Практика работы в детском саду пока-
зала, что родители интересуются, что про-
исходило с ребёнком в течение дня, какие 
достижения или трудности принёс ему 
день; а воспитатели получают от родителей 
информацию о долгосрочных целях, на-
деждах и чаяниях в отношении будущего 
их ребёнка и семьи, однако:

• между педагогами и родителями нет до-
статочного взаимодействия;

• у родителей наблюдается педагогиче-
ская и психологическая непросвещённость;

• отсутствует интерес к традиционным (к 
средней группе падает), формам общения: 
собрания, консультации, беседы;

• со стороны родителей уделяется недо-
статочное внимание к личности ребенка;

• дети излишне интеллектуализированы 
и заорганизованы.

Родителями были предложены наибо-
лее интересные, новые и приемлемые в 
детском саду формы работы, поэтому я ре-
шила заняться проблемой “Новые формы 
сотрудничества с семьёй”. Мною условно 
были выделены три направления работы:

– детско-родительские отношения – со-
трудничество педагогов и родителей. – вза-
имодействие ребенка и педагога

В процессе работы проведены следую-
щие исследования:

• Эмоциональное самочувствие до-
школьника в семье и в ДОО

• Детско-родительские отношения
• Стиль семейного воспитания
• Стиль общения педагога с родителями
Детские годы – самые важные в жизни 

человека. И как они пройдут, зависит от 
взрослых – родителей, педагогов.

Литературы
Государственные требования к развитию детей 

раннего и дошкольного возраста Республики 
Узбекистан Т-2018 г

Государственная учебная программа дошкольно-
го образовательного учреждения «Илк 
қадам» Т-2018 г

П.Юсупова « Дошкольная педагогика» Т-1997 г
Котова Е.В.  Детско-родительские   отноше-

ния  в  различных типах семей: монография. 
Красноярск: РИО   КГПУ им. В.П. Астафьева, 
2004. 156 с.

Немов Р.С. Общая психология.М. Просвещение 
-ВЛАДОС 1995.г 576 с



127 Monografia pokonferencyjna

Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka   # 51  (01/2020)

Система образования малайзии: период британской 
колонизации

Турдиева Дилафруз Махмуджановна
Преподователь кафедры, Юнеско по религиоведению и сравнительному 
изучению мировых религий, Международная исламская академия Узбекистана, 
Узбекистан.

До британской колонизации образова-
ние в Малайзии было неформальным и 
ограничивалось приобретением жизненно 
важных для выживания навыков, таких как 
рыбалка и сельское хозяйство для мальчи-
ков, кулинария и шитьё для девочек. Если 
ученик хотел продолжить учёбу, он должен 
был посвятить свое время учению и жил с 
гуру, обучаясь различным навыкам. Более 
продвинутый тип образования в этот пери-
од основывалось на исламских знаниях. 
Студенты изучали Коран под опекой хати-
ба, в хижине, или в его доме и мечети.

Хотя в те времена были христианские 
миссионерские школы, которые были соз-
даны во время португальской и голланд-
ской оккупации, они не получили большо-
го отклика от малайской общины, которая 
боялась, что христианство повлияет нега-
тивно на их детей. Во время британской 

колонизации было четыре типа школ. Это 
были школы с английским, средне-малай-
ским, китайским и тамильским языками. 
До 1858 г. малайские народные школы по-
лучали поддержку от Ост-Индской компа-
нии. Это были те годы, которые малайские 
народные школы подвергались контроли со 
стороны правительства. В местных школах 
на малайском языке учебная программа 
была элементарной и достаточной для 
удовлетворения потребностей жителей. 
Студентов обучали основным трем навы-
кам чтению, письму и арифметике. В до-
полнение к этому преподавались другие 
академические предметы, такие как малай-
ская история и география.

Несмотря на то, что в то время образо-
вание было бесплатным, малайское народ-
ное образование получило мало внимания 
от малайского общества. Преимущества 

Аннотация: Исследований, выполненных в отечественной науке и 
опирающихся при этом на первоисточники, совершенно недостаточно. 
Особое внимание в статье придаётся рассмотрению системы образования в 
период Британской колонизации.

Ключевые слова: Малайзия, образование, помощник директора, колледж 
имени Султан Идрис, сельское хозяйство.

Annotation: Research carried out in domestic science and relying on the pri-
mary sources is completely insufficient. Particular attention is paid to the study of 
the education system during the period of British colonization.

Keywords: Malaysia, education, Assistant Director, College named by Sultan 
Idris, farming.
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такого образования казались для малайцев 
банальными, а такие навыки, как чтение, 
письмо и арифметика, играла не значитель-
ную роль в жизни сельского населения. 
Также, дети помогали в выполнении обя-
занностей дома или в поле, и это очень 
способствовало низкой посещаемости 
школ. В связи с этим британское прави-
тельство было вынуждено ввести обяза-
тельное образование в конце 1880-х и на-
чале 1890-х годов. Малайским руководите-
лям было поручено поощрять родителей 
отправлять своих детей в школу. Благодаря 
этим усилиям британцев число учащихся в 
малайских национальных школах увеличи-
лось до 8 000 в 1909 году, число малайских 
национальных школ в   Федеративных и не 
Федеративных Малайских штатах также 
увеличилось.

1916 год был действительно значитель-
ным годом в истории малайского образова-
ния и положил начало ряду новых постов 
для китайского и индийского образования. 
В том же году британское правительство 
учредило должность помощника директора 
по образованию малайских школ. Три года 
спустя появился главный инспектор для 
английских школ. В 1924 году была созда-
на должность помощника директора по 
образованию в китайских школах, и, нако-
нец, в 1930 году появился инспектор по 
тамильским школам.

В то время как малайские народные 
школы предоставляли образование только 
на начальном уровне, курсы подготовки 
учителей организовывались в Малайском 
колледже в Сингапуре, Малакке, Матанге, 
Пераке, учебном колледже имени Султана 
Идриса в Танджунг-Малиме, Пераке, в 
1935, в Малайском женском учебном кол-
ледже в Малакке.

Учебный колледж имени Султана 
Идриса был основан в 1922 году. Однако, в 
отличие от большинства других педагоги-
ческих колледжей тогда и сейчас, был на-

целен на то, чтобы обеспечить учителей 
начальными навыками садоводства и веде-
ния сельского хозяйства. Затем эти учителя 
отправлялись в отдаленные деревни и обу-
чали фермеров новейшим научным мето-
дам в сельском хозяйстве и фермерства. 
Студенты, поступившие в эти школы, име-
ли возможность получить технические и 
торговые навыки. Некоторые из них даже 
сдавали экзамен Кембриджской высшей 
школы.

Первая английская школа была основана 
в 1816 году Р.С. Хатчингсом в Пенанге и из-
вестна как «Бесплатная школа Пенанг». 
Вскоре последовали другие английские 
миссионерские школы как, «Старшая школа 
Малакка» (1826 г.), «Бесплатная школа Син-
гапура» (1834 г.) и «Институт Виктории» 
(1893 г.). Однако в начале 20-го века эти 
миссионерские школы испытывали финан-
совые трудности и в конечном итоге были 
переданы британскому правительству.

Английские школы были наименее по-
пулярными среди малайцев из всех различ-
ных типов школ, которые существовали в 
Малайе в конце 19-го и начале 20-го века. 
Как мы видим, система образования не 
была синхронизирована во время британ-
ской колонизации и в значительной степе-
ни оставлялась отдельным этническим 
группам. Существовали различные типы 
школ, которые обслуживали определенную 
этническую группу, используя средства об-
учения, которые варьировались в зависи-
мости от каждой из этих этнических групп.
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Автолиты – новые обеъекты изучения в магматических 
породах ауминзатау (западный узбекистан)

Амиров Элмурод Мансуриддин угли, Карабаев Маматхон Садирович, 
Оролов Азиз Каимжанович
Институт геологии и геофизики им.Х.М. Абдуллаева Госкомгеологии РУз.

