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Программа психолого-педагогического сопровождения 
будущих воспитателей в художественной деятельности

Івершинь А. Г*., Иванюк В. Н.**
*кандидат педагогических наук, доцент, 
Южноукраинский национальный педагогический университет 
имени К. Д. Ушинского, Одесса 
**магистрант, 
Южноукраинский национальный педагогический университет 
имени К. Д. Ушинского, Одесса

Аннотация. В статье рассмотрено понятие психолого-педагогического 
сопровождения личности будущих воспитателей для их профессионального 
становления. Охарактеризованы компоненты, методики программы 
психолого-педагогического сопровождения будущих воспитателей в 
художественной деятельности.

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, будущие 
воспитатели, художественная деятельность.

Key words: psychological and pedagogical support, future educators, artis-
tic activity.

Приоритетной целью современного 
профессионального образования является 
создание условий для самоактуализации и 
самореализации личности, что предпола-
гает включение в образовательный про-
цесс психолого-педагогической сопрово-
ждения личности для ее профессиональ-
ного становления [3].

Психолого-педагогическое сопрово-
ждение рассматривается учеными (А. 
Деркач, В. Зазыкин, Э. Зеер и др.) как ве-
дущее условие оптимизации професси-
ального развития личности, позволяет 
обеспечить доступность и качество обра-
зования, его индивидуализацию и диффе-
ренциацию [1, 2].

На основе изучения научных работ 
можем констатировать, что понятие пси-

холого-педагогическое сопровождение 
раскрывается как процесс, который связан 
с деятельностью педагога; направлен на 
личностное развитие и профессиональное 
становление учащегося.

Профессиональное обучение будущих 
воспитателей в рамках художественно-
творческих дисциплин отличается своими 
специфическими особенностями, в част-
ности, творческой направленностью учеб-
ной деятельности, связанной с воспитани-
ем и развитием личности будущих специ-
алистов.

В нашем исследовании изучалась эф-
фективность психолого-педагогического 
сопровождения будущих воспитателей в 
художественной деятельности, которое 
направлено на личностное развитие сту-
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дентов их и профессиональное становле-
ние. Эксперимент проходил в Южноукра-
инском национальном педагогическом 
университете имени К. Д. Ушинского, сре-
ди студентов 1и 2 курсов факультета до-
школьной педагогики и психологии.

Цель психолого-педагогического со-
провождения будущих воспитателей -раз-
витие художественно-творческих способ-
ностей студентов средствами изобрази-
тельной деятельности. В качестве основных 
направлений  психолого-педагогического со-
провождения будущих воспитателей в ху-
дожественной деятельности были вы-
браны следующие:

–формирование позитивной установки 
на саморазвитие, самосовершенствова-
ние, стимулирование интереса к процессу 
и результатам своей творческой деятель-
ности;

– развитие представлений о мотиваци-
онной сфере, осознание мотивов, побу-
дивших выбрать данную творческую дея-
тельность;

формирование эмоционально-эстети-
ческого отношения к воспринимаемому и 
изображаемому явлению;

развитие художественных умений и 
навыков.

Программа психолого-педагогическо-
го сопровождения будущих воспитателей 
в художественной деятельности состоит 
из следующих компонентов: мотивацион-
ного, диагностического, деятельностно-
творческого, эмоционально-ценностного.

Мотивационный компонент направлен 
на актуализацию личностных мотивов и 
самоопределение в профессии; развитие и 
формирование установок на личностное 
совершенствование, развитие себя как 
личности, ответственности за процесс и 
результаты творческой и изобразительной 
деятельности; формирование установки, 
направленной на активизацию художе-
ственного творчества.

Диагностический компонент нацелен 
на определение уровня сформированно-
сти изобразительных умений и навыков и 
разработку индивидуальной траектории 
развития художественно-творческой дея-
тельности будущих воспитателей и ее со-
вершенствования.

Деятельностно-творческий компонент 
направлен на повышение уровня развития 
изобразительных способностей. Основ-
ными целями и задачами, которого являет-
ся совершенствование профессиональных 
навыков и умений.

Эмоционально-ценностный компонент 
направлен на формирование у будущих 
воспитателей эмоционального отношения 
к воспринимаемому и изображаемому яв-
лению.

Основными задачами работы, направ-
ленной на реализацию программы психо-
лого-педагогического сопровождения ху-
дожественной деятельности будущих 
воспитателей являлись:

– развитие творческого мышления и 
воображения;

–формирование высокой чувствитель-
ности зрительного анализатора, наблюда-
тельности, внимания, цветоощущения, 
зрительной памяти.

–развитие специфических свойств изо-
бразительных умений: передача пропор-
ций, особенностей объемной и плоскост-
ной формы, пространственных отноше-
ний предметов, светотеневых, колористи-
ческих отношений и т.д.

–развитие сенсомоторных качеств бу-
дущих воспитателей.

Для решения поставленных целей про-
граммы психолого-педагогического со-
провождения художественной деятель-
ности будущих воспитателей на формиру-
ющем этапе эксперимента являлись: диа-
гностические методики, направленные на 
выявление и развитие изобразительных 
способностей; методика выполнения кол-
лективных творческих заданий; лекции по 
теории искусства; мастер-классы; выпол-
нение индивидуальных творческих зада-
ний; упражнения в различных художе-
ственных техниках; творческие этюды, 
направленные на выявление и развитие 
изобразительных способностей.

К концу формирующего эксперимента 
были выявлены позитивные сдвиги в раз-
витии художественно-творческих способ-
ностей будущих воспитателей, что нашло 
отражение в творческих работах: Если на 
констатирующем этапе эксперимента но-
визна и оригинальность работ была низ-
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кой, то в ходе формирующего эксперимен-
та появилась тенденция к продуманной, 
оригинальной композиции, усложнению 
сюжетов. При выполнении творческих ра-
бот возросла степень самостоятельности.

При сопоставлении результатов кон-
трольного и формирующего эксперимента 
отмечено: повышение уровня развития мо-
торики руки; более развито художествен-
ное мышление, воображение; творческое 
применение на практике приемов графиче-
ской грамоты; владение графическими и 

живописными материалами, что прослежи-
вается в рисуночных заданиях.

ЛИТЕРАТУРА
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Зміни в системі освіти України, які зу-
мовлені завданнями визначеними законами 
України “Про освіту”, “Про загальну се-
редню освіту”, „Про вищу освіту” потребу-
ють удосконалення управлінської діяль-
ності керівників загальноосвітніх навчаль-
них закладів.

Для пошуку шляхів розвязку цієї про-
блеми ми проаналізували теоретичні осно-
ви управлінської культури керівника ЗНЗ. 
Вході аналізу наявних досліджень науков-
ців ми уточнили сутність таких понять, як 
культура, професійна культура, педагогічна 
культура, культура управлінської діяльнос-
ті.

Дослідники визначення сутності понят-
тя культури зазначають, що існує понад 
500 трактувань цієї категорії. Причина та-
кої різноплановості трактувань полягає в 
тому, що культура виражає глибину і не-
змірність людського буття. Культура – це 
суто соціальна якість. Жодне діяння люди-
ни не можливе поза культурою, оскільки 
культура створена людиною і для людини. 
У тій мірі, в якій невичерпна і різнолика 
людина, багатогранна і культура [1].

Поняття «культура» використовується у 
семи аспектах. Культура може трактувати-
ся, як результат, процес, діяльність, спосіб, 

стосунки, норма, система.
Культура у широкому розумінні – це 

все, що створено людством й існує завдяки 
фізичній і розумовій праці людей; також це 
міра досконалості, досягнутої в опануванні 
тією чи іншою галуззю знання або діяль-
ності. [1].

На основі теоретичного аналізу науко-
вої літератури встановлено, що поняття 
«культура» визначається за такими підхо-
дами:

ціннісним – як сукупність матеріальних 
та духовних цінностей, створених люд-
ством;

діяльнісним – як специфічний спосіб 
організації і розвитку людської життєдіяль-
ності ;

особистісним – як процес розвитку сут-
нісних сил людини, процес її творчої само-
реалізації. Від поняття культура ми пере-
йшли до визначення управлінської культу-
ри. Зокрема, особистісний і ціннісний під-
ходи характеризують загальну культуру 
особистості, а діяльнісний – професійну, 
яка складається для керівника ЗНЗ з педа-
гогічної та управлінської складових.

Управлінська культура розглядається як 
система професійної компетентності та 
особистої культури і включає сукупність 

Управлінська культура майбутніх керівників загальноосвітніх 
навчальних закладів як предмет наукових досліджень

Бутенко Н., Долгушина О.
(м.Херсон, Україна)
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різноманітних елементів управлінської 
праці, які реалізуються у ході управлін-
ської діяльності [1,2,3].

Принципи гуманізації та демократиза-
ції системи освіти потребують розвитку 
таких складових педагогічної майстернос-
ті керівника закладу як духовних, психіч-
них, організаційних, комунікативних та 
креативних основ. Вони, зокрема, визна-
чають рівень управлінської культури ке-
рівників ЗНЗ.

У ході теоретичного аналізу нами уточ-
нено, що педагогічна культура

– це система професійних знань і вмінь, 
особистісних якостей, мотивів та ціннос-
тей, які реалізуються у різноманітних ви-
дах професійної діяльності та спілкування 
педагога;

– це різновид професійної культури, 
який складається з політичної, правової, 
адміністративної, менеджерської, організа-
ційної, соціально-психологічної, інформа-
ційної, комунікативної та економічної куль-
тур і є інтегральним утворенням щодо 
системи знань і вмінь, особистісних якос-
тей, мотивів і цінностей, які реалізуються 
під час управління.

Культура управління виявляється у 
здійсненні керівником управлінської діяль-
ності через систему взаємозв’язків із ко-
лективом, виконання своїх обов’язків, які 
проявляються в реалізації управлінських 
функцій [3].

У педагогічній літературі поняття куль-
тура здебільшого вживається в антрополо-
гічному плані (як знання, цінності, звичаї, 
ритуали, символи, мова), тобто те, що ха-
рактеризує спосіб життя людини, позначає 
існуючу реальність. Суть культури полягає 
в духовному її змісті, в гуманістичних цін-
ностях, у прагненні до прекрасного, до са-
мовдосконалення. Духовність є основна 

риса, характеристики культури [1]. В осно-
ві прояву духовності управлінця знаходять-
ся особистісні моральні якості та, зокрема, 
така професійна якість як педагогічний 
такт.

Управлінська культура є складним і ба-
гатоаспектним соціальним явищем, яке 
представляє собою систему, що складаєть-
ся із статичних і динамічних елементів 
різної соціальної природи та значення. У 
практичній діяльності управлінська куль-
тура виражається через систему певних 
функцій, зміст яких обумовлений метою і 
завданнями управління конкретним закла-
дом, особливостями управлінської структу-
ри, соціокультурними і психологічними 
особливостями вчительського колективу.

Аналіз літературних джерел, наукових 
праць, практика спостереження та оціню-
вання стану сформованості управлінської 
культури керівників ЗНЗ доводять, що вона 
недостатньо відповідає сучасним вимогам 
системи освіти. В процесі професійної під-
готовки майбутніх керівників загальноос-
вітніх навчальних закладів недоcтатньо 
акцентують увагу на формування управлін-
ської культури. Тому пріоритетним для на-
вчання магістрів є розробка і обґрунтуван-
ня завдань розвитку управлінської культу-
ри керівників ЗНЗ.
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Семья является одним из главных со-
циальных факторов, влияющих на процесс 
формирования личности ребенка. Пробле-
ма воспитания в семье в настоящее время 
приобрела особую актуальность.

Ребенок проводит в кругу семьи боль-
шую часть времени, и именно этим опреде-
ляется значимость семьи как института 
воспитания. Семья, являясь первой обще-
ственной ступенью воспитания, заклады-

вает фундамент в процессе воспитания ре-
бенка [3, с. 71].

Семья является первым и глубоким ис-
точником социальным идеалов, именно в 
семье осуществляется передача социокуль-
турного, нравственного опыта от старшего 
поколения к младшему; знания о том, как 
складываются семейные отношения, что 
значит быть отцом, матерью ребенок полу-
чает так же в семье; и самым главным явля-
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ется то, что семья обеспечивает преем-
ственность духовной культуры.

Семья – школа интеллектуального, 
нравственного, трудового, эстетического и 
физического воспитания. Семейные цен-
ности лежат в основе мировой цивилиза-
ции, именно они воспитывают в ребенке 
человечность.

Одной из главных задач семьи является 
формирование личности ребенка и качеств, 
которые оказываются наиболее приемле-
мыми для его дальнейшего развития.

Жизненный путь ребенка в значитель-
ной степени устанавливают условия вос-
питания в семье, т.к. семья является од-
ним из важнейших факторов социализа-
ции ребенка. Помимо сознательного, пол-
ноценного и целенаправленного 
воспитания, которое обеспечивается роди-
телями, на ребенка воздействует вся вну-
трисемейная атмосфера. Следует отме-
тить, что с возрастом эффект этого воспи-
тания накапливается, преломляясь в 
структуре личности.

Семейное воспитание – это системати-
ческое, целенаправленное воздействие 
взрослых членов семьи и семейного уклада 
в целом, на ребёнка. Семейное воспитание 
является сложной системой. На семейное 
воспитание оказывают влияние такие фак-
торы как наследственность, биологическое 
здоровье как детей, так и родителей, мате-
риально-экономическая обеспеченность, 
социальное положение, уклад жизни, коли-
чество членов семьи, место проживания, 
отношение к ребёнку. Всё это переплетает-
ся и в каждом случае проявляется по-
разному [1, с. 125].

По мнению А. С. Макаренко, семья яв-
ляется не случайным соединением членов 
общества, а естественным коллективом, 
естественной первичной ячейкой обще-
ства, местом, где реализуется прелесть че-
ловеческой жизни [2, с. 44].

Семейное воспитание должно духовно 
обогащать ребенка, формировать ее как 
личность, влиять на ее развитие, пробуж-
дать добрые чувства, способствовать вы-
работке морально-этических норм, форми-
ровать будущего гражданина.

Семья является естественным центром 
глубоких человеческих чувств: здесь рож-

дается и углубляется любовь к матери и 
отцу, своему народу, уважение к родному 
языку, истории, культуре.

Семья может выступать в качестве как 
положительного, так и отрицательного 
фактора воспитания. Положительное воз-
действие семьи на личность ребенка за-
ключается в том, что сама семья и все 
отношения внутри нее основана на чув-
стве любви, что определяет нравствен-
ную атмосферу этой социальной группы, 
стиль и тон взаимоотношений ее членов: 
проявление нежности, ласки, заботы, 
терпимости, великодушия, умения про-
щать, чувства долга. Семья – это тот ин-
ститут, который гарантирует ребенку не-
обходимый минимум общения, без кото-
рого он никогда не смог бы стать челове-
ком и личностью. В дополнение, 
семья – это разновозрастная социальная 
группа: в ней есть представители не-
скольких (обычно двух-трех) поколений. 
А это значит, что ребенок с детства знако-
мится с различными жизненными ценно-
стями, различными оценками жизненных 
явлений, различными идеалами, точками 
зрения, убеждениями.

Но вместе с тем никакой другой соци-
альный институт не может потенциально 
нанести столько вреда в воспитании де-
тей, сколько может сделать семья. Педаго-
гическая запущенность, излишняя тре-
вожность и агрессивность, неправильное 
формирование стереотипов у детей и мно-
гие другие проблемы имеют свои корни 
именно в семье, где взрослые не уделяли 
должного внимания развитию ребенка, не 
создавали атмосферу любви и доверия, не 
оказывали психологической поддержки и 
защиты или ставили свои интересы выше 
интересов семьи и ребенка. В такой семье 
ребенок не получает той необходимой ин-
формации и того воспитательного воздей-
ствия, которое получают его сверстники в 
благополучных семьях. Как отмечал А. С. 
Макаренко, дети, воспитанные без роди-
тельской любви, ласки, заботы, часто ис-
калеченные люди [2, с. 45].

Несмотря на свои явные преимущества 
перед другими социальными институтами, 
воспитательное воздействие семьи тем не 
менее ограничено. Оно обычно не выходит 
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за рамки индивидуальных возможностей 
родственников, их собственного уровня 
развития, интеллектуальной и культурной 
подготовленности, условий жизни.

Семья является главным институтом 
воспитания личности ребенка. Ее влияние 
особенно значимо в начальный период 
жизни ребенка, и оно намного превышает 
все другие воспитательные воздействия 
(школы, средств массовой информации, 
влияния улицы, друзей).

Таким образом, можно сделать вывод, 
что семейное воспитание играет первосте-

пенную роль в формировании личности 
ребенка.
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Значення інноваційних технологій у навчальному процесі
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Постійне вдосконалення й оновлення 
змісту і технологій підготовки фахівців на 
основі компетентнісного підходу є важливою 
проблемою реформування системи вищої 
професійної освіти в Україні. Враховуючи 
сучасні загальноосвітні тенденції, зміна 
основної парадигми освіти конкретизується 
у вимогах до підготовки вчителів, здатних 
успішно працювати у правовому, громадян-
ському суспільстві, в якому вчитель та систе-
ма загальноосвітніх закладів відіграють важ-
ливу роль. Проблема підготовки майбутнього 
вчителя за допомогою інноваційних педаго-
гічних технологій на сьогоднішній день є 
відкритою та актуальною.

Головними напрямами у розвитку та 
використанні інноваційних технологій на-
буття знань є: розробка інтенсивних мето-
дів навчання, учбових курсів і програм; 
системи модульного навчання; науково-ме-
тодичне забезпечення учбового процесу; 
комплексні діагностичні методики, тести 
по професійній орієнтації, методики соці-
ально-психологічної оцінки.

Мета дослідження полягає в тому, щоб 
розкрити поняття інноваційних педагогіч-
них технологій, розкрити основні методо-
логічні вимоги, яким має відповідати будь-
яка інноваційна технологія навчання.

У педагогічній інтерпретації інновація 
означає нововведення, що поліпшує хід і 
результати навчально-виховного процесу. 
Дослідники проблем педагогічної іннова-
тики (О. Арламов, М. Бургін, В. Журав-
льов, В. Загвязинський, Н. Юсуфбекова, 
А. Ніколс та ін.) намагаються співвіднести 
поняття нового у педагогіці з такими ха-
рактеристиками, як корисне, прогресивне, 
позитивне, сучасне, передове. Так, В. За-
гвязинський вважає, що нове у педагогіці – 
це не лише ідеї, підходи, методи, техноло-
гії, які у таких поєднаннях ще не висува-
лись або ще не використовувались, а й той 
комплекс елементів чи окремі елементи 
педагогічного процесу, які несуть у собі 
прогресивне начало, що дає змогу в ході 
зміни умов і ситуацій ефективно 
розв’язувати завдання виховання та освіти 

Ключові слова: технологія, інноваційні педагогічні технології, підготовка 
майбутнього вчителя, моделювання, інтерактивні технології, иетод проектів, 
мультимедійні технології, педагогічні дисципліни, педагогічні технології.

Key words: technologies, modeling, interactive pedagogical technologies, 
method of projecting, pedagogical disciplines, pedagogical technologies.
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[3, с. 23]. Розрізняють поняття новація, або 
новий спосіб та інновація, нововведення. 
Новація – це сам засіб (новий метод, мето-
дика, технологія, програма тощо), а іннова-
ція – процес його освоєння.

Одні науковці (В Сластьонін, Л. Поди-
мова) вважають інновації комплексним 
процесом створення, розповсюдження та 
використання нового практичного засобу 
в галузі техніки, технології, педагогіки, 
наукових досліджень [3, с. 23]. Інші запе-
речують, що інновації не можуть зводи-
тись до створення засобів. Так, І. Підла-
сий вважає, що інновації – це ідеї, і про-
цеси, і засоби, і результати, взяті в якості 
якісного вдосконалення педагогічної сис-
теми [3, с. 23].

Розбіжності у тлумаченні поняття спри-
чинені неоднаковим баченням їх авторами 
сутнісного ядра, а також радикальності 
нововведень. Одні з них переконані, що 
інноваціями можна вважати лише те нове, 
яке має своїм результатом кардинальні змі-
ни у певній системі, інші зараховують до 
цієї категорії будь-які, навіть незначні, но-
вовведення.

Основу і зміст інноваційних освітніх 
процесів становить інноваційна діяльність, 
сутність якої полягає в оновленні педаго-
гічного процесу, внесенні новоутворень у 
традиційну систему.

Сьогодні у педагогічний лексикон міц-
но ввійшло поняття педагогічної техноло-
гії. Існують різні погляди на розкриття 
цього поняття. Технологія – це сукупність 
прийомів, що застосовуються в якій-небудь 
справі, майстерності, мистецтві. Педагогіч-
на технологія – сукупність засобів та мето-
дів відтворення теоретично обґрунтованих 
процесів навчання та виховання, що дозво-
ляють успішно реалізовувати завдання 
освіти [2, с. 28]. Педагогічна технологія – 
сукупність психолого-педагогічних наста-
новою, що визначають спеціальний набір 
та компонування форм, методів, засобів, 
прийомів навчання, засобів виховання; 
вона є організаційно-методичним інстру-
ментарієм педагогічного процесу [2, с. 28]. 
Педагогічна технологія – системна сукуп-
ність та порядок функціонування всіх осо-
бистісних, інструментальних та методоло-
гічних засобів, що використовуються для 

досягнення освітньої мети [2, с 28]. Педа-
гогічна технологія – це модель спільної 
педагогічної діяльності, продумана в усіх 
деталях з проектування, організації та про-
ведення навчального процесу з безумовним 
забезпеченням комфортних умов для сту-
дента і викладача [1, с. 2]. Педагогічна 
технологія – це системний метод створен-
ня, застосування, визначення всього про-
цесу викладання і засвоєння знань з вико-
ристанням комп’ютера і людських ресур-
сів, завданням якого є оптимізація форм 
освіти (ЮНЕСКО) [2, с. 28]. Цілий ряд ав-
торів, зокрема й В. Кукушкіна, вважають, 
що будь-яка педагогічна технологія пови-
нна відповідати деяким основним методо-
логічним вимогам [2, с. 30-31].

Основними принципами відбору інно-
ваційних технологій є: перспективність, 
демократичність, гуманістичність, інтегра-
тивність, реалістичність, цілісність, керо-
ваність, економічність, актуальність. Оці-
нювати інновації доцільно за трьома осно-
вними критеріями: актуальність, корис-
ність, реалістичність.

Актуальними у даний час є такі іннова-
ційні педагогічні технології навчання, що 
використовуються у програмі підготовки 
майбутнього вчителя: педагогічна техноло-
гія критичного мислення, технологія на-
вчання як дослідження, технологія розви-
вального навчання, технології формування 
творчої особистості, технологія особистіс-
но-орієнтованого навчання, проектна тех-
нологія, технологія диференційованого на-
вчання, технологія гуманістичного навчан-
ня, технологія модульно-розвиваючого на-
вчання, технологія групового навчання, 
технологія індивідуалізації процесу на-
вчання.

Особливо актуальними технологіями у 
цьому випадку виступає інтерактивне на-
вчання, тобто діалогове, взаємодіюче. У 
процесі такого навчання студенти мають 
можливість обмінюватися думками, ідея-
ми, пропозиціями, а викладач стає органі-
затором спільної діяльності, ділової співп-
раці, творчого пошуку, створює атмосферу 
щирості, поваги.

Однією з технологій кооперативного 
навчання є робота в динамічних парах. Її 
можна використовувати для засвоєння, за-
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кріплення, перевірки знань тощо. Техноло-
гії колективно-групового навчання перед-
бачають одночасну спільну (фронтальну) 
роботу.

Серед великого арсеналу технологій 
ситуативного моделювання значні можли-
вості має розігрування ситуації за ролями 
(рольова гра). Мета рольової гри – визна-
чити ставлення до конкретної життєвої си-
туації, набути досвіду, оволодіти певними 
навичками.

Одним із засобів стимулювання пізна-
вальної активності в процесі навчання є 
технології опрацювання дискусійних пи-
тань. Дискусію розглядають як публічне 
обговорення певного спірного питання. 
Участь в дискусійних обговореннях розви-
ває критичне мислення, дає можливість 
визначити власну позицію, поглиблює зна-
ння з обговорюваної проблеми. Ефектив-
ним способом розвитку навичок дискуту-
вання, на наш погляд, є метод ПРЕС [2, с. 
67]. Ця технологія навчає майбутніх педа-
гогів виробляти й формулювати аргументи, 
висловлювати думки з дискусійного питан-
ня у виразній та стислій формі, переконува-
ти інших.

Ефективним доповненням до інтерак-
тивних та інших сучасних технологій є 
проектна технологія, або як її ще назива-
ють, метод проектів. На сьогоднішній день 
метод проектів – це спосіб досягнення ди-
дактичної мети через детальну розробку 
проблеми (технологією), яка має заверши-
тись реальним практично відчутним ре-
зультатом.

Звичайно, говорячи про сучасні іннова-
ційні технології не можна оминути увагою 
мультимедійні технології навчання. Одні-
єю з поширених форм використання муль-
тимедійних технологій є мультимедійна 
презентація, що створюється за допомогою 

програми Power Point. Її особливістю є те, 
що вона може переглядатись однією або 
декількома особами, зберігатись на локаль-
ному комп’ютері або відтворюватись пото-
ково з мережі [1].

Використання сучасних інформацій-
них технологій у навчальному процесі 
дозволяє підвищити якість навчального 
матеріалу й підсилити освітні ефекти від 
застосування інноваційних педагогічних 
програм і методик, оскільки дає виклада-
чам додаткові можливості для побудови 
індивідуальних освітніх траєкторій учнів. 
Застосування інформаційних технологій 
дозволяє реалізувати диференційований 
підхід до студентів з різним рівнем готов-
ності до навчання [3].

Таким чином, одним з найважливіших 
стратегічних завдань на сьогоднішньому 
етапі модернізації вищої освіти України є 
забезпечення якості підготовки спеціалістів 
на рівні міжнародних стандартів. Роз-
в’язання цього завдання можливе за умови 
зміни педагогічних методик та впроваджен-
ня інноваційних технологій навчання.
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Педагогічні умови формування підприємницької культури 
студентів галузі «сфера обслуговування» у закладах вищої 
освіти

Зінькова І.І.
провідний фахівець, 
Навчально-науковий центр «Педагогіка і психологія вищої школи» 
Інститут вищої освіти НАПНУ, ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ (Україна)

У сучасному суспільстві затребувани-
ми є висококваліфіковані фахівці, готові 
до успішного вирішення професійних за-
вдань, здатні впроваджувати інновації, 
креативні, ініціативні, конкурентоспро-
можні. У закладах вищої освіти необхідно 
створити відповіднесередовище для фор-
мування фахівця, якому будуть притаман-
ні перелічені якості. У такому аспекті 
значущими є педагогічні умови, які забез-
печують цілеспрямованість, системність 
та ефективність освітнього процесу. Фор-
мування підприємницької культури май-
бутніх фахівців сфери послуг і туризму 
також має здійснюватися у відповідності 
до педагогічних умов.

Результати аналізу наукових дослі-
джень засвідчили, що особливості профе-
сійної підготовки майбутніх фахівців ту-
ристичної галузі та сфери обслуговування 
представлені у низці наукових розвідок, а 
саме: А. Віндюка, Ю. Дроздова, В. Зайце-
вої, В. Зінченка, Н. Креденець, В. Федор-
ченка, Г. Щуки та ін. Формування підпри-
ємницьких навичок, якостей і компетент-
ностей фахівців різних галузей вивчають І. 
Гой, А. Дядін, Л. Карамушка, Г. Матукова, 
Г. Назаренко, Т. Смелянська, О. Федоров та 
ін. Попри значну кількість напрацювань, 
потребують уваги питання конкретизації 
форм, методів і прийомів формування під-
приємницької культури майбутніх мене-

Анотація. У статті представлено теоретичне обґрунтування педагогіч-
них умов формування підприємницької культури майбутніх фахівців сфери 
послуг і туризму. На основі аналізу результатів наукових розвідок автором 
статті наведено підходи до розуміння сутності основних категорій у психо-
лого-педагогічній науці й виокремлено педагогічні умови, спрямовані на 
вирішення поставленої мети. Підґрунтям для виокремлення педагогічних 
вимог стало розуміння сутності поняття «підприємницька культура» та її 
структурних компонентів, вимоги теорії і практики, особливості сучасного 
ринку сфери послуг і туризму, специфіка майбутньої професійної діяльнос-
ті фахівців означеного напряму тощо.

Ключові слова: підприємницька культура, педагогічні умови, сфера по-
слуг і туризму.

Keywords: businessculture, pedagogicalconditions, servicesandtourism.
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джерів туризму та сфери послуг під час 
навчання в закладі вищої освіти.

Мета статті – виокремлення педагогіч-
них умов формування підприємницької 
культури здобувачів освітнього рівня «ба-
калавр» у галузі «Сфера обслуговування».

У науковій літературі поняття «умова» 
є багатозначним, його розуміють як певне 
явище, обставина, правило, які викликають 
і узалежнюють інші явища, впливають на 
їх існування і перебіг, забезпечують роботу 
певного об’єкта тощо.

Педагогічний вимір означеного фено-
мену у своєму змісті поєднує чинники, об-
ставини, процеси і явища освітнього 
процесу:«створені зусиллями педагогічно-
го загалу обставини для поліпшення на-
вчального процесу, це система органічно 
пов’язаних між собою психічних і прак-
тичних дій, спрямованих на вирішення 
конкретних педагогічних завдань навчан-
ня» [2, с.129]; «необхідні і достатні обста-
вини, які забезпечують ефективний розви-
ток студентів у навчально-виховному про-
цесі» [1, с.91]. Моделювання перелічених 
аспектів забезпечує досягнення поставле-
них цілей, сприяє досягненню ефективнос-
ті освітнього процесу. У змісті поняття 
«педагогічні умови» Т.Шмоніна та І.Глухов 
виокремили низку структурних компонен-
тів, а саме: нормативна база, зміст освіти, 
матеріально-технічна база, технологія на-
вчання, навчально-методичне забезпечен-
ня, міжособистісна взаємодія учасників 
навчального процесу і психологічний мі-
кроклімат. Від вибору перелічених компо-
нентів і їх взаємодії залежить ефективність 
освітнього процесу [3, с.68].

Педагогічні умови в широкому розумін-
ні поєднують власне педагогічні, психоло-
гічні та організаційні компоненти й визна-
чають зміст, форми, методи, засоби навчан-
ня й виховання, психологічні механізми 
засвоєння умінь, навичок, формування 
якостей, управління освітнім процесом й 
налагодження міжособистісної взаємодії 
тощо.

Якісними характеристиками педагогіч-
них умов є їх взаємообумовленість з педа-
гогічними закономірностями, принципами, 
правилами, орієнтація на вирішення акту-
альної освітньої проблеми, підвищення 

ефективності освітнього процесу, поєднан-
ня можливостей впливу зовнішнього се-
редовища і особистісних якостей, а також 
перевірка результативності їх впливу на 
освітній процес.

У контексті порушеної проблеми необ-
хідно окреслити специфіку виокремлення 
ученими педагогічних умов, спрямованих 
на вирішення окремих аспектів професій-
ної підготовки майбутніх фахівців сфери 
послуг і туризму. Г.Лоїк задля виокремлен-
ня педагогічних умов спирається на техно-
логії програмованого навчання, а саме: ак-
туалізація мотивів професійного зростання 
майбутніх менеджерів туризму засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій; 
використання проектної технології для 
формування професійної компетентності 
майбутніх менеджерів туризму; упрова-
дження програмованого навчання в процес 
формування інформаційно-комунікаційної 
компетентності майбутніх менеджерів ту-
ризму; активізація самостійної пізнаваль-
ної діяльності студентів [1, с.91].

І.Шпичко спирається на компоненти со-
ціальної компетентності майбутніх фахів-
ців сфери обслуговування й виокремлює 
такі педагогічні умови як: доповнення зміс-
ту соціально-гуманітарних дисциплін у 
контексті професійної підготовки майбут-
ніх фахівців сфери обслуговування; розви-
ток позитивної мотивації студентів шляхом 
їхньої участі у різних видах практики і в 
позааудиторній роботі; застосування новіт-
ніх освітніх технологій для розвитку нави-
чок толерантного спілкування, продуктив-
ної взаємодії і конструктивної критики [1, 
с.63].

Ураховуючи вищезазначене, педагогіч-
ні умови формування підприємницької 
культури майбутніх фахівців сфери послуг 
і туризму розуміємо як сукупність зовніш-
ніх і внутрішніх чинників, які поєднують 
спеціально змодельовані і взаємообумовле-
ні зміст, форми, методи, прийоми і засоби 
освітньої діяльності, спрямовані на форму-
вання компонентів підприємницької куль-
тури студентів означеного профілю в педа-
гогічному процесі закладів вищої освіти. 
Враховуючи сутність поняття «підприєм-
ницька культура» та його компонентний 
склад (мотиваційно-ціннісний, когнітивно-
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праксеологічний, особистісно-рефлексив-
ний, соціально-етичний) нами виокремле-
но чотири педагогічні умови формування 
підприємницької культури майбутніх фа-
хівців сфери послуг і туризму, а саме:

Формування вмотивованості майбутніх 
фахівців сфери послуг і туризму до оволо-
діння підприємницькою культурою у за-
кладах вищої освіти України.

Оволодіння професійними знаннями, 
формування підприємницьких умінь і на-
вичок майбутніх фахівців сфери послуг і 
туризму, збагачення їх підприємницького 
досвіду шляхом впровадження освітніх ін-
новаційних технологій.

Формування професійно значущих осо-
бистісних якостей майбутніх фахівців озна-
ченої сфери діяльності та стимулювання їх 
рефлексії засобами самоменеджменту і са-
момаркетингу.

Засвоєння морально-етичних норм під-
приємництва студентами спеціальностей 
«Туризм» і «Готельно-ресторанна справа», 
розвиток навичок міжособистісної комуні-
кації в процесі їх майбутньої професійної 
діяльності.

Таким чином, узагальнюючи проблему 
виокремлення педагогічних умов форму-
вання підприємницької культури майбутніх 
фахівців сфери послуг і туризму, доходимо 
висновку про те, що їх підґрунтям є компо-
ненти підприємницької культури, вимоги 
теорії і практики, вимоги сучасного ринку 
сфери послуг і туризму, специфіка майбут-
ньої професійної діяльності фахівців озна-
ченого напряму, зміст нормативних доку-
ментів, провідні тенденції розвитку освіт-
нього процесу в закладах вищої освіти і 

Україні і світі, закономірності і методоло-
гічні підходи формування підприємницької 
культури в процесі професійної підготовки 
студентів галузі «Сфера обслуговування».

Впровадження виокремлених умов у 
процес професійної підготовки майбутніх 
фахівців означеного напряму впливає на 
його ефективність, цілеспрямованість, спо-
нукає учасників освітнього процесу до 
продуктивної взаємодії заради досягнення 
поставлених цілей. Перспективи подаль-
ших досліджень вбачаємо в конкретизації 
форм, методів і прийомів, які є найбільш 
доцільними для використання в змісті пе-
релічених умов і найефективнішими для 
досягнення цілей освітнього процесу.
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Педагогічні умови формування валео-екологічної культури 
учнів початкової школи

Пантюк Микола Павлович*, Жигайло Галина Андріївна**
*доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та методики 
початкової освіти Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка 
**магістр факультету початкової та мистецької освіти Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка

Процес екологізації всіх сфер суспіль-
ної життєдіяльності починається з форму-
вання екологічної свідомості кожної окре-
мої людини, її екологічної культури, що 
представляє собою сукупність певних якіс-
них рівнів громадянських та матеріально-
технічних відносин людей до природи і 
один до одного. Ці стосунки включають в 
себе організацію і розвиток процесу від-
творення природного життя людей. Процес 
формування і розвитку валео-екологічної 
культури стає стимулом для духовної прак-
тичної діяльності людини. Вона, в свою 
чергу, спрямована на подолання кризи, а в 
перспективі на гармонізацію відносин між 
людиною, суспільством і природою.

Для сучасної освіти характерно заго-
стрення протиріччя між актуальною потре-
бою у формуванні екологічної культури 
підростаючого покоління і нерозробленіс-
тю її теоретико-методологічних основ; між 
збільшеною потребою сучасного суспіль-
ства у формуванні особистості, яка має 

високий рівень екологічної культури, і не-
достатньою розробленістю теорії розвитку 
і реалізації концепції становлення еколо-
гічної культури молодших школярів у про-
цесі позакласної роботи.

Ця суперечність трансформується в ак-
туальну наукову проблему: які системи і 
механізми детермінують формування еко-
логічної культури молодших школярів в 
освітній та позанавчальній діяльності.

Актуальність проблеми визначається 
рядом факторів, серед яких:

• запит соціального замовлення сучасно-
го суспільства на особистість школяра, 
який володіє екологічною культурою, як 
базисним підставою особистості;

• потреба в подальшому виявленні психо-
лого-педагогічного комплексу умов і засо-
бів формування екологічної культури мо-
лодших школярів у системі особистісно 
орієнтованого навчання;

• відсутність цілісної педагогічної систе-
ми формування екологічної культури осо-

Ключові слова: валео-екологічна культура, педагогічні умови, формуван-
ня, учні початкової школи, екологічне виховання, природовідповідність, 
початкова школа, форми екологічного виховання.
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бистості молодшого школяра, як необхід-
ної умови підготовки особистості до актив-
ної життєдіяльності в умовах сучасного 
суспільства.

Формування валео-екологічної культу-
ри школярів молодших класів і первинних 
понять у пізнавальній діяльності почина-
ється зі встановлення початкового рівня 
сформованості екологічних уявлень учнів. 
З цією метою ведуться спостереження на 
уроках, на перерві, в повсякденному житті, 
проводяться бесіди з певної тематики.

Більшість педагогів пов›язують еколо-
гічне виховання дітей молодшого шкільно-
го віку лише з прищепленням їм любові і 
дбайливого ставлення до природи. Проте, 
психолого-педагогічні дослідження остан-
ніх десятиліть дозволяють визначити і кон-
кретизувати предмет, зміст цього напрямку 
педагогіки – пов›язати їх з засадничими 
поняттями екології.

Саме привнесення науково-екологічно-
го підходу дозволяє переорієнтувати озна-
йомлення дітей з природою на валео-еколо-
гічне виховання і вже в молодшому шкіль-
ному віці почати формування екологічної 
культури.

Екологічні знання виступають в якості 
одного з найбільш значущих елементів 
екологічної культури і є її змістовно-смис-
ловим підґрунтям. Їх засвоєння і володіння 
ними передбачає не тільки інформування 
особистості молодшого школяра про про-
блеми екології, а й усвідомлення ним себе 
як носія екологічних норм і цінностей.

Екологічна свідомість означає уста-
новку особистості на збереження природ-
ного середовища як умови благополуччя 
майбутніх поколінь і розуміння того, що 
необхідно використовувати як традиційні, 
так і інноваційні досягнення науково-тех-
нічного прогресу щодо вирішення еколо-
гічних проблем сучасності, які мають гло-
бальний характер.

Ціннісне ставлення до природи озна-
чає осмислення особистістю екології як 
однієї з універсальних, загальнолюдських 
цінностей і готовність включитися в різну 
практичну діяльність щодо збереження 
природного середовища.

Екологічна діяльність виступає при-
кладною основою формування екологічної 

культури молодших школярів, вона може 
бути: пізнавальною, навчально-дослід-
ницькою, інформаційною, просвітниць-
кою, природоохоронною.

Екологічна діяльність сприяє усвідом-
ленню дитиною себе як частини природи і 
вагомості впливу природного середовища 
на людське життя.

Отже, під екологічною культурою розу-
міється якість особистості, що включає в 
себе такі компоненти: екологічні знання; 
розуміння, що природа є джерелом життя і 
краси людини; багатство морально-естетич-
них почуттів і переживань, породжених 
спілкуванням з природою; відповідальність 
за її збереження і примноження її багатств; 
здатність узгоджувати будь-який вид діяль-
ності зі збереженням навколишнього серед-
овища і здоров›я людини; глибока зацікав-
леність в природоохоронній діяльності та 
грамотна її реалізація [ 1; 2; 5].

Наголошуємо, що формування валео-
екологічної культури учнів початкової шко-
ли передбачає єдність процесів навчання, 
виховання й розвитку особистості, форму-
вання стійких природоохоронних компе-
тенцій, обов’язкову участь у практичній 
діяльності, бо саме знання проблем еколо-
гії не дає можливості вирішити означені 
вище проблеми, які набрали глобального 
характеру. Педагоги-практики пропонують 
такі принципи організації проектної діяль-
ності [ 3; 4].

1.Врахування інтересів дітей.
Ситуація, коли учнів змушують робити 

«проект», який їм не цікавий, не має нічого 
спільного з проектуванням. У проекті ди-
тина вирішує особистісно-значущі для себе 
завдання. Якщо особистісної включеності 
немає, немає і проекту.

2) Навчання через діяльність.
Проектно-дослідницька діяльність пе-

редбачає включення учня в пошукову, до-
слідницьку діяльність; систематичне від-
стеження вчителем і учнем результатів ро-
боти, презентації.

3) Пізнання і знання є наслідком подо-
лання труднощів.

4) Співпраця учасників педагогічного 
процесу.

Тут я можу говорити не тільки про 
співпрацю між педагогом і учнями, а й між 
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батьками та учнями, бібліотекарем, вчите-
лями-предметниками.

5) Вільна творчість у виборі теми про-
екту, вирішення проблеми, оформлення і 
захисту проекту.

Такими педагогічними умовами, як по-
казує аналіз теоретичного матеріалу, є:

• забезпечення успішності учіння молод-
ших школярів;

• поєднання учіння з різноманітною по-
закласною діяльністю молодших школярів;

• формування у молодших школярів еко-
логічних уявлень і первинних понять в 
пізнавальній діяльності;

• індивідуальний і диференційований 
підхід до молодших школярів;

• використання ігрової діяльності в еко-
логічному вихованні молодших школярів;

• методична робота з учителями щодо за-
безпечення ефективності педагогічного 
процесу в початкових класах; взаємодія 
вчителя і сім›ї в екологічному вихованні;

• виховання любові до природи рідного 
краю.

Забезпечення успішності учіння молод-
ших школярів досягається постійною спря-
мованістю зусиль педагога на вдосконален-
ня навчального процесу, на підвищення 
його результативності, на створення кож-
ній дитині умов для досягнення успіху у 
навчанні [6]. У той же час недоліки в орга-
нізації навчального процесу, невдачі дітей 
у навчанні і відсутність необхідної допо-
моги знижують результати усіх аспектів 
виховання у тому числі і екологічного. 

Оптимальний соціальний і віковий розви-
ток діяльності школярів як основа їх духо-
вного становлення неможливий без успіш-
ного навчання.
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Этапы и методы контроля знаний средствами 
информационно-коммуникационных технологий

Тищенко Н.А.
Национальный технический университет Украины 
«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»

Современное общество уже давно ушло 
от привычки потреблять и всё чаще и чаще 
мы создаём что-то. Желание выйти за рам-
ки, предложенные какими-то канонами, всё 
равно встречается с определёнными ограни-
чениями. К примеру, создавая новую опера-
ционную систему, команда программистов 
должна учитывать дружественность интер-
фейса по отношению к пользователю. По 
таким же принципам происходит и контроль 
коммуникативных навыков студентов выс-
ших учебных заведений во время изучения 
иностранного языка [1, с. 19].

Когда преподаватель собирается прове-
сти контроль среди студентов учебной 
группы, он должен руководствоваться сле-
дующими требованиями:

• систематичность;
• репрезентативность;
• объективность;
• воспитательная ценность;
• целеустремлённость;
• дифференцированный подход к обу-

чаемым.
Следует отметить, что все эти факторы 

крайне важны, не зависимо от средств про-

ведения контроля: будь это классический 
поход без использования современных ин-
формационно-коммуникационных состав-
ляющих или современная методика с при-
влечением ИКТ.

Проанализировав работы отечествен-
ных и зарубежных учёных в области мето-
дики обучения иностранным языкам, мы 
пришли к выводу, что виды контроля чаще 
всего классифицируются по следующим 
принципам:

• Согласно связи с процессом обуче-
ния:
 - своевременный;
 - отложенный.
 - Согласно времени реализации:
 - текущий;
 - рубежный;
 - итоговый;
 - заключительный.

• Согласно уровню унифицированно-
сти:
 - стандартизированный;
 - не стандартизированный.

Применяя все эти принципы, препода-
вателю нужно соблюсти определённые 

Ключевые слова: компетентность, контроль, веб технологии
Keywords: competence, control, web technologies
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формы проведения деятельности, связан-
ной с контролем навыков обучаемых, а 
именно:

• За хватом студентов:
 - фронтальный;
 - индивидуальный;
 - парный;
 - групповой.

• Согласно способу реализации:
 - устный;
 - письменный.

• Согласно способу реализации:
 - контролирует преподаватель;
 - взаимоконтроль;
 - самоконтроль.

• Согласно использования родного 
языка:
 - одноязычный;
 - билингвальный.

• Согласно использования технических 
средств обучения:
 - с использованием ТСО;
 - без использования ТСО.

Подводя итоги, следует отметить, что 
на всех этапах проведения контроля языко-
вых навыков студентов высших учебных 
заведений, по нашему мнению, следует 
применять современные информационно-

коммуникационные средства, которые спо-
собны качественно и количественно умень-
шить временные и материальные затраты 
[2, с. 47; 3, с. 119]. Это возможно путём 
применения на всех этапах контроля все-
мирной сети Интернет, образовательных 
платформ, к примеру, MOODLE, а так же 
«смарт» устройств, которые студенты ис-
пользуют в повседневной жизни для про-
ведения актов коммуникации.
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Сучасна педагогіка в умовах інтеграції, 
глобалізації, гуманізації та демократизації 
навчально-виховного процесу активно 
здійснює пошук нових освітніх технологій, 
які б дали змогу оптимізувати та модерні-
зувати навчальний процес, покращити його 
якість і дати особистості можливість у по-
чатковій школі якнайкраще відкрити себе. 
Аналіз педагогічних технологій, зокрема: 
особистісно-зорієнтованої, модульно-роз-
вивальної, комп’ютерних дає підстави 
стверджувати, що кожна із них у своїй 
основі має власне самостійну діяльність 
учня. Акцент на цій проблемі ставиться чи 
не усіма педагогами-сучасниками, які на-
голошують на особливій користі такої ді-
яльності як для часткового, окремого за-
своєння знань, умінь чи навичок, так і для 
формування загальної життєвої компетен-
ції особистості [1; 2; 3; 4; 5; 7].

Проблема виховання самостійності 
особистості стає засадничою в перебудові 
освітніх процесів у початковій школі. Од-
нак в педагогічній літературі вона переваж-
но вирішувалася шляхом організації пізна-
вальної самостійної діяльності учнів. На 
сьогодні важливо розглядати її у контексті 
реалізації освітніх завдань, тобто знаходи-
ти конкретні, реальні шляхи виховання са-
мостійності у початковій школі як риси 
характеру особистості. Для сучасної теорії 
і практики освітнього процесу велике зна-
чення має розробка доцільного педагогіч-
ного інструментарію для реалізації пробле-
ми виховання самостійності як узагальне-
ної властивості особистості.

У сучасній психолого-педагогічній нау-
ці існують різні підходи до визначення 
сутності поняття «самостійна робота». Де-
які автори [2; 3] характеризують її як спе-

Ключові слова: самостійна робота, молодші школярі, початкова школа, 
реформування, Нова українська школа, компетентнісний підхід.
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цифічний вид освітньої та навчально-піз-
навальної діяльності чи поєднання кількох 
різних видів. Коли ідеться про зростання 
ролі та значення самостійної роботи, то 
мається на увазі така діяльність, котра про-
ходить без безпосереднього керівництва 
педагога, хоча скеровується і організову-
ється ним. Вчені визначають самостійну 
роботу як різноманітні види індивідуаль-
ної, групової пізнавальної діяльності учнів, 
яка здійснюється ними на заняттях та в 
позааудиторний час [1; 4].

Обґрунтовуючи важливість і необхід-
ність самостійної роботи для школярів 
початкових класів вчені визначили 
об’єктивні умови та основні вимоги до її 
організації [2; 5]. 

Перша вимога зводиться до того, що 
самостійна робота школярів в умовах су-
часної школи може тільки поглиблювати, 
розширювати й вдосконалювати знання, 
вміння та навички учнів, отримані ними на 
уроці, але не має за основну мету повідо-
млення нових знань, умінь та навичок.

Другою вимогою є цікавість та оригі-
нальність самих форм, процесу та матеріа-
лу роботи.

Третя вимога визначає необхідність 
міжпредметних, міждисциплінарних 
зв’язків.

Четверта вимога – добровільність, ак-
тивність і масовість школярів початкових 
класів у цій роботі.

Самостійна робота школярів початко-
вої школи є різнобічним, складним яви-
щем і має не тільки освітнє, але й особис-
тісно значиме й суспільне значення.

Вона також є складним і багатогранним 
феноменом, але термінологічно точно не 
визначена, хоча її сутнісний зміст одно-
значно інтерпретується всіма дослідника-
ми і практиками навмання як цілеспрямо-
вана, активна, відносно вільна діяльність 
школяра [ 1; 3; 5 ].

На нашу думку, самостійна робота 
школярів початкових класів – це організова-
на самим учнем початкових класів, значно 
залежна від його пізнавальних мотивів, 
здійснювана у зручний для них час, само-
стійно контрольована навчальна діяльність.

Застосування методів та прийомів са-
мостійної роботи у діяльності учнів почат-

кової школи в освітньому процесі потребує 
врахування індивідуальних та вікових осо-
бливостей дітей та специфіки життєдіяль-
ності навчального закладу, потребою фор-
мування компетентностей особистості.

До ознак ключових компетентностей 
належать такі: поліфункціональність; над-
предметність; міждисциплінарність; бага-
токомпонентність; спрямування на форму-
вання критичного мислення, рефлексії, ви-
значення власної позиції» [7].

Саме у цьому випадку усі види та фор-
ми самостійної роботи учнів початкової 
школи можуть мати вирішальне значення у 
процесі формування ключових життєвих 
компетентностей особистості. Зазначимо, 
що сучасні педагоги та психологи суголос-
ні у тому, що школа в умовах сьогодення 
стала особливо консервативною і значною 
мірою зміст освіти не відповідає викликам 
суспільства.

Ефективність самостійної діяльності 
школярів початкової школи, на думку уче-
них та педагогів-практиків цілком детермі-
нується дотриманням ряду умов:

– врахування індивідуальних особли-
востей учнів, що виражається у доборі різ-
ного змісту завдань, їх складності, трива-
лості для виконання, характеру тренуваль-
них вправ; логічного переходу від простого 
до складного;

– систематичність і послідовність ви-
користання самостійної роботи школярів 
початкової школи в освітньому процесі;

– поетапне, системне і послідовне 
ускладнення типів і видів самостійної ро-
боти школярів початкової школи, логічний 
перехід від завдань простого відтворення 
до частково-пошукових, творчих тощо;

– ретельна і ґрунтовна підготовка учнів 
початкової школи, яка реалізується учите-
лем на уроці;

– здійснення вчителем початкової шко-
ли відповідного інструктажу учнів почат-
кової школи щодо самостійної діяльності 
школярів:

– змісту завдань та пропозиція широко-
го спектру прийомів їх виконання;

– різноманітність та варіативність спо-
собів та видів самостійної роботи, які ви-
користовуються у процесі вивчення кожно-
го окремого предмету;



27 

Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka   # 48  (10/2019)
– диференціація та індивідуалізація на-

вчальних завдань, що виражається їхньою 
різнорівневістю, посильністю, індивіду-
альною спрямованістю, традиціями закла-
ду тощо;

– надання учителем необхідної допо-
моги учням у процесі самостійної роботи у 
разі потреби з огляду на принцип врахуван-
ня вікових та індивідуальних особливостей 
учнів;

– здійснення вчителем початкової шко-
ли системної перевірки результатів само-
стійної роботи молодших школярів;

– реалізація принципу дитиноцентриз-
му, як засадничого у Новій українській 
школі.