Проблема образования мафических 
включений округлой формы в кислых ин-
трузивных породах давно привлекает вни-
мание исследователей. Как известно, вклю-
чения играют очень важную роль в позна-
нии особенностей состава, условий локали-
зации вмещающих их магматических тел и 
позволяют судить о специфике состава маг-
могенерирующей среды и об условиях за-
рождения магм [1-3]. В сводной работе 
Х.Д. Ишбаева [2] проведено типизация 
включений в магматических образованиях, 
где автолиты рассматриваются как фрагмен-
ты глубинных пород, реститами, продукта-
ми интрателлурической кристаллизации и 
другие. В целом, они представляют собой 
продукты более ранней консолидации маг-

мы, т.е. образования, генетически связанные 
с породами, образующиеся в связи с эволю-
цией магматических очагов. В данной рабо-
те рассматриваются морфологические осо-
бенности и вещественный состав включе-
ний в гранодиоритах Ауминзинского интру-
зива в Центральных Кызылкумах (Западный 
Узбекистан). В центральной и северо-запад-
ной части интрузива в гранодиоритах обна-
ружены многочисленные включения тем-
ноцветных обломков. Форма их разнообраз-
ная: округлые, яйцевидные, сглажено-окру-
глые, размер которых колеблется от 3 см до 
1,5 м в поперечнике. Контакт с гранодиори-
тами четкие. Следует отметить, что эти 
включения встречаются только в гранодио-
риитах основной фазы.

Аннотация: На основе изучения состава, петро и геохимических особен-
ностяй включений и вмещающих их гранитоидных пород установлена их 
идентичность и сделан вывод о соответствии меланократовых обломков к 
более ранней фазе рассматриваемого гранитоидного комплекса и они отне-
сены их к группе автолитов.

Ключевые слова: Ауминзинский интрузив, гранодиориты, граниты, дио-
риты и кварцевые диориты, минеральный состав, петрохимизм, автолиты.

Annotation: Based on the study of the composition, Petro-and geochemical 
features of inclusions and granitoid rocks containing them, their identity is 
established and the conclusion is made that the melanocratic fragments correspond 
to the earlier phase of the granitoid complex under consideration and they are 
assigned to the autolith group.

Keywords: Auminzinsky Intrusive, granodiorites, granites, diorites and quartz 
diorites, mineral composition, petrochemistry, autoliths.
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Аналитические методы. Для изучения 

данных включений в гранодиоритах при-
менялись современные методы: породоо-
бразующие минералы изучались под поля-
ризационным микроскопом “Nikon 
ECLIPSE LV100N POL”; методом IСP-MS 
были определены концентрации петроген-
ных и рудообразующих элементов во вклю-
чениях и вмещающих гранодиоритах; на 
основе определения химического состава 
построены диагностические диаграммы и 
выявлены петрогеохимические параметры 
пород. Результаты петрографических, ми-
нералогических, петрохимических и гео-
химических исследований обработаны с 
использованием программных продуктов 
Petro Explorer и др. Микроскопическими 
исследованиями установлено принадлеж-
ность включений от диоритов и кварцевых 
диоритов до монцогранодиоритов. Они 
внешне темно-серые породы порфировид-
ного строения с неравномернозернистой 
основной массой, в сочетании призматиче-
ски-зернистой и пойкилитовой структурой. 
Состав представлен плагиоклазом (олиго-
клаз-андезин, 60-70%), моноклинным пи-
роксеном (2-3%), роговой обманкой (15-
20%), биотитом (5-10%), калиевым поле-
вым шпатом (3-5%) и кварцем (5-7%). Со-
став и петрохимические особенности 
включений и вмещающих магматических 
образований отражены в специальных та-
блицах (рис. 2а). Включения, по сравнению 
с вмещающими их гранодиоритами, харак-
теризуются относительно повышенным со-
держанием окислов титана, алюминия, же-
леза, магния, кальция, натрия и низким – 
кремнезема и калия, что сказывается на их 
минералогичсеком составе, которое приве-
дено выше. На диаграмме TAS включения 
попадают в поле нормальных кварцевых 
диоритов и гранодиоритов, тогда как вме-

щающие гранодиориты и граниты образу-
ют компактное поле в рядах нормальных 
пород.

Составы включений и вмещающих гра-
нитоидов Ауминзинского интрузива обра-
зуют единый тренд на бинарных диаграм-
мах Харкера по всем окислам по отноше-
нию к кремнезему, что свидетельствует об 
их родственном характере.

Распределение микроэлементов и сум-
марного содержания редкоземельных эле-
ментов в породах Ауминзинского интрузи-
ва идентичны как в гранодиоритах, грани-
тах, так и в изучаемых включениях.

Приведенные результаты исследований 
позволяют сделать заключение, что мела-
нократовые включения, обнаруженные в 
Ауминзинских гранитоидах, по петро- и 
геохимическим особенностям относятся к 
родственным образованиям по отношению 
к гранитоидам и являются представителя-
ми более ранней фазы рассматриваемого 
гранитоидного комплекса, что позволяет 
отнести их, по классификационным при-
знакам [2], к группе автолитов. Последние, 
по видимому отражают характер гравита-
ционной дифференциации единой магма-
тической камеры, формировавшей указан-
ные разновидности интрузивных пород.
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The importance of psycholinguistics in teaching english

Rukhsat Baratova, Nodira Rakhimova
Navoi State Pedagogical Institute, Navoi, Uzbekistan. E-mail address: ruhsatbaratova@
gmail.com

English is spoken in almost every country 
in the world. It is gaining popularity almost 
everywhere. This is also being applied in our 
country as well as other countries. In higher 
educational institutions of the Republic of 
Uzbekistan, there are faculties of foreign lan-
guages; most of them are aimed at learning 
and mastering the English language. For that 
reason students of the faculty are taught vari-
ous disciplines such as grammar, writing, 
reading, listening and speaking.

From my own experience, I realized that 
the most difficult of this process is the conver-
sational style. At Navoi State Pedagogical In-
stitute, the faculty of English languages and 
literature prepares future specialists who must 
be fluent in speaking English. Before entering 
the university, students do not have the op-
portunity to practice their English which leads 
to many challenges for both students and 
teachers. Relying on my own experience, I 
realized that there is a certain barrier, not only 
for me, but also for other students. Knowing 
three main skills: reading, grammar, and writ-

ing makes it impossible to learn to speak 
English confidently. It is not easy for students 
to start speaking English in class as the lan-
guage barrier plays a significant role.

In the middle of the last century, a new 
direction in science called psycholinguistics 
appeared. Psycholinguistics – the study of the 
relationships between linguistic behaviour and 
psychological processes, including the pro-
cess of language acquisition. Within the 
framework of psycholinguistics, there are 
studies focused on the philosophical aspects 
of linguistics and psychology. With this sub-
ject, teachers would be able to eliminate the 
language barrier in students.

These include works on the interaction of 
language and thought; language and con-
sciousness. The subject of psycholinguistics is 
the relationship of personality with the struc-
ture and functions of speech activity.

There are several definitions of psycholin-
guistics. One of them is this: psycholinguistics 
is a science that studies the processes of 
speech formation, as well as the perception 

Abstract: The article outlines the significance of psycholinguistics and its role 
in overcoming the language barriers of non-native students of higher educational 
establishments.

Key words: Psycholinguistics, discipline, behaviour, speech, accent, intonation
Aннотация: В этой статье рассматривается важность психолингвистики 

и ее роль в переступленные языкового барьера для ВУЗов стран не 
говорящих на английском языке.

Ключевые слова: психолингвистика, дисциплина, поведение, речь, 
акцент, интонация.
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and formation of speech in their correlation 
with the language system.

This definition notes that psycholinguis-
tics has three subject areas:

1) The production of speech;
2) Speech perception;
3) Formation of speech.
In each case, it is assumed that psycholin-

guistics refers to those aspects of these types of 
speech activity that are conditioned by the lan-
guage system. With this approach, the subject of 
psycholinguistics can be the processes of speech 
production and perception in their correlation 
with the physiological and mental state of the 
communication participants. Here, the processes 
of speech are not related to the language system, 
but to the person, to his/her psyche.

In psycholinguistics, there are a number of 
problems affecting areas related to cultural 
studies and national psychology. In particular, 
the General statement is that the differences in 
the language picture of the world are caused 
not only by the structure of the language, but 
also by different views of the world by native 
speakers of this language.

National cultural features of communica-
tion are manifested in at least two aspects. 
This is, first, the ratio of language, thinking, 
memory, communication, and in general, the 
place of language in different types of human 
activity. Second, these are processes and 
means of communication that have national 
specifics.

In our institutions, little attention is paid 
to the development of spoken language 
where more practice is needed. Students of 
our Institute are given one-month practice 
once a year at schools, but this is not enough 
to master full spoken language at the free 
level. This is quite enough for students who 
want to complete only a bachelor’s degree, 
but for students who want to complete a mas-
ter’s degree and become philologists or 
translators, they need to have practice in 
places where they can use their foreign lan-
guage. Students must learn how to think as 
native speakers, to understand their accents, 
intonation etc. After all, communication only 
with the teacher is not enough. Students 
should be assigned unusual research projects 
related to different fields, so that students 
may try themselves in different spheres. The 
study and understanding of the role of psy-
cholinguistics in the English language teach-
ing methodology plays an important role for 
the production of qualified specialists with 
good command of English language.
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Developing reading skill in using integrated skills
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Integrated Skills focuses on the four main 
English skills – reading, writing, speaking and 
listening. Students will learn the basic skills 
they will need to communicate basic needs in 
English but gaining reading skill can be prob-
lematic because of several reasons. They will 
have a lot of opportunities to practice in class 
and will learn skills they will need to commu-
nicate with English speakers outside of the 
classroom and to improve their comprehen-
sion in reading material. This article is about 
to mix four skills to achieve good results in 
reading.

Reading is a skill many people take for 
granted, but the act of reading and properly 
comprehending a text is a complex and inter-
active process. It requires several different 
brain functions to work together and most of-
ten requires one to puzzle through multi-
ple layers of context and meaning. Reading 
comprehension is the understanding of what a 

particular text means and the ideas the author 
is attempting to convey, both textual and sub-
textual. In order to read any text, your brain 
must process not only the literal words of the 
piece, but also their relationship with one an-
other, the context behind the words, how sub-
tle language and vocabulary usage can impact 
emotion and meaning behind the text, and 
how the text comes together as a larger, coher-
ent whole. As you can see, reading compre-
hension involves many processes happening 
in your brain at once, and thus it can be easy 
for some aspects of a text to get lost in the 
muddle. But the good news for anyone who 
struggles is that reading comprehension is a 
skill just like any other. It must be learned 
through practice, focus, and diligence, but it 
absolutely can be learned. Reading and com-
prehension rely on a combination of vocabu-
lary, context, and the interaction of words. So 
you must be able to understand each moving 

Annotation: The goal of this article is to identify the integration of the four 
skills of the English language reading and listening comprehension, written and 
oral expression in lessons of Higher education observing the way in which they 
are taught to determine if the application of the Integrated-skill.

Key words: Integrated skills, comprehension, vocabulary, interaction, combi-
nation, listening, speaking, writing, literacy, development, connection.

Аннотация: В этой статье идёт речь о том, как важно интегрировать навыки 
в обучение английского языка. Эти навыки- читать, слушать, писать и говорить. 
Навыка чтение играет большой роль при обучение иностранного языка.
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piece before you can understand the text as a 
whole. Enriching vocabulary can be processed 
through listening and speaking. It is essential 
for teachers to teach comprehension strate-
gies, such as identifying and stating main 
ideas, summarizing and retelling, generating 
and answering questions, and using graphic 
organizers or story maps to aid in the recall of 
stories or information from expository text.

Discussion of text, development of vo-
cabulary and background knowledge, and ana-
lytic thinking can all be done through oral 
language and discussion before students are 
able to read material that is challenging 
enough to teach comprehension. Other than 
that students can learn new words from pod-
casts, interviews, radio news while listening 
them. The same applies to listening to music. 
Before you listen, you must know some back-
ground about the genre, composer or piece. 
While you listen, you are concentrating on the 
experience by becoming familiar with the 
music as you listen to it many times. After you 
listen, you interpret what you have just expe-
rienced by making judgments about the music. 
Knowing the background of the music we 
listen to can be beneficial. We can learn about 
the composer, the time in which he/she lived 
or the style of the piece. Learning about and 
playing some of the instruments that are used 
can also provide students with some good 
vocabulary to use later as well as using vo-
cabulary words learned in music class. Oral 
language plays an important role in the devel-
opment of literacy skills. Listening helps im-
prove speaking skill and speaking increases 
reading comprehension. While speaking peo-
ple try to explain their opinions with words. In 
reading, they should catch the meaning. The 
link between speaking and reading is mean-

ing. For many years reading and writing were 
(and sometimes still are) taught separately. 
Though the two have usually been taught by 
the same person. But reading and writing are 
more interdependent. One of the primary rea-
sons that we read is to learn. Especially while 
we are still in school, a major portion of what 
we know comes from the texts we read. Since 
writing is the act of transmitting knowledge in 
print, we must have information to share be-
fore we can write it. Therefore, reading plays 
a major role in writing. At the same time prac-
tice in writing helps, children build their read-
ing skills. This is especially true for younger 
children who are working to develop phone-
mic awareness and phonics skills. Phonemic 
awareness develops as children read and write 
new words. Similarly, phonics skills or the 
ability to link sounds together to construct 
words are reinforced when children read and 
write the same words. For older children prac-
tice in the process of writing their own texts 
helps them analyze the pieces that they read. 
They can apply their knowledge about the 
ways that they chose to use particular lan-
guage, text structure or content to understand 
better a professional authors construction of 
his or her texts.
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Tourism – is a modern means of aesthetic education
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Aesthetic upbringing is a complex and 
multifaceted process that is related to one’s 
thinking and outlook. In these processes, we 
can see that the aesthetics are practically self-
evident through the culture of tourism. Not 
only does man enjoy the beauty and the 
beauty through his travels to nature, but he 
also masters it delicately. Tourism not only 
actively promotes human creativity, but also 
enhances their ability to understand and ap-
preciate their aesthetic value. Tourism devel-
ops a culture of aesthetic attitude to nature and 
social processes of society. It also serves to 
instill a sense of grandeur in our historical 
spiritual heritage, to create a sense of national 
pride and national pride. For this reason, tour-
ism is an important means of aesthetic educa-
tion with the creation of material and spiritual 
beauty.