Концепція Нової української школи [6] 
наголошує на актуальності дитиноцентриз-
му і необхідності його врахування на кож-
ному етапі навчання, зокрема у процесі са-
мостійної робити дітей у всіх її видах та 
формах.

Таким чином, при організації самостій-
ної робіт у сучасній початковій школі необ-
хідно дотримуватися таких вимог: конкрет-
ність мети, певний порядок виконання, 
відповідність навчальним можливостям 
учнів, поєднання різних видів діяльності, 
забезпечення розвитку пізнавальних зді-
бностей молодших школярів, формування 
звички до самостійного пізнання.

Ефективність організації самостійної 
роботи на уроці залежить від врахування 
індивідуальних можливостей молодших 
школярів щодо виконання самостійної ро-

боти. При організації самостійної роботи 
вчителю необхідно визначити міру допо-
моги, необхідну кожному учневі; забезпе-
чити кожну дитину відповідними засобами 
для самостійної роботи, створити позитив-
ний психологічний клімат у колективі, по-
можливості залучати до освітньої діяль-
ності родичів дітей, формулювати розви-
вальні, випереджувальні завдання у відпо-
відності до індивідуальних особливостей 
молодших школярі.
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Кожній суспільній епосі відповідає своя 
система цінностей і специфічна організація 
життя суспільства. Але в усі часи людство 
потребувало механізмів передачі досвіду і 
знань, механізмів та шляхів соціалізації 
особистості. Такий механізм був винайде-
ний ще в глибоку давнину. Ім›я йому – 
школа.

Роль і значення системи освіти в роз-
витку як суспільства в цілому, так і кон-
кретної країни в конкретний період неза-
перечні. Але сучасна школа покликана не 
тільки відповідати потребам сьогодення, 
вона закладає фундамент майбутнього 
життя усієї країни загалом, і окремої осо-
бистості зокрема. Від того, наскільки чіт-
ко вона реагує на зміни, що відбуваються, 
відображає існуючі тенденції, здатна 
трансформуватися, залежить успіх або по-
разка, прогрес або гальмування багатьох 
суспільних процесів [9].

Головне завдання сучасної української 
школи – це розкриття здібностей кожного 
учня, виховання особистості, готової до 
життя у високотехнологічному, конкурент-
ному, інформатизованому, урбанізованому 
світі. Початкова школа повинна формувати 
в учнів нову систему універсальних знань, 
умінь, навичок, а також сприяти формуван-
ню ключових компетентностей.

Найважливішим засобом досягнення 
цього завдання є використання різних форм 
організації навчання в початкових класах.

Завдання удосконалення системи укра-
їнської освіти, її модифікації та варіатив-
ності педагогічного інструментарію відо-
бражено у Концепції Нової української 
школи [6]. У дидактиці проблема організа-
ційних форм навчання та їх варіативності 
є важливою та актуальною і вимагає комп-
лексного і системного підходу з боку усіх 
учасників освітнього процесу: педагогів, 

Ключові слова: форми організації навчання, варіативність, початкова 
школа, реформування, удосконалення освітнього процесу, педагогічні умо-
ви, учні початкової школи.
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вихователів, освітніх менеджерів, учнів та 
батьків.

О. Вишневський дає характеристику 
сучасно системи освіти початкової школи і 
відзначає: «Велику частину свого життя 
дитина проводить у школі – на уроці. 
Урок – не лише основна форма навчання, 
як це прийнято вважати, але й сфера, у якій 
переважно відбувається шкільне вихован-
ня. Тільки незначна кількість часу відво-
диться в школі на так звані позаурочні за-
ходи, яким часто приписують дещо пере-
більшене значення. Це зумовлює необхід-
ність чітко з’ясувати фактичний виховний 
потенціал уроку [4, С.58]

Концепція Нової української школи 
деталізує та узагальнює стан сучасно ї 
початкової школи та перспективи її роз-
витку під впливом зовнішніх та внутріш-
ніх чинників, визначає її головні компо-
ненти: «На які головні компоненти Кон-
цепції мають орієнтуватися вчителі по-
чаткової школи?

1. Новий зміст освіти, заснований на 
формуванні компетентностей, потрібних 
для успішної самореалізації в суспільстві.

2. Орієнтація на потреби учня в освіт-
ньому процесі, дитиноцентризм. 3

3. Наскрізний процес виховання, який 
формує цінності.

4. Педагогіка, що ґрунтується на парт-
нерстві між учнем, учителем і батьками. [1; 
3; 5; 6].

Концепція Нової української школи де-
талізує та узагальнює стан сучасно ї почат-
кової школи та перспективи її розвитку під 
впливом зовнішніх та внутрішніх чинни-
ків, визначає її головні компоненти [6]. 
Наше дослідження дозволяє констатувати, 
що урок залишається основною формою 
навчання тому, що він займає переважну 
частину навчального часу за всі роки 
шкільного навчання. В умовах реформу-
вання сучасної української початкової шко-
ли спостерігається тенденція активного по-
шуку нових, інноваційних форм та техно-
логій навчання, які б могли скласти конку-
ренцію класно-урочній системі. Такі 
результати сьогодні, безумовно, є, проте їх 
результативність незначна.

Але крім уроку в навчальному процесі 
використовуються і інші форми:

• навчальна екскурсія,
• шкільна лекція,
• семінарське заняття,
• консультація,
• навчальна конференція,
• лабораторні заняття,
• практикуми,
• ділова гра,
• інструктаж,
• залік,
• іспит,
• домашня навчальна робота,
• форми трудового навчання та поза-

класної роботи тощо [1; 2; 3; 4; 5; 7].
Оптимальній добір форм організації на-

вчання та його методів залишаються акту-
альними проблемами сьогодення сучасної 
української початкової школи.

Форми навчання в сучасній українській 
початковій школі варіюються в залежності 
від конкретних умов. Зокрема, це – склад 
(кількість) учнів, з якими займається вчи-
тель в даний момент. У цьому випадку 
мова іде про фронтальну, групову, парну, 
індивідуальну форми навчальної роботи.

Сучасна реформа «Нова українська 
школа» [6] спрямовується на те, щоб удо-
сконалити освіту до рівня кращих світових 
зразків, не втративши національні традиції 
та самобутність. Проте незаперечним пріо-
ритетом залишається якість сучасної укра-
їнської початкової освіти, де провідною 
метою кожної освітньої реформи, в тому 
числі нинішньої, є підвищення її якості.

Варіативність є необхідною складовою 
освітнього процесу сучасної початкової 
школи, принцип варіативності в сучасній 
українській початковій школі передбачає 
певну позицію вчителя, що забезпечує са-
мореалізацію кожного учня в навчанні. Для 
цього необхідно унаочнити урок спеціаль-
ними дидактичними матеріалами, щоб на-
дати всім молодшим школярам можливість 
вибору типу, виду і форми завдання відпо-
відно до їх особистісних уподобань, осо-
бливостей мислення, інтересів. Варіатив-
ність також тісно пов›язана і з технологією 
проведення уроку, що передбачає різнома-
нітність видів робіт, форм організації учнів, 
гнучкість і оперативність вчителя в нестан-
дартних ситуаціях, якими рясніє особистіс-
но – зорієнтований урок.
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Отже, варіативність освітнього процесу 

в сучасній українській початковій школі 
детермінується низкою чинників – 
об’єктивних і суб’єктивних, які вимагають 
перегляду стандартних, класичних, заста-
рілих способів побудови освітнього про-
цесу в початковій школі. Посилення інно-
ваційності, модернізаційної готовності пе-
дагогів та учнів, використання сучасних 
досягнень науки і техніки є запорукою 
успіху соціалізації молодшого школяра та 
його суспільної адаптації.

Сучасний урок в початковій школі від-
різняється від традиційного місією, цілями, 
змістом, організаційно-методичною сторо-
ною, рівнем активізації діяльності учнів, 
структурою, темпом, використання іннова-
ційних засобів навчання, залученням до 
навчального процесу нових, сучасних нау-
кових досягнень у різних галузях знань.

Досвід роботи учителів початкової шко-
ли, які освоюють нові для них способи на-
вчання, показує, що на шляху освоєння 
дидактичних інновацій перед учителем по-
стають труднощі насамперед професійно-
особистісного характеру, пов’язані зі сте-
реотипними особистісними установками і 
реакціями в робочій обстановці. Типові їх 
прояви – відступ від звичних шаблонів ро-
боти авторитарного характеру. За своєю 
природою ці труднощі відносяться до сфе-
ри міжособистісної взаємодії і відповідно 
можуть долатися соціально-психологічни-
ми методами[3; 7; 8].

Таким чином, можна стверджувати, що 
сучасна дидактика початкової школи є сфе-
рою інноваційного пошуку в напрямку гу-
манізації, демократизації та інтеграції осві-
ти, все більшого врахування відмінностей в 
інтересах, нахилах, здібностях, фізичних і 

інтелектуальних можливостях молодших 
школярів. Ці зміни ведуть до становлення 
дитиноцентричної атмосфери в навчанні.
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Організація позаурочної виховної роботи в освітній 
системі сучасної початкової школи
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Зміни у суспільному розвитку, прагнен-
ня української освіти зайняти чільне місце 
серед кращих зразків європейської та світо-
вої освіти вимагає перегляду її засадничих і 
тактичних позицій, удосконалення форм та 
методів діяльності дитини та вчителя. Осо-
бливі завдання сьогодні стоять перед почат-
ковою школою, оскільки саме вона має 
справу з дитиною у найвідповідальніший 
період її життя – коли припадають чи не усі 
сенситивні періоди розвитку особистості. 
Лише навчальна діяльність навіть у найкра-
ще змодельованих її зразках не може вико-
нати функції освіти, розвитку й виховання 
особистості молодшого школяра. Саме тому 
достатньо досконалою і вагомою у практиці 
роботи сучасно ї початкової школи України 
є позаурочна виховна робота у різноманіт-
них її видах, формах, напрямках, інновацій-
ній різноманітності тощо.

Потреба, цінність та завдання виховної 
роботи, зокрема позаурочної визначена 

низкою документів, де сформульовано 
мету, завдання, види, принципи, стратегії 
та прикладні аспекти її реалізації у школі. 
Серед них: Конституція України, Концеп-
ція Нової української школи, Національна 
доктрина розвитку освіти, закони України 
“Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, 
“Про загальну середню освіту”, “Про про-
фесійно-технічну освіту”, “Про поза-
шкільну освіту”, “Про вищу освіту”, Дер-
жавна програма “Вчитель” та інші).

Ця проблема стала центром дослі-
джень українських науковців, які визначи-
ли її стратегічні орієнтири, цілі, завдання, 
принципи реалізації, механізми співдії 
суб’єктів виховної роботи, форми та різно-
манітний педагогічний інструментарій [1; 
2; 3; 4; 5; 6].

Позакласна робота – це складова части-
на навчально-виховної роботи школи, яка 
раніше організовувалася в позаурочний час 
різними органами дитячого самоврядуван-

Ключові слова: виховна робота, організація позаурочної роботи, освітня 
система початкової школи, формування, учні початкової школи, форми ви-
ховної роботи, освітній простір.
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ня при активній допомозі і тактовному ке-
рівництві з боку педагогів і, перш за все, 
класних керівників.

Однією із головних складових змісту 
виховання є системно і різноманітно орга-
нізована позакласна робота молодших 
школярів, яка у своєму особистісному, за-
гальнопедагогічному й соціальному вияві 
завжди пов’язується з освітньою, дидак-
тичною та розвивальною діяльністю шко-
лярів у рамках урочної та позаурочної ро-
боти.

Виховна робота трактується ученими 
як складна, багатокомпонентна структура, 
яка охоплює як цільові, змістові, так і про-
цесуальні моменти із включенням різно-
манітних суб’єктів, інструментарію та ін-
ституцій [1; 2; 3]. Позакласна робота трак-
тується дослідниками як різноманітна 
освітня, розвивальна, рекреаційна, творча 
виховна робота, що спрямовується на задо-
волення інтересів і потреб молодших шко-
лярів, організована в позаурочний час пе-
дагогічним колективом школи і покликана 
забезпечувати їхні освітні та розвивальні 
інтереси, сприяти всебічному розвитку 
особистості молодших школярів.

Термін «позаурочна діяльність», який 
вживається для позначення певного спек-
тру життєдіяльності освітньої установи, не 
є абсолютно новим у педагогічній теорії і 
практиці. Для освітнього закладу позауроч-
на діяльність завжди була невід›ємною 
частиною виконуваних ним функцій.

Науковий сенс і зміст цього поняття в 
різні епохи змінювалися в залежності від 
пріоритетів, світоглядних установок орга-
нізаторів системи освіти, які в свою чергу 
формувалися під впливом ідеологічних і 
культурних потреб суспільства. Спочатку в 
теорії і практиці вітчизняної освіти доміну-
вали терміни «позаурочна, позакласна, по-
занавчальна робота», які трактувалися в 
енциклопедичних та довідкових виданнях 
як складова частина навчально-виховного 
процесу в школі, одна з форм організації 
вільного часу учнів.

На основі вище викладеного робимо 
висновок про те, що однією із головних 
складових змісту виховання є системно і 
різноманітно організована позакласна ро-
бота молодших школярів, яка у своєму осо-

бистісному, загальнопедагогічному й соці-
альному вияві завжди пов’язується з освіт-
ньою, дидактичною та розвивальною ді-
яльністю школярів у рамках урочної та 
позаурочної роботи.

Демократичне суспільство потребує 
системи гуманістичного виховання. Це ціл-
ком стосується системи позаурочної вихов-
ної роботи. Найбільшим педагогом-гума-
ністом, прихильником демократичної педа-
гогіки в Україні справедливо вважається 
В. Сухомлинський. Пріоритетним поло-
женням його виховної системи є ідея про 
неповторність кожної дитини, що практич-
но стала головним виховним принципом 
концепції вченого. З огляду на предмет на-
шого дослідження наголошуємо, що педа-
гогічна спадщина В. Сухомлинського стала 
обов’язково складовою усіх програм з пе-
дагогічних дисциплін у фахових навчаль-
них закладах освітнього спрямування [2].

Серед відомих авторських методик ор-
ганізації різнопланової виховної роботи з 
молодшими школярами особливо вигідно 
вирізнялася педагогічна система Шал-
ви Амонашвілі методика Ш. Амонашвілі є 
однією із найпопулярніших у рамках тієї 
освітньої моделі, що тяжіє до демократії, 
гуманізму та дитиноцентризму [5].

Своєрідним, оригінальним, національ-
но орієнтованим новаторством у системі 
підготовки майбутнього педагога до вихов-
ної роботи по праву вважається І. Зязюн. 
Окремо у науковій концепції вченого ви-
значена проблема майстерності виховате-
ля, обґрунтовані її сутність та структура; 
обґрунтована педагогічна творчість як 
основа майстерності; вказано на необхід-
ність систематичного вивчення передового 
педагогічного досвіду; оволодіння форма-
ми виховної роботи; представлено методи-
ку проведення конкурсу педагогічної май-
стерності тощо [3].

Нові виховні технології, концепції, ме-
тоди виховання широко презентуються 
майбутнім педагогам у фахових навчаль-
них закладах в умовах сьогодення. 
Об’єктивний, неупереджений, суспільно 
зумовлений, дитиноорієнтований і науково 
обґрунтований характер виховання вимагає 
пошуку нових технологій та концепцій ви-
ховання та організації позаурочної вихов-
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ної роботи з тим, щоб протистояти викли-
кам часу, спродукувати нові гуманні цілі в 
умовах нестримного розвитку суспільства, 
його тотальної глобалізації, інформатиза-
ції, технізації [4; 5].

Основним освітнім результатом позау-
рочної виховної роботи є досягнення стра-
тегічної мети освіти – становлення й вихо-
вання успішного покоління громадян Укра-
їни, які володіють найважливішими життє-
вими компетенціями, усвідомлюють та 
поділяють ідеали демократії і правової 
держави, сповідують національні та за-
гальнолюдські цінності, уміють використо-
вувати час та наявні ресурси задля розви-
тку власних сил і можливостей.

Основна ідея організації позаурочної 
виховної роботи в освітній системі сучас-
ної початкової школи полягає у постулаті, 
що нові форми виховної роботи створять 
додаткові можливості формування і розви-
тку соціальних компетентностей молод-
ших школярів на основі поєднання індиві-
дуальних і колективних соціальних інтере-
сів, дозволять в повній мірі реалізувати 
оптимальну модель організації позаурочної 
діяльності молодших школярів.

Система виховної роботи в початковій 
школі має на меті реалізувати основні цін-
нісні орієнтири української освіти, до яких 
ми відносимо:

• формування патріотичної позиції 
особистості з раннього віку;

• прищеплення цінностей громадян-
ського, демократичного суспільства;

• сповідування загальнолюдських цін-
ностей дитиною;

• сімейні цінності;
• формування усвідомлення в молодшо-

го школяра єдності людини та приро-
ди, ціннісного ставлення до природи 
як джерела людського життя;

• толерантність і повага до кожної лю-
дини;

• усвідомлення різності кожного і цін-
ності кожного у світі і суспільстві.

Отже, царина виховання визнається на-
ріжним каменем побудови нової цивілізо-
ваної, демократичної, гуманної держави, де 
були б створені оптимальні умови для 
життя кожного громадянина. Побудова гро-
мадянського суспільства залежатиме від 
того, як швидко реалізуються цілі вихован-
ня дітей та молоді задля здійснення склад-
них державотворчих завдань.
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Особливості навчання і виховання дітей з особливими 
освітніми потребами в початковій школі
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університету імені Івана Франка

Докорінні соціально-економічні пере-
творення в Україні, активізація соціальної 
політики у напрямку демократизації та гу-
манізації суспільства, розвиток національ-
ної системи освіти зумовлюють пошуки 
шляхів вдосконалення організації, змісту і 
методик навчання і виховання дітей з осо-
бливими освітніми потребами. Зміна під-
ходів до навчання і виховання дітей з осо-
бливими освітніми потребами спрямову-
ється на формування і розвиток соціальної 
активності особистості, що володіє нави-
чками соціальної адаптивної поведінки у 
соціумі.

Одним із шляхів реалізації цього за-
вдання є освітня інклюзія, яка розглядаєть-
ся, перш за все, як засіб соціальної реабілі-
тації не тільки самої дитини, але й її сім›ї. 
Крім цього, розвиток інклюзивної освіти 
забезпечує рівні права, доступність, мож-

ливість вибору оптимального освітнього 
маршруту для будь-якої дитини незалежно 
від її фізичних чи інших можливостей. Ін-
теграція в суспільство, включаючи інклю-
зивне навчання і підготовка до трудової ді-
яльності людини з особливими освітніми 
потребами та обмеженою працездатністю, 
сьогодні означає процес і результат надан-
ня їй прав і реальних можливостей брати 
участь у всіх видах і формах соціального 
життя нарівні і разом з іншими членами 
суспільства в умовах, що компенсують осо-
бистості відхилення в розвитку і обмежен-
ня можливостей.

Необхідність підтримки та захисту ді-
тей з особливими потребами закріплена у 
Конституції України, законах України «Про 
освіту», «Про охорону дитинства», «Про 
загальну середню освіту», «Про внесення 
змін до деяких законів України про освіту з 

Ключові слова: діти з особливими освітніми потребами, інклюзія, інте-
грація, освітній простір, особливості навчання і виховання, початкова шко-
ла, технології, підтримка.

34 



35 

Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka   # 48  (10/2019)
організації інклюзивного навчання»; нака-
зах Міністерства освіти і науки України 
«Концепція розвитку інклюзивної освіти», 
«Про затвердження Положення про спеці-
альні класи для навчання дітей з особливи-
ми освітніми потребами у загальноосвітніх 
навчальних закладах», «Про затвердження 
плану заходів, щодо забезпечення права на 
освіту дітей з особливими освітніми по-
требами, у тому числі дітей-інвалідів» та 
інших нормативно-правових актах [4, С.4].

Основою демократичного суспільства є 
засади рівності для всіх її громадян, від-
сутність мовної, релігійної, ґендерної дис-
кримінації, упередженого ставлення до лю-
дей з обмеженими можливостями, пред-
ставників національних меншин. З огляду 
на це, всі діти, незалежно від того, в який 
місцевості вони проживають, якою мовою 
спілкуються, в якій школі навчаються (за-
гальноосвітній чи спеціальній), повинні 
мати рівний доступ до освіти [1].

Ця проблема є особливо актуальною як 
для України, так і для світового освітнього 
поля. Оскільки кількість дітей з особливи-
ми освітніми потребами у нас і у всьому 
світі збільшується.

Інклюзивне навчання дітей з особливи-
ми освітніми потребами передбачає спіль-
не навчання дітей з обмеженими можли-
востями здоров›я з їх здоровими однолітка-
ми. Діти з особливими освітніми потреба-
ми можуть відвідувати звичайні садки та 
школи, спілкуватися, рости і розвиватися 
разом з іншими дітьми. Основна ідея ін-
клюзивної освіти полягає в тому, що для 
отримання якісної освіти та психологічної 
адаптації в суспільстві, дітям з особливими 
потребами необхідно активно взаємодіяти 
зі здоровими однолітками. При цьому у ді-
тей, які не мають ніяких обмежень у своє-
му розвитку, або в здоров›ї, формуються 
соціально значущі і позитивні особистісні 
якості.

Одним із необхідних завдань при реалі-
зації інклюзивної освіти є залучення бать-
ків до корекційно-розвиваючу роботу, орга-
нізовану в освітній установі і в родині. 
Тому таке велике значення набуває про-
світницька та консультативна робота з пе-
дагогами та батьками. Повноцінне вихо-
вання і розвиток дітей з особливими освіт-

німи потребами вимагають від батьків 
знань особливостей їх розвитку, впливу 
первинного дефекту на формування пси-
хічних функцій, рухових, соціальних, на-
вчальних та інших умінь, вміння спілкува-
тися і контактувати з однолітками і дорос-
лими, обслуговувати себе за допомогою 
збережених почуттів.

Отже, опираючись на відомі наукові та 
чині законодавчі джерела констатуємо, що:

• «інклюзивне навчання – система освіт-
ніх послуг, гарантованих державою, що 
базується на принципі недискримінації, 
врахуванні багатоманітностей людини, 
ефективному залученні та включенні до 
освітнього процесу всіх його учасників;

• інклюзивне освітнє середовище – су-
купність умов, способів і засобів їх реаліза-
ції для спільного навчання, виховання та 
розвитку здобувачів освіти з урахуванням 
їх потреб та можливостей;

• особа з особливими освітніми потреба-
ми – особа, яка потребує додаткової постій-
ної чи тимчасової підтримки в освітньому 
процесі з метою забезпечення її права на 
освіту [2].

Сьогодні європейські країни пропагу-
ють ідеї інклюзивної освіти, яка базуєть-
ся на восьми принципах, а саме:

• цінність людини не залежить від її зді-
бностей і досягнень;

• кожна людина здатна відчувати і дума-
ти;

• кожна людина має право на спілкування 
і на те, щоб бути почутою;

• усі люди мають потребу один в одному;
• справжня освіта може здійснюватися 

лише в контексті реальних взаємин;
• усі люди мають потребу в підтримці і 

дружбі ровесників;
• для всіх учнів досягнення прогресу ско-

ріше в тому, що вони можуть робити, ніж в 
тому, що не можуть;

• різноманітність підсилює усі сторони 
життя людини [5].

У Концепції Нової української школи 
визначено окреме місце для питань навчан-
ня і виховання дітей з особливими освітні-
ми потребами в початковій школі. Інклю-
зія – це такий процес навчання, при якому 
всі діти, незалежно від їх фізичних, психіч-
них, інтелектуальних, соціальних та інших 
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особливостей включаються у загальноос-
вітній простір навчального закладу освіти і 
навчаються за місцем проживання разом зі 
своїми здоровими однолітками в одних і 
тих же загальноосвітніх установах. Інклю-
зивна освіта є частиною гуманно-демокра-
тичної освітньої політики багатьох держав-
членів міжнародного співтовариства.

Працюючи в інклюзивну класі початко-
вої школи вчитель ставить перед собою і 
вирішує низку завдань. Серед них: створи-
ти єдине освітнє середовище для дітей, що 
мають різні стартові можливості; організу-
вати освітній процес за існуючими освітні-
ми стандартами та програмами для дітей з 
особливими потребами в інклюзивну класі; 
організувати систему ефективного психо-
лого-педагогічного супроводу процесу ін-
клюзивної освіти; надавати консультаційну 
допомогу сім›ям, батькам та родинам, які 
виховують дітей з особливими освітніми 
потребами.

Індивідуальна освітня програма учня 
початкової школи передбачає наявність ін-
дивідуального освітнього маршруту. Інди-
відуальний освітній маршрут це документ, 
який відображає спеціальні умови для мак-
симальної реалізації особливих освітніх 
потреб дитини з особливими потребами в 
процесі навчання і виховання на певному 
етапі освіти, зокрема в початковій школі.

Аналіз навчально-виховної роботи ді-
тей з особливими потребами показує пози-
тивну динаміку розвитку процесів соціалі-
зації, відсутність негативної динаміки в 
показниках академічної успішності учня 
початкової школи, в динаміці формування 
універсальних навчальних дій і метапред-
метних компетенцій у всіх учнів в умовах 
спільного навчання і виховання, що є 
яскравим показником ефективності інклю-
зивної освітнього процесу та успіху індиві-
дуального освітнього маршруту.

В даний час основні завданнями вчите-
ля початкової школи полягають у тому, 

щоб: допомогти учню початкової школи в 
знаходженні себе в навчальній діяльності; 
опанувати учнем початкової школи різно-
манітними знаннями про навколишній світ, 
розкрити індивідуальні здібності, формува-
ти вміння самостійно здобувати знання і 
знайти ефективні шляхи взаємодії з дити-
ною при формах організації занять. А та-
кож невід’ємною складовою навчально-ви-
ховного процесу є забезпечення корекцій-
но-розвивальної роботи як основи інклю-
зивного навчання [3].

Отже, вчити дітей треба незалежно від 
рівня їх розвитку; соціальна адаптація ди-
тини відбувається легше в рамках інклюзії; 
не можна в класах, де є діти з особливими 
потребами використовувати традиційні ме-
тоди і форми роботи; складання індивіду-
альних навчальних маршрутів і проведення 
моніторингів є необхідним елементом 
освітнього процесу в інклюзивній україн-
ській початковій школі.
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Графічні зображення у процесі навчання образотворчій 
діяльності

Кондратенко В.І.*, Стрітьєвич Т.М.** 
*магістранта кафедри образотворчого мистецтва та дизайну  
**Науковий керівник, доцент, к.п.н. Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет імені Володимира Винниченка

В умовах оновлення суспільства зрос-
тає роль творчих засад людської особис-
тості, вимог до її морального обличчя, сві-
домості, поведінки. Велику роль у гармо-
нійному розвитку особистості, духовне ба-
гатство якої визначається розмаїттям її 
інтересів, належить формуванню естетич-
них інтересів, зокрема, розвитку творчої 
уяви у навчально-виховному процесі.

Досліджуючи проблему розвитку твор-
чої уяви, педагоги зазначають, що художня 
графіка, як складова частина, та вид обра-
зотворчого мистецтва може бути впливо-
вим чинником у розвитку учнів різних ві-
кових груп. Адже образна конкретність, 
емоційна виразність та невичерпна фанта-
зія художників графіки є сприятливою і 
зрозумілою дітям дошкільного та молод-
шого дошкільного віку. Учням середніх 
класів етнохудожні цінності передають до-
свід, потрібний для розвитку уяви, фанта-
зії. У юнацькому віці образотворче мисте-
цтво впливає на розвиток художніх уза-
гальнень, виявлення філософської загли-
бленості при осмисленні естетичних явищ. 

Зважаючи на те, що найдоступнішим зо-
браженням для дітей будь-якого віку зали-
шається графічне ображення, то є актуаль-
ним розглянути, розширити та поглибити 
вплив графічних зображень на особистість 
з одного боку та на методику викладання 
образотворчого мистецтва з іншого.

Велику увагу слід приділяти роботі 
учнів при малюванні на площині, бо цю 
роботу легко вивчити, транспортувати 
тому, що цей вид робіт з художньої графіки 
займає багато часу в навчанні образотвор-
чому мистецтву на всіх етапах. Існує багато 
методів та шляхів частинного характеру 
використання художньої графіки в естетич-
ному вихованні учнів. Серед них, слід за-
значити, такі основні, як-от: робота з нату-
ри, по пам’яті, уявленню, бесід з образот-
ворчого мистецтва.

Згідно аналізу програм з образотворчо-
го мистецтва в школі ми бачимо, що малю-
ванню на площині відводиться найбільша 
кількість годин. Це ґрунтується на тому, що 
перший образотворчий досвід у дитини 
здійснюється саме під час малювання на 

Ключові слова: графіка, образотворче мистецтво, естетичні інтереси.



38 

Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka   # 48  (10/2019)
площині. Це може бути стіна, підлога, ас-
фальт, папір. Процеси зображення по по-
данню засобами графіки можуть бути дуже 
різними, в залежності від свого змісту і 
взаємовідносин між спостереженням і уяв-
ленням, які беруть участь у процесі графіч-
ного малювання. Образи уявлень можуть 
бути дуже далекими від предметів дійснос-
ті, наприклад, казкові: в них загадково 
комбінуються ознаки дійсності, порушую-
чи звичайні для нас закони предметного 
світу. Той хто малює, відображує усе на 
основі знань і уявлень про матеріальну 
культуру народу, природу і життя минулих 
епох. Образи прийдешнього, як і казкові, 
виникають з того, що нам відомо, але віль-
но інтерпретується на думку В.С. Кузина 
[2, с.147]. На наш погляд, на відміну від 
казки, де в зображенні відомого припусти-
ма послідовність, образи прийдешнього 
повинні спиратися на почуття реальної 
перспективи буття і, нарешті, образи уяв-
лень сучасності, різноманітності і багат-
ства явищ життя, якими живуть учні.

Велику роль в графічній роботі відігра-
ють знання про дійсність, спостереження 
про неї. Вони зберігаються в пам’яті, як би 
розміщуються на поличках до необхідного 
часу. Художник зберігає у пам’яті зорову 
(візуальну) інформацію тривалий час, інко-
ли роками. Ця особливість пам’яті дає 
можливість «дозрівати» інформації в гли-
бині нашої свідомості та підсвідомості і 
викликатися до життя у вигляді конкретно-
го зображення. Фіксація зовнішніх подій в 
пам’яті людини може здійснюватися як з 
участю, так і без участі.

Зв›язок творчих можливостей з мину-
лим досвідом пізнання навколишнього се-
редовища підкреслював ще 
К.Д. Ушинський, відзначаючи, що наше 
уявлення рішуче не може створювати щось 
цілком нове, чого не було в нашій пам’яті. 
Чим багатше досвід людини, тим більше 
матеріалу має її уявлення. «От чому у дити-
ни уявлення брудніше, ніж у дорослої лю-
дини, це пояснюється бідністю його досві-
ду» [4, с.62].

Тому, бачиться доцільним, завдання пе-
дагога розглядати уяву як базу в розширен-
ні досвіду дитини для утворення достатньо 
тривких основ для його творчої діяльності. 

Фантазія не протиставиться пам’яті, а спи-
рається на неї і використовує її дані для 
нових сполучень [4, с.141].

Діти зображають те, що створює в моз-
ку її фантазія. Уявлення – один із видів 
фантазії, яке стає засобом поглиблення до-
свіду людини, бо вона може уявити собі те, 
«чого вона не бачила, може уявити собі з 
чужого оповідання чи опису те, що в її без-
посередньому особистому досвіді не було. 
Вона не обмежена вузьким колом і вузьки-
ми межами свого особистого досвіду, а 
може виходити геть за ці межі, засвоюючи 
за допомогою уявлення чужий історичний 
чи соціальний досвід». Так, ілюструючи 
літературний твір, казку, вірш, уривок опо-
відання, діти за допомогою свого особисто-
го досвіду зображають на графічному ма-
люнку те, що вони уявляють.

Не слід ігнорувати також, як з один 
шляхів використання художньої графіки в 
естетичному вихованні учнів застосування 
зв’язків з іншими предметами, наприклад, 
мовою, літературою, музикою і природо-
знавством [1]. Написавши твір, на уроці 
малювання діти його ілюструють. Згідно 
досвіду, при тривалому використанні музи-
ки «сили» маленького художника зроста-
ють вдвічі, цьому сприяє також особовий 
індивідуальний підхід до кожного учня. 
Вчителю необхідно, особливо в початкових 
класах, використовувати малювання ху-
дожньої графіки по пам’яті, бо в цьому віці 
дітям цікаві пригоди казкових героїв, фан-
тастичні історії, вони самі люблять багато 
чого вигадувати, тому необхідно не губити 
час і за допомогою малювання по поданню 
розвивати композиційні навички, необхідні 
на всіх етапах навчання і розвивати мис-
лення учня. Отже, метод по зображення 
пам’яті можемо вважати основним для ес-
тетичного виховання школярів, бо він дуже 
ефективно сприяє їх особистому розвитку, 
але це не означає, що інші шляхи, як, на-
приклад, робота з натури, зовсім учителем 
не повинні братись до уваги. Навпаки, 
вміле використання різних методів дає все-
бічний художньо-творчий, естетичний роз-
виток особистості, необхідний, передусім, 
для виховання її духовного смаку, вихован-
ня з неї глядача.

Також важливим методом активізації ес-
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тетичного виховання школярів на заняттях 
художньої графіки, виступає театралізова-
ний момент. Діти знайомляться зі світом 
театру, можуть підготувати невелику виста-
ву, де використають маски, ляльки, афіші, 
зроблені самостійно. Необхідно зробити 
так, щоб всі діти брали участь в постановці 
вистави. Вдалий виступ в ролі актора згодом 
допоможе краще розкритися в образотвор-
чій чи конструктивній діяльності учня. На 
цьому етапі необхідно пробудити фантазію 
дітей, відвести їх від шаблону, стереотипу. 
Утворення атмосфери свята, дива театру 
буде сприяти музичний супровід підібраний 
спеціально до п’єси. В старших класах ці 
п’єси можуть демонструватися перед всією 
школою, маски виготовляються до новоріч-
ного карнавалу тощо.

На основі зробленого аналізу з практи-
ки навчання школярів графіці можна ствер-
джувати, що в педагогічному досвіді, як і 
раніше, стимулюється створення таких ро-
біт, які носять примітивний, вузькопрофе-
сійний, однобічний характер. Це не 
пов’язано з традиціями розвитку україн-
ської художньої графіки. Учні недостатньо 
собі уявляють історичний розвиток при-
кладної та станкової графіки, не знають 
особливості та технологію виготовлення 
речей прикладного характеру. Це стосуєть-
ся і існуючих навчальних програм, які не 
передбачають у достатній мірі ознайомлен-
ня учнів з джерелами української графіки і 

регіональної частково, художніми і вико-
навськими традиціями. В них передбачено 
також вивчення можливостей матеріалу, 
особливостей технологічних процесів 
створення графічних творів, особливо, в 
галузі прикладної графіки. Навчання, в 
основному, зводиться лише до ознайомлен-
ня учнів з найбільш доступними техніками 
графіки і матеріалами, що призводить до 
порушення принципів естетико-виховних 
принципів художньої графіки. Описане 
протиріччя: вагомість графіки у розвитку 
особистості та реалізація на реальному 
рівні потребують узгодження й широкого 
впровадження свідомого мистецтва графі-
ки у навчальному процесі на всіх його рів-
нях та етапах.
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Дослідження особистості у навчальній роботі зі студентами 
спеціальності «психологія»

Вінтюк Ю. В.
Кандидат психологічних наук, доцент кафедри Теоретичної та практичної 
психології Національного університету “Львівська політехніка”

Підготовка кваліфікованих кадрів у сис-
темі вищої освіти вимагає кардинальної 
перебудови, що зумовлено необхідністю 
інтеграції нашої держави у світову освітню 
систему. Враховуючи це майбутні фахівці 
під час навчання повинні опанувати не 
тільки наявні теоретичні знання, у певній 
науковій сфері, але й практичні способи 
їхнього застосування. Відзначене стосуєть-
ся також підготовки майбутніх психологів, 
оскільки лише володіння наявними теоре-
тичними знаннями разом із сучасними 
практичними способами і методами їхньо-
го застосування може забезпечити їм по-
трібний рівень професійної компетентнос-
ті та належну конкурентоспроможність. 
Звідси постає вимога надати їм належну 
підготовку до діяльності в ринкових умо-
вах, при забезпеченні необхідної професій-
ної компетентності у широкому спектрі 
посадових вимог; до таких вимог сьогоден-
ня належить і вміння працювати з проява-
ми особистості. Вказана обставина зумов-
лює актуальність і доцільність даного до-
слідження.

Мета роботи: висвітлити особливості та 
хід застосування дослідницького підходу 
до вивчення особистості у навчальній ро-
боті зі студентами-психологами.

Вивчення даної теми розпочинається з 
викладу теоретичного матеріалу, проте зна-
чно більші можливості для реалізації до-
слідницького підходу у вивчені даної теми 
дає практична частина. Необхідність її 
розробки і впровадження зумовлена тим, 
що навіть після ознайомлення з наявни-
ми знаннями з даної теми студенти зу-
стрічаються з чималими труднощами, 
наприклад, виконанні нескладної контр-
ольної роботи, на тему «Моя особис-
тість». У ній одержані знання необхідно 
застосувати на практиці, використову-
ючи, крім набутих знань, матеріали са-
моспостереження і наявний життєвий 
досвід. Для подолання виявлених трудно-
щів майбутнім психологам запропонова-
но низку завдань, поданих у міру зростан-
ня їхньої складності.

1. Для з’ясування можливостей вивчення 
співвідношення біологічного і соціального в 

Key words: educational process, training of future professional psychologists, 
research approach in educational activity, personality research.

Ключові слова: навчальний процес, підготовка майбутніх фахових психо-
логів, дослідницький підхід у навчальній діяльності, дослідження особис-
тості.
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людині студентам продемонстрвано фільм 
«Дике дитя». Поставлено завдання: скорис-
тавшись методом спостереження за дити-
ною-мауглі, з’ясувати основні відмінності в 
психіці та поведінці від інших дітей того ж 
віку, які зростали у суспільстві. Запропонова-
но скласти перелік виявлених проблем, а та-
кож охарактеризувати підходи до їхнього ви-
рішення, котрі були показані у фільмі.

2. Студентам поставлено завдання: 
спробуйте відповісти на запитання «Хто я 
такий?», по-різному доповнюючи речення 
«Я – це...». Відзначено, що всі відповіді, 
разом узяті, визначають їхню 
«Я-концепцію». Елементи її (Я-структура) 
є психічними моделями, за допомогою 
яких ми організовуємо наше життя.

3. Наступне завдання: Надайте характе-
ристику себе як особистості. Які її основні 
прояви? Які якості передусім вас характе-
ризують? Наскільки вони відповідають на-
явним запитам: вашим і оточуючих? Запро-
поновано скласти власний психологічний 
портрет, результати виконання завдання 
підлягають аналізу і обговоренню.

4. Далі студентів необхідно попросити 
дати розгорнуту й обґрунтовану відповідь 
на питання: «Як сформувалася ваша осо-
бистість»? Уточнити: які чинники обумо-
вили цей процес? Хто найбільше долучив-
ся до її формування? А які люди також ва-
гомо долучилися до цього процесу? Як 
було досягнуто наявний результат? Що ще 
бажано розвинути і як це можна зробити?

5. Після цього запропоновано дати від-
повідь на питання: Чим характеризується 
видатна особистість? Хто для вас є таким 
прикладом? Починаючи з видатних людей, 
які були названі, поступово переводимо 
розмову на розповідь про видатних психо-
логів минулого, а згодом і на наших сучас-
ників.

6. Запропоновано переглянути фільм: 
«Біл Гейтс: історія успіху», і здійснити пси-
хологічний аналіз його викладу; скласти 
психологічний портрет головного персона-
жа. Запропоновано дати відповіді на наступ-
ні питання: Які чинники обумовили його 
успіх? Які чинники виявилися вирішальни-

ми? Що з того, що дізналися, можна вико-
ристати для примноження власного досвіду, 
зокрема, для особистісного розвитку?

7. Дано завдання висловити свої мірку-
вання з приводу: Які особливості форму-
вання видатних особистостей? Чи мали 
вони видатні задатки? Чи перебували в 
унікальних умовах? Які вони мали здібнос-
ті? Що з їхнього досвіду можна використа-
ти для власного розвитку? А в роботі за 
фахом? Далі слід влаштувати обговорення, 
зробити необхідні узагальнення тощо.

8. Присутнім запропоновано скласти 
перспективну програму розвитку власної 
особистості. Надано необхідні роз’яснення, 
з яких елементів вона повинна складатися і 
що в себе включати, як працювати над її 
реалізацією, фіксувати і оцінювати резуль-
тати тощо.

9. Студентам запропоновано виконати 
багатофакторний тест Р. Кеттела для дослі-
дження особистості. Наведено дані про 
його розробку, особливості, хід виконання, 
обчислення результатів і оцінку отриманих 
даних. Одержані результати обговорюють-
ся і аналізуються, після чого підводяться 
підсумки.

Повний виклад матеріалу даного дослі-
дження наведено в [1].

Висновок. Впровадження дослідниць-
кого підходу до вивчення особистості до-
зволяє підняти інтерес до вивчення даної 
теми у студентів, зацікавити їх до самостій-
ного дослідження інших аспектів, методів і 
перспектив її розгляду, що дає змогу зроби-
ти необхідні знання зрозумілішими і до-
ступнішими, а відповідно, сформувати на-
лежну мотивацію до її вивчення та подолати 
ряд труднощів, пов›язаних із освоєнням на-
даного матеріалу; що має позитивний вплив 
на залучення їх до науково-дослідницької 
діяльності, а також на процес формування 
їхньої професійної компетентності.
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Развитие навыков техники чтения на иностранном языке 
как важная педагогическая проблема

Аблеева Лилия Ринатовна*, Герасимова Ксения Юрьевна**
*Студент 5 курса Института дошкольного и начального образования 
Оренбургский государственный педагогический университет 
**Научный руководитель, Доцент кафедры иностранных языков, кандидат 
педагогических наук Оренбургский государственный педагогический 
университет

Двадцать первый век – это время все-
возрастающего обмена информации между 
странами, поэтому знание иностранного 
языка играет большую роль в развитии 
успешной личности. Основой изучения 
иностранного языка является обучение 
чтению, что требует соответствующих уме-
ний и навыков. Их развитие необходимо 
начинать уже на начальном этапе обучения 
иностранному языку.

Необходимо подчеркнуть, что в каче-
стве составного элемента в процесс чтения 
входит техника чтения, под которой пони-
мают комплекс приемов, обеспечивающих 
восприятие и переработку языковой ин-
формации [2].

Результаты обучения чтению на ино-
странном языке в начальной школе 
представлены в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), 
где этот вид речевой деятельности является 
как целью, так и средством обучения.

Так, в ФГОС НОО обозначено, что ре-
зультатом процесса обучения чтению явля-
ется овладение следующими умениями:

• читать вслух небольшие тексты на изу-
ченном языковом материале;

• соблюдать правильное ударение в сло-
вах и фразах, правильную интонацию;

• читать «про себя» и понимать неболь-
шие тексты (содержащих только изученный 
языковой материал), а также несложные 
тексты с новыми словами; находить ключе-
вую информацию в тексте (имя главного 
героя, место действия) [3].

Техника чтения состоит из нескольких 
элементов, формирование которых опреде-
ляет успешность обучения чтению. В це-
лом, ими являются:

Ключевые слова: лексические навыки, грамматические навыки, 
фонетические навыки, техника чтения, обучение чтению, младший 
школьник, начальная школа.

Keywords: lexical skills, phonetic skills, grammatical skills, teaching reading, 
reading technique, primary school.
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• быстрота и точность соотнесения 

графем и фонем, правильное исполь-
зование правил чтения;

• умение делить предложения на 
синтагмы;

• способность к прогнозированию 
языкового материала;

• постановка правильной интонации и 
произнесения читаемого [2].

В соответствии с определением техни-
ки чтения, представленном в новом слова-
ре методических терминов и понятий, не-
обходимо отметить, что элементами техни-
ки чтения также являются перцептивная 
переработка письменного текста, переко-
дирование зрительных сигналов в 
смысловые единицы, то есть восприятие 
графических знаков и соотнесение их с 
определенным значением [1, c. 347].

Иностранные методисты отмечают, что 
понимание читаемого – это обязательное и 
неотъемлемое условие обучения чтению. 
Способность читать слова имеет неболь-
шую ценность, если учащийся не способен 
понять смысл текста. Понимание 
объединяет в себе несколько составляю-
щих: техника чтения, беглость в произне-
сении слов и перенос их значения через 
призму собственного мировосприятия и 
личностного опыта [8, c. 9].

В зависимости от характера 
выполняемых речевых операций навыки 
техники чтения можно разделить на фоне-
тические, лексические и грамматические. 
Фонетические навыки способствуют узна-
ванию единиц языка в результате их во-
сприятия с помощью внешней или вну-
тренней речи. Лексические навыки обеспе-
чивают соотнесение лексического образа 
слова и словосочетания с их значением, а 
грамматические – грамматической формы 
слова и словосочетания с их значением [4, 
c. 257].

Мы проанализировали учебники и ра-
бочие тетради УМК Д. Дули, М.Д. По-
спеловой, В. Эванс «Spotlight» и выявили, 
что в каждом разделе учебника присут-
ствует система упражнений, включающая 
упражнения, целью которых является 
формирование фонетических, лексичес-
ких и грамматических навыков техники 
чтения.

Приведем пример упражнений на фор-
мирование фонетических навыков техники 
чтения:

1) Copy the table and complete it [6, с. 
13].

three, yellow, pen, see, we, teddy, tree, 
pencil, desk, she
/i:/ /е/

Read and put the words Geography, good, 
garden, sausage in the right column [5, с. 45].
[dʒ] [g]

К таким упражнениям можно также отнес-
ти различного рода упражнения на отра-
ботку интонации и ударения (скороговор-
ки, рифмовки); упражнения на определе-
ние слова по его транскрипции и другие.

Также в данном УМК присутствуют и 
упражнения на формирование лексических 
навыков техники чтения.

Например,
1) What is pudding? Read and choose.
b. Dinner
c. dessert
Many British families follow their main 

evening meal with a dessert, or pudding as 
some people call it. Most pudding only need 
simple ingredients such as flour, fruit, milk, 
bread, eggs, sugar and butter. One question 
you almost always hear at dinner time is 
«What’s for pudding, Mum? » [5, с. 53].

2) Read, choose and complete.
Shy, pretty, loud…etc.
1. John is very... He always makes so much 

noise.
2. James never talks to the girls in his 

class. He is very…
3. Mary looks very …. in that dress [5, с. 

54].
К данным упражнениям относятся 

упражнения на подбор синонимов/антони-
мов к словам; упражнения на группировку 
слов по указанному признаку и другие.

Кроме того, данный учебно-методичес-
кий комплекс предлагает различные виды 
упражнений на формирование граммати-
ческих навыков техники чтения.

Например,
1)Read and underline.
What/Why does Mr. Jones do? How/What 

is sushi? Where/When is Rome? [7, с. 16].
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2) Read and fill in may or may not.
A: ………. I open the window, please?
B: Of course, you …. [7, с. 25].
К предложенным заданиям следует 

отнести, в том числе, упражнения на транс-
формацию повествовательного предложе-
ния в вопросительное; упражнения на по-
становку вопросов к тексту и другие.

В заключении следует отметить, что 
формирование навыков техники чтения 
представляет значимую педагогическую 
проблему.

Обучение чтению – сложный процесс, 
требующий особого подхода, так как данный 
вид речевой деятельности представляет со-
бой целый комплекс умений и навыков. 
Успешность овладения техникой чтения на 
иностранном языке зависит от фонетичес-
ких, лексических и грамматических навыков, 
обеспечивающих быстрое и качественное 
распознавание и понимание иностранных 
слов. Процесс чтения требует одновременно 
зрительной и умственной работы, поэтому 
результативность, в том числе, зависит от 
имеющихся знаний учащегося по теме мате-
риала. Важно отметить, что чтение является 
важной частью коммуникативно-познава-
тельной деятельности обучающихся и обес-
печивает письменную форму общения.
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Колокації як засіб формування лексичної компетентності 
студентів-філологів

Рябуха Т. В., Гостіщева Н. О.
Мелітопольський державний педагогічний університет 
імені Богдана Хмельницького, Україна

Доведено, що неможливо говорити, чи-
тати і писати іноземною мовою, не знаючи 
необхідної кількості слів [9, 79]. На думку 
британського вчителя-методиста Дж. Хар-
мера, граматична структура – це скелет 
мови, а словник її плоть. Уміння маніпулю-
вати граматичною структурою не має зна-
чення, якщо не використовуються слова 
[4, 153].

Загальноєвропейські рекомендації з 
мовної освіти (Common European Frame-
work of Reference for Languages – CEFR) 
зазначають, що лексична компетенція є 
невід›ємною частиною лінгвістичної ком-
петенції та передбачає знання лексичних 
одиниць і вміння їх використати в залеж-
ності від мовленнєвого завдання. До лек-
сичних одиниць, згідно з документом, від-
носяться не тільки окремі слова, а й стійкі 
вирази, ідіоми, фразові дієслова, колокації 
тощо [1].

На CEFR орієнтуються такі загально-
визнані міжнародні іспити як FCE, CAE, 
CPE та ін. В розділі Use of English оціню-
ється словниковий запас екзаменованих 

(vocabulary), зокрема їх «колокаційна ком-
петентність» (collocational competence).

Термін «колокаційна компетентність» 
(collocational competence) був введений Дж. 
Хіллом в 1999 році і з того часу використо-
вується в зарубіжній методиці викладання 
іноземних мов. Це – здатність правильно 
утворювати лексичні єдності (chunks of 
language) відповідно до правил лексичної 
сполучуваності, що сприяє породженню 
швидкого, правильного та стилістично до-
речного мовлення. Як стверджує Дж. Хілл, 
70% того, що ми говоримо, чуємо, читаємо 
або пишемо, складається з колокацій [5].

У цій статті ми ставимо перед собою 
мету показати, що навчання англійської 
лексики має бути спрямовано на засвоєння 
колокацій, а не тільки на вивчення студен-
тами денотації і конотації окремих слів.

Вважаємо за необхідне виділити ряд 
важливих моментів, на які викладачі ан-
глійської мови мають звертати особливу 
увагу:

• чому необхідно розвивати колокацій-
ну компетенцію студентів;

Ключові слова: колокації, колокативна компетентність, лексична компе-
тентність, лексичні вправи.
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• як використовувати на практиці тео-

ретичні знання про колокації для роз-
витку лексичної компетенції у сту-
дентів;

• які вправи необхідно робити для кра-
щого засвоєння колокацій.