Hussein Voiz Koshifi commented on the 
issues of travel ethics and aesthetics and con-
tent. “… If they ask you why they are going to 
travel, answer that Sufis travel for three 
things: to visit the great saints, or to see the 
nobility of the soul, or the nobility of the mar-
tyrs who have taken the path of teaching. The 
benefits of traveling are, first of all, beneficial 
to the body’s quality, as the air changes and 

the muscles harden, as the action reduces body 
moisture and improves blood circulation. Sec-
ondly, the saints have a great reward for visit-
ing the grave of great people. Third, laziness 
eliminates laziness, because staying in the 
same position will result in sluggishness and 
illness, and the body’s nutrients and water 
shortages. Fourth, it removes sorrow and sad-
ness, because the more a person goes on trave-
ling, the harder it is for him to travel. Seventh, 
traveling brings more knowledge, because 
there is much to be learned while traveling. 
”[1]

According to the 15 th-century scholar 
Hussein Voiz Koshifi, the rules developed by 
aesthetics have something in common with 
tourism. It is not hard to know how tourism is 
aesthetic education today. As it turns out, tour-
ism in social development is a moral phenom-
enon that becomes a value, a means of aes-
thetic upbringing that meets both material and 
spiritual needs.

The aesthetics and principles of tourism in 
some ways also determine its main objectives. 
We will try to address these tasks.

Forcing is the main task of tourism. Travel 
is a spiritual process that cleanses the human 
heart.

Annotation: The article speaks about the formation, education and upbringing 
of the aesthetic tasks of tourism. Also the dialectical analysis of the combination 
of tourism historically and modernity.

Keywords: Aesthetic education, tourism, pilgrimage, enlightenment, gnoseo-
logical practice, Islam, aesthetic-emotional.
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The process of travel requires that a person 

turn away from bad manners and strive to be 
kind, to remove all worldly desires from the 
heart. As a result, it rises from impurity to 
purity. It cleanses the human heart and creates 
what it needs in everyday life, reflecting its 
true state: pure as water, crystal clear, glass-
like.

Pilgrimage means going somewhere. A 
pilgrimage is, in essence, a pilgrimage to sa-
cred sites, to the graves of saints and to cem-
eteries. [2]

According to Islamic belief, seeking help 
from the spirit of the saint is viewed as shirk 
and is considered a grave sin. Instead of ask-
ing the pilgrims for their salvation, it is better 
to pray for them and to give their charity to the 
soul of the rewards of charity. When visiting 
the shrines of saints, it is usually recited and 
prayed for the deceased.

Education is also one of the main tasks of 
tourism. Tourism also plays an invaluable role 
in bringing young people the different views 
of ancestors about the shrines as sacred value. 
In particular, the visit of the younger genera-
tion to the shrines serves as a platform for 
communication between young people and the 
elderly, and it is important for them to gain 
valuable information about their history, tradi-
tions and values, customs and ceremonies, and 
to expand their spiritual outlook.

Well-known British sociologist J.Urri has 
interpreted tourism as a social program, a 
modern way of knowing the world. [3] In this 
context, tourism is focused on the increasing 

awareness of knowledge through the aesthetic 
and emotional effects of a person. In this 
sense, tourism can be called a gnoseological 
practice.

The task of upbringing. Tourism as a 
teacher influences human emotions, evokes 
aesthetic experiences, and thus develops the 
ability to distinguish evil from good. The edu-
cational task of tourism is to gain knowledge 
and experience as a result of the journey, and 
to become more empathetic, to overcome dif-
ficulties, to miss and cherish the country, to 
respect the views and customs of other na-
tions. Tourism plays an important role in the 
growth of human outlook and spiritual matu-
rity. [4]

The following can be summarized as the 
modern means of tourism in promoting aes-
thetic education. Tourism is a process de-
signed to meet human aesthetic needs, ena-
bling you to see, learn and enjoy aesthetic 
places. Tourism as an integral part of the 
spiritual upbringing promotes harmonious de-
velopment of a person in aesthetic processes
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One of our main goals is to radically re-
form the quality of education and increase the 
number of competitive cadres in the country, 
which is one of the main components of the 
social sphere in Uzbekistan. President of the 
Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyayev, 
the Fourth Section of the Strategy of Action 
for the Development of Uzbekistan for 2017-
2021, adopted on February 7, 2017: Education 
in Social Sphere Special attention is paid to 
measures aimed at improving and developing 
the industry. At the same time, the role of edu-
cating the younger generation in primary edu-
cation is enhanced, and research and imple-
mentation is a unique process.

 State educational standards aim to im-
prove pupils’ ability to express their thoughts 
and ideas clearly and in oral and written form. 
It emphasizes that mother tongue is an impor-
tant process not only in education but also in 
the whole education system, with a focus on 
this process. It is well known that speech is a 
means of expressing one’s thoughts, through 
which a person expresses pupil’s own thoughts 
and feelings. Not only do elementary school 
learners use memorizing techniques, such as 
memorizing, explaining or repeating words, 

but also using technologies that help them 
improve classroom performance and pupil 
learning.

Nowadays, one of the main tasks of pri-
mary education is to ensure that the acquired 
knowledge is well-grounded and well-ground-
ed, to develop creative thinking in the devel-
opment of the skills and abilities to apply it, 
and to create the skills Increasing wealth and 
developing the ability to reach audiences is a 
pressing issue.

 From this point of view, modern peda-
gogical factors, tools, techniques are applied 
to the teaching process in the elementary text-
books and native language textbooks in nor-
malizing the verbal and written speech of the 
pupils and their proportionality. and the use of 
technology will prepare the ground for the 
development of the child’s initial speech cul-
ture competence. Given that children move 
from game activities to learning activities in 
the primary school, based on their age and 
psychosocial characteristics, they are a key 
tool in developing a world of gaming and self-
awareness and the development of connected 
speech. is calculated. Here are some of the 
games that pupils are very interested in.
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“The Truth and the False”educational 

game
This game can be used by all subjects. If a 

teacher confuses the current rule, the student 
must reply by lying and correcting the actual 
form. For example, what are the words for the 
symbol of the person and thing, and what? 
answers to your questions. So what are the 
words that the reader lied about, the symbol of 
the person or thing? what kind of The answer 
is yes. This is how the game will look. This 
game improves the ability of the pupil to think 
logically, think and express their opinion.

“The map of the road” educational game
Pupils are asked to describe the road to 

school or home. Pupils monitor and study the 
destination, destination and return for several 
days. They are then presented orally. In this 
game that requires effort and attention, the 
pupil has the necessary tools to instill a sense 
of attachment to the environment. Using these 
games helps pupil develop speech, develop 
vocabulary, and develop basic skills such as 
independent thinking.

“What do we use?” educational game
This educational game give pupils the 

name of the subject that can be used as often 
as possible. Each pupil is welcome to com-
ment. For example, you can use the board. 
There are different ways to use it: practice 
writing on a whiteboard and writing examples, 
drawing and so on.

The teacher is the subject of several pupils 
who play this game. Pupils gather information 
on the topic at home and serve as the lead 
speaker in the classroom. For example, 
«Motherland is as sacred as a temple», «Let’s 
save nature, friends!» And «My favorite 
hero». At the end of the lesson, the “Best 
Speaker” will be identified and the other pu-
pils will be nominated. 

“My story” educational game
The teacher writes a few words on the 

blackboard. For example, Dilfuza, windows, 
books, snow. Pupils independently create sto-
rytelling. Not only will the vocabulary in-

crease, but they will also develop grammatical 
spelling skills. When a teacher encourages 
active pupils, the pupils’ self-confidence and 
activity increase.

“ Against swim the flow” educational 
game

This game helps develop logical thinking 
and speech. The game can be played individu-
ally or as a group. In the context of the game, 
the teacher says a word to the reader, and the 
student must find a word that is contrary to the 
meaning of the word. For example: dark and 
light day and night, big and small, low, bitter, 
sweet, long, short, hard-working, lazy.