Спочатку спробуємо виділити деякі 
причини, які лежать в основі високого від-
сотка колокаційних помилок. Виявляється, 
що студенти, які вивчають англійську як 
іноземну, не акцентують на них уваги, про-
сто не помічають їх [1]. Крім того, трудно-
щі виникають, по-перше, через існування 
величезної кількості колокацій, а по-друге, 
через те, що часто неможливо пояснити, 
чому саме ці слова мають поєднуватися 
одне з одним. З цього випливає, що необ-
хідно багато вчити напам›ять, а вивчити 
все неможливо. Саме з цієї причини деякі 
лінгвісти вважають, що колокації вчити не-
можливо і не потрібно [8].

Таке зневажливе ставлення до цього 
важливого пласту лексики призводить до 
використання студентами стратегії лексич-
ного спрощення (lexical simplification): си-
нонімії, перифраза, інтерференції, буква-
лізму, граматикалізаціі тощо.

Причину застосування такої стратегії 
також пов›язують з дихотомією граматики і 
лексики. Граматика не тільки дає можли-
вість правильно використовувати різні ка-
тегорії слів, але і є своєрідним інструмен-
том для конструювання відсутніх елемен-
тів нашого лексикону. Вдаючись до лексич-
ного спрощення, студенти використовують 
багатослівні фрази з примітивною лекси-
кою, тоді як колокації дозволяють просто і 
точно передати потрібну думку. Напри-
клад, англійське словосполучення «twist of 
fate» (іронія долі) передається таким чи-
ном: «an important turning moment in a 
person’s life when everything changes».

Використання колокацій замість кальок 
є ознакою вільного володіння мовою та по-
збавляє неносіїв мови так званого «лексич-
ного акценту». Наприклад, вже на рівні 
Elementary студенти знають, що дієслово 
«to make» вживається зі словами «a 
mistake», «the bed», «(the) dinner», «an 
effort», «friends», а дієслово «to do» надає 
перевагу словам «the shopping», «the 
dishes», «our best», «someone a favor». Мова 

складається з тисяч подібних кліше, і саме 
їх вживання дозволяє зробити мовлення 
швидким та природним.

Існують різні техніки формування лек-
сичної компетентності студентів [6]:

• Читати якомога більше, переходячи 
від адаптованих до автентичних тек-
стів художньої літератури, газет і 
журналів.

• Читаючи, виділяти кольоровими мар-
керами нові колокації для зорового 
запам›ятовування.

• Складати діаграми, схеми, які 
зв›язують ключове слово з можливи-
ми супутниками.

• Виписувати приклади в спеціальний 
зошит.

• Організувати колокації за темами: по-
дорож, спорт, природа, хобі та ін.

• Як варіант, організувати свій зошит-
словничок за колокаційними зразка-
ми: Verb + Noun, Noun + Verb, Adverb 
+ Adjective, Verb + Adverb, Adjective + 
Noun, Idioms, Phrasal Verbs, Functional 
Expressions.

• Окремо можна завести сторінки з так 
званими «hot verbs» (get, take, come, 
make, do).

Безумовно, будь-який викладач вико-
ристовує в своїй роботі передовий досвід 
відомих лінгвістів, методистів, колег. Нами 
також накопичен певний досвід роботи з 
колокаціями, тому нижче ми наводимо дея-
кі прийоми, які нам здаються найбільш 
ефективними [3].

1. Пошук та запис колокацій для по-
дальшого їх вивчання на базі 
зв›язного тексту. При цьому студенти 
вчаться записувати колокації як у ви-
хідній формі, так і в реченнях (як 
ілюструцію їх використання). Напри-
клад: «a bull in a china shop» → He 
was so awkward that people called him 
a bull in a china shop.

2. Переклад англійських словосполу-
чень українською мовою. Наприклад: 
«jacket potato» → «картопля в мунди-
рі», «to pay a visit» → «наносити ві-
зит», «a long haul» → «довгий життє-
вий шлях» та ін.

3. Добірка прикладів неправильно по-
єднаних слів для подальшого корек-
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тування на занятті. Наприклад: «take 
a photo», а не «make/do a photo», 
«high temperature», а не «tall/big 
temperature».

4. Регулярне виконання таких вправ як:
• Filling the blanks in the sentences with 

the most suitable verb that best 
collocates with the noun: The boy _____ 
the pledge not to lie to anybody shortly 
after that incident.

• Multiple-choice exercises: The teacher 
______ a good mark to the student. a) 
put b) gave c) presented d) awarded

• Crossing the odd word in the collocation: 
gossip → blow about/keep/set about/
sell/retail

• Matching the words in column A that 
collocate with the ones in column B:
A B 
1. soothe
2. dodge out of
3. highly
4. treacherous
5. insuperable

a) hypocrisy
b) tension
c) obstacle
d) unlikely
e) responsibility

Вважаємо, що універсальним способом 
навчання колокацій є читання [2]. Прекрас-
ним прикладом є книга A Good Turn of 
Phrase [7], яка підходить як для аудиторної, 
так і для самостійної роботи над лексикою. 
Книга складається з 16 уроків, в кожному з 
яких відпрацьовуються фразові дієслова і 
прийменникові сполучення слів. Великою 
перевагою книги є те, що колокації вво-
дяться в зв›язному тексті і відпрацьовують-
ся в 16 вправах, які дозволяють закріпити 
матеріал до автоматизму.

Спираючись на вище викладене, пропо-
нуємо наступні загальні рекомендації щодо 
роботи з колокаціями. Студентам слід:

• виділяти колокації в англійському 
тексті поряд з новими словами і ви-
писувати їх до словника;

• користуватися спеціальними словни-
ками колокацій замість словників, 
призначених для загальних цілей, на-
приклад: Online Oxford Collocation 
Dictionary of English;

• усвідомлювати, що дослівні відповід-
ності лексичних поєднань в україн-
ській і англійській мовах зустріча-
ються вкрай рідко;

• розуміти, що «творчість» в створенні 
словосполучень може привести до 
утворення безглуздих або неприйня-
тих в англійській мові фраз;

• складати свої власні списки всіх сло-
восполучень, які зустрічаються в на-
вчальному матеріалі;

• намагатися розширити колокаційний 
словниковий запас, чому сприяє, 
перш за все, читання та аудіювання.

Найголовніше, що повинні усвідомлю-
вати наші студенти: збільшувати словнико-
вий запас – це не тільки вчити нові слова, а 
вчити знайомі слова в нових комбінаціях.
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Особливості підготовки майбутніх фахівців закладів 
дошкільної освіти щодо роботи з дітьми раннього віку

Непомняща І. М.
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної 
освіти ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет 
імені К.Д. Ушинського» м. Одеса, Україна

Основою професійної педагогічної ді-
яльності майбутніх фахівців ЗДО, які пра-
цюватимуть з дітьми раннього віку, є взає-
модія з маленькими дітьми в спеціально 
організованих умовах. Сучасний педагог як 
професіонал повинен: володіти культурою 
спілкування і культурою мовлення; добре 
знати вікові особливості розвитку малень-
ких дітей, мати уявлення про психологічні 
закономірності розвитку дитини на різних 
вікових етапах; мати відповідні навички 
догляду за дітьми раннього віку; знати су-
часні освітні програми для дітей цього 
віку; уміти грати; володіти навичками в 
різних видах художньо-естетичній діяль-
ності. Основне значення в педагогічному 
процесі надається грі, яка стає основною 
формою організації дитячого життя. Умін-
ня і навички у рамках цієї моделі розгляда-
ються як засоби розвитку дитини. Взаємо-

відносини з дітьми дорослий будує на 
основі рівноправ’я і співпраці. Дорослий 
не підганяє малюка під стандарт, а сам при-
стосовується до індивідуальних особли-
востей кожної дитини, виходить з її інтер-
есів, враховує її характер, переваги.

Особиста адресованість звернень до-
рослого до дитини має особливе значення, 
оскільки малюк здатний сприймати звер-
нення дорослих тільки тоді, коли вони 
адресовані до нього безпосередньо. Пер-
шою серед інших соціальних потреб у ди-
тини виникає потреба в особистісному 
спілкуванні з дорослими. І з перших днів 
життя таке спілкування грає вирішальну 
роль в нервово-психічному і фізичному 
розвитку дитини.

Особливістю роботи з дітьми раннього 
віку є і те, що дорослий повинен спиратися 
на практичні дії дитини в конкретній ситу-

Ключевые слова: будущие специалисты УДО, дети раннего возраста, 
личностно-ориентированное взаимодействие, особенности работы с детьми 
раннего возраста.

Ключові слова: майбутні фахівці ЗДО, діти раннього віку, особистісно-
орієнтованa взаємодія, особливості роботи з дітьми раннього віку.

Key words: future specialists of preschool education institutions, young chil-
dren, personal-oriented interaction, features of working with young children.
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ації. Мислення і мова дитини завжди бува-
ють пов’язані з її безпосереднім досвідом. 
Її узагальнення і судження залежать від 
міри оволодіння предметними діями, тому 
чисто вербальні методи виховання і на-
вчання – інструкції, пояснення, заклики до 
слухняності можуть бути незрозумілі дити-
ні. Ця особливість дітей раннього віку 
пред’являє особливі вимоги до діяльності 
вихователя: мовне спілкування з дитиною 
має бути в контексті його реального життя, 
головне місце в якому займають дії з пред-
метами. [2, с.39].

Безпосередність та емоційність сприй-
няття навколишнього світу – є наступною 
особливістю маленьких дітей. Вони здатні 
зосереджувати свою увагу тільки на тому, 
що їм цікаве, що їх захоплює. Тому всі дії 
дорослих мають бути виразними, «емоцій-
ними». Якщо дорослий сам захоплений за-
няттям, то інтерес до цієї діяльності легко 
передається малюкові. Мова вихователя 
повинна мати яскраво-емоційне забарвлен-
ня, супроводжуватися відповідними жеста-
ми, рухами, мімікою.

Емоційне залучення дітей до діяль-
ності, створюють «загальне смислове 
поле» взаємодії, стимулюють активність 
кожної дитини. Усе це називається осо-
бистісно-орієнтованою взаємодією до-
рослого з дитиною. Існує безліч способів 
особистісно-орієнтованої взаємодії до-
рослого з дітьми раннього віку, одним, з 
яких є встановлення довірливих стосун-
ків із дітьми та їх емоційна підтримка. 
Потреба в доброзичливості складає осно-
ву людських взаємовідносин. Вона спо-
нукає малюків до емоційних контактів із 
дорослими. Установлення довірливих 
стосунків є спеціальним завданням май-
бутніх фахівців, що працюють із дітьми 
раннього віку. Жодне почуття не має бути 
знехтуване і знецінене. На всі почуття 
дитини дорослий повинен відреагувати і 
допомогти їй впоратися з ним. Підтримка 
потрібна малюкові і тоді, коли вона диву-
ється або радіє чому-небудь.

Вихователь не нав’язує дітям той або 
інший вид діяльності, а пропонує, намага-
ється зацікавити цією діяльністю кожного. 
Дорослий хвалить за старання і наполегли-
вість дітей, коли вони з гордістю демонстру-
ють результат своєї роботи або правильно 
поступають. Підтримка дорослого повинна 
виражатися тільки в тому, що він співпере-
живає дитині, хвалить, пестить. А також і в 
тому випадку, коли потрібна корекція його 
дій і вчинків. Зауваження дорослих мають 
бути делікатними, стосуватися тільки дій, а 
не особистості дитини [1, с.123].

Одже, робота з дітьми раннього віку ви-
магає від майбутнього фахівця особливих 
особистісних якостей, професійних умінь і 
глибоких теоретичних знань, і обов›язково 
особистісно-орієнтованої взаємодії. Май-
бутні фахівці ЗДО повинні знати, що ефек-
тивна реалізація змісту, завдань і методів 
роботи з дітьми раннього віку, викладених 
у різних програмах виховання і навчання 
дітей раннього віку, може відбуватися за 
умов, якщо враховувати особливості розви-
тку дітей.

Ми дійшли висновків, що важливим за-
вданням освітньої підготовки є пошук шля-
хів розвитку і вдосконалення системи під-
готовки майбутніх фахівців ЗДО і форму-
вання соціально адаптованої особистості, 
компетентної, готової до продуктивної і 
творчої педагогічної діяльності з дітьми 
раннього віку. Знання специфіки взаємодії 
«вихователь-дитина» на основі врахування 
усіх особливостей, які є загальними для 
всього раннього віку, що базуються на ді-
яльнісному підході у вихованні, забезпечує 
спадкоємність роботи вихователів від гру-
пи до групи, єдність вибору напрямів робо-
ти, підвищує усвідомленість використання 
конкретних прийомів.
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Роль трудового навчання у творчому розвитку особистості

Гаврилюк А.Л.,
Здобувач ступеня вищої освіти «магістр» Вінницького державного педагогічного 
університету імені Михайла Коцюбинського

Постановка проблеми. Проблема 
творчості стала в наші дні самою актуаль-
ною, тому що саме творчі люди створюють 
нове, неповторне у всіх сферах людської 
діяльності. Розвиток креативної особистос-
ті в процесі шкільного життя та подальшо-
го життєвого шляху є важливим завданням 
сьогодення.

У самому процесі творчості науковці 
виокремлюють два аспекти -особистісний і 
процесуальний. Особистісним аспектом 
передбачається наявність у суб’єкта задат-
ків, здібностей та нахилів, володіння ним 
відповідною інформацією та практичними 
вміннями. Процесуальний аспект творчості 
зв’язаний з мисленням, інтуїцією, уявою, 
розумовою активністю.

Із зрозумілих причин, для педагогіки 
інтересом є лише творчість людини, зокре-
ма дитини. Характерним є те, що ті компо-
ненти, які мають місце у визначенні понят-
тя творчості у психології, присутні і в 
змісті цього ж поняття в педагогіці. Так, 
наприклад, Опалюк О. зазначає, що твор-
чість є процес створення людиною 
об’єктивно або суб’єктивно якісно нового 

за допомогою специфічних інтелектуаль-
них процедур, які не можна уявити як такі, 
що точно описуються і строго регламенту-
ються, системи операцій або дій[5].

Виклад основного матеріалу. Науков-
ці виокремлюють три підходи до проблеми 
творчого розвитку особистості:

1. Інтелектуальна обдарованість висту-
пає в якості необхідної, але недостатньої 
умови творчої активності особистості. Го-
ловну роль у детермінації творчого пово-
дження грають мотивації, цінності, особис-
тісні риси. До числа основних рис творчої 
особистості ці дослідники відносять когні-
тивну обдарованість, чутливість до про-
блем, незалежність у невизначених і склад-
них ситуаціях[4].

2. Творча здібність (креативність) є са-
мостійним чинником, незалежним від інте-
лекту [2]. У більш м’якому варіанті ця тео-
рія говорить, що між рівнем інтелекту й 
рівнем креативності є незначна кореляція. 
Найбільш розвиненою концепцією є «тео-
рія інтелектуального порогу» Е.Торенса: 
якщо IQ нижче 115-120, інтелект і креатив-
ність утворять єдиний фактор, при IQ вище 
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120 творча здатність стає незалежною ве-
личиною, тобто, немає креативів з низьким 
інтелектом, але є інтелектуали з низькою 
креативністю.

3. Високий рівень розвитку інтелекту 
припускає високий рівень творчих здібнос-
тей і навпаки. Творчого процесу як специ-
фічної форми психічної активності немає. 
Цю точку зору розділяли й розділяють 
практично всі фахівці в області інтелекту.

Дослідження учених зводяться до одно-
стайних висновків щодо деякого співвідно-
шення рівня інтелекту та творчості. З одно-
го боку, чим більше знань одержала люди-
на в минулому, тим різноманітніші його 
підходи до розв’язання нових задач. Дій-
сно, для розв’язання важкої задачі людина 
повинна мати необхідні спеціальні знання. 
Чим більше нам відомо різних значень до-
сліджуваного об’єкту, тим з більшою гнуч-
кістю ми будемо використовувати цей 
об’єкт у спробах розв’язати задачу [1].

Цікаве враження складається на основі 
даних, які одержали науковці під час тесту-
вання школярів. Згідно цих даних, напри-
клад, особистість «ідеального учня» проти-
лежна за своїми характеристиками творчій 
особистості. У центрі структури психічних 
властивостей, що визначають здатність до 
навчання в школі і ЗВО, не інтелект, а осо-
бистісні риси: ретельність, дисциплінова-
ність, самоконтроль, відсутність критичнос-
ті, довіра до авторитетів. Все це можна спо-
стерігати і в поведінці дорослих людей. У 
мистецтві, науці, як і у будь-якій іншій спра-
ві, є люди, вивчені, виховані оточенням, що 
стали фахівцями. Вони добре виконують 
свою роботу «від» і «до», можуть виконувати 
її роками, керуючись певними службовими, 
функціональними обов’язками, межами, по-
стулатами, стандартами. Нічого нового, сво-
го власного, вони й не можуть зробити [3].  

З метою виявлення оригінальності та 
нестандартних ідей молодшим школярам 
нами було запропоновано виконати творчу 
роботу на тему «Весняний настрій». За-
вдання передбачало передачу весняного 
настрою через форму та колір. Після завер-
шення малюнку, потрібно було описати 
його, використовуючи словесні художні 
образи. 20 % молодших школярів творчо, з 
фантазією поставились до завдання і зо-

бразили свій настрій відходячи від загаль-
них норм: зображення квітучого кактусу, 
портрету дівчини-весни, веселки на небо-
краї, цікаві образи лісових тварин.

На жаль, у 65% робіт переважає схиль-
ність дітей до стереотипного мислення, зде-
більшого зображували пейзаж з лінією гори-
зонту, сонце та дерева. У їхніх роботах були 
використані знання здобуті на уроках: прави-
ло повітряної перспективи (чим далі тим 
менші пагорби), кольорові розтяжки, лінія 
горизонту та дерева. Такі малюнки являють-
ся стереотипними і не передають творчої ін-
дивідуальності дитини, тому ми віднесли їх 
до стереотипного способу мислення.

У написанні твору до малюнку, 22 % 
дітей проявили креативність, оскільки 
зміст творів мав цікавий сюжет, логічну по-
будову, великий словниковий запас, значну 
кількість прикметників і відповідав ма-
люнку. Піднімалися важливі питання, на-
приклад один з учнів зобразив свій настрій 
у проблемі порівняння села та міста.

52 % робіт були середнього рівня. Такі 
дитячі роботи характеризуються вдалими 
засобами художнього слова, але потребу-
ють більшої кількості словникового запасу, 
кращого вміння описувати зображене. 26% 
робіт відповідають низькому рівню, так як 
спостерігається стереотипність мислення 
та не вміння користуватись засобами ху-
дожньої виразності.

Проаналізувавши результати роботи, 
можемо підсумувати – значний відсоток 
робіт низького рівня, що свідчить про не-
достатню увагу щодо творчої діяльності 
молодших школярів.

З метою з’ясування обізнаності вчите-
лів з шляхами творчого розвитку молод-
ших школярів в процесі трудового навчан-
ня, нами було проведено анкетування вчи-
телів молодшої школи. Вчителі описали, 
що вони розуміють під поняттям творчий 
розвиток. У відповідях зазначалося про 
розуміння важливості розвитку умінь та 
навичок, здібностей, уяви та фантазії дити-
ни. У наступному пункті, усі вчителі пого-
дились, що важливо сприяти творчому роз-
витку дитини і пояснили, що таким чином 
ми розвиваємо творче мислення, креатив-
ність, збільшуємо кругозір та всебічно роз-
виваємо молодших школярів.
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Висновки. Отже, особливо важливо ви-

користовувати креативний підхід саме у 
викладанні тих галузей знань, які мають 
творчу спрямованість. Творчий розвиток – 
система, що складається з підсистем і є 
частиною більшої системи – культури. Та-
ким чином педагогіка творчого розвитку 
потребує розробки специфічної методоло-
гічної системи, побудованої на сучасних 
ідеях діалектики взаємодії креативності і 
чинників середовища у формуванні моти-
ваційно-вартісних основ навчальної діяль-
ності і їх вплив на рівень творчих досяг-
нень.
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Інноваційні методи подолання технічних труднощів 
учнями шкіл мистецтв під час практичних занять 
з предмету “спеціальний музичний інструмент”

Апарін Д.О.
Викладач по класу баяна, концертмейстер, КУ «Пологівська районна дитяча 
школа мистецтв»

Трансформація освітнього процесу, ви-
кликана соціальними особливостями епо-
хи, а також вимоги сучасного суспільства 
до підвищення професіоналізму педагогіч-
них кадрів вимагають діючих технологій 
навчання майбутніх фахівців. Все це стосу-
ється й музичної педагогіки, зокрема про-
цесу розвитку виконавської майстерності 
баяністів, невід’ємною частиною якої є 
технічна підготовка учнів шкіл мистецької 
спрямованості. Поставлена проблема в те-
орії та методиці музичного навчання пови-
нна вирішуватися шляхом збагачення на-
вчального процесу інноваційними метода-
ми і прийомами формування виконавської 
техніки майбутніх музикантів. В свою чер-
гу, всі методичні розробки та рекомендації 
викладачів шкіл мистецтв щодо вдоскона-
лення означеного феномену повинні ґрун-
туватися на останніх результатах наукових 
досліджень у сфері психології, педагогіки 
та мистецтвознавства.

Деякі аспекти вирішення проблеми роз-
витку виконавської майстерності баяністів 
простежуються в емпіричних і теоретич-
них працях таких педагогів-музикантів, як 

Ю. Акімов, В. Горохов, М. Давидов, С. Ко-
лобков, М. Різоль, Г. Шахов та інших [1; 3; 
4; 7; 8]. Останнім часом дидактична скарб-
ничка поповнюється численною кількістю 
наукових праць у сфері психології музич-
но-виконавської діяльності (Ю. Бай, 
В. Бурназова, Л. Котова, Г. Ониськів, 
Ю. Цагареллі, О. Шульпяков, Д. Юник та 
ін.). Натомість, результати досягнень ви-
щезазначених науковців не вичерпують у 
повному обсязі всіх аспектів вирішення 
досліджуваної проблеми.

Однією з головних складових виконав-
ської майстерності баяніста є технічна 
оснащеність. Вона включає в себе швид-
кість рухів пальців, координацію рухів лі-
вої та правої руки, вміння підбирати і пра-
вильно застосувати раціональну аплікату-
ру, а також використовувати різноманітні 
прийоми звуковидобування тощо. Все це 
досягається шляхом ретельної систематич-
ної роботи над різними видами інструктив-
ного матеріалу [5; 7; 8].

Основними технічними формулами 
розвитку виконавської майстерності бая-
ніста є робота над гамами, арпеджіо та 

Ключові слова: техніка, методи, навички, рухи, координація.
Keywords: technique, methods, skills, movements, coordination.
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акордами. Гра гам не лише розширює за-
гальномузичні знання учнів, а й сприяє 
розвитку почуття ладотональності. Працю-
ючи над гамами, арпеджіо та акордами, 
слід прагнути до легкого їх виконання в 
будь-яких темпах, різними метроритмічни-
ми малюнками і штрихами в межах повно-
го діапазону інструмента. Цикл вправ ро-
боти над інструктивним матеріалом умов-
но поділяється на три етапи, а саме:

– початковий;
– основний;
– заключний.
На початковому етапі формування ви-

конавської техніки баяніста увага педагога 
повинна спрямовуватися на зміну позицій 
рук учня і розвиток “слабких” пальців (4-го 
та 5-го). Всі вправи повинні відпрацьовува-
тися штрихом legato. На даному етапі робо-
ти над інструктивним матеріалом варто за-
стосовувати також прийом гри, що вбача-
ється у “підміні” пальців. Використання 
даного прийому дає досить гарний резуль-
тат у процесі інструментальної підготовки 
учнів шкіл мистецтв, особливо під час ви-
конання вправ з відтворення зменшених 
прямих і ламаних тризвуків, септакордів та 
нонакордів зі всіх рядів правої, а також лі-
вої клавіатури (у разі проведення занять на 
готово-виборному інструменті).

Щоденна гра гам – це необхідна умова 
для успішного подолання технічних труд-
нощів, що виникають під час роботи над 
музичним матеріалом. Виконання гам здій-
снюється не лише з метою засвоєння зруч-
ної аплікатури, а й для розвитку швидкості 
рухів пальців та оволодіння ритмічною, 
динамічною і штриховою палітрами. Саме 
тому, основний етап роботи над інструк-
тивним матеріалом передбачає вдоскона-
лення сформованих навичок шляхом 
ускладнення процесу виконання гам поєд-
нанням та чергуванням різних видів штри-
хів з використанням різноманітних дина-
мічних відтінків. Цей принцип роботи ви-
користовується також під час гри арпеджіо 
та акордів з кожного ряду правої та лівої 
клавіатури.

Заключний етап роботи над інструктив-
ним матеріалом передбачає закріплення 
раніше сформованих навичок, досягнення 
швидкості, точності, впевненості, автома-

тизованості і раціональності виконання. 
При цьому, значно збільшується діапазон 
виконуваних вправ, розширюються техніч-
ні можливості учня. Завдяки компактності 
розташування клавіш на інструменті вико-
навець має чудові можливості для засвоєн-
ня віртуозного репертуару, включаючи від-
творення музичного (інструктивного) мате-
ріалу подвійними нотами (терції, сексти, 
октави).

Під час роботи над подоланням техніч-
них труднощів часто застосовується метод 
“виокремлення”, тобто вивчення окремо 
взятих складних епізодів або тактів музич-
ного твору. У таких випадках, зазвичай, 
повторюються незручні переходи, вио-
кремлюється той матеріал, який піддається 
“забовтуванню”, і у повільному темпі до-
сягається рівність виконання як у ритміч-
ному, так і в звуковому відношенні [6, 
с. 153-155]. До варіантів роботи над склад-
ними епізодами в творах або етюдах слід 
віднести зміни: сили звуку, туше, регістра, 
тональності, метроритмічного малюнку, 
штрихів. Також гарний результат дає 
об’єднання мелодійної лінії в акордові по-
будови та арпеджування акордів.

Підбір вірної аплікатури під час розучу-
вання музичного твору віртуозного харак-
теру є запорукою досягнення успіху в його 
виконанні. Вибір аплікатури, необхідної 
для реалізації технічного задуму – це, перш 
за все, усвідомлений цілеспрямований про-
цес. Зручна аплікатура скорочує термін ро-
боти над музичним твором, додає впевне-
ності у виконанні.

Отже, вищевикладена інформація сто-
совно специфіки роботи учнів шкіл мис-
тецтв над інструктивним матеріалом набу-
ває вагомого значення для теорії та методи-
ки музичного навчання, натомість не ви-
черпує всіх аспектів вирішення поставленої 
проблеми. Завдяки цьому розкриваються 
перспективи пошуків вирішення даного 
питання у сфері дослідження психофізіо-
логічних механізмів формування виконав-
ської техніки майбутніх музикантів.
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Інноваційний підхід до організації освітнього процесу в 
закладах загальної середньої освіти: досвід України та 
Польщі
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*студентки факультету філології та історії, 
**Науковий керівник, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
педагогіки та менеджменту освіти, 
Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка

Інноваційні технології, які стали рушій-
ної силою розвитку сучасної освіти Украї-
ни, спрямовані на активне осучаснення за-
кладів та освітніх установ, модернізування 
матеріально-технічної бази, інфраструкту-
ри, а найголовніше ─ методів і прийомів 
навчання і викладання, зміну підходів до 
організації освітнього процесу, підвищення 
якості освіти.

Стрімкий розвиток інноваційних техно-
логій стає підгрунтям освітніх реформ і в 
Польщі, освітня галузь якої вважається од-
нією із найуспішніших за темпом свого 
реформування в Східній Європі. Однією з 
особливостей польської освіти є чіткий 
розподіл сфорованих умінь і навичок учнів 
за рівнями відповідно до вікового розвитку 
учня.

Глибоке й значуще реформування поль-
ської освіти розпочалося наприкінці XX 
століття. Зміни охопили освітню систему, 
структуру, зміст, механізми управління, 

професійного розвитку вчителів та фінан-
сування. Так, у 90-х роках польська освіта 
вже мала значні відмінності від навчання в 
школах попередніх десятиліть, зокрема 
тенденції інноваційних змін охоплювали:

─ урегулювання рівномірності досяг-
нень здобувачів освіти в межах одного рів-
ня чи ступеня, наявність критеріїв і мето-
дик вимірювання набутих здатностей;

─ демонополізація та децентралізація 
управління закладами загальної середньої 
освіти;

─ значне розширення переліку та зміс-
тового наповнення освітніх програм [ 2].

В основу цієї реформи було покладено 
інтеграцію в освіті, дисципліни, комплек-
сне формування ключових і предметних 
компетеностей, що в результаті мало на 
меті приведення польської освіти до за-
гальноєвропейського стандарту загальної 
середньої освіти. Унікальністю польської 
освітньої реформи вважаємо заміну тради-

Ключові слова: новація, інновація, нововведення, модель освіти, освітній 
процес, освітня реформа.
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ційних навчальних дисциплін блоками 
знань (так званий minor), що поглиблюютьі 
деталізують конкретну спеціалізацію. Вод-
ночас деякі польські педагоги вважають 
запроваджену освітню комплексну іннова-
цію, упроваджену в шкільну практику не 
зовсім однозначною…

Організаційні інновації в загальній се-
редній освіті було реалізовано Міністер-
ством освіти Польщі (Ministerstwo Edukacji 
Narodowej) поетапно [7]. Із початку верес-
ня 1999 р. почали діяти початкова школа 
(szkoła podstawowa), що передбачала 6 ро-
ків навчання, та 3-річна гімназія 
(gimnazjum). У вересні 2002 року у поль-
ській системі освіти з’явились школи піс-
лягімназійного типу (szkołу 
ponadgimnazjalne), які охопили базові про-
фесійні школи, загальносвітні та профільні 
ліцеї, технікуми, де учні навчалися протя-
гом 2–4-х років. Водночас починаючи з 
2012 року упровадження навчання з шести 
років замість семи викликало протирічну 
реакцію батьків та працівників закладів 
освіти (педагогічного складу, психологів). 
Батьками було одержано одноосібне право 
вирішувати – влаштовувати дитину до пер-
шого класу чи до так званого «нульового» 
(zerówkа), що було, безперечно, інновацій-
ниім і певною мірою провокативним [5; 6].

До 1 вересня 2017 р. модель польської 
загальної середньої освіти мала такий ви-
гляд:

─ 6-річна початкова школа (szkoła 
podstawowa);

─ 3-річна гімназія (gimnazjum);
─ післягімназійні старші середні школи 

(szkoły ponadgimnazjalne).
Активна форма освітньої реформи осві-

ти в Польщі триватиме до 2020 року: по-
чаткова школа ступенево крокує у восьми-
річну, маючи 4-річний ліцей, або 5-річний 
технікум (усього 12 років шкільного на-
вчання). Відтак, з 2017 року модель у Поль-
щі виглядає так:

─ дошкільна освіта (przedszkole): охо-
плює період із 3 до 6 років;

─ початкова школа (szkoła podstawowa): 
із 6-7 років і не пізніше 18 років;

─ післяпочаткова школа (szkoła 
ponadpodstawowa) – ліцеї, технікуми: з 
16 до 20 років;

─ вища освіта: з 18 років, після закін-
чення післяпочаткової школи.

За реформою загальної середньої осві-
ти, початкова освіта включає 6 років на-
вчання і поділяється на два етапи: у почат-
кових, 1-3 класах домінує інтегроване на-
вчання з умовним поділом на окремі пред-
мети, що мають за головну мету – сприяти 
всебічному розвитку учнів. Немає чіткого 
поділу на конкретні предмети: польська 
мова, математика, природничі науки тощо. 
Значну частину дисциплін забезпечує один 
вчитель, який водночас є класним керівни-
ком. Спеціалізованих предметів, таких як 
іноземна мова, фізичне виховання, мисте-
цтво можуть навчати інші вчителі.

У початкових класах польських закла-
дів освіти рекомендовано до використання 
оцінки за шкалою 6-1, 10-1, 20-1; допусти-
мо виставлення оцінок у буквенному ви-
гляді (a, b, c, d...). Шестибальну систему 
оцінювання учнів початкових класів варто 
доповнити описовою характеристикою 
успішності. Уже з 4 класу основної школи 
атестаційні оцінки можна виставляти в ба-
лах, наприклад: прекрасно – 6 балів, від-
мінно – 5 балів, добре – 4 бали, задовіль-
но – 3 бали, допустимо – 2 бали, незадо-
вільно – 1 бал. Система внутрішнього оці-
нювання передбачає оцінювання 
поведінки[3].

Закінчення початкової школи продо-
вжується для польських школярів навчан-
ням у трирічній гімназії: кожна дитина має 
гарантоване місце в гімназії округу відпо-
відно до місця проживання. На цьому етапі 
навчання школа створює комфортне освіт-
нє середовище, забезпечує індивідуальний 
розвиток особистості, виховує громадяни-
на, здійснює підготовку до вибору майбут-
нього життєвого шляху. Головним завдан-
ням гімназії є визначення здібностей учня, 
поштовх до подальшої освіти, яку він оби-
рає сам.

Після основної школи польські учні 
мають можливість продовжити навчання в 
закладі загальної середньої освіти, до яких 
відносяться ліцеї, профільні ліцеї, профе-
сійні школи, технікуми. Навчання в ліцеї 
триває три роки, програму побудовано та-
ким чином, щоб охопити загальну підго-
товку з 2-4 загальних предметів, які учні 
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мають обрати самі. У професійному ліцеї 
програма охоплює три типи предметів: 
спільні для всіх заняття, інтегровані уроки 
та предмети за профілями, що надає мож-
ливість учням визначитися із напрямом 
подальшої освіти [1].

В Україні перші спроби унормування 
інноваційних технологій в освіті прослід-
ковуються з кінця 50-х років ХХ століття.

Сучасні вимоги до оновлення й модер-
нізації освітніх установ були сформульова-
но в Законі України «Про освіту» 2017 р. та 
конкретизовано в національній доктрині 
освіти, де було наголошено на пріоритет-
ності стимулювання та розвитку інновацій-
них процесів. Окрім того, інноваційну ді-
яльність в Україні регламентовано Законом 

України «Про пріоритетні напрями інно-
ваційної діяльності в Україні» 2002р.[4].

На сучасному етапі в Україні запрова-
джуються й нові пріорітетні завдання в 
освіті, а також, нова структура освіти, за-
кріплені в “Концепції нової української 
школи” 2017р., зокрема основними органі-
заційними структурними новаціями є зміни 
до моделі загальної середньої освіти:

• початкова освіта (тривалість – чотири 
роки);

• базова середня освіта, яка здобува-
ється в гімназії (тривалість – п’ять 
років);

• профільна середня освіта, яка здобу-
вається в ліцеї або закладах профе-
сійної освіти (тривалість – три роки).

Таблиця 1
Країна Структура середньої освіти

з 90- х років XX століття -2017 року
Зміни, зумовлені рефор-
мами в освіті останніх 
3 років

Польща 1) 6-річна початкова школа (szkoła 
podstawowa) 1-4 класи, вік учнів: 
з 6–7 до 13 років;
2) 3-річні гімназії (gimnazjum), 
13–16 років;
– спеціальні школи для дітей з особливи-
ми потребами (szkołа specjalnа 
przysposabiającа do pracy);
3) післягімназійна освіта (szkoły 
ponadgimnazjalne):
– 3-річний загальноосвітній ліцей (liceum 
ogólnokształcące);
– 3-річний профільний ліцей (liceum 
profilowane); Професійна освіта:
– 4-річний технікум (technikum);
– 2–3-річна професійна школа (szkołа 
zawodowа);
– однорічна післяліцейна школа (szkoła 
policealna).

1) 8-річна початкова школа 
(szkoła podstawowa) 
1–4 класи, 5–8 класи, з 7 до 
15 років;
2) загальна освіта:
–4-річний академічний 
загальноосвітній ліцей 
(liceum ogólnokształcące);
професійна освіта:
–5-річний технікум 
(technikum);
– галузеві школи І–ІІ ступе-
нів; (3-letniа branżowа szkołа 
I stopnia, 2 letniа branżowа 
szkołа II stopnia);
– однорічна післяліцейна 
школа (szkoła policealna).

Україна Середня загальноосвітня школа І–ІІІ сту-
пенів:
1) 4-річна початкова школа, 1– 4 класи, із 
6–7 до 10–11 років (навчально-виховні 
комплекси «дитячий садок-початкова 
школа»);
2) 5-річна основна школа, 5–9 класи, вік 
учнів: 10–11 до 15-16 років;
3) старша профільна школа, 10-11 класи, 
з 15–16 до 17–18 років (можливе поггли-
лене навчання або профілізація 5-9 кла-
сів у гімназіях, колегіумах, а 8-9 класів – у 
ліцеях). Професійна освіта (з 15-16 років):
– коледжі, професійно-технічні училища, 
вищі професійні училища (2–4 роки)

1) 4-річна початкова школа 
(адапційноігровий та осно-
вний цикли, 2+2 роки);
2) 5-річна базова середня 
освіта в гімназіях, 5-9 класи;
3) 3-річна профільна серед-
ня освіта в академічних або 
професійних ліцеях,
4-річна в коледжах (фахових 
коледжах – для здобуття 
фахової перевидщої освіти)
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інновацій, що стосуються моделі освіти й 
організаційного її складника подано в та-
блиці 1.

Отже, здійснений емпіричний грунтов-
ний аналіз організаційних інновацій в 
освітніх системах загальної середньої 
освіти України та Польщі, дав змогу дійти 
висновку: середня освіта Польщі й Украї-
ни перебуває на початковуму етапі рефор-
мування і перегукується в багатьох спіль-
них ситуаціяї формуючи дуже схожі за 
своєю суттю проблеми. У Польщі грун-
товно відбувається перебудова моделі се-
редньої освіти вже з 2017 року, в Україні ж 
реальні кардинальні зміни розпочалися з 
2018.

В обох країнах спільною новацією в 
організаційному складникові педагогічних 
систем є упровадження 12-річного терміну 
навчання для здобуття повної загальної се-
редньої освіти (у випадку здобуття профе-
сійної освіти – 13-річний). Профільне на-
вчання в Польщі здійснюється на остан-
ньому ступені середньої освіти (у загаль-
ноосвітніх ліцеях, технікумах, професійних 
галузевих школах) за результатами випус-
кних екзаменів. В Україні планується сис-
темна перебудова старшої ланки середньої 
освіти, перетворення 10–11 класів в окремі 
інституції (3-річні академічні та профільні 
ліцеї, 4-річні технікуми). Для обох країн 
такі нововедення є досить прогресивними, 

проте чи стали вони інноваціями – наразі, 
суперечливе питання.

З огляду на це вважаємо, що якість 
освітнього процесу, яка характеризує 
успішність інновації, є прогнозованим ре-
зультатом охарактеризованих змін в освіті.

Список літератури:

Edukacja Raport 1997-2001. Ministerstwo Edukacji 
Narodowei, Warszawa, 2001, 71 p.

Бабияж М. Сельская школа в Польше. 
Педагогика. 2006. № 1.

Громов Є.В. Порівняльний аналіз напрямів 
реформування освіти у Польщі та в Україні 
наприкінці ХХ століття. Теоретичні та 
методичні засади розвитку педагогічної освіти: 
педагогічна майстерність, творчість, технології: 
зб. наук. праць. Харків, 2007. С. 567-570.

Дубасенюк О.А. Інновації в сучасній освіті. 
Інновації в освіті: інтеграція науки і 
практики: збірник науково-методичних 
праць. Житомир, 2014. С. 12-28.

Левовицький Т. Про цілі та результати реформ – 
між тривалими розмовами реформаторів та 
освітньою дійсністю. Освітні реформи: 
місія, дійсність, рефлексія: монографія.К., 
2013. 460 с. С. 155–182.

Мєшальський С. Зміни польської системи освіти 
та ідея демократизації / Освітні реформи: 
місія, дійсність, рефлексія: монографія / за ред. 
Василя Кременя та ін. К., 2013. 460 с. С. 47–61.

Павленко В. Становлення та розвиток системи 
освіти в Польщі / Українська полоністика. 
Серія: Педагогічні науки. Вип. 12. 2015. 
С. 54–699 



Особливості організації психолого-педагогічної допомоги 
дітям із травмою війни у сучасних дослідженнях
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Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. Переміщення багатьох сімей супро-
воджується різноманітними проблемами. 
Зокрема, значні труднощі зустрічаються у 
внутрішньо переміщених дітей, оскільки 
різка зміна комфортного середовища про-
живання може завдавати психічні травми, 
спричинити різні розлади емоційно-вольо-
вої сфери, призвести до суттєвих змін у 
поведінці.

Цю думку поділяє І. Сьомкіна, вказую-
чи на пережитий стрес, травматичний до-
свід, що є індикатором порушення форму-
вання та становлення особистості. З огляду 
на це, особливої уваги потребує досліджен-
ня проблеми організації психолого-педаго-
гічної допомоги дітям із внутрішньо пере-
міщених сімей.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Теоретико-методологічну основу для 
розв’язання означеної проблеми станов-
лять наукові праці таких вітчизняних вче-
них: Ю. Арутюнян, В. Грищенко, О. Зайце-

ва, І. Звєрєва, А. Капська, Ю. Моргун, 
О. Малиновська, Я. Овсяннікова, О. Ольхо-
вич,   О. Піскун, А. Похлєбаєва, Г. Солдато-
ва, А. Фернхем, А. Шацька, Л. Шестак; за-
рубіжних науковців: Дж. Беррі, Г. Гудвін-
Гілл, Р. Дженнінгс та ін.

Формулювання цілей статті. Мета стат-
ті – розкрити основні особливості організа-
ції психолого-педагогічної допомоги дітям 
із внутрішньо переміщених родин.

Виклад основного матеріалу дослі-
джень з повним обґрунтуванням одержа-
них наукових результатів. Дослідження пе-
дагогічних проблем міграції започатковані 
наприкінці 90-х рр. ХХ ст. представниками 
наукової школи Є. Бондаревської – І. Ба-
бенко, М. Болдирєвою, О. Гукаленко,    Л. 
Сухоруковою й ін. Фахівцями було сфор-
мовано окремий напрям у педагогіці – мі-
грантську педагогіку. Її предметом стали 
проблеми адаптації, соціалізації, педагогіч-
ної підтримки та захисту дітей-мігрантів 
[18, с. 28-29].

У статті описано вплив ведення військових дій та вимушеного перемі-
щення на становлення особистості, розкрито особливості організації психо-
лого-педагогічної допомоги дітям із травмою війни.

Ключові слова: вимушене переміщення, міграція, внутрішньо переміще-
ні особи, внутрішньо переміщені діти, психолого-педагогічна допомога, 
реабілітація, адаптація.

Keywords: forced displacement, migration, internally displaced persons, 
internally displaced children, psychological and pedagogical assistance, 
rehabilitation, adaptation.
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вирішення завдань навчання, виховання ді-
тей-мігрантів забезпечується шляхом осо-
бистісно-орієнтованого підходу до органі-
зації освітнього процесу, який сприяє ви-
рішенню їх життєвих проблем. Також І. Ба-
бенко надає велику роль освітній системі, 
проте, зазначає, що дітям слід докладати 
більше зусиль, ніж їх одноліткам [14, с. 68- 
80].

Утім, О. Гукаленко вказує на багатоас-
пектність та важливість педагогічної робо-
ти з означеною категорією дітей в контексті 
гуманістичної парадигми. Її специфіку роз-
крито в працях, у яких вивчається й забез-
печуються процеси адаптації, підтримки 
таких дітей та їхніх сімей у полікультурно-
му освітньому просторі. Основними кате-
горіями є міжкультурна освіта, учні-мі-
гранти, соціокультурна адаптація, реабілі-
тація, культурний шок, підтримка і захист 
особистості. Система педагогічної під-
тримки й захисту дітей-мігрантів у полі-
культурному освітньому просторі пред-
ставлені як середовище виховання, освіти, 
розвитку, адаптації та їх реабілітації [3].

Дослідження І. Луценко «Психолого-
педагогічного супроводу виховання й роз-
витку дітей дошкільного віку з внутрішньо 
переміщених родин» засвідчують, що: 
«Взаємодія сукупності психотравмівних 
подій, пов’язаних зі збройними конфлікта-
ми, а саме: стрілянина, вибухи, негативні 
життєві обставини (смерть батька, трудно-
щі переселення, розлука з рідними), – не-
гативно вплинули на психічний, зокрема 
мовленнєвий стан дітей. Втім, підсилюють 
психологічну травму й вплив медіа засобів 
на зорове й слухове сприйняття, спричи-
нюючи виникнення симптомів посттравма-
тичних стресових розладів, зміни в траєк-
торії їхнього індивідуального мовленнєво-
го розвитку» [7, с. 204].

Згідно даних вченої, 73% дітей з родин 
учасників АТО та внутрішньо переміще-
них осіб мають порушення комунікативної 
й емоційної сфер, що виражається у зміні 
настрою, замкненості, агресивності, недо-
вірі до оточуючих. Окрім цього, їм власти-
ве зниження комунікативної активності, 
порушення зв’язного мовлення, небажання 
встановлювати й підтримувати мовленнєві 

контакти з дорослими та однолітками. Ця 
негативна тенденція має патогенні наслід-
ки для психологічного самопочуття і осо-
бистісного розвитку, в цілому дитини-до-
шкільника [7, с. 206].

Фахівці констатують, що в дошкільни-
ків часто виникають розпливчасті й сома-
тичні реакції на травматичні події, які ви-
являються у фізичних симптомах (стражда-
ють нічними страхами, бояться засинати, 
смокчуть пальці, бояться темряви, тварин, 
втрачають апетит або, навпаки, їдять заба-
гато). Втім, характерною для них є 
«прив’язаність до дорослих».

Л. Мельник визначає такі її види:
Негативна (невротична) прив’язаність, 

що полягає у постійному пошуку уваги до-
рослого, навіть і негативної.

Амбівалентна – проявляється подвій-
ним ставленням до дорослого: то пеститься 
до нього, то уникає. Компроміси у стосун-
ках відсутні, дитина не може пояснити 
власні дії й відповідно страждає від цього.

Уникаюча – виражається недовірою до 
дорослих й дітей. Дитина замкнена, понура.

Дезорганізована прив’язаність – харак-
теризується частими порушеннями правил 
і меж людських стосунків. Любов для них є 
не потрібна, оскільки прагнуть, щоб їх бо-
ялися. Такий тип прив’язаності зустріча-
ється у тих, хто зазнавав жорстокого пово-
дження [9, с. 11-12].

Результати аналізу індивідуально-пси-
хологічних особливостей розвитку вну-
трішньо переміщених дошкільників наво-
дить В. Кузьменко й аргументує, що пере-
несена дітьми психотравма може спричи-
нити виникнення негативних і мобілізацію 
позитивних особистісних ресурсів. Зокре-
ма, до позитивних особливостей розвитку 
цієї категорії дітей він відносить прояви 
турботливості, активності, патріотизму, 
відповідальності. Проте, серед тривож-
них – порушення емоційної (розлади на-
строю, наявність страхів, плаксивість), ког-
нітивної (розсіяність) та комунікативної 
сфер. Утім, переміщені діти потребують 
емоційної підтримки дорослих, налаго-
дження стосунків з однолітками, індивіду-
ального підходу, змістовної взаємодії з 
батьками, активізації здібностей і духовно-
го потенціалу [5, с.243].
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О. Колісник акцентує на тому, що травма 

має подвійну дію, оскільки спочатку прояв-
ляється її руйнівна сила, вона забирає здат-
ність дитини радіти життю, а потім – транс-
формує особистість [12]. Також змінюється 
звична картина світу, зникає довіра до ньо-
го, до дорослих, втрачається позитивна пер-
спектива на майбутнє, деформується систе-
ма відносин з оточуючими людьми.

Психологи-практики Ю. Ларіна та І. Ні-
конова також підкреслюють негативну дію 
отриманого дитиною травматичного досві-
ду, який підсилює особистісний регрес, 
потребу в більшій підтримці дорослих. 
Окрім цього, численні психолого-педаго-
гічні дослідження вказують на прояв трав-
матичного досвіду у формі травматичних 
ігор, у яких простежується тема або її 
окремі аспекти, одноманітні, монотонні по-
вторення одного й того ж сюжету без жод-
них змін. Виконання ігрових ролей, відбу-
вається без емоційного забарвлення.

Л. Ліхачова вказує на такі симптоми 
травми:

1) Класичні симптоми постравматично-
го стресового розладу: флеш-беки, уник-
нення і заціпеніння, нездатність розслаби-
тись.

2) Афективні: неспецифічні фобії, гене-
ралізована тривога, пригніченість, почуття 
провини, емоційне оніміння.

3) Поведінкові: уникнення усього, що 
нагадує чи пов’язане з травматичною поді-
єю, опозиційна поведінка, зловживання ал-
коголем/наркотиками, втечі з дому, само-
пошкоджувальна поведінка, суїцидаль-
ність, асоціальна поведінка.

4) Когнітивні (думки, які пов’язані чи 
надають певного значення травматичній 
події).

5) Прояви ускладненої реакції втрати.
6) Психіатричні порушення [6, с. 

6]. На думку Ш. Гімбатова, внутрішньо 
переміщені діти можуть опинитися в числі 
групи ризику або дітей-жертв соціалізації, 
оскільки вимушена міграція порушує сфе-
ру самооцінки, образ “Я”, процес комуніка-
ції (приміром, виникає конфліктна форма 
неадекватного протесту, “комунікативний 
напад” на дорослого, ухилення від контак-
ту з ним тощо). Унаслідок таких обставин 
стресовий стан у дітей поглиблюється [2].

У дослідженні І. Костенко «Нові підхо-
ди до психолого-соціальної і медичної реа-
білітації дітей з травмою війни» зауважу-
ється, що «наслідки пережитих дітьми 
травматичних подій ще довго будуть від-
биватися на їхньому психічному здоров’ї, 
поведінці, здатності будувати конструктив-
ні соціальні зв’язки» [15].

Втім, перебування в новому соціально-
му середовищі зумовлює переживання ди-
тиною кризи входження в іншу для неї 
спільноту, ускладнюючи її адаптацію. На 
сучасному етапі учені доводять, що при-
ймаюча спільнота зобов’язана полегшити 
цей процес. Зокрема, освітня система пови-
нна враховувати їх потреби і можливості, 
особливо зважати на дві обставини: 1) ди-
тина-мігрант не знає або погано знає мову 
і психологію шкільної системи; 2) у про-
цесі інтеграції ризикує втратити власну 
мову і культурні особливості своєї особис-
тості [14, с. 68- 80].

Як вказує Н. Гевчук, успішна соціаліза-
ція дітей-переселенців можлива за рахунок 
дії трьох факторів, а саме: очікування, змі-
ни поведінки і прагнення відповідати цим 
очікуванням. Задля збереження цілісної 
особистості важливо зміцнювати соціальне 
здоров’я, яке, на думку Н. Андрющенко, 
сприяє комфортному самопочуттю в соціу-
мі. Йому імпонує ефективне спілкування, 
вияв турботи до ближніх, коректна відмова 
від небезпечних для здоров’я пропозицій, 
щира взаємодія з однолітками та доросли-
ми.

Особливості психологічної підтримки 
дітей із травмою війни та роль педагога в 
цьому процесі описано в дослідженнях О. 
Вознюк. Автор наголошує на дотриманні 
вчителем правил взаємодії з означеною ка-
тегорією дітей. Водночас, педагогу необ-
хідно вирішити низку завдань, серед яких: 
налагодження довірливих відносин; визна-
чення суті кризової ситуації; створення 
комфортних умов для діяльності. У роботі 
слід керуватись принципами кризового 
втручання, наданням психологічної допо-
моги, для яких характерно: «невідклад-
ність інтервенції; самовизначення (вибір 
дитини власного шляху); дія (стимуляція 
учня до певних дій; обмеження цілей (для 
успіху поставлені цілі повинні бути більш 
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дрібними); фокусація на основній проблемі 
(необхідною є чітка структура роботи); під-
тримка з боку інших (фахівці педагогічної, 
психологічної сфер); образ кризової ситуа-
ції (вербалізація образу ситуації, що стала-
ся; впевненість в собі)» [1, с. 93-98 ].