”Find the excess” educational game
This game is played without pictures. The 

pupil or children are given the words of one 
group and the name of one subject belonging 
to another group. For example, apples, pome-
granates, carrots, grapes. The student should 
be asked to base his or her opinion on what 
they are saying. Not only will these games 
help you to develop your thinking, but it will 
also contribute to speech growth.Playing indi-
vidually is a good idea, and when competing 
in a group, it increases the interest of pupils.

It is essential for pupils to develop them-
selves as freelance thinkers and creators. They 
need to be comprehensively developed. it is 
necessary. The new model of education will 
lead to the formation of a free-thinking indi-
vidual in society. The foundations of all moral 
and ethical virtues are strong only if they are 
formed from childhood.
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Improving the quality and efficiency of the use of project 
in educational process in academic lyceums

K. D. Djakaeva, G. P. Xolmuratova
Teachers of the academic lyceum of Karakalpak state University, Nukus, Republic 
of Karakalpakstan.

Raising the next generation is a deli-
cate, demanding and responsible process. 
It is important to closely monitor the for-
mation of students as teachers. He must 
have pedagogical knowledge and skills, 
leading the pedagogical process. Only 
then will the teacher be able to fully un-
derstand the nature of the pedagogical 
phenomenon and acquire pedagogical 
technologies and professional skills.

Each period has its own rules, re-
quirements, and requirements. One of 
the main requirements of today is a radi-
cal reform of the education system. Edu-
cation and training are of paramount 
importance at all stages of life-long 
learning. Optimization of the number of 
academic lyceums in recent years, im-
proving the quality of their education, 
and there is a need to implement a num-
ber of measures to update the content 
and radically improve the recruitment of 
young people entering higher education 
institutions. To solve the existing prob-
lems in this area, The presidential De-
cree “On measures to further improve 

the activities of secondary special and 
vocational educational institutions” was 
adopted. The solution is aimed at im-
proving the quality and efficiency of 
academic lyceums, hiring the most tal-
ented graduates of secondary schools to 
study in these institutions, and creating 
more opportunities for young people to 
take up their chosen professions and 
professions. implementation of tasks.

In today’s rapid development, it is 
planned and implemented the effective-
ness of training highly qualified person-
nel using new pedagogical technologies 
that meet modern requirements, and the 
use of new pedagogical technologies in 
the educational process. Indeed, achiev-
ing high results from effective classroom 
learning depends on proper planning, or-
ganization, and implementation of the 
learning process.

When developing a course, it is rec-
ommended to use the content of the les-
son, the purpose of the lesson, to deter-
mine the expected result, the correct 
choice of methods, forms and tools, as 

Abstract: Academic lyceums deal with the projection of educational 
processes and the development of independent learning skills.

Keywords: quality of education, skills, independent knowledge, talents, 
skills, projection.
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well as criteria for evaluating the stu-
dent’s knowledge, skills and abilities.

In addition, the interest in the use of 
pedagogical and information technolo-
gies, innovative technologies and interac-
tive methods in the educational process is 
becoming more and more relevant, which 
requires the training of highly qualified 
personnel to keep up with modern 
achievements of science and technology. 
sets new requirements.

Each subject, the curriculum devel-
oped by each teacher, the model, and the 
technological map of the lesson will help 
the student fully understand the subject, 
understand it, and start the learning pro-
cess. In particular, the development of a 
technological model and map based on 
the needs and abilities of students will 
allow them to use it in the training center 
as a person and thus increase the effec-
tiveness of training.

The development of educational tech-
nologies for teaching natural sciences in-
volves the following sequence of actions 
of the teacher and the results of his ac-
tivities.

The sequence of the teacher’s move-
ment results of activity
A teaching 
sequence

Result of activity

 1.Projection of 
training technology

The model of 
technology of 
training

2. Gradual planning 
of joint activities with 
students in the 
classroom

Technological map 
of the educational 
process

3. Development of 
organizational and 
didactic support for 
the educational 
process

Appendices to the 
technological map 
of the educational 
process: teaching 
materials, 
handouts and 
visual AIDS

Before developing and planning learn-
ing technologies in the learning process, 
the model is developed based on the fol-
lowing steps.

The technological map describes the se-
quence and content of the stages of teacher 
and student activity and the tools used in 
them. The technological map will help to 
control the independent work of students.

Appendices to the roadmap include: a 
list of questions used to improve student 
learning; instructions for group work, 
rules that students can rely on as a result 
of their learning activities; slides, dia-
grams, and other visual materials used by 
the teacher in the learning process; addi-
tional discussion questions; and Criteria 
and indicators for evaluating groups and 
individual activities.

The use of various pedagogical tech-
nologies and modern teaching methods, 
students ‘ independence, freedom of 
thought, research, creative approach to 
each issue, responsibility, research, anal-
ysis, effective use of scientific literature. 
increases their interest in learning, sci-
ence, and the profession of their choice, 
as well as their respect for the teacher.

Thus, the introduction of innovative 
factors in the education system when pro-
jecting training processes in academic 
lyceums will help to improve the effi-
ciency of teachers and improve their 
skills. This will improve the quality of 
education and increase efficiency.
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Methods for solving problems using new proven identities

Nukusbay Jumabayev
Docent of the Nukus State Pedagogical Institute, Uzbekistan.

You have to use different formulas to solve new math problems. Such formulas are
first proved as an identity and then used to solve problems.

May 1 1 1
à b c
+ +  ( in this way 0, 0, 0a b c≠ ≠ ≠ ) the amount given.

When we raise this amount to quadrate, the there will be

such kind of equality.
If in the equality will be this 0a b c+ + = , so there will be such kind of equality

.

( )0a b c c a b+ + = ⇒ = - + this meaning we will use for the next equality, then there 
will be the identity like this:

If (1) in the identity a  change to 1
a

, so there will the identity similar to the below:

Abstract: This math article shows new methods for solving some complex 
problems in a simple way.

Keywords: Increase the sum of the square, the identity, the values under the 
root. 
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If (1) in the identity a  with 1
a

 and b  with 
1
b

 change, then there will be the identity like as 
in the below:

Using these proven (1), (2) and (3) identities we solve new given tasks:

Example-1. Simplify phrases

( )22 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 ... 1
2 3 3 4 4 5 1

S
nn

= + + + + + + + + + + + +
-

Decision. Each adding of given amount (1) using this identity we will write as
below:

2

1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 ... 1
2 3 3 4 4 5 1

1 1 1 1 2 21 1 1 ... 1 ;
2 2 2

S
n n

n nn
n n n

       = + - + + - + + - + + + - =       -       
+ -

= + + + + + - = + - =

Example- 2. Solve this
2

2
2

2019 20191 2019
2020 2020

+ + +

Decision. To solve the given phrase (2) use the identity:

( )

2 2
2 2

22 2
2019 2019 1 2019 20191 2019 2019
2020 2020 1 20202019 1 1

2019 20192019 1 2020.
2020 2020

+ + + = + + + =
⋅ +

= + - + =

Example- 3. Solve this equation

Decision. We add 1 to given both sides of equation and using (2)the identity adjust the task:
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1.

2.

Answer. { }2;1 3;1 3 .- - +

Example- 4. Settle the task

2 2 2 20,47 0,53 0,47 0,53+ + ⋅

Decision. Phrase under the root (3) using the identity adjust the task below:

( )

2 2
2 2 2 2 2 2

2
0,47 0,530,47 0,53 0,47 0,53 0,47 0,53
0,47 0,53

0,47 0,530,47 0,53 1 0,2491 0,7509.
0,47 0,53

⋅
+ + ⋅ = + + =

+

⋅
= + - = - =

+
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Methods of teaching english to children with disabilities

Nodira Nabiyeva Rustamjon qizi
Student, Faculty of foreign language, Namangan State University, Uzbekistan.

Information technology and knowledge of 
foreign languages are a key criterion for anyone 
today who is on the move. This is evidenced by 
the perfection of system of teaching foreign 
languages and the growing demand for foreign 
languages. For this reason, many researchers 
have done research on the foreign language 
teaching methods. Including: J.J. Jalolov, pro-
fessor L.T. Ahmedova, associate professor 
SH.S. Alimov (and so on). Especially with re-
gard to teaching English languages to children 
with disabilities. However, there are not enough 
manuals in the area. This poses a number of 
challenges for English language teachers and 
children with disabilities who want to learn. It 
is natural that disabled children will have more 
difficulty learning a foreign language than 
healthy children. However using these child-
friendly methods in teaching foreign languages 
can eliminate any problems that may arise. For 
this purpose children with disabilities are sepa-
rated into special groups[1].

• Low vision or blindness;
• Hearing loss;
• Physically disabled;
• Chronic disease;
• Loss of speaking ability.
The next task is to apply methods appro-

priate to the above groups.

Methods of teaching English language 
to blind children.

Their mentality is primary importance in 
dealing with such children. Therefore, moti-
vating children each group before they start 
teaching English will have a positive effect on 
the future lesson.

Requirements for motivation:
• To arouse interest in learning English 

for children;
• Spiritual preparation for future chal-

lenges;
• Increasing the love for life and live;
• The main purpose of learning foreign 

languages is to have full understanding 
of the purpose.

Motivation methods can be used as fol-
lows:

– Motivational video, audio (they should 
be in English then in Uzbek);

– Providing pupils with detailed informa-
tion about the benefits of learning English and 
experts from their peers who can speak Eng-
lish freely;

– to encourage them to read and under-
stand the next most popular fiction books 
written in English, or to give them the oppor-
tunity to comprehend and understand the most 
popular British songs.

Annotation: This article highlights the current problems and shortcomings of 
teaching English to children with disabilities, and the mental state of children and 
their solutions during the language learning process. The author provides examples 
of the most effective methods of teaching English to children with disabilities.

Keywords: Blind, habit, motivation, mental condition, positive transfer, 
negative transfer, visual aids.
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In this method, pupils will have idea of the 

possibilities provided by this language, even if 
they do not understand English sentences, and 
identify the main objectives of their study. 
When the main objective is defined, there is 
desire to learn this language.

At the next level, they should have the 
skills. There is a wealth of data on both posi-
tive and negative behavioral skills in psychol-
ogy [2]. The language experience may impede 
or facilitate a newly acquired phenomenon. In 
order to facilitate the same language experi-
ence, it is best to use words that are easy to 
understand during the first lessons, words and 
rules that are close to the mother tongue. The 
language units studied are classified into two 
major and easy categories, from the methodo-
logical point of view. Easy units include the 
commonality (similarity) of linguistic phe-
nomena in the language experience of stu-
dents [3]. For example, an international for-
eign language vocabulary may be displayed 
with words in the mother tongue or in a sec-
ond language: tennis-tennis, dollar-dollar, 
business -business. Grammatical fronts are 
also easy enough to find. For example, there 
are many relative similarities between the 
verb`s functional aspects or the pronunciation 
level materials, such as: (p), (t), (k), (s), (tj) 
[4]. If we account the pupils of learning Eng-
lish who are blind, we should use the methods 
which are “audio lingual method” (by speaker, 
by the lecture), “ Total physical response 
method” (to learn language by movements 
and sounds), we know blind pupils can write 
and read by Brille alphabets. So it is useful for 
them to learn English by “Grammar transla-
tion method” (to learn English by grammatical 
ways, do exercise belongs to grammar rules) 
[5]. Audio lingual method – in this method for 
using to learn by heart new vocabularies and 
rules of pronunciation. Also it is important for 

listening and speaking. Because, after pupils 
listen some new topics, they have some infor-
mation about this. As a result, their listening 
skills improve.

And also D.J. Young identified six factors 
that can be cause students anxiety in foreign 
language classes [6]. They are:

• Personal and interpersonal concerns,
• Confidence in language learning,
• Teachers` perceptions of language 

learning,
• Teachers` and students` concerns.
• Interaction,
• Lesson process and types of control.
The conclusion is that every teacher work-

ing with children with disabilities should have 
sufficient psychological qualifications in addi-
tion to being a teacher. It is clear that minor 
actions can have a negative impact on the 
character of the child in the future. In addition 
to profound knowledge of the English lan-
guage, the use of effective, well-rounded 
techniques is the key to achieving good re-
sults.
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In the introduction of e-learning into the 
education system, special attention is paid to 
the information of education, first of all, tak-
ing into account the intellectual potential of 
the society, including the informatization of 
education and the development of information 
and educational resources. There are ways to 
develop and increase the efficiency of e-
learning, and the introduction of new informa-
tion technologies in education is at the center 
of attention in education reform.

Based on the foregoing, we will explain 
the following concepts regarding e-learning 
and distance learning technologies that are 
used in the learning process.

E-learning refers to the organization of 
telecommunications networks and the com-
munication of all participants in the learning 
process, supporting the information stored in 
the database and used in the development of 
educational programs, transmitting technolo-

gy, tools and transmissions over the specified 
information lines [1].

The distance learning technologies are tech-
nologies that are implemented using information 
technology in remote collaboration between 
students and education systems or educators [1].

As a result of using e-learning in educa-
tional institutions, it is necessary to ensure the 
establishment of e-learning resources, tele-
communication technologies and e-learning, 
based on the development of curricula, regard-
less of where the learners are.

New trends in the educational process will 
be developed based on [2]:

• Promoting distance education, the tech-
nological basis of which is information 
technology and telecommunications;

• Standardize the educational methodolo-
gy by implementing and distributing 
electronic forms of illustration and 
transmission of material.

Abstract: E-learning is now an important factor in the educational process. 
To this end, many new scientific concepts on e-learning are being introduced. 
With this in mind, this article deals with the issues of introduction of e-learning 
in education, e-learning, distance education, definition and concepts of distance 
learning technologies, opportunities and shortcomings of distance learning. The 
process of applying e-learning will also be explained. This article also describes 
how e-learning has been learned by leading professionals, as well as the applica-
tion of e-learning to the learning process and the students’ work in the system.

Keywords: e-learning, distance learning, distance learning technology, e-
learning management systems, learning process, distance learning process, dis-
tance learning, shortcomings of distance learning, opportunities for distance 
learning, the pedagogical bases of e-learning.

Pedagogical methods for using electronic education in 
educational system
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In these cases, e-learning management 

systems, which are considered as training and 
methodological complexes that provide stu-
dents with the specialty, play a key role.

E-learning management systems in-
clude [2]:

– educational standards of subjects;
– lectures;
– Curricula and instructions for practical 

and laboratory work, course work;
– methodical instructions and manuals for 

independent work of students;
– test tasks on subjects;
– control materials;
– Links to electronic libraries.
Each of these tasks not only ensures com-

munication between teachers and trainees as a 
result of the effective use of e-learning tools, 
but also motivates the learner to work on his 
or her own learning.

Taking into account the above, it should be 
noted that distance learning is now considered 
as a new pedagogical factor in the educational 
process. We are looking for ways to develop 
e-learning and increase its effectiveness. The 
introduction of new information technologies 
in education determines the focus of education 
reform. In general, distance learning is now a 
requirement of the time, as it is also clear from 
the above that a learner is a prerequisite for 

learning and practicing distance learning inde-
pendently.