У роботі з вимушеними переселенцями 
В. Панок визначає соціально-педагогічний 
напрям як ключовий, який передбачає ор-
ганізацію соціально-педагогічної роботи з 
дітьми; спеціалізовану (корекційну) соці-
ально-педагогічна допомогу тим, хто має 
проблеми в навчанні; контроль за одержан-
ням освіти, а також професійне консульту-
вання [16, с. 276].

Дослідженням питання кризової психо-
логічної допомоги дошкільникам з виму-
шено переміщених сімей займалась Т. Ма-
янцева, яка визначила особливості психо-
логічної діагностики кризового стану. Вче-
ною розроблено психокорекційну програму, 
яка складається з двох індивідуальних та 
восьми групових занять. Її завданнями є:

– відновлення відчуття безпечності 
(зняття тілесного та емоційного напружен-
ня, послаблення механізмів захисту, які 
виникли у відповідь на кризову ситуацію);

– зміцнення психологічних ресурсів ди-
тини (сприяння активізації природніх ре-
сурсів психіки дитини, які уможливлюють 
вихід із кризових станів);

– сприяння відреагуванню негативних 
переживань (створення умов для прямого 
чи символічного прояву сильних негатив-
них переживань);

– забезпечення умов для адаптації до 
нових обставин [8, с. 235-238].

Натомість, в основі програми з психо-
корекції Т. Шульги є гра. Вона усуває трав-
му через інтеграцію усвідомлення й пере-
живання. Відповідно, знімається психічна 
напруга, формується впевненість в собі, 
утверджується власне «Я», підвищується 
самооцінка [10, с. 19].

Однак, О. Вакуленко пропонує метод 
тренінгів з використанням «ситуаційно-ро-
льової гри». Цей тренінг забезпечує вико-
нання різних соціальних, міжособистісних 
ролей й сприяє адекватному сприйманню 
власної та чужої поведінки, певним емоцій-
ним переживанням, активізує творчі можли-
вості, створює необхідну мотивацію [11].

Фахівці кризового центру медико-пси-
хологічної допомоги інституту психології 
імені Г.С. Костюка НАПН України, вказу-
ють на комплексний і стратегічно продума-
ний характер психологічної допомоги ді-
тям із травмою війни. Науковці виділяють 
три основні напрями роботи: робота з се-
редовищем, в якому перебувають діти; ро-
бота з їх близьким оточенням; робота з са-
мою дитиною. Оцінюючи середовище, яке 
сприяє відновленню природніх механізмів 
зцілення дітей, учені визначають наступні 
його ознаки: безпечність, константність, 
ритмічність, послідовність, передбачува-
ність, панування атмосфери поваги. У той 
час як робота з близьким оточенням дітей 
ВПО передбачає проведення просвітниць-
кої та психолого-консультативної роботи з 
їхніми батьками чи особами, які їх заміню-
ють. До окремого напряму роботи з близь-
ким оточенням цієї категорії дітей нале-
жить психолого-педагогічний супровід ди-
тячого колективу, в якому вони перебува-
ють [13, с. 46-61].

Зміст психолого-педагогічної роботи з 
дітьми із внутрішньо переміщених родин 
розкриває Я. Омельченко. Вчений вбачає її 
у відновленні відчуття безпечності, зміц-
ненні психологічних ресурсів дитини, від-
реагуванні негативних переживань, 
пов’язаних зі стресовими чинниками. До-
цільними техніками у роботі є техніки ті-
лесно зорієнтованої психотерапії, арт-
терапії, малювання, ліплення з пластиліну 
й глини, пісочної психотерапії, ігрової пси-
хотерапії, кататимно-імагінативної психо-
терапії та народної терапії з допомогою 
колискових пісень» [13, с. 59-60].

Важливе практичне значення в органі-
зації психолого-педагогічної допомоги до-
шкільниками має науково-методичне ви-
дання «Допомога дітям, постраждалим 
внаслідок воєнного конфлікту: Довідник 
вихователя дошкільного навчального за-
кладу», підготовлене науковцями Інститу-
ту психології імені Г.С. Костюка НАПН 
України. У ньому розкриваються різні ас-
пекти роботи з дітьми, які отримали пси-
хічну травму внаслідок військових дій й 
надаються рекомендації вихователям до-
шкільних навчальних закладів. Важливими 
серед них є поєднання психологічної ко-
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рекції та створення максимально комфорт-
них умов для навчання й спілкування з од-
нолітками» [17, с. 5-6].

На думку О. Колісник, усунення психо-
логічної травми у дітей можливе завдяки 
комплексному підходу до різних методів і 
форм психолого-педагогічного впливу. 
Основні напрямки психолого-педагогічно-
го супроводу дітей реалізуються наступни-
ми формами роботи: «1) бесіда психолога з 
батьками та дитиною при вступі до закла-
ду; 2) індивідуальна робота психолога з 
педагогами; 3) співпраця психолога з вчи-
телями для організації ситуацій успіху ди-
тині, підвищення психологічної освіти усіх 
учасників навчально-виховного процесу; 4)
індивідуальна, консультативна, розвиваль-
на, а також групова корекційно-відновлю-
вальна робота психолога з дитиною» [12].

Окрім того, у праці «Програма роботи з 
дітьми, які постраждали в ході проведення 
АТО» вчений звертає увагу на потребу ди-
тини у тілесному контакті, збереженні 
звичного ритму життя, важливості «роз-
рядки» напруги – заняття різними видами 
діяльності, необхідності повноцінного хар-
чування. Утім, необхідно враховувати вік, 
рівень психофізичного розвитку, стан 
здоров’я, структуру психотравми і трива-
лість її переживання. Важливим є й забез-
печення емоційного спокою дитини, тому 
рекомендується: пояснювати дитині, куди і 
навіщо іде дорослий; створювати атмосфе-
ру безпеки (розмовляти з нею, приймати 
участь в її іграх); переглядати разом з дити-
ною фотографії, що несуть приємні спога-
ди, читати разом книжки, де описуються 
сюжети подолання страху героями. Водно-
час, неприпустимим є будь-який прояв 
агресії дорослого [4, с. 116-120].

Висновки. Таким чином, внаслідок над-
звичайних подій в Україні, актуалізувалася 
потреба у комплексній соціально-психоло-
гічній підтримці та психолого-педагогічній 
допомозі внутрішньо переміщеним дітям. 
Професійна взаємодія педагогів, психоло-
гів позитивно вплине на реабілітацію та 
адаптацію дітей. Діяльність фахівців має 
бути спрямована на подолання психотравм, 
стресу, на забезпечення успішної адаптації 
та соціалізації особистості в нових реаліях 
їх життєдіяльності.
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Мельник Н.І. Соціалізація дітей дошкільного 
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Роль та значення економічної освіти у вирішенні важливих 
проблем супільства

Бичок А. В.
Кандидат педагогічних наук, доцент 
Тернопільський національний економічний університет

Економічна освіта та її складові з пра-
вових та суспільних проблем використову-
ються не лише для подальшої професійної 
підготовки. Освіта спрямовується на за-
гальне економічне та суспільне «розумін-
ня», тобто школярі та студенти повинні 
бути готовими розуміти особисті економіч-
ні, правові й суспільні професійні пробле-
ми в якості споживачів, співробітників на 
підприємствах та державних напрямках як 
працівники, з метою подолання головних 
та актуальних суперечливих питань.

Економічна освіта ґрунтується на ду-
альній професійній освіті, що містить 
шкільне/студентське навчання та здобуття 
освіти на підприємстві. Це є досить ефек-
тивна форма навчання, оскільки на теоре-
тичних заняттях студенти отримують тіль-
ки необхідні знання з певної професійної 
сфери, вчаться розуміти виробничу діяль-
ність «в ідеалі». Натомість, проходячи курс 
практичної підготовки на фірмі, теорія пе-
ретворюється на практику, даючи можли-
вість реально оцінити свої вміння та здат-
ність застосовувати їх на практиці.

Таким чином, професійна (економічна) 
освіта розглядається в двох аспектах [2]: 1) 
«чиста» економічна освіта, що спрямована 
на професійну діяльність (виконання пев-

них завдань та функцій на фірмі/підприєм-
стві). Це дає змогу здобути необхідну фахо-
вість; 2) професійна освіта, яка використо-
вується лише для «розуміння» (ознайом-
лення) з народним господарством, 
підприємницькою діяльністю та загалом 
економікою.

Чим складнішими є процеси в суспіль-
стві та в економіці, тим більше політика та 
господарство переплетені між собою. Це 
призводить до значних технологічних, еко-
номічних та суспільних передумов у розу-
мінні багатьох людей того, що відбуваєть-
ся. Тому багато з них вважають, що події 
проходять повз них. Це «нерозуміння» по-
дій, з якими вони щоденно зустрічаються і 
яких вони часто не можуть зрозуміти, ро-
блять їх невпевненими, некомпетентними і 
«слабкими» у прийнятті рішень. Ці сус-
пільні та економічні проблеми мають нега-
тивний вплив на них. Результатом цього є 
невміння реалізувати себе в житті, сприй-
няти реальність такою як вона є, внаслідок 
цього виникає безсилля. Особа шукає ви-
нних у цьому та звинувачує їх у всіх своїх 
проблемах й невдачах. Дуже рідко людина 
сама шукає вихід з цієї ситуації. Дуже до-
бре, якщо така проблема вирішується 
швидко й позитивно.

Ключові слова: економіка, освіта, підготовка, дуальне навчання, соціаль-
ні проблеми, безсилля.
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З метою уникнення цих вищеназваних 

проблем пропонується дуальне навчання. В 
основі цього навчання викладачі/вчителі 
намагаються показати зв›язок і вирішення 
проблем з питань економіки, права, сус-
пільства не лише теоретично, а як це зро-
бити на практиці. Все це можуть обґрунту-
вати у своїй діяльності викладачі, складаю-
чи правильно навчальні плани, проводячи 
семінари, організовуючи дискусії, диспути, 
обговорення цих проблем. У своїй роботі 
викладачі використовують не лише досвід 
попередників, а й вчення сучасників, які 
ґрунтуються на різних напрямках сучасної 
освіти, наприклад, рівноправність, еманси-
патія, незалежність, свобода вибору, почут-
тя обов’язку та інші.

В освітній сфері економічного спряму-
вання важливу роль відіграє виготовлення 
товарів та надання послуг як традиційних 
норм реального життя. В обох сферах еко-
номічної освіти розглядаються наступні 
складові [1]: 1) основні цінності, які ле-
жать в основі оцінки особистості (добре/
погано, правильно/неправильно); 2) нор-
ми, які характеризують усіх співробітни-
ків (переконання, примус); 3) збереження 
цінностей щодо мети виховання, яка ґрун-
тується на певних способах поведінки 
стосовно певної особи, групи людей, ре-
чей або ідей.

Основні цінності, норми та збереження 
цінностей мають такі особливості:

1) вони моделюються за зразком, вивча-
ються за бажаним способом поведінки 
або власне за навчальним процесом;

2) вони мають за навчальним та життєвим 
досвідом різні «стабільності»;

3) вони мають суспільне значення, в якому 
прагнуть до відносин з іншими людьми 
чи групами людей, до речей чи ідей;

4) вони мають завжди когнітивні (інтелек-
туальні) та афектні (почуття та відчуття) 
компоненти;

5) вони підпорядковуються такій тенденції 
щодо виокремлення виду відносин до 
осіб, речей та ідей.
Незалежно від цього поділу, цінності 

відіграють важливу роль. Наприклад, тур-
ботливість, поступливість, порядок – це є 
важливим не тільки у загальній, а й в про-
фесійній економічній освіті. Таким чином, 
економічна освіта є окремою складовою 
процесу навчання і одночасно з цим вхо-
дить у загальну освіту особистості, допо-
магає у підготовці фахівців різних сфер 
економічного спрямування та вирішення 
соціальних проблем.
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The impact of materials development, critical pedagogy and 
lgbt’s issue on the language planning and policy

Lazokat Sultonnazir qizi Ikanova
International Islamic Academy of Uzbekistan

The article “Implementing language pol-
icy and planning through materials develop-
ment” that was written by Kennedy and 
Tomlinson (2013) illustrates the Language 
Planning and Policy (LPP) and according to 
Kaplan and Baldauf (2003) they present its 
various types such as; access policy, personnel 
policy, curriculum policy, materials and meth-
ods policy resourcing policy, community poli-
cy, and evaluation policy that help the govern-
ment and Ministries of Education to look and 
analyze LPP from different angles. Moreover, 
in the article there are numerous analyses of 
the LPPs and influence of materials develop-
ment to the LPP process in various countries 
that are depicted and explained briefly. The 
analysis are divided into three subgroups, 
firstly they study the international published 
materials and LPP, and score the coursebooks 
from 1 to 5 according to six national policies 

(developing creative thinking, developing crit-
ical thinking, developing communicative com-
petence, supplying rural and urban areas’ 
students, supplying window on the world and 
educational development). One important 
finding from this analysis was that the topics 
in the textbooks were more likely to be famil-
iar to middle-class students rather than rural 
areas’ learners, and as Gray (2010) states it as 
“deeply problematic artifact” (p. 191) that 
global textbooks do not align with the needs 
of the majority learners. Next stage is the 
study of the national cousebooks in different 
areas and one case was in Japan that Japanese 
language teachers prefer utilizing national 
coursebooks as they include traditional values 
and lots of grammar-based tasks which is 
more likely to have traditional lessons where-
as books that are written by native authors 
comprise more communicative approach and 

Abstract
Since teaching language is the long process and has many aspects that deal 

with its organization planning and development, language planning and policy 
(LPP) should consider these micro and macro planning aspects as well as critical 
pedagogies and LGBT’s issues. Consequently, micro planning such as materials 
development can be implemented to the LPP as applying micro planning stages 
to the LPP usually brings beneficial outcomes from the teaching process. Moreo-
ver, the cases of LGBTs, identities and critical pedagogies should not be ignored 
as well, because the personality of the students plays crucial role in teaching and 
if the class programs are developed according to the learners’ individualities the 
lessons will possibly be fruitful and effective.

Key words: Language planning and policy, materials development, critical peda-
gogy, identity, heteronormativity, LGBT, forward-mapping, backward-mapping



69 

Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka   # 48  (10/2019)
learners are in centre of learning process. 
Moreover, the authors suggest one of the ef-
fective LPPs, mixed-level project, by Tomlin-
son (1995) that was conducted in Indonesia.

Darvin and Norton (2015) in their article 
“Identity, Language Learning, and Critical 
Pedagogies in Digital Times” discuss the 
critical pedagogy, its development, main con-
tributions on identity research influenced by 
digital tools, and future suggestions for the 
study. In general critical pedagogy deals with 
the all issues that occur while learning a lan-
guage according to social and cultural varie-
ties and identities, since this article discusses 
the ways how to consult relationship power 
between teachers and students, and cope with 
different conditions (considering ethnicity, 
age, gender, social class, sexual orientation) 
that occur while learning a language. Moreo-
ver, the authors depict the three main concepts 
of critical pedagogies:

The construction and performance of the 
identities – where digital storytelling and 
blogging and IM can be samples of it, and 
they serve as types of constructing individual 
identities of the target population. Besides, by 
developing their own stories, images, music, 
and videos the learners will have authorial 
agency which enhances their creativity (Loth-
erington, 2011);

Structures and relations of power – dis-
cuss the ways of digital use in critical peda-
gogy, and provide some cases where it brought 
positive outcomes.

Social an educational inequities – digitals 
do not only bring advantageous results in 
classrooms, but also there may appear social 
injustice as there are several social statuses in 
a community, and not every student can be 
able to use technology or not all parents can 
afford providing their children with the neces-
sary tools.

Consequently, Darvin and Norton (2015) 
suggest following issues to be analyzed in the 
future: Issues of political economy, Digital 
exclusion and Methodological issues and in-
novations. According to their considerations 
these are some significant issues to be dis-
cussed and to be helpful for critical pedagogy 
in expectations.

Finally the article “LGBT Invisibility and 
Heteronormativity in ELT Materials” written 

by Gray (2013) demonstrates achievements 
and revolution on normalization of the atti-
tudes towards homosexuality, being gay, and 
living in single-sex families. However, he 
states that there is inequity among the learners 
and discrimination of LGBTs in the developed 
materials for ELT classes as they examined 
ten coursebooks in ELT according to the im-
plications of the materials including LGBTs 
(gays, homosexuality, lesbians and so on). 
Therefore, according to the study there is het-
eronoemativity and ignoring LGBTs in the 
content of language textbooks. Furthermore, 
the article provides the perspectives of LGBT 
teachers’/learners’ and the issues they face 
while teaching/learning process. Finally, there 
are some arguments and suggestions to solve 
these problems. One suggestion was to rede-
velop ESOL textbooks regarding LGBT invis-
ibility and heteronormativity and Market Seg-
mentation from North American case.

According to above stated materials we 
can see the crucial role of critical pedagogy, 
identity, and aligning materials development 
with the LPP process as they all are connected 
with each other. Moreover, the digitals and 
their implementation is increasing rapidly, thus 
the research of the issues while incorporating 
technology should be discussed and solved in 
order to soften critical pedagogy’s troubles. 
One more indispensable factor of successful 
materials development is that working collabo-
ratively with the LPP developers to make the 
textbooks effective and useful. In this point it 
is important to mention that mixed approach 
where backward-mapping approach follows 
forward-mapping approach as in Indonesia 
was conducted in Uzbekistan during 2012-
2015 in UZSWLU, where trainer instructors 
taught some teachers from different regions 
and then those student teachers went to their 
areas and taught teachers there. The process 
was aimed to develop the quality of English 
lessons in Uzbekistan and to focus more atten-
tion to EFL classes. Furthermore, the materials 
that are used in our country are developed both 
nationally and internationally (schools-nation-
al, lyceum/universities-international). There-
fore, Uzbekistan’s current LPP is mainly fo-
cusing on the communicativeness of tasks in 
books and aligning the topics with the institu-
tion’s curriculum.
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The points and problems mentioned above 

have connection with other branches of lan-
guage classes as the process of language 
teaching comprises all hypothesis and theories 
in it. For example the article about materials 
development and LPP has relationship with 
Language Planning and Policy, and Curricu-
lum Development modules as well as partially 
with Testing and Assessment. Besides that, the 
next article which is about identity and critical 

pedagogy is interconnected with the aspects 
such as; English for the Speakers of Other 
Languages, Second Language Acquisition, 
Testing and Assessment, and Pragmatics and 
Culture modules. The last article of the issues 
linked with LGBTs and heteronormativity can 
be arranged in a line with Materials Develop-
ment and Curriculum Development factors of 
EFL classes as the inclusion of EGBT-based 
contents can be discussed within them. 
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Two worlds exist in Graham Greene’s heroes

U.Karimov
PhD student, Uzbekistan State World Languages University

The importance of the spiritual dimension 
in Greene’s novels is made evident by a con-
flict between those who are aware of it and 
respond to it and those who see things on a 
more mundane level. The individual human 
being is central to Greene’s outlook. Personal 
commitment leads to the spiritual dimension 
and a real awareness of spiritual realities; 
love, compassion, self-sacrifice, even hatred. 
Those who avow what purport to be human-
centered ideologies, but are not personally 
committed to individuals, actively involved 
with the needs of those around them, are the 
objects of his scorn. Greene’s wish for an 
awareness of the spiritual dimension as that 
which makes us truly human, and in contrast 
to that h« ism which leads us away from such 
an awareness, is evident in four novels which 
I have chosen to discuss: Brighton Rock, The 
Heart of the Matter, A Burnt-Out Case and 
The Power and the Glory, The Human Fac-
tor.

Two worlds exist in Graham Greene’s fic-
tion: the world of the uncommitted, the by-
stander, the uninvolved; and that of the per-
sonally committed, who come to recognize 
that such a commitment can be spiritual. The 

spiritual takes in the physical and the intel-
lectual: but it is something given, that divine 
spark which does not depend upon the physi-
cal or intellectual. It allows for human dignity 
where there appears to be none as in the case 
of the whisky priest. It demands personal rec-
ognition and involvement the mestizo, for ex-
ample, has absolutely no dignity except that 
which is given to him by the priest. Personal 
involvement is not necessarily a good thing– 
in worldly terms; in many cases it may be al-
most irrational: Rose’s commitment to Pinkie, 
for example; indeed, in Scobie’s case, in The 
Heart of the Matter, personal commitment 
leads to destruction– the epigraph to The Hu-
man Factor, taken from Joseph Conrad, ap-
plies here: “I only know that he who forms a 
tie is lost. The germ of corruption has entered 
into his soul.” But personal commitment al-
ways involves a recognition of the value of 
individual human lives, a value that is not tied 
in with their character or worth in human 
terms (paradox, again: human worth is differ-
ent from, and greater than human terms can 
express), a value that is given.

In Greene’s novels the secular world is 
guilty of a lack of personal commitment, but 

Annotation
This article examines sense of urgency in Graham Greene’s fiction as char-

acters are forced, often against their will, into decisive action in a world of lost 
convictions and indecision. The characters in these novels are essentially di-
asporic and their sense of identity could be best described as “hybrid”.

Key words: commitment, personal commitment, human commitment, per-
sonal involvement, spiritual dimension, goodness,
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so also, in many cases, is the religious. The 
lieutenant, in The Power and the Glory, is 
guilty, but Rycker of A Burnt-Out Case is 
also guilty. I have not attempted to portray 
Greene as a religious writer in any narrow 
sense of the word, but as a writer who brings 
to all life a sense of the religious, a spiritual 
dimension. Samuel Hynes, in his introduction 
to Graham Greene: A Collection of Critical 
Essays. calls Greene’s writing “religious”, not 
implying that the author is promoting Catholic 
dogma, but asserting that human life is mean-
ingful, and as such, religious.

In Greene’s novels, the world of the senses 
is drab and torn by shabby violence, but there 
is “another world,” and because there is, the 
world that we see has meaning. The other 
world is removed from men, as God is; but it 
exists, and the human imagination feeds on it. 
This is what Greene means when he writes 
that “creative art seems to remain a function of 
the religious mind”: not that only Christians 
can write novels, but that great art asserts that 
life means, and that such assertions may be 
called “religious.” And it is in this sense that 
Greene’s melodramatic, contemporary novels 
are also, as he says, Catholic.

The four novels we have considered were 
chosen because they show the importance of 
human commitment. As “Catholic novels”, 
the sense of spiritual importance is present 
and the conflicts which take place are given 
cosmic and eternal significance. Brighton 
Rock and The Heart of the Matter were 
chosen because they are problem novels and 
they illustrate “the dangerous edge” which 
Greene treads in his writing; they show the 
danger and complications involved in making 
personal commitments. A Burnt-Out Case 
and The Power and the Glory are a positive 
affirmation of those who make personal com-
mitments. These novels illustrate that humans, 
because they are spiritual beings, have an im-
portance and dignity which does not depend 
on physical circumstances. Suffering forces 
on the characters and awareness of their spir-
itual selves, making them look for meaning 
beyond what is simply physical and intellec-
tual. The dangers and complications involved 
in the first two novels are more than compen-
sated for by the sense of fulfillment and satis-
faction achieved in the others. The novels are 

not arranged chronologically, but have been 
discussed in the present order in an attempt to 
represent in a balanced way both the confu-
sion and conflict so evident in the fallen world 
Greene portrays, while at the same time, pre-
senting a sense of the importance of spiritual 
reality to human dignity.

Both good and evil are part of the spiritual 
dimension. Good, though, is a positive force, 
whereas evil is merely negative. Ida mistakes 
law, which is negative, a matter not of free-
dom, but of coercive force, for goodness. 
Pinkie makes no mistake. Pinkie is evil, al-
most satanic, but he is aware that it is good-
ness which allows him to be so. That he is so 
willing to destroy goodness is what makes 
him such a threat. But it is his awareness of 
eternal realities, and his close connection with 
that goodness which defines him, that allows 
Pinkie the freedom to commit himself to a 
course of action which will have eternal con-
sequences. It is that goodness which goes even 
beyond his awareness that creates the uncer-
tainty about his eternal destiny. Human beings 
are spiritual beings: to ignore this, as Ida does, 
is to ignore humanity. Those who are aware of 
the spiritual dimension, and are willing to 
commit themselves personally, are capable of 
evil in a way that Ida is not– she is a tool, both 
in the novelist’s hands and in the hands of the 
God who pursues Pinkie. As the Priest at the 
end of the novel says: “a Catholic is more ca-
pable of evil than anyone.” But the committed 
are also capable of good.

The only real sense of goodness in 
Greene’s novels comes through those who 
make personal commitments to other human 
beings. He does not leave us unaware of the 
dangers of the spiritual dimension: the good 
suffer, both at the hands of those who believe 
in the human potential and those with the per-
vasive spiritual apathy that exists in the world 
which is governed merely by sense and intel-
lect. In this context we may see Rose as the 
true heroine of Brighton Rock.

Lieutenant Scobie in The Heart of the 
Matter is aware of the spiritual dimension 
because of genuine commitments to others 
and to God. He, too, is Catholic, but unlike his 
wife Louise, he has not learned from Catholi-
cism a terrible self-righteousness. Hers is 
merely an intellectual belief in that it follows 
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a set of clearly defined rules, a dogma which 
she obeys only in body and mind, but not in 
spirit. That is not to say that Greene rejects the 
physical and intellectual, but that commitment 
and the spiritual do not depend only on these. 
Active commitment, like that of the fathers in 
A Burnt-Out Case is a positive force for 
good and involves both the physical and intel-
lectual; Louise, though, like Ida, confuses a 
negative dogma with goodness. Scobie, on the 
other hand, allows a sense of responsibility to 
push him beyond what is humanly possible. 
His personal commitment, which may have 
once been love for his fellow human sufferers, 
degenerates into a dangerous compromise – 
pity. In the midst of this destructive pity, how-
ever, his commitments remain though cor-
rupted, and there is an awareness that human 
life is immensely important and worth making 
sacrifices for; paradoxically, it is so important 
that it is even worth the destruction of one’s 
own life. The motivation behind Scobie’s sac-
rifice is very questionable, but then Greene 
attempts to present the full complexity of the 
human situation, any things human are always 
questionable.