As a result of the application of e-learning 
to the learning process, several effective re-
sults can be achieved in our research:

Students will be able to work and study 
independently and have sufficient profession-
al skills in their field;

The range of independent thinking of stu-
dents in their specialty will be expanded, that 
is, the student will gain both theoretical and 
practical knowledge as a result of independent 
course completion of all courses in distance 
learning;

Students will have sufficient social and 
economic benefits.
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Tailor-made teaching to teenagers’ interests and needs

Yusupova Munavvar, Nodira Rakhimova
Navoi State Pedagogical Institute, Uzbekistan.

Since many years, it was accepted that 
traditional method of teaching English to teen-
agers is the only way, however at the same 
time, many teachers in the search of vice ver-
sa. There are debates about how the process of 
learning a foreign language in a neoteric edu-
cation should look like. So the article gives the 
response to that issue. Currently it is obvious 
that, learning a foreign language is offering 
many roads to individuals. As we live in glo-
balization period everything is improving and 
increasing in a high pace. And authority as 
well as obligatoriness of learning English is 
also increasing. It has become a trend that 
since childhood children are taught foreign 
languages. Because by learning languages 
they would increase professionalism in their 
future job. By getting education in foreign 
countries, experiencing much more individu-
als are becoming professional. So what is 
language, why it is primal to education?

Language is central to education for sev-
eral reasons. It is the means of education; It is 
an object of study; it is object of beliefs that 
are important in education; it poses potential 
problems in education largely because of the 
beliefs we have about it; and it is a valuable 
resource for those who know how to make use 

of it [Gerald P. Delahunty, James J. Garvey, 
1994:5]. And there comes out another ques-
tion, is it right to teach foreign language in 
traditional method, or we should rethink about 
it and search out new methods?

Here are some advantages of traditional 
teaching. Traditional teaching style is based 
on teacher, as teacher here procurement of in-
struction to students. This method is aimed to 
develop reading, writing, speaking and gram-
mar based on particular curriculum. Accord-
ing to William Schubert, professor and college 
administrator at the University of Illinois in 
Chicago, “curriculum is shrouded of defini-
tional controversy” [1993:80]. Having draw-
backs and privileges traditional method should 
cover modern needs also. With the arrival of 
the digital age came new ways of teaching. In 
1991 a U. S. News & World Report article 
examined the use of new compact videodisc 
and CD-ROM technology in the classroom 
stating that the technology is bringing class-
rooms to life and turning students into enthu-
siastic learners by allowing them to use com-
puters to do such things as “paint” in art class 
and conduct sophisticated science experi-
ments in chemistry and physics (Toch 
1991:178). There are, however, numerous po-

Abstract: The article aims at comparing traditional and non-traditional ways 
of teaching and shows the significance of tailor-made lessons to students’ needs 
and interests in their learning.

Key words: traditional teaching, idiosyncratic aptitudes, experimental learn-
ing, curriculum.
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tential problems with technology in the 
schools. One of the most difficult is how best 
to use technology in the curriculum? Should 
calculators be used in maths classrooms? 
Should programming languages be taught in 
high schools? Studies show that the students 
with high academic achievement have greater 
access to computers in their homes than 
poorer achieving students [Becker 1985:32-
33]. If schools were to purchase all of their 
own computers, it would cost $4 billion annu-
ally to have one computer for every 3 students 
(Toch, 78).

In addition, how should computers and 
technologies be purchased for the schools? 
There would be always different opinions 
about how to conduct technologies with les-
sons. Yet, it would give great opportunity to 
educator solve this assumption by bounding 
this 2 methods and creating experimental 
learning, method. In which teacher would take 
into consideration interests of their learners. 
As teenagers entering mature life learning a 
language becomes easier to teenagers. How-
ever, even they come across with difficulties. 
They may become easily exhausted, couldn`t 
figure out where their weakness is. Educators 
should help them to overcome the barrier be-
tween their learner and language. It would be 
beneficial if teachers conduct lessons with 
learners own interest. If teenagers connect 
success to personal effort, interest, they are 
more likely to be motivated to learn.

What does experimental learning consist of?
1) On the first step a teacher should de-

velop list of interests of teenagers. Educator 
may do this by using different methods: 
group-discussion, using questionnaire or talk 
with each student, in order to have some 
knowledge about their interests.

2) Secondly, there should be selected a 
particular topic. Topic can be various begin 
with Mass & Media ending with Environment. 
However, themes should be appropriate, be-
cause teenagers’ interest and what they will do 
further depends on theme.

3) Nomination. In this step teenagers 
would be given nomination. As teenagers in 
this period of life will choose who they are 
going to be, what profession they are going to 
acquire. Here, based on first step educator 
would give every teenager nomination as en-
gineer, barber, chef, writer, musician, journal-
ist and etc.

4) After all this, teenagers would be given 
a particular issue and as a representative of 
various professions they would come up with 
their own resolution according to topic. It 
would increase their meaning of “I” and 
would give them chance not to learn a lan-
guage theoretically, but put it into practice 
every day.

Teachers all degree of education and in 
many countries admit that their learners need 
to become more sensory and knowledgeable 
about subject which they learn and many 
teachers are engaged in the analysis of already 
existing methods, and at the same time creat-
ing radically new approaches and methods 
such as developing a list of interests, choosing 
specific topic, nominating teenagers and give 
them chance to solve some issues themselves.
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– types of activities (material, practical, 
social, spiritual);

– forms of social consciousness (morality, 
art, politics, philosophy, science, etc.);

– system of social relations (material and 
ideological);

– interaction of education and education.
The traditional approach to education pro-

vides for the formation of general or profes-
sional activity, skills, qualifications with the 
integration of basic attention into the subject 
of education, ready-made knowledge based on 
didactics and the point of view of education. 
In contrast, modern educational innovation is 
not limited to the transmission of ready-made 
knowledge to the educator, but also provides 
for the active acquisition of knowledge, the 
ability of a person to creatively change his 
talents, becoming a participant in the educa-

tional process, paying attention to the assimi-
lation of knowledge and information transmit-
ted on the basis of various sources. Also, 
spending less time and achieving more results 
is the main goal of innovation activity. Ac-
cording to the traditional approach, after the 
full acquisition of priced power of special 
knowledge of the general profession, estab-
lished in the curriculum, there will be an op-
portunity to innovate, apply in the subject of 
education and engage in creative work.

And the concept of non-traditional educa-
tion is based on the principles of individual-
oriented education, talent and talent develop-
ment, education, as well as the principles of 
increasing the effectiveness of the educa-
tional process. Therefore, starting from the 
initial stages, the studying person is involved 
in creative activity, as well as in innovative 

Annotation: Technological development of educational process in higher 
education system means Organization of pedagogical activity based on specific 
purpose and social idea and oriented development of moral and moral qualities 
in students.

Key words: innovation, educational system, technological approach.
The First President of the Republic of Uzbekistan I. Karimov noted, We must 

always remember that “the prospect of our country depends on what kind of 
upbringing our younger generation is, what spiritual qualities it possesses, how 
active our children are in life, what kind of high goals it serves”. Therefore, the 
idea of expanding and deepening the content of education and its content in the 
educational system, in particular, the experience of creative activity that forms a 
universal culture in this content, as well as the idea of introducing relations into 
the environment, was transversely put on the agenda. This idea, in our opinion, 
can come true of the following components of social life:
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activity, therefore, according to the principle 
of continuous education, such merit is formed 
and perfected not only in the process of edu-
cation, but also in the case of inextricably 
linked with professional activity. Although 
now emphasis is placed on non-traditional 
methods of passing lessons, the basis of 
which are traditional methods of Education. 
While the traditional educational system fo-
cuses on the creative activity of educators 
who have achieved success in mastering 
strictly defined knowledge in their curricu-
lum and programs, the modern approach as-
sumes that such opportunities are created for 
all those who receive education. Consequent-
ly, the formation of the necessary qualifica-
tions for creative activity is also included in 
the main pedagogical goals. Of course, such 
an approach creates the basis for the scale of 
innovative activity.