In A Burnt-Out Case, self-pity and self-
hatred have given way to a spiritual death in 
the protagonist. In the beginning of the novel, 
Querry has no awareness of a spiritual dimen-
sion. He does not see the value of human life 
until he suffers in a community of sufferers. It 
is here, in a leproserie that he realizes the al-
most infinite dignity personal commitments 
afford. He feels that he has come to the end of 
the world, beyond ambition, beyond commit-
ment, but, though the boat may go no further, 
one can always go further into the jungle on 
foot. Although Querry has come to the end of 
one life– one of self-indulgence and intellec-
tual pride– at the leproserie he begins again 
through real contact with human beings (in 
Europe all his contact with humanity is medi-
ated through abstractions). Querry becomes 
aware of the spiritual dimension simply be-
cause there is no room in a leproserie for ab-
stract intellectual pursuits; only those actions 
which help to relieve suffering are considered 
worthwhile. A willingness in oneself to endure 
suffering, and a desire to relieve it in others, is 
in Greene the test of real spirituality. Discom-
fort displays our physical nature; suffering 

identifies our spirituality. Suffering in Bright-
on Rock and The Heart of the Matter are the 
result of wrong commitments, but in this 
novel Greene conveys the message that while 
being aware of the force of suffering and evil 
in human life, of the need to personally com-
mit oneself compassionately to others, is the 
foundation of true humanity, acting on this 
awareness in a positive way is better– and es-
sentially Christian. Doctor Colin, although he 
is an atheist, is, in this context, as much a 
Christian as the Superior. Greene is not overly 
concerned with the labels of Christian or athe-
ist, but rather emphasizes individual actions. 
The doctor, who sees Christ only as an exam-
ple, as the highest point in evolution, yet 
walks in Christ’s footsteps, touches lepers, 
surpasses in Christian virtue those who pro-
fess with their mouths and minds, but not with 
their hands. It is the touch of commitment 
which makes the greatest and most lasting 
impression on the lepers.

The whisky priest of The Power and the 
Glory epitomizes the ambiguities in these 
four novels. Like Querry, the priest’s percep-
tion of the world changes because of suffer-
ing. The spiritual dimension unfolds before 
him as he identifies himself more and more 
with the lowest of humanity– the poor, the 
sinful, the unloved– and less and less with the 
rich, the successful, and the spiritually self-
satisfied. Like Querry, the priest must die be-
cause of this changed perception; the recogni-
tion of the world of the spirit brings him into 
conflict with the world of solipsistic intellect 
and sense. His sense of the spiritual dimension 
is what makes him see his daughter– a bitter 
little girl conceived in lust and rejected by her 
parents–as infinitely more valuable than the 
state because she exists spiritually, in a God’s 
eye, as well as statistically, in the state’s eye.

In Greene’s fiction, there is an overwhelm-
ing sense of the absurdity of human existence 
and the confusion that reigns in a world where 
the innocent suffer and the cruel prosper. He 
does not soften the picture. However, there is 
an implicit awareness in the reader’s mind that 
there is more to life than this dark reality– in-
deed, the darkness points to a spiritual reality. 
Darkness, after all, is only the absence of 
light, and even the smallest amount of light 
overcomes the darkness.
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In conclusion, I have paid some atten-

tion to his literary-critical work, since its 
assessment is essential for any full under-
standing of Greene’s actual practice as a 
novelist. Greene manages paradoxically to 
bring the spiritual dimension so powerfully 
before us that the search for motives seems 
irrelevant.
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Фитонимы в каракалпакском языке де-
литься на слова, образованные при помощи 
аффиксов и безаффиксальные.

Безаффиксальные названия состоят от 
одного корня в их составе не бывают слово-
образующие и формообразующие аффиксы.

В современном каракалпакском языке 
способ образования слов при помощи аф-
фиксов является плодотворным. Оно занима-
ет основное место в образовании новых слов.

Надо отметить что возможность слово-
образующих аффиксов в терминологии и 
их значение намного шире чем в литера-
турном языке, потому что они в этой обла-
сти не только участвуют в образовании 
терминов, но и выполняют важную роль в 
их систематизации.

В каракалпакском языке много словоо-
бразующих аффиксов, однако не все аффик-
сы участвуют в образовании новых слов.

Одну группу фитонимов каракалпакского 
языка составляют коренные слова, а другую 
группу составляют производные слова. Про-
изводные слова отличаются от непроизво-

дных своей морфологической структурой, 
потому что они образуются при помощи аф-
фиксации, а в каракалпакском языке способ 
аффиксации является плодотворным. В об-
разовании слов некоторые аффиксы являют-
ся плодотворными и неплодотворными. На-
пример, аффиксы –шы/-ши являются плодот-
ворными аффиксами, обозначающими в 
языке человека, занимающиеся определён-
ной профессией: балықшы (рыбак), терим-
ши (сборщик), етикши (сапожник) и т.д. А в 
образовании фитонимов этот суффикс не 
участвует, т.е. его участие в образовании об-
щих слов плодотворность не видна. Также и 
аффиксы –лық/-лик являются плодотворны-
ми аффиксами в образовании абстрактных 
слов в языке. А в образовании фитонимов 
присоединяются к некоторым группам слов и 
образуют термины, т. е. мы видим, что его 
плодотворность в образовании слов ограни-
чена. Эти аффиксы не соединяются к любо-
му слову, они соединяются избранным кор-
ням. Фитонимы в каракалпакском языке об-
разуются при помощи следующих аффиксов:

Аннотация. В этой статье рассказывается о фитонимах каракалпакского 
языка образованные с помощью аффиксации. В нем анализируется 
плодотворные и неплодотворные аффиксы в образовании фитонимов в 
каракалпакском языке.

Ключевые слова: фитоним, аффикс, растение, название, 
словообразование, плодотворный, неплодотворный.
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1) аффиксы –лық/-лик. Эти аффиксы в 

языке означают а) профессию баслық (на-
чальник); б) много места для определён-
ных вещей қумлық (пустыня), қамыслық 
(степь); в) наименование предмета 
сабақлық (учебники); г) абстрактные по-
нятие; жаслық (молодость), ерлик (муже-
ство) и т.д.1 С их помощью образованы 
нижеследующие названия растений: гүзлик 
(осенний), жазлық (летний) – виды пшени-
цы, қымызлық (горец почечуйный) и т.д.

Аффиксы –ша/-ше присоединяясь к су-
ществительным, даёт уменьшительное, ла-
скательное значение, а также они не могут 
изменять значение слова во многих местах, 
а придают только поверхностное значение: 
қалаша (городок), балаша (ребёнок), 
көрпеше (одеяло) и. т.д. По определению Н. 
А. Баскакова по происхождению аффиксы –
ша/-ше, фонетические измененные, укоро-
ченные варианты аффиксов –шақ/-шек, 
-шық/-шик.2 В каракалпакском языке с их 
помощью образованы следующие наимено-
вания: бадамша (миндаль колючий), жул-
дызша (звездчатка), қызылша (хвойник).

Аффиксы –ма/-ме, -па/-пе входят в со-
став самых производных аффиксов и ис-
пользуются для наименования растений: 
думалатпа (галимокнемис), сүрме (вайда 
красильная), шашыратпа (цикорий).

Кроме того, некоторые непроизводные 
аффиксы могут также образовать фитони-
мов, например, с помощью аффикса –ақ 
слово қамысақ (вид травы похоже на 
тростнике); с помощью аффикса –ық сло-
во бийдайық (пырей ползучий); с помо-
щью аффикса –қы слово шашыратқы (ци-
корий обыкновенный); с помощью аффик-
са –сақ образуется слово толқынсақ (во-
доросль) и т.д.

Некоторые названия растений образо-
ваны по морфологическому строению 
были производными, позже подверглись 
фонетическим изменениям, образовался 
корень. Следует сказать, что названия ко-
рень, смотря на исторические стороны яв-
ляется производным. Например: сүтлимек 

1  Бекбергенов А. Қарақалпақ тилинде сөзлердиң 
жасалыўы. Нөкис, 1979.
2  Баскаков. Н.А. Каракалпакский язык. II. Фонетика 
и морфология, часть I. (части речи и словообразова-
ние). М.,1952, стр. 170

(цинанхум сибирский), қызғалдақ (реме-
рия), бүлдирген (малина обыкновенная). 
Эти названия растений входят в состав 
корневых названий.   А если исследовать с 
историко-этимологической стороны, неко-
торые время они определялись как произ-
водные слова. Например, по мнению Л. В. 
Дмитриева «аффикс –qan/-γan (и заимство-
ванный монг. аффикс –γаnа) образует и от-
глагольные имена, обозначающие названия 
мелких животных и растений».3 А Б. Кали-
ев считает, что аффиксы –ған/-ген, -қан/-
кен, это – отдельное слово с конкретными 
лексическими значением, когда-то само-
стоятельное, но претерпевшее с течением 
времени определенные фонетические 
сдвиги.4 В настоящее время это название 
мы рассматриваем как корневые названия.

В процессе исторического развития 
раньше членимые производные слова, ста-
ли не членимыми основами т.е. входящие в 
неё словообразовательные аффиксы полно-
стью стали частью корня. А в современном 
языке эти слова считаются корнями из-за 
нечленимости корней в тюркских языках 
на морфемы, которые обозначал часть зна-
чения слова. В каракалпакском языке не 
так много фитонимов образованных с по-
мощью словообразовательных аффиксов.
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Історичні етапи виникнення та розвитку коучингу

Зонов Б. С.
аспірант кафедри педагогіки і професійної  освіти  
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Здійснення соціально-економічних та 
політичних реформ в Україні вимагає 
докорінної модернізації у сфері освіти. Ко-
учинг – саме та сучасна інноваційна 
технологія, яка має великий потенціал фор-
мувати у студентів уміння діяти відповідно 
до норм професійної етики. Коучинг 
дозволяє вирішувати одну з 
найактуальніших проблем навчального 
процесу – управляти мотивацією студентів, 
пропонуючи викладачеві технологію, що 
дає гарантований результат і здатність 
націлити майбутнього фахівця на роботу в 
творчому середовищі [1, с.178]. 

Коучинг став широко використовувати-
ся в бізнес-середовищі в кінці   1970-х – на 
початку 1980-х років на Заході (у США). З 
одного боку, коучинг відображає ідеологію 
життя сучасної західної людини, а з іншого 
– показує потреби розвитку бізнесу в умо-
вах високої конкуренції. У США практична 
психологія є невід’ємною частиною по-
всякденного життя американців, послуги 
психолога/психотерапевта внесені до ме-
дичного страхування і на кожні 100 жителів 
працює психолог, в т. ч. «тренер із життя» 
(англ. Life coache). Таким чином, коучинг 

– це спосіб створення суспільства людей з 
активною життєвою позицією, які беруть 
відповідальність на себе за своє життя за 
допомогою консультування та підтримки 
жителів щодо досягнення особистих цілей 
навченими фахівцями, в т. ч. соціальними 
працівниками, педагогами, тренерами та 
іншими. На думку Роберта Ділтса (розроб-
ник, автор, тренер і консультант у сфері 
нейролінгвістичного програмування 
(НЛП)) стосовно історії виникнення понят-
тя «коучинг» в книзі «НЛП-2: покоління 
Next», «коучинг полягає в тому, щоб запро-
понувати «засіб пересування», що дає змо-
гу людині або групі людей перейти з по-
точного стану в якийсь бажаний стан 
найефективнішим і найкоротшим шляхом. 
У цій подорожі потрібно визначити та 
вивільнити основні ресурси, а також вия-
вити та нейтралізувати можливі перешко-
ди» [5]. 

Таким чином, коуч – це тренер, здатний 
зробити з людини чемпіона, тобто мова йде 
про виховання переможців (winner-making). 
У другій половині XIX століття англійські 
студенти називали цим терміном приват-
них репетиторів. На початку дев’яностих 

Ключові слова: коуч-технології; коуч-позиції; коучинг; коуч; тренер.
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років XIX століття це слово ввійшло в 
спортивний лексикон, як назва спортивно-
го тренера, який дійсно допомагає викори-
стати усі внутрішні ресурси і піднятися на 
наступний рівень. Пізніше термін «коу-
чинг» перейшов на означення будь-якої 
діяльності, пов’язаної з наставництвом, 
інструктуванням і консультуванням. З 80-х 
років XX століття коучинг офіційно визна-
ний у бізнесі. На сьогодні існує приблизно 
50 шкіл і біля 500 видів коучінгу, починаю-
чи від VIP-коучингу і закінчуючи 
соціальною роботою. Як окрема професія 
коучинг сформувався на початку 90-х років 
XX століття. У США професія коуча 
офіційно визнана у 2001 році завдяки 
Міжнародній Федерації Коучів. Провідні 
дослідження у цій галузі здійснювалися 
Тімоті Голві, Стівеном Р. Кові, Мерилін 
Аткінсон, Майлзом Дауні, Сьюзан Беттлі, 
Джоном Уітмором та ін. і реалізувалися в 
бізнесі та в галузі неформальної освіти [7].

Професія коуча з’явилася на початку 
XXI ст., її призначення – сприяти людині в 
досягненні її життєвих цілей, розвитку та 
успіху. Коучинг (англ. сoaching) – процес, 
під час якого людина або група людей 
навчається й одержує навички, необхідні 
для їхньої підтримки. Дослівний переклад 
слова «коучинг» – «тренерство». Коуч – це 
тренер, здатний зробити з людини 
чемпіона, тобто мова йде про виховання 
переможців. Слово «коуч» – має угорське 
походження і закріпилося в Англії у XVI ст. 
В той час воно означало віз, карету. Тут 
проглядається одна з глибоких аналогій 
терміну – «те, що швидко доставляє до 
мети і допомагає рухатися». Позніше, у 
другій половині XIX століття, англійскі 
студенти називали цим терміном приват-
них репетиторів. На початку дев’яностих 
років XIX століття це слово ввійшло в 
спортивний лексикон, як назва спортивно-
го тренера, який дійсно допомагає викори-
стати усі внутрішні ресурси і піднятися на 
наступний рівень. Пізніше термін «коу-
чинг» перейшов на означення будь-якої 
діяльності, пов’язаної з наставництвом, 
інструктуванням і консультуванням. З 80-х 
років XX століття коучинг офіційно визна-
ний у бізнесі. На сьогодні існує приблизно 
50 шкіл і біля 500 видів коучингу, почина-

ючи від VIP-коучингу і закінчуючи 
соціальною роботою. Як окрема професія 
коучинг сформувався на початку  90-х 
років XX століття. У США професія коуча 
офіційно визнана у 2001 році завдяки 
Міжнародній Федерації Коучів [6].

Коучинг (від англ. Coaching – навчання, 
тренування) – технологія, що включає 
тренінгові вправи, навчальні новим спосо-
бам мислення і поведінки, які можуть бути 
успішні тільки в процесі взаємодії зі сту-
дентами. Коучинг сьогодні – новий напря-
мок в педагогіці. Раніше таке явище ото-
тожнювалося з поняттями «бізнес», 
«психотерапія», «психоаналіз» або 
«психологія». Сьогодні ж використання ко-
учингових технік як педагогічних 
технологій відкриває нові перспективи в 
сучасній освіті, в їх основі лежить поста-
новка і максимально швидке досягнення 
запланованих завдань шляхом мобілізації 
внутрішнього потенціалу коуча і того, хто 
навчається, освоєння передових стратегій 
отримання результату [2]. Коучинг часто 
розглядається як система індивідуальної 
(групової) підтримки людей, що ставить 
своїм завданням і особистісний ріст, і 
підвищення персональної ефекності. Коу-
чинг спрямований на допомогу в 
постановці цілей і вирішенні проблем в 
різних областях життєдіяльності [10].

Використання коучингу в системі вищої 
освіти України є особливо важливим, 
оскільки сьогодні сучасний ефективний 
викладач вищої школи – це фахівець, що 
поєднує в собі безліч ролей, таких як: кон-
сультант, наставник, тьютор, фасилітатор, 
коуч, дослідник, мотиватор, аналітик і ме-
неджер інформаційних ресурсів, експерт, 
проектувальник навчальних курсів, який 
вибирає зміст навчання, підбирає і 
розробляє технології навчання й організації 
навчального процесу тощо. Використання 
коучингу в системі вищої освіти України 
може бути використано як універсальний 
інструмент, який дає можливість ефектив-
но працювати на суб’єкт-суб’єктному рівні, 
тобто вміти керувати собою, допомагати 
іншим у розвитку особистісного потенціалу, 
у підвищенні особистої ефективності, роз-
вивати ефективні комунікації, будувати 
конструктивні взаємини з колегами, ство-
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рювати і розвивати систему вищої освіти, 
що максимально ефективно працює на ре-
зультат розв’язання актуальних завдань 
тощо [3, с. 144].

В укрaїнську oсвiтню систему пoняття 
кoучингу прийшлo з aмерикaнських тa 
єврoпейських джерел. Кoучинг у переклaдi 
з aнглiйськoї oзнaчaє – нaстaвляти, 
тренувaти, нaдихaти. Oтже, кoучинг – це 
тренерствo. Витоки кoучингу лежaть у 
спoртивнoму тренерствi, пoзитивнiй, 
кoгнiтивнiй тa oргaнiзaцiйнiй психoлoгiї, в 
уявленнi прo усвiдoмлене життя, 
мoжливoстi пoстiйнoгo тa цiлеспрямoвaнoгo 
рoзвитку людини. Під час кoучингу особa 
aбo групa людей нaвчaються й oдержують 
нaвички, потрібнi для їхньої пiдтримки. 
Ефективнoму кoучингу передує певнa 
пiдгoтoвчa рoбoтa. Педaгoг-кoуч ствoрює 
умoви для глибшoгo oсмислення індивідoм 
свoєї життєвoї ситуaцiї. Студент рoзумiє, 
щo iснує рiзниця мiж тим, ким вiн є, i тим, 
ким хoтiв би бути. Вiн вiдкритий дo змiн, 
гoтoвий думaти i дiяти нoвим, не звичним 
для ньoгo спoсoбoм. Вoднoчaс студент 
гoтoвий вислухoвувaти i сприймaти 
кoнструктивну критику нa свoю aдресу. 
Виклaдaч здiйснює системний супрoвiд 
студентa, внaслiдoк чoгo у суб’єктa 
фoрмується гнучкiсть, aдaптивнiсть дo 
змiн, здaтнiсть швидкo реaгувaти в критич-
них ситуaцiях. Тaким чинoм твoриться 
системa oсмисленoї взaємoдiї студентa з 
кoучем, iз сaмим сoбoю, зi свiтoм, щo 
пiдвищує рiвень йoгo вiдпoвiдaльнoстi i 
мoтивaцiї. Студент oтримує цiнний дoсвiд 
пaртнерськoї кoмунiкaтивнoї спiвпрaці, 
який дoпoмoже у мaйбутнiй прoфесiйнiй 
дiяльнoстi [8, с.187]. 

International Coach Federation (ICF) [9] 
– перша професійна організація в світі, яка 
створила філософію та дала визначення 
коучингу (The ICF Philosophy And Definition 
Of Coaching), а також розробила стандарти 
етичних принципів і ключових професійних 
компетенцій, які зобов’язані дотримувати-
ся та які мають виконувати усі професійні 
коучі ICF.

Варто відмітити базові принципи коу-
чингу: усі люди мають набагато більше 
внутрішніх здібностей, ніж ті, яківони про-
являють у своєму повсякденному житті; 

кожна людина має великий потенціал; у 
людини вже є усі необхідні ресурси для до-
сягнення успіху; фокусування на сильні 
сторони; навчання на успішних прикладах, 
а не на помилках; орієнтир не на проблему, 
а на вирішення; прийняття, відкритість і 
довіра – ключ до взаємодії; спрямованість: 
з сьогодення в майбутнє; «ні» оцінкам і по-
радам! Усі відповіді усередині людини – 
вона себе оцінює сама; легкість, позитив. 
Так, Сер Джон Уітмор [9] у своїх працях 
зауважує, що основоположним принципом 
коучингу є тверда впевненість у тому, що 
практично всі мають набагато більше 
здібностей, ніж ті, які вони виявляють у 
своєму повсякденному житті [4]. Коуч 
допомагає повірити у можливість досяг-
нення мети та успіху.
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Спартакіада як пріоритетна форма спортивно-масової 
роботи з учнями 

Долінін Г. С.
аспірант факультету фізичного виховання  
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний  університет                
імені Григорія Сковороди»

Перед закладами вищої освіти постав-
лено завдання тісної взаємодії зі 
спеціалізованими навчально-спортивними 
установами щодо формування здорового 
способу життя студентів засобами 
фізичної культури і спорту.

Основу інноваційних процесів у 
фізичному вихованні становлять такі 
важливі моменти: створення на навчаль-
них заняттях умов, що базуються на 
запровадженні освітніх інновацій і сприя-
ють активізації діяльності студентів до 
рухової активності; оволодіння студента-
ми методологією і технологією 
інноваційних впроваджень, що базуються 
на етно-регіональних особливостях місця 
проживання, навчання; формування 
особистості студента, яка здатна засво-
ювати і творчо втілювати у повсякденне 
життя засоби і методи фізичного вихо-
вання для гармонійності та досконалості 
організму. Між тим інноваційні напрями, 
пов’язані з формуванням особистісно-
орієнтованої мотивації в системі 
фізичного виховання молоді розкриті недо-
статньо [2, c. 497].

«Національна доктрина розвитку 

фізичної культури і спорту» є системою 
концептуальних ідей і поглядів на роль, 
організаційну структуру та завдання 
фізичної культури і спорту в Україні. 
Здоров’я населення, його фізична 
підготовленість є предметом уваги 
Верховної Ради та уряду України. Доказом 
цього є прийняття Закону України «Про 
фізичну культуру і спорт», тому вкрай 
важливо у професійній підготовці учителів 
фізичної культури звернути увагу до 
організації та проведення спортивно-
масової роботи з учнями ще з початкової 
школи. Спортивно-масова робота та за-
няття спортом несуть, насамперед, 
профілактичну функцію і вимагають до-
тримання певних принципів, які повинні 
бути закладені в програмі щодо здорового 
способу життя. Мета спортивно-масових 
та фізкультурно-оздоровчих заходів – про-
паганда фізичної культури і спорту, залу-
чення студентів до систематичних за-
нять фізичними вправами і різними видами 
спорту. 

Спортивні змагання є однією з найбільш 
ефективних форм організації масової, 
фізкультурної і спортивної роботи. В умо-

Ключові слова:  студент, спорт, спартакіада, виховання.
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вах закладів вищої освіти  спортивні зма-
гання і спортивно-масові заходи є засобом 
залучення студентів до занять, підвищення 
їх фізичної і функціональної 
підготовленості, виховання корисних рухо-
вих навичок. Їх доступність для студентів 
зумовлена правильно організованим 
внутрішнім календарем спортивно-масо-
вих заходів, підбором змагальних вправ та 
можливостями участі в них студентів з 
різним рівнем фізичної підготовленості. В 
умовах профільного навчання майбутні 
вчителі фізичної культури знайомляться з 
різними формами та методиками 
спортивно-масової роботи. Основна фор-
ма спортивно-масової роботи в закладах 
середньої освіти є спартакіада, оскільки 
стимулює учнів до систематичних, регу-
лярних занять спортом; спартакіада 
слугує ефективною формою пропаганди 
фізичної культури серед учнів. 

Для майбутніх учителів фізичної куль-
тури підготовка до організації 
фізкультурно-масової роботи є вкрай важ-
ливою, оскільки правильно організовані 
змагання в рамках спартакіади сприяють 
зміцненню здоров’я учнів, їх фізичному роз-
витку. Важливо, що центром 
організаційно-масових змагань 
(спартакіад), повинна стати школа. 
Організаторам шкільних змагань необхідно 
пам’ятати, що спортивним змаганням по-
винна передувати спортивна підготовка.  
в цьому випадку змагання будуть для учня 
корисними.

Спортивно-масова робота є складовою 
у професійній підготовці в умовах 
профільного навчання. Підвищення 
спортивної майстерності майбутніх 
фахівців у спортивній галузі сприяє 
розв’язанню оздоровчих завдань. Спорт 
прийнято поділяти на спорт вищих досяг-
нень і спорт для всіх. Спорт вищих досяг-
нень передбачає організацію систематич-
них занять, тренувань, змагань, під час 
яких ставиться завдання досягнення мак-
симально можливих спортивних 
результатів, які перевищують уже 
досягнуті раніше у певному виді спорту. 
Спорт для всіх – це заняття окремими ви-
дами спорту, переважно масовими або 
різноманітними фізичними вправами на 

основі багатоборства і розрядної 
класифікації з метою активного 
відпочинку, усунення нервового емоційного 
напруження, зміцнення здоров’я, 
підвищення працездатності і досягнення 
фізичної досконалості [1, c. 30]. Варто за-
уважити, що найбільш поширено прово-
дять спартакіади з таких видів спорту: 
футбол, волейбол, теніс настільний, шахи, 
шашки тощо.

Таким чином, одним з найважливіших 
вимог, що пред’являються до проведення 
спортивно-масових та фізкультурно-
оздоровчих заходів, є досягнення макси-
мального оздоровчого ефекту для учнів. 
Вибір і використання вправ, рухливих і на-
родних ігор, спортивних змагань повинні 
відповідати статево-статевим особливо-
стям учнів і проводитися при безумовному 
дотриманні правил безпеки занять з 
фізичної культури і спорту в закладах 
освіти.
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