In the current conditions, which are rap-
idly changing, professional competence has 
gained a new meaning, it expresses not only 
the effective use of methods, methods and 
tools inherent in reproductive activity, mas-
tered not only in the educational process of 
professional activity, but also the competence 
to create, introduce innovations, independent-
ly promote and realize innovative ideas at the 
level of opportunity. The formation of the fu-
ture specialist as one of the necessary require-
ments of professional competence in the prep-
aration of research and entrepreneurship for 
innovative activities is an extremely complex 
and multifaceted educational process. The use 
of interactive methods on the basis of modern 
computer technologies, a round table with the 
participation of experts, an innovation tech-
nology fair, an Internet forum, an innovation 
project presentation, a consulting forum, a 
seminar-training and other modern education-
al technologies will help the implementation 
of the goals consistently. Innovative tech-
niques “critical thinking”, “debatable style”, 
“working style in small groups”, “question – 
answer” style, “smart attack” or “reputation” 
style, “Ajurlu arro” (“frantically-pass, second 
pass”) style, “debate”, “sharpener”, “boomer-

ang” style, and other types of styles are widely 
used in the education system in later times. In 
such interactive techniques, the personality of 
the participant will be in the main center. In 
the process of training, its qualities and quali-
ties are developed. With the help of interactive 
techniques, the educator consciously under-
stands the problem, decision-making and in-
dependence.

In conclusion, the organization of practical 
classes using interactive techniques in the de-
velopment of students ‘ vital skills is an ideal 
for both the student and the teacher. Such 
training will lead to a joint solution of prob-
lems, solidarity and solidarity, and will lead 
them to solve complex problems based on 
critical thinking, existing situations and infor-
mation, to choose the most optimal from alter-
native ideas, to make the right decision, to 
participate in discussions, to respect and listen 
to other people’s opinions, as well as to de-
velop effective communication skills.

The main task facing today’s education is 
also to develop students ‘ real-life skills, to 
acquaint them with the latest achievements of 
Science and technology, to direct them to the 
creation of new innovative projects, to form 
an ecological culture in each person, to ap-
preciate our peaceful and peaceful life today.
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When popularization say I.I. Tolstoy pri-
marily refers to the extent to which the theory 
and practice and philosophical thought on the 
art of speech were developed by Greece. He 
develops the theory and practice of the art of 
public speaking as a creative of Cicero and 
demonstrates the influence of literature on the 
art of public speaking, publicistic prose. Such 
an effect was really strong in antiquity, espe-
cially in the period of Awakening and enlight-
enment. S.I. Kovalev emphasizes that the 
creators of the literary language of new Eu-
rope during the Renaissance were brought up 
exactly in the style of Cicero.

The main requirements for the artistic 
work and its translation are the abundance of 
ideas and naturalness in their speech expres-
sion, which are all important bases of the 
Cicero doctrine. From this it can be assumed 
that, firstly, in ancient times there was a fierce 
struggle between literal and free translation, 
and secondly, Cicero created his conclusions 
on the basis of his personal experiences. This 
opinion is evidenced by the fact that he was 
known about him in antiquity and was subse-
quently repeated in all scientific research: 
“Cicero was not an independent thinker,” 
wrote F.A. Petrovsky, – he himself called his 
tracts copositions, and the stylistic styles in 
them belonged only to him. What is more 
important is that during the Cicero period, the 

obligatory task of the translator was consid-
ered to literally translate the original. The 
reason is not accidental that the authors of 
antiquity and even those who were not in trou-
ble did not want to translate the texts of a 
foreign language into their native language as 
an interpreter. “Those who like you, – writes 
Cicero, – what they call accuracy in transla-
tion, it is inevitable that there will be cata-
strophic consequences.

From such an idea it can be concluded that 
the Cicero himself, by tradition, understood 
the method of literal translation in the word 
“translator”. But already at that time he clearly 
understands that stylistic diversity, which ex-
ists in languages, and even in sister languages, 
such as Greek and Latin, they differ among 
themselves. It is for this reason that he trans-
lates the speech of Greek vowels as a conso-
nant. Through it, Cicero introduces a new ap-
proach to translation, and this can be called a 
reaction-to-translation approach. By the way, 
he is on this place by Enny (B.E. 239-169 cen-
tury.) Greek tragedies, Terence (B.E. 200-
159 y) and Plato (B.E. 258484 century.) turned 
comedies, turned by Katull, turned by Sappo 
(B.E. VII-VI centuries) he calls his lyrics 
freely translated. Cicero explains how Esxil 
and Demosfen translated their speeches as fol-
lows: “I tried to keep their thoughts, mood 
(that is, speech) and appearance, but I leaned 

Annotation: In this article highlights of the first scientific perception of the 
problems translation is rightfully the Last ideological leader of the Roman Re-
public, the great writer Cicero (BE.106-43.).

Key words: publicist, prose, coмpositions, Stylistics.
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on the possibilities of our own language when 
choosing a word. In this attitude to work, I did 
not feel the need for a literal translation of 
phrases, but restored the general idea, the 
power of influence of individual words: I felt 
from me that the readers would demand its 
weight, and not the calculation of accuracy. 
He continues: “I decided to translate their 
speech so that all their dignity would be re-
stored in translation, that is, I recreated their 
thoughts both in terms of form and content, 
and in terms of sequence. As for the transla-
tion of words, I turned them only because of 
the possibilities of our own language”.

Cicero believes that the work of art should 
be a synthesis of intellectual content (res) and 
linguistic expression (verba). The name of the 
thing and together with it intellecto (meaning), 
invention (creativity) and disposition (copmo-
sis) should be transferred from the original in 
translation, while the linguistic expression of 
the restored original in the translation lan-
guage should correspond to the to’l applied 
habits (sonsuetedo) of the people who are edu-
cated in the scan. Therefore, the task of the 
translator is not only to eliminate cases where 
the language norms(mos)of those who speak 
this language do not correspond, but also to 
practice his mastery of the language art inher-
ent in the Romans, tilni and to restore the lin-
guistic power of the original with a sense of 
the style of the work. And in the process it is 
important to restore all the dignity of the 
original. “I am self-evident,” says Cicero, “ 
such a task is not solved by literal translation, 
which involves counting words in the original 
and replacing them with words in their own 
language. It is necessary to feel them through 
the expression salute, and only then in the 
translation of the interpreter can feel the sty-
listic load on the artwork, the influence of the 

expression of the word. “Such a method of 
translation, – emphasizes Cicero, – can mean 
two purposes: first, the translator intends to 
engage in a specific artistic exercise (exercita-
tio) of comparing a foreign word to a word in 
his own language. Such an exercise leads the 
translator to a more perfect use of his language 
(facultas facilitas); secondly, through such an 
exercise, the translator achieves an artistic ef-
fect on his reader at the level of the work’s 
original. Thus, as a result of the implementa-
tion of the second task, criticism will have 
objectionable criteria in assessing the quality 
of the completed translation”

Cicero in translation clearly distinguishes 
the difference in the perception of the content 
of words (verborum interpretatio) and the 
ability to understand the meaning of the sub-
ject being described (historiarum cognitio). 
With such software requirements imposed on 
the translation process, Cicero has had a huge 
impact on its followers, who are honored to 
say rescuers of foreign languages torture. It is 
known, for example, that the translation prints 
formed by Cicero were fully accepted by 
Quintilian and little Pliny, and were further 
developed, having denied the literal transla-
tion. They liked the fact that the translator is 
also independent of the original, and most 
importantly, the creativity of the translator, 
having transferred the original to the back-
ground. Such a path eventually led to the for-
mation of the theory of free translation.
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